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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تصدير

 بقلم األستاذ الدكتور/يوسف القرضاوي

الخيترا، بالرراتا،   الصتالحا،  ببضلت ه تمنتز  الحمد هلل الذي ينعمه تتمم

بتست يماته ل تص لع تم ببموفيقه تمحقق المقاصد بالغايتا،  بزكاتص صت وا، هللا 

النتا  الخيتر  بدتااي الرةترية التص الرمتتد  بلخترم النتا  لتن ال  متا، التتص 

النور بإذن ربهتم التص صترال العزيتز الحميتد   تيداا بالالنتا بز توتنا بحريرنتا 

لحمد  بل ص آله بصحره  بلن الا بدلوته  بادمدى بسنمه  باقمدى بستيرته  

 بجادد جهااه الص يوم الدين 

الجزء الثالتث لتن خطرتق  قتام بإلتداادا بالمع يتق ل يهتا  بتختري  فهذا دو 

زحاايثها  بترقيم آياتها األخ الحريب العالم الضاضت  بالداليتة النابته الةتيل خالتد 

الستتعد  جتتزاه هللا لنتتق بلتتن ام تتيم بالمستت مين خيتتر لتتا يجتتزي بتته الع متتاء 

 العال ين  بالدلاة الصااقين 

ن الماضتيين  بزجرتا لتا ل رته لنتق األخ بقد راجعمه امتا راجعتا الجتزءي

خالتتد لتتن ا تتمعما  بعتت  الضجتتو، المتتق تحتتدط لتتااة فتتق األمتترلة  بتختتري  

بعتت  األحاايتتث المتتق لتتم يهمتتد اليهتتا  بتهتتذيب بعتت  العرتتارا،  بقتتد بضتتعا 

 بع  العنابين الجاارية  لرع  الخطب  بان لم يسعضنق الوقا متمالها 

سابقين األب  بالثااق  خدلتة بلنايتة بدذا الجزء يملق ل ص  نة زخويه ال

بتوفيقًتتا  بزالتتو هللا تعتتالص زن يةتترل لتترخ خالتتد صتتدره  بييستتر لتته زلتتره  
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بيمنحتته الميييتتد بالمستتديد  حمتتص يختترم األجتتزاء الستترعة المتتق دتتق تحتتا يديتته 

اآلن  بيعينه ل ص اتمالها  لسص زن يجتد فيهتا المست مون لتا ينيتر لهتم التدر   

الضهم  بلا يوقظ الق و  بصدق اميمتان  بلتا يحتر   بلا يليئ العقو  بحسن

العتتزا م بروالتتث الةتتوق التتص هللا  بلوالتت  الخةتتية لتتن هللا  بابالتتق الر رتتة 

بالردرتتة  التتص ا تتمراق الخيتترا،  بالمنتتافح فتتق الصتتالحا،  بالمستتارلة التتص 

 لغضرة لن هللا بجنة لرضها السموا، باألرض  زلد، ل ممقين  

بهتتذه الخطتتب دتتو اخوتنتتا بزبناطاتتا لتتن خطرتتاء  بلعتت  زاثتتر لتتن ينمضعتتون

المستتاجد  التتذين ينمةتتربن فتتق زاحتتاء العتتالم  لييختتذبا بييتتدي النتتا  التتص هللا  

بيليئوا لهتم الطريتق  بنتور ام تيم الصتحيد  فقتد يجتدبن فتق دتذه الخطتب 

بع  الزاا الذي قد ينضعهم  لع بصيمق لهم بلتربرة رلايتة وتربل المعتان 

 ان  بالزلان بحا  اماس

فهتتذه خطتتب لوي تتة بطريعمهتتا  بل زاصتتد اتت  خطيتتب زن يتتنه  اهجتتق فتتق 

المطويتت   فقتتد احمم نتتق النتتا   ل تتص دتتذه املالتتة  بدتتذا لتتن فلتت  هللا تعتتالص 

 ل ق  بلا ا  خطيب يحمم ه النا   بالسنة دق المقصير  

بمعر هللا لمعمرة بدرة قيالها بنةر دذه الخطب  با  لتن  تادم فتق تعمتيم 

 بالحمد هلل زبًل بآخًرا  بص ص هللا ل ص  يداا لحمد بآله  ا النضع به

 دـ1421الدبحة: ربيع األب   نة 

 م2000 نة  «يوايو»حزيران 

 الضقير اليه تعالص 

 يو ف القرضابي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لقدلة

 خالد السعد: بقلم الشيخ

ارينا لحمتد بل تص   بزص ق بز  م ل ص خاتم زاريا ه بر  ه  تعالصزحمد هللا 

 آله بصحره  بلن الا بدلوته بجادد جهااه الص يوم الدين 

 ببعد    

و ظ  زقدلته ل قتراء « خطب الةيل القرضابي»فهذا دو الجزء الثالث لن 

ل ص لةرين خطرة لن خطب الجمعتة  -االجزءين السابقين  -العرام  لةممًي 

لعنهتا المقتا ا هتا حتو  بالعيدين  تنولا لوضولاتها بلنا راتها بزكلنمها  ب

ددل باحد دو: تجديد ام يم باحياطه فتق العقتو  بالق تو  باألاضتح  بحةتد 

 النا  زلوفًا زلوفًا فق  احمه  بجمعهم صضوفًا صضوفًا ل ص الوته 

ل ص العهد بالولد  لواصًي المسيرة فق اخرام زجتزاء  -ان ماء هللا  -بزاا 

لتا يعضتق مخترام  تترعة  -د هللا بحمت -زخترى لتن دتذه الخطتب  بليتزا  لتتدي 

زجتتتزاء زختتترى تلتتتم   ستتتي، لمنولتتتة لنهتتتا: العقيتتتدة ام تتتيلية  بالخ ضتتتاء 

الرامتتدين  ببصتتايا  تتورة ام تتراء  بالمتترزة  بالةتترا   بالحيتتاة الزبجيتتة  

 بزلراض األلة  بالمرةرا، باامصار ام يم 

حمتص زامت  بهللا ز ي  زن يمداق بربل لن لداه  بيعرلنتق بعواته بتوفيقته  

 بقية األجزاء 

امتتا ز تتتيله  تتترحااه زن يجتتتزي متتتيخنا الج يتتت   بز تتتماذاا العريتتتر  العيلتتتة 
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لتن ام تيم بزلمته خيتًرا  بيجتز  لته المثوبتة بقتدر لتا « يو ف القرضتابي»

 زحيا لن ق و   باةر لن ل م  بزماع لن حعممه 

 بص ص هللا ل ص اريه بآله بصحره ب  م تس يًما اثيًرا 

 خالد السعد

* * * 
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 رضق هللا لنهزبو بعر الصديق  -1

 الخطرة األبلص: 

الحمد هلل  احمده باسمعينه باسمغضره  باعتوذ بتاهلل تعتالص لتن متربر زاضستنا 

بلتن  تتيئا، زلمالنتتا  لتن يهتتده هللا فتتي للت  لتته  بلتتن يلت   فتتي دتتااي لتته  

له  بزمتهد زن ل الته ال هللا بحتده ل متري، لته  بزمتهد زن لحمتدًا لرتده بر تو

بب غ الر الة  باصد لرلة  بجادتد فتق هللا حتق جهتااه  بترانتا   زاى األلااة

ل ص المحجة الريلاء  ل ص الطريقة الواضحة الغراء  لي ها انهاردا  ل يزيتغ 

ا  بلتن يعتهللا هللا لنها ال دالت،  فمتن يطتع هللا بر توله فقتد فتاك فتوًكا ل يًمت

 ا بر وله فقد ض  ضيًل لرينً 

ب تت م ببتتار  ل تتص دتتذا النرتتق العتتريم  بل تتص آلتته بصتتحابمه  ال هتتم صتت  

بزحينتتا ال هتتم ل تتص  تتنمه  بزلمنتتا ل تتص ل متته  باحةتتراا فتتق كلرتتته  لتتع التتذين 

زاعمتتا ل تتيهم لتتن النريتتين بالصتتديقين بالةتتهداء بالصتتالحين  بحستتن زبلئتت، 

 رفيقا 

 : فيا زيها امخوة المس مون     زلا بعد

 : دذا لسجد زبق بعر الصديق

لستجد زبتق بعتر »: رضق هللا لنتها المسجد ينسب الص زبق بعر الصديق دذ

   (1)«الصديق

                                        

ز ند، خطرة الجمعة بهذا المسجد بالدبحة لنذ ااةا ه الص الةتيل القرضتابي  بدتذه زب   (1)

خطرة زلقيا فيه لنذ زاثر لن ربع قرن  باتان ذلت، قرت  ااةتاء لستجد لمتر بتن الخطتا  
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لماذا ينسب المست مون لستاجددم بلدار تهم بلا ستا، اثيترة لنتددم التص 

صت ص لميالين لن زصحا  ر و  هللا زبق بعر الصديق  بالص زلثاله لن الغر ا

 ؟هللا ل يه ب  م

الستتتابقين األبلتتتين لتتتن ان دتتتذا المتتترال لتتتن المستتت مين بضلتتت  زبلئتتت، 

 رضق هللا لنهم برضوا لنه المهاجرين باألاصار بالذين اترعهم بإحسان  

 : بجو  المعرل ل ص جي  الصحابة

لهذا اان لن باجرنا زن امعرل ل ص دذه الصضوة المراراة  ل ص دتذا الجيت  

   ص ص هللا ل يه ب  مالربااق الذي تخرم فق لدر ة النروة  فق لدر ة لحمد 

لن باجرنا زن امعرل ل ص دالء  فإن ام يم لتم يصت نا  بان القترآن  اان

بالستتنة لتتم ييتيتتا الينتتا ال لتتن لريتتق دتتالء  ان دتتذا ام تتيم التتذي اعتتي  فتتق 

رحابه  باحيا فق و ه  لم يص  الينا لضًوا صضًوا  بااما بص  الينا لرتر جهتاا 

 يعتة دتالء: اان فق للوي   لن زاا  بذلوا زاضسهم باضا سهم فق  ري  هللا  ب

  رضق هللا لنهزبو بعر الصديق 

 : زبو بعر الرج  الثااق فق ام يم

زبو بعر زب  لن ز  م لن الرجا   بزب  لتن جمتع القترآن  بزب  لتن  تماه 

  ص ص هللا ل يه ب  م  بزب  خ ضاء ر و  هللا «ضًالصح»

 هللا لنتهرضتق اما قا   عيد بتن المستيب  تيد المتابعين  - زبو بعر الصديق

 }: فق ام يم  باان ثااية فتق الغتار ص ص هللا ل يه ب  ماان ثااق ر و  هللا 

                                                                                             

 باامقاله اليه 
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  باتان ثاايته فتق العتري  يتوم بتدر  [40: ]الموبتة ٱۡثنَۡيِن إِۡذ ُهَما فِيي ٱۡلََياِر ثَانَِي  ...

باان ثاايه فتق الالتة المست مين الصتغرى  بالتالمهم العرترى  باتان ثاايته فتق 

ل تتص زبتتق  صتت ص هللا ل يته ب تت مالقرتر  بلتتا قتتدم المست مون بل قتتدم ر تتو  هللا 

 بعر زحدًا  

زجتت   زبتتو بعتتر الصتتديق زب  لتتن ز تت م لتتن رجتتا  دتتذه األلتتة  جتتاء فتتق 

وتيردد ونريرإ إال أبيا كبوة أحدًا إلى اإلسالم إال كانت عنده ما دعوت »: الحديث

  فرمجترا زن التاه (2)«عنه حين ذكرتهإ وال تيردد فييه «زي ت رث»بكر ما عكم 

اخت  فتق ام تيم  ألاته اتان يعرفته لتن قرت    ص ص هللا ل يه ب ت مر و  هللا 

لعرفتة الصتديق بصتتديقه  التذي يعتترل ل هتره بلخرتتره  بلدخ ته بلخرجتته  

خي  لةرة لوي ة  باان يترى فيته ال ت  ارتوة  بيعترل لتن زخيقته زاته  لن

 ا زن لرض ل يه ام يم حمص ز  م ليح بعذا   فم

قريًةا بما بفقته هللا  ص ص هللا ل يه ب  مبلما اان يوم ام راء بزخرر النرق 

اليه لن رح ة لن المسجد الحرام الص المستجد األقصتص  با تمرعد دتالء ذلت،  

ددم الص زبق بعر يعرض ل يه لا قا  صاحره  اياه يمخي  زن يوافقته بذدب زح

ان اتان قالته فقتد : اعتم  قتا : زب قتا  ذلت،؟ قتا : زبو بعر ل ص المعتذيب  قتا  لته

زن جرريت  يتيتق لتن فتوق  ترع  تموا،  - صدق  ااق زصدقه فق خيتر الستماء

قتد  فتق زفي زصدقه زن يذدب التص بيتا الم - الص األرض بآيا، هللا فق لح ة

  صتت ص هللا ل يتته ب تت م  لستترلة تصتتديقه ل نرتتق «الصتتديق»لي تتة؟ بلهتتذا  تتمق 

 بلميكلمه ل صدق فق حياته ا ها 

                                        

( لتن ابتن ا تحاق لتن حتديث لحمتد 3/26« )الرداية بالنهايتة»ذاره الحافظ ابن اثير فق  (2)

 بن لرد الرحمن بن لرد هللا بن الحصين المميمق 
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 ص ص هللا ل يته ب ت مالرج  الثااق فق ام يم بعد ر و  هللا : اان زبو بعر

 ص ص هللا ل يته ب ت مفل ه  حمص فق حياة النرق  والرل ذل، المس مون  لرف

تغاضب زبو بعر بلمر فق قلية لن القلايا  باممد زبتو بعتر ل تص لمتر فتق 

: دذه القلية  ثم ل ب زبو بعر لن لمر السمال  ف م يسمد لمر بزبق  قتا  لته

صت ص هللا ا ضر لق يا لمتر  ف تم يضعت   فتذدب زبتو بعتر يةتعو لمتر التص النرتق 

  ف تم يجتده فتق   بزار  لمر خطيه  فذدب الص زبق بعر ليعمتذر اليتهل يه ب  م

زن  - فوجتتتد بجهتتته لمعمتتتًرا صتتت ص هللا ل يتتته ب تتت مالريتتتا  فيقرتتت  التتتص النرتتتق 

صت ص هللا بخةق زبو بعر زن يغلب ل يه النرق  - يسمسمحه زبو بعر ف م يسمد

يريتد  - زاتا انتا زو تم لنته     يا ر و  هللا زاا انا زو تم لنته: فقا  ل يه ب  م

 صتت ص هللا ل يتته ب تت مفقتتا  النرتتق  - مصتت ص هللا ل يتته ب تت زن يعضتتو لنتته النرتتق 

صييد إ وواسيياني : كييتبتإ وليياو أبييو بكيير: إن هللا يعثنييي إليييكم فقلييتم»: لعمتتر

بنفسيييه وماليييهإ فمييير أنيييتم تييياركون ليييي صييياحبي  فمييير أنيييتم تييياركون ليييي 

   (3)«صاحبي 

   ص ص هللا ل يه ب  مدعذا اااا لنزلة زبق بعر لن ر و  هللا 

ولو كنيت متذيتًا خليياًل التذيتت أبيا بكير خليياًل  ... »: بفق الحديث المةهور

   (4)...« ولكن أخوة اإلسالم

                                        

 لن زبق الدرااء  (5)با  « فلا   األصحا »اما   (4م)الرخاري  (3)

فلتتا   الصتتحابة رضتتق هللا تعتتالص »امتتا  : لتتن زبتتق  تتعيد« صتتحيحه»رباه لستت م فتتق  (4)

صتتحيد لستت م بةتترل »ديق رضتتق هللا تعتتالص لنتته  اا تتر   فلتتا   زبتتق بعتتر الصتت«لتتنهم

 ( 1181 - دـ1401( ل  اار الضعر  )151 - 15/150« )النوبي
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 : امارا، اروة لمرميل زبق بعر لقيااة األلة

بلنتد المست مين  صت ص هللا ل يته ب ت ماااا لنزلة زبق بعر لند ر تو  هللا 

قدلتته ليصتت ق  صتت ص هللا ل يتته ب تت ملنزلتتة اريتترة  بلهتتذا لمتتا لتترض النرتتق 

  باااتا (5)«مروا أبيا بكير فلي ير بالنيا »: بالنا   بدذا حديث لمواتر  قا 

ا تحاب  زن ل يجع ه خ يضمته فتق الصتية حمتص ل يمةتاءم رضق هللا لنهلا ةة 

زصر زن يعون زبو بعر خ يضمه ل تص  ص ص هللا ل يه ب  مالنا  به  بلعن النرق 

لص ترميحه  بقتد فهتم المست مون اممتارة املالة بالنا   باان فق دذا امارة ا

  لديننا زفي ارضاه لدايااا؟!رضيه ر و  هللا: بقالوا قولمهم بعد ذل،

الص ترمتيد زبتق  ص ص هللا ل يه ب  ملن النرق باااا دنا  امارا، اثيرة 

 بعر 

متيئًا  فيلردتا زن ترجتع  صت ص هللا ل يته ب ت مفقد جاء، الرزة تسي  النرتق 

 - اياهتا تعنتتق المتتو، -  تتو  هللا زرزيتا ان جئتتا ف تم زجتتد ؟اليته  فقالتتا يتا ر

 ا  دذا امارة الص ترميحه   (6)«فإن لم تجديني فأتى أبا بكر»: فقا 

زراا زن يعمتب امابًتا ألبتق بعتر حمتص ل يممنتص لتممن  : بفق الحتديث اآلختر

 وييأبى هللا والمممنيون»: ص ص هللا ل يه ب ت مبيقو  قا   زاا زبلص  فقا  النرق 

                                        

ا  برباه الرختاري رضتق هللا لنهترباه الرخاري بلس م بالمرلذي بابن لاجه لن لا ةة  (5)

رضتق   برباه الرختاري لتن ابتن لمتر رضتق هللا لنتهبلس م لن زبق لو ص األمعري 

بلتتن  تتالم بتتن لريتتد  برضتتق هللا لنهتتبرباه ابتتن لاجتته لتتن ابتتن لرتتا   ب هللا لنهتت

 (  8175( برقم )5/521ل منابي )« في  القدير»  رضق هللا لنهاألمجعق 

صتتحيد لستت م » رضتتق هللا لنتتهلتتن حتتديث جريتتر بتتن لطعتتم « صتتحيحه»رباه لستت م فتتق  (6)

 ( 15/154) «بةرل النوبي
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  حمتتص ذدتتب لتتن ذدتتب لتتن ل متتاء المستت مين التتص زن زبتتا بعتتر (7)«إال أبييا بكيير

 لنصوص ل يه  زخذًا لن لجموع دذه اممارا، بالع ما،  

  باتان جتديًرا صت ص هللا ل يته ب ت ماان زبو بعر زب  لن خ تف ر تو  هللا 

بمتهد لعته  صت ص هللا ل يته ب ت مزن يعون لقدم دذه األلة  فقد لاش لع النرق 

  ها  بلم يغااره فق  ضر بل حلر المةادد ا

 : يوم بلي ة لن زبق بعر خير لن لمر

بلمتا  تمع لمتر فتق خيفمته زن بعتت  النتا  يقدلته ل تص زبتق بعتر  صتتعد 

اذا باذا  بان يوًلتا بلي تة لتن : زلا ااق  معا بع  النا  يقو : المنرر بقا 

 ذار اليوم آ  لمر  بذار ال ي ة بزبق بعر خير لن لمر ب

زلا ال ي ة فعااا لي ة الهجرة  لي تة الغتار  حيتث صتحب زبتو بعتر ر تو  هللا 

ب تتار لعتته التتص الغتتار  فعتتان تتتارة يمةتتق زلالتته  بتتتارة  صتت ص هللا ل يتته ب تت م

يمةق خ ضته  بتتارة يمةتق لتن يمينته  بتتارة يمةتق لتن متماله  فستيله النرتق 

زن يعتون دنتا  زحتد  - الرصتديا ر تو  هللا زتتذار :   فقا ص ص هللا ل يه ب  م

فيلةتتق زلالتت،  حمتتص اذا حتتدط متتقء ت قيمتته لنتت،  ثتتم زتتتذار  - لمرصتتدًا لتت،

فيلةق خ ضت،  ثتم زلةتق لتن يمينت،   - زن يعون زحد يط رنا لن خ ضنا - الط ب

   (8)ثم زلةق لن ممال،

بنضسته   صت ص هللا ل يته ب ت ملعنص دذا زاته اتان يريتد زن يضتدي ر تو  هللا 

                                        

 «صتحيد لست م بةترل النتوبي»ا هللا لنهت رضتقلتن لا ةتة « صحيحه»رباه لس م فق  (7)

(15/155 ) 

 ( 22حديث رقم ) (1م)لن ابن زبق ل يعة  « فلا   الصحابة»رباه زحمد فق  (8)
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صت ص هللا ار حمتص تحسسته زن يعتون فيته متقء يتاذي ر تو  هللا بلم يدخ  الغ

   ل يه ب  م

 فهذه لي ة ذاردا لمر  

  بلامتا العقتو   ب ابتا ص ص هللا ل يته ب ت مفيوم لا، النرق : زلا اليوم

: األحيم  حمص ذدب بع  النا  الص زاه لتم يمتا  بحمتص ان لمتر اضسته قتا 

 - لا،  ضربا لنقه! فوقف زبتو بعتر ان ر و  هللا قد: ل تقولوا دذا  لن قا 

اياه الجر  األمتم بالطتوا الرا تل  بقتا  فتق  - دذا الرج  ال ين الرعار الخامع

زيها النتا   لتن اتان يعرتد لحمتدًا فتإن لحمتدًا قتد لتا،  بلتن : خطرمه الةهيرة

ََ َميِِّيت  }: اان يعرد هللا فإن هللا حق ل يمو،  بقد قا  هللا تعالص لته فتق امابته  إِنَّي

يِِّتُونَ  ََ ٱۡلُذۡليدَإ أَفَيِإي ن :   بقتا  لته[30: ]الزلتر  ... َوإِنَُّمم مَّ ين لَۡبِلي عَۡلنَيا ِلبََشير  مِِّ ََ }َوَميا 

ِليدُوَن  تَّ فَُمُم ٱۡلَذَٰ يدإ إاِلَّ َرُسيوو  }:   بقتا [34: ]األاريتاء مِِّ مَّ ََ  ِمين لَۡبِليِه لَيۡت  لَيۡد خَ َوَميا ُم

اَت أَۡو لُتِ  ُسُرُۚ أَفَِإي ن مَّ بِكُۡمُۚ َوَمن يَنقَلِ ٱلرُّ ٰٓ أَۡعقََٰ َ ۡب َر ٱنقَلَۡبتُۡم َعلَىَٰ ََّ يرَّ ٱ ُُ  َعلَىَٰ َعِقبَۡيِه فَلَين يَ

ُ ۗا َوَسيَۡجِزي ٱ    َشيۡ  ِكِريَن ََّ
ايانا لتم استمع دتذه :   قا  الصحابة[144: ]آ  لمران ٱلشََّٰ

مهم اآليتتا، المتتق لالمتتا ت واادتتا ب تتمعنادا ال اليتتوم  زذد تتمهم المصتتيرة بزادةتت

 صت ص هللا ل يته ب ت مبدو زمد النا  حرًا لر و  هللا  - الصدلة  بلعن زبا بعر

: بقتا  صت ص هللا ل يته ب ت ملم تذد ه الصدلة  باةتف لتن بجهته  - بتع قًا به

 لرا حيًا بليمًا يا ر و  هللا!

اان زبو بعر رج  الموقف  اان دو الرج  التذي يحماجته الموقتف فتق ت ت، 

   بمواقضهم  السالة  بااما الرجا

 بقد وهر فل ه  بوهر، صيبمه  بوهر، مجالمه  فق المواقف ا ها  
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 : زبو بعر الخ يضة األب 

ت عتي األاصتار فتق      لقد قدله المس مون باخماره ببايعوه خ يضة لر و  هللا

لنتتا زليتتر بلتتنعم زليتتر  حمتتص بقتتف زبتتو بعتتر فخطتتب فتتيهم : زب  األلتتر  بقتتالوا

اصار  بهللا ل انعتر فلت عم  بزاتمم اتذا باتذا  بلعنتا يا لعةر األ: خطرمه بقا 

  ز تت منا قتتر عم  بقتتدلنا فتتق القتترآن صتت ص هللا ل يتته ب تت ملصتترة ر تتو  هللا 

ل يعم  بل تدين العر  ال لهذا الحق لن قري   في تنضستوا ل تص اختوااعم لتا 

ن آتادم هللا تعالص  احتن األلتراء  بزاتمم التوكراء  دتا زاتا زرضتق لعتم زحتد دتذي

لتا تقتدم ل يت، زحتتدًا  : لمتر زب زبتا لريتدة  قتا  لمتر بقتا  زبتو لريتدة: الترج ين

ر بعتددما ب ارع لمر فرسط يده فرايعه  ببايعه زبتو لريتدة  ثتم تستارع األاصتا

 فرايعوه لخمارين راضين 

يتتا لعةتتر : ا الموقتتف ا تته  قتتا  لهتتمرتتلقتتد قتتا  لهتتم بةتتير بتتن  تتعد ا متتة ق 

باصتتر  فتتي تعواتتوا زب  لتتن بتتد  ب يتتر   األاصتتار  لقتتد انتتمم زب  لتتن آبى

 قدم ل ص زبق بعر زحدًا بهللا لا ا: فقالوا

ا متتة باحتتدة قالهتتا رجتت  لخ تتهللا  فضع تتا فع هتتا فتتق النضتتو   ألن النضتتو  

اااا لطمئنة باميمان  اااا الضطر   يمة  فتإذا بجتد، الع متة الصتااقة فإاهتا 

 تضع  فع ها فق دذه النضو   

 : اةحرب  الر: رج  المواقف

  بفتق خيفمته صت ص هللا ل يته ب ت متج ا لواقف زبق بعر بعتد بفتاة النرتق 

 تتنمان ببلتتعة  - المتتق اااتتا خيتتًرا ببراتتة ل تتص المستت مين ر تتم قصتتر لتتدتها

 بلعنها حض ا ام يم بزبقمه حيًا لمرلرًلا   - زمهر
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لتول بقضتتة زبتق بعتتر بصتيبمه لتتا قتتام ل  تيم قا متتة  بلعتن هللا قتتي  لهتتذا 

 دذا الرج   الدين 

بتستتالع العتتر  بموتتته   صتت ص هللا ل يتته ب تت ملتتا، ر تتو  هللا : اا تتربا

فارتتد العثيتربن  بلنتع الزاتاة  - باان ا يلها لم يممعن بعد - تسالعا القرا  

لستي مة فتق بنتق حنيضتة  ب تجال : العثيربن  ب اربا براء الممنرئتين العتذابين

بنا الحارط فق بنق تميم  باأل توا العنستق فتق التيمن  بل يحتة األ تدي فتق 

 ز د ب طضان  باااوا يعم ون زن دالء اذابون  بلعنها العصرية الجاد ية  

اذا  ربيعة زحب الينا لن صااق للر  يريدبن اريًتا قوليًتا : اااوا يقولون

 بلو اان ااذبًا   بلنيًا قر يًا  لن قري مهم 

اصت ق بل ازاتق  اامتا اااتا : اامةر، الراة فق ا  لعتان  بقتا  آختربن

ألن الزااة لر و  هللا  ألن صيته  عن لنا  زلا زبو بعر في ييختذ لنتا الزاتاة  

 صيته ليسا  عنًا لنا 

 حدط دذا ا ه  فماذا صنع زبو بعر؟ 

 زب  لن حار  لن زج  الضقراء: 

م يم ا ه  زبتص زن يمنتاك  لتن متقء لتن ام تيم  حمتص زبص زبو بعر ال ا

يتا : ان لمر بن الخطا  ل تص قوتته بجرربتته فتق ايتن هللا  جتاء اليته يقتو  لته

لتاذا تقتو  يتا : خ يضة ر و  هللا  تيلف القتوم فتإاهم اتالوح  بارفتق بهتم  فقتا 

ابتتن الخطتتا ؟! زجرتتار فتتق الجاد يتتة ختتوار فتتق ام تتيم؟! ززرجتتوا اصتترت، 

ق بختذلا،؟! لتاذا تريتداق زن زفعت  بهتم؟ زآتتيهم بةتعر لضمعت  زم بستحر فمجيئن

لضمرى؟! بهللا ألجادداهم لا ا ممس، السيف بيدي  بهللا ألقات ن لتن فترق بتين 
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: صت ص هللا ل يته ب ت مايف تقتات هم بقتد قتا  النرتق : الصية بالزااة  قا  لمر

إلييه إال هللا  إذا لييالوا: ال: ال إلييه إال هللاإ فييأمييرت أن ألاتيير النييا  حتييى يقولييوا»

: بعتر   قا  زبو(9)«ع موا مني دماءهم وأموالمم إال بَقما وحسابمم على هللا

زي بقتد : زلا بهللا ألقات ن لن فرق بين الصية بالزاتاة  فتإن الزاتاة حتق المتا 

  «إال بَقما»: قا 

 فعان زبو بعر زفقه لن لمر فق فهم الحديث 

فمتتا زن رزيتتا زبتتا بعتتر قتتد : با ممستتااه قتتا بلتتذل، لمتتا رزى لمتتر صتتيبمه 

 ه ل قما  ال بقد ل ما زاه الحق ااةرل صدر

ببقف الصحابة جميعًا بجاارته  بجهتز زحتد لةتر لتواء  بلقتد ألحتد لةتر 

قا دًا لن قواا المس مين  يذدرون الص دالء القرا   التذين ارتتدبا بالتذين لنعتوا 

بفتق  - زي لنًزا صغيرة - عواق لناقًابهللا لو لن: الزااة  بقا  قولمه المعربفة

اااوا يااباته لر تو  هللا  - زي حرًي يربط به الرعير - لو لنعواق لقاًل : رباية

 لقات مهم ل يه 

باان زبو بعر زب  حاام يعرفته المتاريل  يجتي  الجيتوش  بيع تن الحتر   

لتتن زجتت  اامتتزاع حقتتوق الضقتتراء لتتن زيتتدي األ نيتتاء  قرتت  زن تعتترل التتدايا 

ممرااية بالةيولية ب يردا  بااما فع  ذل، بيلر هللا بر توله  ااته يع تم زن ال

 الزااة حق  تاخذ لوًلا بال زخذ، ارًدا 

 تتير الضقتتراء ل تتادرة  اتتان زبتتو بعتتر زب  لتتن حتتار  لتتن زجتت  الضقتتراء  لتتا

                                        

ل رغتوي بمحقيتق كديتر « مترل الستنة» رضتق هللا لنتهلمضق ل يه لن حتديث زبتق دريترة  (9)

 ( 32( برقم )1/66الةابي  بمعيب األرااطل )
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تطالب بحقوقهم  بل لقدبا لاتمًرا  بل قدلوا لريلة  بلعن دو الحق التذي 

   قرره لهم ام يم

دعذا  اان دذا الرج  الرعاء  الذي اان اذا اخت  فتق الصتية  بقترز القترآن 

بعص حمص يخمضق صوته لن الرعاء  بااهمر، الوله حمتص تر ت  لحيمته  بلعنته 

 فق المواقف الصعرة ي هر ز دًا دصوًرا  

 : ااضاذ جي  ز الة

 - قتد زلتر الحتب بتن الحتب  ز تالة بتن كيتد ص ص هللا ل يه ب ت ماان النرق 

ل تتص جتتي  فيتته لتتن ارتتار الصتتحابة لثتت   - الةتتا  المتتالن ابتتن الثالنتتة لةتترة

  زلتره ليتذدب التص حيتث ذدتب زبتوه لتن قرت  رضق هللا لنهلمر بن الخطا  

فق لاتة  ليذدب ل قاء الربم  حمص ل ي ن التربم زن المست مين قتد ضتعضوا  زب 

ب فتتق ق تتو  زن ي قتتص الرلتت صتت ص هللا ل يتته ب تت مزاهتتم قتتد يئستتوا  زراا النرتتق 

القوم  بزلر ل يهم دذا الةا  المموثب لن مرا  المس مين  الذين اتان يةتغ هم 

 د باليء ا مة ام يم فق األرض الجهاا بالضم

ثقت  بته المترض  فقالتا فالمتة بنتا قتيح  ص ص هللا ل يه ب  مبلعن النرق 

 ثق   في تعج  بالذدا    ص ص هللا ل يه ب  مان النرق : كبجة ز الة

التص الرفيتق األل تص  فعتان  ص ص هللا ل يه ب ت مء هللا زن يخمار ر وله بما

 زل ينضذ جي  ز الة   - بعد زن رزبا لا لن ارتداا لن ارتد - رزي المس مين

ذدرا فتيهم التراة ات  لتذدب  بلتم يرتق دنتا  ال المدينتة      ارتد، العر 

ل تنضتذ جتي  : بلعة بالطا ف  دنال، جاء بع  المست مين يقولتون ألبتق بعتر

ز الة  احن فق حاجة اليه  را ز الة بلتن لعته  فتإن القرا ت  قتد ارتتد، حتو  
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لتتاذا تقولتتون؟ زتريتتدبن لنتتق زن زطختتر جيًةتتا زاضتتذه ر تتو  هللا : المدينتتة  فقتتا 

؟ بهللا لتتو رزيتتا الستتراع تمخطضنتتق  بلتتو جتتر، العتتي  صتت ص هللا ل يتته ب تت م

صتت ص هللا ل يتته ه ر تتو  هللا بخيختت  زلهتتا، المتتالنين  لتتا زختتر، جيًةتتا زاضتتذ

 ! ص ص هللا ل يه ب  م  بل ح  ا لواء لقده ر و  هللا ب  م

 بزبص ال زن ينضذ جي  ز الة 

اان زبو بعتر لمرعًتا ل لرمتدًلا  اتان لالنًتا بتاهلل بر توله  اااتا لزيمته دتو 

لتا فلت عم »: دذا اليقين الذي يمر ل يه جوااب صتدره  بلتذل، جتاء فتق األثتر

بستتر بقتتر فتتق « بصتتية بل صتتيام  بلعتتن بةتتقء بقتتر فتتق صتتدرهزبتتو بعتتر 

 صدره  دو  ر اميمان باليقين الذي ل يمزلزع زبدًا  

لتا ذدتب : زاضذ جي  ز الة  فما اتان يمتر بقري تة لتن قرا ت  العتر  ال قتالوا

: دالء ل قاء الربم ال ببهم قوة بلنعة  فياخ  ذل، الرلب فتق ق توبهم  بقتالوا

 لاذا يضع ون لع الربم زب يضع  لعهم الربم  انم ر حمص ارى 

فذدب ز الة بلن لعه بقات وا بقم وا  باصتردم هللا بدتزم لتدبدم بلتاابا 

  المين  اامين  فعان فق ذل، خير ببراة ل ص ام يم بالمس مين  

تق ياتتان زبتتو بعتتر دتتو رجتت  الموقتتف بحتتق  بعتتث الجيتتوش دنتتا بدنتتا  لمتت

ء الممنرئتين العتذابين بلتن لعهتم التص ح يترة بالزااة لن المتااعين  بتترا دتال

ام يم  لن لاا الص ام يم بالحستنص فرهتا  بال فتالحعم بينته ببتين المست مين 

 السيف  بقد حعم المس مون  يوفهم فق زبلئ، حمص رجعوا الص ام يم  

 : لعراة اليمالة

لعراتتة اليمالتتة  لعراتتة : اتتان لتتن المعتتار  الضاصتت ة فتتق لهتتد زبتتق بعتتر
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س مين لع لسي مة العذا  بقوله  اان يوًلا لن زيام هللا  قات  فيه بنتو حنيضتة الم

تحا راية لسي مة قماًل لم يعهد لث ه  اااوا لسمرس ين  بقات  الصحابة قمتاًل لتم 

 يعهد لث ه بصرربا صرًرا لم يعهد لث ه  

قيح بن ثابا حضر لنضسه فق األرض الص زاصتال  تاقيه  حمتص ل يضتر بل 

 لعااه ال زن يمو، فق  ري  هللا   يغاار

يتتا قتتوم  للتتوا ل تتص زضرا تتعم  : قتتا  - متتقيق لمتتر - كيتتد بتتن الخطتتا 

باثرمتتوا ل تتص زقتتدالعم  باللتتوا قتتدًلا  بهللا ل زتع متتن بع متتة حمتتص انمصتتر  زب 

 ق  ف م يتمع م حمتص ختر متهيدًا  بلقتصزلقص هللا مهيدًا فق  ري  هللا  فيا مه بحجم

 هللا لع الةهداء  

القرآن كينوا القترآن بالضعتا   يا زد  : حذيضة بن اليمان اان ينااي فق النا 

 زد  القرآن كينوا القرآن بالضعا   يا

يتا زصتتحا   تتورة الرقتترة  بطتت  الستتحر : اتان اتتداء الصتتحابة باتتداء القتتراء

 اليوم  

تخةتون زن : لن قر ت،  قتا  ولص زبق حذيضة: اانا اخةص زن ااتصقي  لسالم ل

 قر ق؟! بئح حال  القرآن زاا ان زبتيمم لن قر ق!تاتوا لن 

 بلذل، اان لع م الةهداء فق دذا اليوم لن حم ة القرآن 

اان يوًلا لن زيام هللا  اامصر فيه ام تيم  بقمت  فيته لستي مة العتذا   قم ته 

:  تد ر تولهزبحةق بن حر   ذل، الرج  األ وا الذي قم  بحربمه ز تد هللا ب

زن زقمت  بهتا لستي مة : ل بتد فق زحد  دذه الحربة قتا « حمزة بن لرد المط ب»

قم تا خيتر النتا   بقم تا متر : تعضيًرا لن خطيئمق لن قر   بلذل، اتان يقتو 
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 النا   

 : اامصار ام يم فق لهد زبق بعر

  باتتان دتتذا رضتتق هللا لنتتهدعتتذا اتتان اامصتتار ام تتيم فتتق لهتتد زبتتق بعتتر 

 تيم  بالمتق ت هتر زقتوى لتا تعتون فتق اليًي ل ص القوة العالنتة فتق لريعتة ام

 زيام المحن بالةدا د  

لتاا النتا  التص ح يترة ام تيم  دتالء  رضتق هللا لنتهفق لهد زبق بعتر 

المرتتدبن آبتوا التص رمتددم  برجعتوا التص ام تيم  باتان لتنهم بعتد ذلت، لتتن 

بدتتب اضستته ل قمتتا  فتتق  تتري  هللا  تعضيتتًرا لمتتا صتتدر لنتته فتتق حتتر  ام تتيم 

فعااوا فق ل يعة المقات ين الذين قات وا ت ، الدب  الطا يتة الممجرترة فتق  بزد ه 

 فار  بالربم  : األرض

 بلوقضه الص ب الةجاع  رضق هللا لنهدعذا اااوا بذل، بضل  زبق بعر 

 : راة بل زبا بعر لها

باحن اليتوم حينمتا اترى زلوااًتا لتن التراة ت هتر فتق لجممعاتنتا ام تيلية  

  بتمحدى لقا د األلة بلةالردا  بتمهجم ل ص القرآن  بل تص تع ن لن اضسها

زبتتو الحستتن  الر تتو   بل تتص الةتتريعة  اقتتو  بتتيلم بحستترة لتتا قالتته العيلتتة

 ! (10)«بعر لها راة بل زبا»الندبي: 

 : الراذ  ا  لا لنده ل  يم

حياتته ل  تيم لنتذ آلتن بلتم يعترل ال دتذا  رضتق هللا لنتهلاش زبو بعتر 

                                        

لنوان ر الة لطيضة ل دالية ام يلق العريتر الةتيل زبتق الحستن ل تق الحستنق النتدبي  (10)

  رحمه هللا
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إن مين »: ص ص هللا ل يه ب ت ماضسه ببذ  لاله هلل  بلذل، قا  النرق  الدين  بذ 

ميا نفعنيي مياو ميا نفعنيي »:   بقا «أمن النا  على أبو بكر في ماله وصَبته

ر تو  هللا  بدت  زاتا بلتالق ال لت، يتا  فرعتص زبتو بعتر بقتا : يتا «ماو أبي بكير

   (11)ر و  هللا؟!

قرت  الهجترة  ف متا دتاجر لتم يعتن  - زب اردم - اان لنده زربعون زلف اينار

لعه لنها ال خمسة آلل  لم تزا اما يزيد لا  المجار  باامتا اقصتا التص دتذا 

الحتتتد  باامتتتا زاقصتتتها زاتتته اتتتان يةتتتمري العريتتتد المسملتتتعضين التتتذين يعتتتذبون 

  «بتتي  بتتن ربتتال»بيعتتمقهم  امتتمرى  تترعة زاضتتح لمتتن يعتتذبون فتتق هللا لتتنهم 

 ر  يداا بزلمق  يداا  زبو بع: بلذل، اان لمر يقو 

ازلتا فتق « ال يت »بقد زجمع المضسربن ل ص زن اآليا، العريمة فق  تورة 

َ ِمين َوَميا أِلََحيدع ِعنيدَهُ 18 ٱلَّيِتي يُيۡمتِي َمالَيهَُ يَتََزكَّيىَٰ  17ٱأۡلَۡتقَى َوَسيَُجنَّبَُما }: زبق بعر

 ٰٓ ِه َربِِِّه ٱأۡلَ إاِلَّ  19نِِّۡعَمة  تُۡجَزىَٰ َۡ َٰٓء َو    [21 - 17: ]ال ي  َف يَۡرَضىَٰ َولََسۡو  20ۡعلَىَٰ ٱۡبتََِا

يوًلتا بالصتدقة  بقتد اجممتع  ص ص هللا ل يته ب ت مزلر ر و  هللا : قا  لمر

بدتو ي تن زن  - اليتوم ز ترق زبتا بعتر  فيختذ، اصتف لتالق: لندي لا   فق ا

  صت ص هللا ل يته ب ت مبذدرا به التص النرتق  - زحدًا لن يص  الص لا بص  اليه

تراا لهم لث ه يا ر و  هللا  فتدلا لتق  : لاذا تراا ألد ، يا لمر؟ ق ا: فقا 

زبقيتا لهتم هللا : لاذا زبقيا ألد ت، يتا زبتا بعتر؟ قتا : ثم جاء زبو بعر بماله  فقا 

   (12)بهللا ل ز ابق، الص مقء زبدًا: فقا  لمر - زي جاء بماله ا ه - بر وله

                                        

 ( 4م 45با  )« لناقب األاصار»رباه الرخاري لن زبق  عيد الخدري اما   (11)

المرلتتذي حتتديث رقتتم  - (1678رباه زبتتو اابا لتتن لمتتر بتتن الخطتتا  حتتديث رقتتم ) (12)
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 : رج  القرآن

فتق اميمتان  فتق الضقته  : ن المقدم فق ا  مقءاان السابق فق الخيرا،  اا

 س و   مفق الرذ   فق ال

 تنمين ببلتعة زمتهر  ثتم بافتاه  صت ص هللا ل يته ب ت ملاش بعد ر و  هللا 

 - ابنمته  الصتتديقة بنتتا الصتتديق« لا ةتتة»المترض  ف متتا لتترض ا تر، اليتته 

 فممث ا بقو  الةالر:  - بدو ل ص فراش المو،

 لعمتتر  لتتا يغنتتق الثتتراء لتتن

 الضمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص

 

اذا حةتترجا يوًلتتا بضتتاق بهتتا 

 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر

 

ل تقتولق : بقتا  - بدو يعتااق  تعرا، المتو، - فعةف زبو بعر لن بجهه

آَٰءۡت }: بنية  بلعن قولق دذا يا ََ ييدُ َو َِ ََ َميا ُكنيَت ِمۡنيهُ تَ ِلي
ِإ ذََٰ ِِّّۖ ََ   َسيۡكَرةُ ٱۡلَميۡوِت بِيحۡل

   [19: ]ق

دذا زبو بعتر يعتي  لتع القترآن  حمتص  تالة الحملتار  بقتد ز نتاه القترآن 

  ص ص هللا ل يه ب  مالةعر  دذا خ يضة ر و  هللا لن 

 : المدقيق فق الع ما،

ل  بت  زاتا : يتا خ يضتة هللا  قتا : اخ  ل يه بع  النا  بعد الخيفة  فقا  لته

   (13)خ يضة ر و  هللا  بزاا راٍض به

دذه الع مة  اياته يم قتص لتن هللا  زب احتو ذلت،  امتا يقولته خةق زن تسمخدم 

زن : التذي اتان يدليته بعت  النتا  لم تواهم بزبتالرتهم« الحق املهتق»الاة 

يعصتمهم لتن الخطتي   -  ير التاء النتا  - لربقهم يجري فيها ام الهق لعين

                                                                                             

  بقا : حسن (2902)

 (  لن ابن زبق ل يعة 3/183لبن  عد )« ، العررىالطرقا» (13)
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 زاا خ يضة ر و  هللا : فنضص زبو بعر ذل، لن زب  األلر بقا 

بق بعر  برضق لمن لاباه بااصره لن صتحابة ر تو  رضق هللا لن ز

   ص ص هللا ل يه ب  مهللا 

بز تمغضر هللا تعتالص لتق بلعتم  ببصت ص هللا  - زيهتا امختوة - زقو  قولق دتذا

 حمد بآله  زالوا هللا يسمجب لعم ل ص ل

 : الخطرة الثااية

هللا الحمتتد هلل  بيتتده الم تت، بدتتو ل تتص اتت  متتقء قتتدير  بزمتتهد زن ل التته ال 

بحتتده ل متتري، لتته  يعتتز لتتن يةتتاء بيتتذ  لتتن يةتتاء  بزمتتهد زن لحمتتدًا لرتتده 

بر تتوله  صتت وا، هللا ب تتيله ل يتته  بل تتص آلتته بصتتحره  التتذين آلنتتوا بتته 

بلتتزربه باصتتربه باترعتتوا النتتور التتذي زاتتز  لعتته  زبلئتت، دتتم المض حتتون  

 دين  برضق هللا لمن الا بدلوته  بادمدى بسنمه  بجادد جهااه الص يوم ال

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

لن الواجب ل ينا زن ارجع الص تاريخنا  بزن امعرل ل تص دتالء الميتالين 

   بلن ترعهم بإحسان  ص ص هللا ل يه ب  مالمراراين لن زصحا  ر و  هللا 

ان العثيرين لنا يجه ون دذا الماريل الع يم  بدو تتاريل حافت   بزاثتر لتن 

ئًا لنه  ااما يعرفون الوقا ع السيا ية الةتهيرة  بل يعرفتون لتا يعرفون لنا مي

 تمم ئ به صضحا، العمب لن فلا   بلناقب لع  دالء األبطا   

ان ام تتيم اامتتا اامةتتتر فتتق األرض بتتتيخيق دتتالء  لتتتا اامةتتر ام تتتيم 

     باميمتتان     بالستتيف امتتا يقتتو  األفتتااون  اامتتا اامةتتر ام تتيم بتتاألخيق
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    بالعم

  بفتتيمن تتترعهم صتت ص هللا ل يتته ب تت مرزى النتتا  فتتق زصتتحا  ر تتو  هللا 

     الزدتد فتق التدايا     األلااتة     ام يم لجسًما  رزبا فيهم الصدق: بإحسان

  حتب الخيتر ل نتا   الرحمتة بخ تق هللا  فتيحروا لتز بجت الر رة فيما لند هللا 

 دذا الدين  

ز  تظ حجتا  «  المست مون»وم ااما دم ان الذي يحجز األلم لن ام يم الي

حتا  المست مين ب ت و  المست مين  دتالء : حاجز لن الدخو  فق ام يم دتو

الذين يعرثتون بتاأللوا   بتالمييين فتق زبربتا بزلريعتا  دتالء التذين ل يترادم 

النا  ال لخمورين  دالء الذين يترادم النتا  بهتذا الستوء  ثتم يعرفتون زاهتم 

 النا  لن ام يم   فينضربن« لس مون»

زن اعتتترل تاريخنتتتا  باعتتترل زب  لتتتا اعتتترل : ان زحتتتوم لتتتا احمتتتام اليتتته

   الذين و مهم لن و مهم ص ص هللا ل يه ب  مزصحا  ر و  هللا 

تصوربا زن دنا  فئة لن النا  تذم زبا بعر بلمر  بزلثالهما لن زصتحا  

 ! ص ص هللا ل يه ب  مر و  هللا 

 دالء؟!د  رز، الدايا لث  

 د  اامح ا لين الدايا برطية لث  دالء الصضوة األخيار؟!

الذي لم يتر لث ته      األخيقق     القرآاق     اماسااق     دذا الجي  الربااق

قط دو ثمرة المربية النروية  بخري  المدر تة المحمديتة فمتن لعتن فيته فعيامتا 

 يةع، فق ثمار النروة 
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ص ص هللا ل يته لمن يسيربن براء ر و  هللا زن يجع نا  لز بج اسي  هللا 

}ٱلَّيييِتيَن يَۡسيييتَِمعُوَن ٱۡلقَيييۡوَو   بيهمتتتدبن بهتتتدي زصتتتحابه  بزن يجع نتتتا لتتتن ب تتت م

َّبِعُوَن أَۡحَسنَهَُُٰٓۚ أُو   بِ فَيَت لُوا  ٱأۡلَۡلبََٰ ََ هُۡم أُو  ئِ
ٰٓ لََٰ ُإ َوأُو  ََّ ُمُم ٱ ََ ٱلَِّتيَن َهدَىَٰ ئِ

ٰٓ    [18: ]الزلر  لََٰ

 اسيل، الهدى بالمقص  بالعضال بالغنص  ال هم ااا 

 ال هم ااا اسيل، العضو بالعافية فق ايننا باايااا  بزد ينا بزلوالنا 

ال هم ا تمر لوراتنتا  بآلتن ربلاتنتا  باحض نتا لتن بتين زيتدينا بلتن خ ضنتا  

بلن زيماانا بلن مما  نا بلن فوقنا  باعوذ بع مم، زن اغما  لن تحمنا  ال هتم 

يًرا لن زلسنا  باجع   داا خيًرا لن يولنتا  بزحستن لاقرمنتا فتق اجع  يولنا خ

 األلور ا ها  باجراا لن خزي الدايا بلذا  اآلخرة  

ال هم ااصر ام يم بزلز المس مين  ال هتم اجعت  ا متة ام تيم دتق الع يتا  

 با مة زلداء ام يم دق السض ص  

افَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسرَ َربَّنَا  ... }

ِفِريَن    [147: ]آ  لمران ٱۡلَكَٰ

نِنَييا ٱَربَّنَييا  ... } ۡخَوَٰ ِن َواَل تَۡجعَييۡر فِييي لُلُوبِنَييا ِغييالِّ  ٱۡغِفييۡر لَنَييا َوإِلِ يَمَٰ لَّييِتيَن َسييبَقُونَا بِييحإۡلِ

 ٰٓ ِحيمإ  لِِّلَِّتيَن َءاَمنُوا  َربَّنَا ََ َرُءوف  رَّ    [10: ]الحةر  إِنَّ

 بص  ال هم ل ص لرد  بر ول، لحمد  بل ص آله بصحره ب  م  

ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن َوأَلِِم  ... } لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ُ ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ ٱۡلفَ

  [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 ر الة المسجد فق ام يم -2

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 حديثنا اليوم لن ر الة المسجد فق ام يم 

 المسجد فق ام يم اار العرااة  بلعان الصية 

لوضتتع الستتجوا  بلرتتر لتتن :   زي«الستتجوا»ا متتة المستتجد لةتتمقة لتتن 

بالستتجوا  ألاتته التتران التتذي يمج تتص فيتته الخةتتوع  - العرتتااا،زل تتم  - الصتتية

ألير  ميا »:   امتا فتق الحتديث الصتحيدتعتالصالعال   بالخلوع الةتال   هلل 

   (14)...« يكون العبد من ربه وهو ساَد

المسجد دو لعان الصية  لعتان دتذه العرتااة اليوليتة  المتق جع هتا ام تيم 

لن زقالهتا فقتد زقتام التدين  بلتن دتدلها  (15)«ال الة عماد الدين» لمواًا له  فـ

                                        

فيأكثروا »:   بتمممتهرضتق هللا لنتهرباه لس م  بزبو اابا  بالنستا ق  لتن زبتق دريترة  (14)

( 923  193ل قرضتتابي بتترقم )« المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب  » «الييدعاء

 ( 558( برقم )3/151): ل رغوي« مرل السنة»ب

 ( 1/173« )الم خيهللا الحرير»امابه بن حجر العسقياق فق اذار الحافظ  (15)

  فقتا  النتوبي «ال يالة عمياد اليدين»: ص ص هللا ل يه ب ت مقا  : «الو يط»قا  فق : فائدة»

بلتتيح اتتذل،  بتت  رباه اعتتيم متتيل الرختتاري فتتق : دتتو لنعتتر بالتت   ق تتا: «المنقتتيد»فتتق 

جتاء رجت  التص النرتق : قتا   لن حريتب بتن  ت يم  لتن بتي  بتن يحيتص  «اما  الصية»

«      الصتية لمتوا التدين  بدتو لر ت  رجالته ثقتتا،: استيله فقتا  صت ص هللا ل يته ب ت م

 : بقو  يو ف القرضابي

دليَ عليى رأ  األميرإ وعميودهإ أال أ»: بجاء فق حديث لعاذ بن جرت  لنتد المرلتذي ب يتره
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 فقد ددم الدين  

بجع هتا هللا خمتح لترا، فتق اليتوم بال ي تة  زمتره بالوجرتا، الربحيتة المتتق 

يحمام اليها اماسان  امتا يحمتام التص الوجرتا، الغذا يتة الماايتة لجستمه  حمتام 

فيه كر  أرأيت لو أن نمًرا ببا  أحدكم يَتسر»: يمطهر به ا  يوم خمح لرا،

ل يرقتتص لتتن اراتته :   قتتالوا« شيييء (16)يييوم خمييا مييرات هيير يبقييى ميين دونييه

   (17)«فتلَ مثر ال لوات الذما يمَو هللا بمن الذطايا»: مقء  قا 

صية الجمالة  فهتق التا  تنة      بقد اد  ام يم الص الصية فق المسجد

رضتق متد لاادة  بالا فرض اضاية  بالا فرض لين اما يرى ذلت، املتام زح

   هللا لنه

اميمتان  بلن دنا اةي، زدمية المساجد لمرنقف  جمالة زدميمها فق ام يم  

بتتتزرع اليقتتين  بتتتذار بتتاهلل تعتتالص ببتتاليوم اآلختتر  بتصتت  المستت م بحقتتا ق 

عف لتن ضتام يم  يمع م فق المسجد لتا جهت   بيمتذار لتا استص  بيقتوى لتا 

 زلر اينه  

ما يترترط النصترااق لتثًي بالعنيستة  يزبردتا ليح ارترال المس م بالمسجد ا

لرة فق األ روع  ل  ان المسجد يترترط بحيتاة المست م يوليًتا  باذا تعا ت  لتن 

الجمالة صية زب صيتين تضقده اخوااه ب يلوا لنه  فإن اان لريًلتا لتاابه  

بان اتان لةتتغوًل زلتااوه  بان اتتان لستافًرا التتوا لته بتضقتتدبا زد ته  بان اتتان 

                                                                                             

  «وذروة سنامه الجماد إمر وعموده ال الةسنامه  رأ  األ وذروة

 دو الو ل : الدرن (16)

رباه الرخاري بلس م بالمرلذي بالنسا ق لن حديث زبق دريترة  برباه ابتن لاجته لتن  (17)

 ( 184(  برقم )1/168« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»حديث لثمان   
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 ا ذاربه  بدعذا  اا يً 

اان المسجد دو الم مقص اليولق ل مس مين  بلن دنا حث ام يم ل تص بنتاء 

المساجد  بجع  لرنتاء المستجد قيمتة لنتد هللا  جع ته بابًتا التص الجنتة  حمتص قتا  

من بنى هلل مسجدًا ليدر مفَيق لطياة بنيى هللا ليه »: ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

دتو المعتان اللتيق : لا ر صتغير  بلضحتهللا قطتاة: القطاة (18)«بيتًا في الجنة

الذي تضحهللا المرا  لنه لمري  فيه  زي لهما ب غ لن الصغر بالليق فإن لته 

 لند هللا بيمًا فق الجنة  

دعتتذا تستتابق المستت مون قتتديًما التتص بنتتاء المستتاجد  بل يعتتاا يوجتتد خ يضتتة زب 

ل  رب زن اتان   طان زب زلير ال حاب  زن ينةئ لسجدًا  زب يحيص لسجدًا  ب

بعتد الهجترة دتق المستجد  صت ص هللا ل يته ب ت مزب  لا سة زاةيدا ر و  هللا 

 النروي  الذي اان لحور النةال فق المجممع ا ه  

بلن دنا اااا زدمية المةق الص المسجد  ات  لتن لةتص التص المستجد امتب 

ا لمت  بلهتذا (19)هللا له بع  خطوة حسنة  برفع له بهتا ارجتة  بلحتا لنته  تيئة

زراا بنتتو  تت مة لتتن األاصتتار زن يمراتتوا زلتتاانهم الرعيتتدة بينمق تتون التتص زلتتاان 

لنعهم النرق ل يه الصتية بالستيم   ص ص هللا ل يه ب  مقريرة لن لسجد النرق 

                                        

رجالته ثقتا،  برباه :   بقا  الهيثمتق«الصغير»رباه الرزار بال ضظ له  بالطررااق فق  (18)

(  بتترقم 1/159« )المنمقتص لتتن امتا  المر يتتب بالمرديتب«   »صتتحيحه»حرتتان فتق ابتن 

(155 ) 

إذا توضيأ أحييدكم فأحسين الوضيوءإ ثييم خير  إلييى »: فضتق الحتديث التتذي رباه زبتو اابا (19)

ليه حسينةإ وليم يُيع لدميه اليسيرى  عز وَرال الةإ لم يرفع لدمه اليمنى إال كتب هللا 

« المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب بالمرديتتتب  » «... عنيييه سييييئة عيييز وَيييرإال حييي  هللا 

 ( 168( برقم )1/162)
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زراابا زن يمراوا زلاانهم المق توارثودا لتن آبتا هم بزجتداادم بزن يتيتوا قتر  

تيييب رثييياركمإ ديييياركم تكتيييب ييييا بنيييي سيييليمإ ديييياركم تك»: المستتتجد فقتتتا  لهتتتم

 م  بآثارام بخطواتعم لعموبة لعم زي الزلوا ايارا (20)«رثاركم

المشاؤون إلى المساَد فيي الرليم أولئيَ »: ص ص هللا ل يه ب  مبقا  النرق 

لتن لةتص ل مستجد بخاصتة فتق و متا،  (21)«الذواضون في رحمية هللا تعيالى

المشيائين فيي الرليم إليى بشير »: ال ي  زبلئ، الخواضتون فتق رحمتة هللا  بقتا 

   (22)«المساَد بالنور التام يوم القيامة

مين »: فع   دبة زب ربحة التص المستجد لهتا زجردتا لنتد هللا  بفتق الحتديث

   (23)«غدا إلى المسجد أو راحإ أعد هللا له في الجنة نزاًل كلما غدا أو راح

 دعذا اااا قيمة المسجد  بدعذا لنزلة المسجد  

ا المةقء التص المستاجد بلمارتهتا بالصتية بالتذار بتتيبة بلهذا اان الميا

 القرآن اليًي ل ص اميمان  

إذا رأيييتم الرَيير يعتيياد »: صتت ص هللا ل يتته ب تت مربى المرلتتذي لتتن النرتتق 

                                        

المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب »   رضتتق هللا لنتتهرباه لستت م ب يتتره لتتن حتتديث جتتابر  (20)

 ( 169( برقم )1/163« )بالمرديب

بلم يتذاره   ب عا لنه الروصيري  (779رباه ابن لاجه لن زبق دريرة حديث رقم ) (21)

  «د ابن لاجهصحي»األلرااق فق 

حستن  ريتب  لتن حتديث : حديث  ريتب  بفتق استخة: رباه زبو اابا  بالمرلذي بقا  (22)

برجتتا  ا تتنااه ثقتا،  برباه ابتتن لاجتته ب ض ته لتتن حتتديث : بريتدة  قتتا  الحتتافظ المنتذري

 ( 173( برقم )1/164« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»باا ر     زاح

المنمقتص لتن امتا  »   رضتق هللا لنتهرباه الرخاري بلست م ب يردمتا لتن زبتق دريترة  (23)

 ( 172( برقم )1/163« )المر يب بالمرديب
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ِ إِنََّما يَعۡ }: ثم تي قو  هللا تعالص (24)«المساَد فاشمدوا له باإليمان ََّ يِجدَ ٱ ُميُر َمَسَٰ

ِ َوٱۡليَييۡوِم ٱأۡلِٰٓخييرِ َمييۡن َءاَمييَن  ََّ بالعمتتارة ليستتا بالرنتتاء فقتتط  لتتن  [18: ]الموبتتة  ... بِييح

ًحا زب تاليًتا زب جالًستا فتق ح قتة ل تم زب لنم تر رذدب الص المسجد لص يًا زب لست

ل صية زب لتميبة قترآن فهتو يعمتر المستاجد  بالحتديث ضتعيف ام تناا بلعتن 

 لمدتنا دق اآلية العريمة  

صت ص هللا ة زي لنزلة فتق ام تيم  بلهتذا اتان فتق لهتد النرتق ل مسجد لنزل

لراتز التدلوة  باار الدبلتة  التدلوة تنط تق لتن المستجد  بالدبلتة  ل يته ب ت م

يستتمقر   صتت ص هللا ل يتته ب تت مزيًلتتا اااتتا تممثتت  فتتق المستتجد  اتتان النرتتق 

  المندببين بالوفوا بالسضراء القتاالين لتن التريا األخترى فتق المستجد  بيقابت

زصتتحابه فتتق المستتجد  بيع مهتتم فتتق المستتجد  بتنط تتق الجيتتوش لتتن المستتجد  

 باان المسجد لحور الحياة ام يلية  بلحور النةال ام يلق ا ه  

 : المسجد جالع بجالعة

اتتان المستتجد جالعًتتا ل عرتتااة  بجالعتتة ل ع تتم  اتتان جالعتتة متتعرية لضموحتتة 

ل رجتا  بل نستاء  ل عرتار  األبوا  فق الصيف بالةتماء  فتق الخريتف بالربيتع 

بل صتتغار  يتتمع م فيهتتا التتدين  بيتتمع م فيهتتا األا   بيتتمع م فيهتتا الخ تتق  لدر تتة 

طب   تعنتتق بتتالمطريق قرتت  تع تتم الع تتم بالعمتت   بتربتتص النضتتو   بتع تتم التتر

 الن رية 

                                        

  بابتن حرتان بالحتاام «صتحيحه»رباه زحمد  بالمرلذي  بابن لاجه  بابن خزيمة فق  (24)

ن حستت:   بقتتا  المرلتتذيرضتتق هللا لنتتهلتتن زبتتق  تتعيد الختتدري  «الستتنن»بالريهقتتق فتتق 

(  بالحتتديث لتتن 634( بتترقم )358 - 1/357ل منتتابي )« فتتي  القتتدير» ريتتب  باا تتر 

 لن زبق الهيثم  بلذا ضعضه الع ماء ارام رباية 
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اااتتا الجوالتتع جالعتتا،  بلتتن دنتتا لرفنتتا الجالعتتا، الع ميتتة العريقتتة فتتق 

جالع األكدر فتق لصتر  بجتالع الزيمواتة فتق : والعالعالم ام يلق با م الج

زب دتتق  - تتتواح  بجتتالع القتتربيين فتتق المغتتر   دتتذه الجالعتتا، لتتن زلتترق

الجالعتتا، فتتق العتتالم  اةتتي، تحتتا  تتقول الجوالتتع بفتتق  تتاحا،  - زلتترق

 المساجد 

 : المسجد ل رج  بل مرزة جميعًا

اان المسجد جالعة معرية لضموحة ل رج  بالمرزة  لم تعتن المترزة لحربلتة 

لن المساجد  امتا حرلهتا المست مون فتق العصتور األخيترة  اتان لستجد النرتق 

يمسع ل رجتا  بل نستاء  اتان ل رجتا  الصتضول األلاليتة   ص ص هللا ل يه ب  م

ةتب بل لتن باان ل نساء الصضول الخ ضية  بلم يعن بينهم زي حتاجز ل لتن خ

 بناء  بل لن اسي  

فتق  صت ص هللا ل يته ب ت مباااوا يدخ ون لن زبتوا  باحتدة  ثتم رزى النرتق 

ليييو تركنيييا هيييتا البيييا  »: بعتتت  األبقتتتا، لزاحمتتتة الرجتتتا  بالنستتتاء  فقتتتا 

   (26)ف م زاخ  لنه بلم زخرم بعد لنه:   قا  ابن لمر(25)«للنساء

لتن «  بتا  النستاء»: موبًا ل يهصار دذا الرا  ل نساء  بلكا  الص اليوم لع

 « النساء»كار لسجد النرق فق المدينة  رزى دنا  بابًا يسمص با  

بلهذا لما  راق فق دذا المسجد زن يعتون دنتا لعتان ل مترزة المست مة  تتيتق 

                                        

بدذا زصد : رباه زبو اابا لن ابن لمر  بفق رباية زخرى زن قا   ذل، دو لمر  قا  (25)

 ( 567( برقم )278 - 2/277« ) نن زبق اابا لع مرحه لون المعروا»

ب  زاه اان متديد الترتاع آلثتار ر تو  رضق هللا لنهبدذا لةهور لن  يرة ابن لمر  (26)

  ص ص هللا ل يه ب  مهللا 
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لمسمع المول ة  بتةار  فق العرتااة ام تيلية  امتا متار  استاء الصتحابة  

 ا رضق هللا لنهبلهد الصحابة بزلها، المالنين فق العهد النروي 

لم يحرم ام تيم المترزة لتن العرتااة  بل لتن المول تة  بل لتن التدرب   

في االق ل مةدا الذي تةدا به بع  الع متاء فتق العصتور الضا متة  فتإن المترزة 

اليتتوم قتتد خرجتتا بذدرتتا التتص المدر تتة  بذدرتتا التتص الجالعتتة  بذدرتتا التتص 

بقتد قتتا         ف متاذا احرلهتا لتن المستجدالستوق  ب تافر، بعت  ب تا   النقت 

زن يضقهها فق اينهتا   - زب ل ص زبيها - ااها ترقص فق بيمها بل ص كبجها: الع ماء

فاقتد : لرزتته؟ بقتد قيت ابلعن زين األ  الذي يع م ابنمه؟ بزين الزبم التذي يضقته 

 الةقء ل يعطيه! 

هتا  بفتق الحتديث فع ص المرزة زن تيتق الص المسجد  بلتيح لزبجهتا زن يمنع

  اذا زراا، (27)«ال تمنعوا إمياء هللا مسياَد هللا»: الصحيد الذي رباه الةيخان

زب تحلتتر « صتتية الجمعتتة»المتترزة زن تصتت ق فتتق المستتجد لثتت  دتتذه الصتتية 

ارً ا زب لول ة  في يجوك لزبجهتا زن يمنعهتا  اذ ل ينرغتق زن تمنتع التاء هللا 

 ة لالة ل مس مين بالمس ما، جميعًا   لدر    لساجد هللا  المسجد جالعة

 : المسجد برلمان لرلة

بالمستتجد برلمتتان لرلتتة  اتتان المستت مون اذا ازلتتا بهتتم ااكلتتة زب زلمتتا بهتتم 

ل مة  اجممعوا فق المساجد يمةابربن لاذا يضع ون؟ اان المسجد ل مقص الحتاام 

بالمحعوم  ب  اان حاام المس مين دو الذي يالهم  ف يح فق ام تيم ااضصتا  

ا  ا  لس م رجت  لدينته  بين الدين بالدايا  ليح دنا  رجا  الدين برجا  الداي

                                        

 ( 254) «ال الا بالمرجان فيما اتضق ل يه الةيخان»لمضق ل يه لن ابن لمر  اما فق  (27)
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 صت ص هللا ل يته ب ت مالذي رمد زبا بعر ل خيفتة فتق ا تر المست مين زن النرتق 

ر تو  هللا لتديننا  فق الصية  فقتا  لمتر ا ممته: رضتيه ا مخ ضه ملالة النا 

 زفي ترضاه لدايااا؟!

لاذا يريد لنهم؟ بلتاذا : الحاام يعرض  يا مه لن فوق المنرر  يقو  ل نا 

 لنه؟ يريدبن

زيهتا النتا   ااتق بليتا : المنرر ببقتف يقتو  رضق هللا لنه الم ص زبو بعر

ل يعم بلسا بخيرام  فإن رزيممواق ل ص حق فيلينواق  بان رزيممتواق ل تص 

بالتتت  فقولتتتواق  القتتتوي فتتتيعم دتتتو اللتتتعيف لنتتتدي حمتتتص آختتتذ الحتتتق لنتتته  

فتيعم  باللعيف فيعم قوي لندي حمص آخذ الحتق لته  زليعتواق لتا زلعتا هللا 

 فإن لصيمه في لالة لق ل يعم!!

عتد فتي يخ تف  ب تمعمه زلتة تستمع فتي يبيان زلقاه خ يضة يقو  فتي يعتذ   ب

 تنسص  بتحا ب في تخةص  

يييِجدُوَن }: برلمتتتان اوابتتته ِكعُيييوَن ٱلسََّٰ وَن ٱلرََّٰ َُ يييئِ
ٰٓ ِميييدُوَن ٱلسََّٰ َََٰ بِيييدُوَن ٱۡل ئِبُيييوَن ٱۡلعََٰ

ٰٓ ٱلتََّٰ

يِر ٱۡلُميۡمِمنِينَ ٱأۡلِٰٓمُروَن بِحۡلَمۡعُروِف  ِۗ َوبَشِِّ ََّ يدُوِد ٱ َُ ِفُريوَن ِل َََٰ   َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡل

   [112: ]الموبة

 : المساجد الجالعة

: الميجد لاتمر لام ل مست مين  بخاصتة فتق لثت  دتذا الجممتاع األ ترولق

اجممتتاع الجمعتتة  المضتتربض زن ي مقتتق زدتت  الحتتق فتتق لستتجددم فتتق الصتت وا، 

بيجممع زد  المدينة زب زارر لجمولة لنها فتق الجتالع العريتر لصتية  الخمح 

الجمعة  اااا  يا ة المس مين اذا بنوا لدينة زن بنوا لسجدًا جالعًتا يستع زد هتا 
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   ص ص هللا ل يه ب  مجميعًا  دذه اااا  يا مهم لنذ لهد النرق 

المست مون ب تعه بنص النرق لسجده فق المدينة ليسع زد  المدينة  بلمتا اثتر 

 الخ ضاء الرامدبن 

لما اخ  لمرب بن العاص الص لصر بنص جالعة فتق الضستطال  فتق لصتر 

 القديمة  ليسع زد  الضسطال فق ذل، الوقا 

بلما بنص زحمد بن لولون بعد ذل، لدينتة القطتا ع بنتص جالعًتا ضتخًما ليستع 

 زد  المدينة المق بنادا  

ة القتادرة بنتص جتالع األكدتر ليستع بلما بنص جودر الصتق ق بعتد ذلت، لدينت

 زد  القادرة  

لم تعن  يا مهم بناء جوالع صغيرة زب لساجد ضيقة تستع لا تة زب لتا مين  

بتزختترل بتتتزين  بلعنهتتا ل تمستتع لتتالل لتتن النتتا   ل  المضتتربض فتتق 

المستتاجد زن تمستتع لتتالل  بزن يعتتون المستتجد لجممعًتتا ل جمتتادير المستت مة  

ا ة يخافون لن المجمعا، الدينية ام يلية  فتيبلزبا زن باان الحاامين بالس

 تعون المساجد لن الليق بالصغر بحيث ل تسع النا   

ن يقت  لتدادا  بتمستع لستاحمها  زاألص  فتق المستاجد زن تعتون جالعتة  ب

لها خطراء لجيدين ببلاًوتا  جد بهذه المثابة ل مطعنا زن اهيئبلو اااا المسا

زيتتن تتتيتق بتتيلف  فتتق المدينتتة الواحتتدة زلتتف لستتجد  فمتتناتتابغين  زلتتا زن يعتتون 

 خطيب؟

ااته : األص  فق المساجد زن تعون جالعة با تعة رحرتة  بلهتذا قتا  الضقهتاء

ل يجوك زن تص ق الجمعة فق لستجد ال اذا التمر المستجد اآلختر  بينرغتق زن 
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 ل تمعدا المساجد ال لحاجة 

لتتذل، يصتت ق فتتق جميتتع بتتيا باآلن المستتاجد ا هتتا لمم ئتتة ألاهتتا صتتغيرة  ب

المس مين فق الةوارع بفق الطرقا،  ليسا دنتا  لستاجد لثت  األكدتر بابتن 

   (28)لولون بلمرب بن العاص ب يردا

 : المسجد فق ا ر المرةرين

فتتق زبا تت  دتتذا القتترن جتتاء، حم تتة ترةتتيرية ل تتص زيهتتا امختتوة المستت مون: 

: المرةرين تقريًرا يقتو  فيتهلصر  بلعنها لم تنجد  باء، بالضة   فعمب ارير 

اام ل مست مين   ي   ام يم صخرة لاتية تمحطم ل يها لحتابل، المرةتير لتا

القتتترآن  باألكدتتتر  باجممتتتاع الجمعتتتة األ تتترولق  : دتتتذه األراتتتان األربعتتتة

 بلاتمر الح  السنوي 

 دعذا اااا رطيمهم لهذا الماتمر األ رولق ل مس مين 

 : المسجد يع منا الن ام

 : سجد امع م زمياء اثيرةفق الم

سيووا صيفوفكمإ فيإن تسيوية »: فق المسجد امع م الن ام بالطالتة بالجنديتة

ولينييوا »  (30)«ال تذتلفييوا فتذتلييف للييوبكم»  (29)«ال ييف ميين تمييام ال ييالة

                                        

  بيل ةتتيل التتدامور يو تتف القرضتتا« اللتتوابط الةتترلية لرنتتاء المستتجد»اا تر ر تتالة  (28)

 اةر لعمرة بدرة بالقادرة 

  بفتق ربايتة رضتق هللا لنتهرباه الرخاري  بلست م  بابتن لاجته  ب يتردم  لتن زاتح  (29)

المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب   » «فييإن تسييوية ال ييفوف ميين إلاميية ال ييالة»: ل رختتاري

 ( 234( برقم )1/183« )بالمرديب

» ... :   بتمالتههللا لنته رضتقلن الرتراء بتن لتاك  « صحيحه»رباه ابن خزيمة فق  (30)
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إنما َعر اإلمام ليمتم بهإ فإذا ركع اإلمام فاركعواإ وإذا »  (31)«بأيدي إخوانكم

التي يذفي  ويرفيع لبير اإلميام إنميا »  (32)«واسجد فاسجدواإ وإذا لرأ فأن ت

أمييا يذشييى أحييدكم إذا رفييع رأسييه ميين ركييو  أو »  (33)«ناصيييته بيييد شيييطان

سجود لبر اإلمام أن يجعر هللا رأسه رأ  حمارإ أو يجعير هللا صيورته صيورة 

  ألاه لم يضقه لعنص الن ام بل لعنص الصية  فهو جدير بتين يخترم (34)«حمار

 بزن يمسل هللا رز ه رز  حمار لن اماسااية 

 : المسجد يع منا الحرية

المعتااق بالقتيم اماستااية المتق : امع م فق المسجد الحرية بامخاء بالمستاباة

ينتتااي بهتتا المنتتاابن اليتتوم  بيمتتاجربن بهتتا ل تتص المستت مين  المستت مون دتتم 

زصتتحابها  المستت مون دتتم الاتهتتا  المستت مون دتتم زب  لتتن التتا اليهتتا ا ريًتتا 

 ا  يً مرقها لبل

                                                                                             

« المنمقص لن امتا  المر يتب بالمرديتب  » «إن هللا ومالئكته ي لون على ال ف األوو

 ( 233( برقم )1/183)

  باتذا متاار  «الريتاض»قطعة لن حديث رباه زحمد بزبو اابا  بصححه النوبي فق  (31)

ا بأييدي إخيوانكمإ أليموا ال فوفإ وحاذوا بين المناكبإ وسدوا الذلرإ ولينيو»: باصه

   «وال تتروا فرَات الشيطانإ ومن وصير صيفًا وصيله هللاإ ومين لطيع صيفًا لطعيه هللا

 (  235( برقم )1/184« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»

(  بابتن لاجته 404رباه لس م لتن حتديث زبتق لو تص األمتعري  بحتديث قمتااة بترقم ) (32)

 ( 847برقم )

رضتتق هللا ااتتق بإ تتناا حستتن  باتتذا قتا  الهيثمتتق  لتتن زبتتق دريتترة رباه الرتزار بالطرر (33)

المنمقتص لتن امتا  المر يتب »لوقوفًا ل يته بلتم يرفعته    «المولي»  برباه لال، فق لنه

 ( 250( برقم )1/188« )بالمرديب

   رضتق هللا لنتهرباه الرخاري بلس م بزبو اابا بالنسا ق بابن لاجه  لن زبق دريرة ( 34)

  (249)برقم  (1/188) «المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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زي حرية زل م لن حرية اللمير؟ زن يص ق فتق المستجد  فتي يخلتع ال 

َوأَنَّ }هلل  بل يتتتتدلو ال هللا  بل يخةتتتتع ألحتتتتد لهمتتتتا اتتتتان ألن المستتتتاجد هلل  

ا ِ أََحد  ََّ ِ فاََل تَۡدُعوا  َمَع ٱ َّ َِ ِجدَ    [18: ]الجن  ٱۡلَمَسَٰ

املام بزخطتي املتام فمتن حتق  اذا ص ص براء: حرية المعرير بحرية الرزي

ا  زن ينرهتوه  بل تيما اذا اتان الخطتي جستيمً  - ب  لن باجترهم - المص ين خ ضه

 ترحان هللا  بآختر يصتحد لته اآليتة  : حمص يعوا التص الصتوا   دتذا يقتو  لته

بزختترى لتتن براء الصتتضول تصتتضق لتته بيتتددا  ألن المتترزة يعتتون تصتتحيحها 

 بالمصضيق ل بالعيم  بدعذا 

ا الم ص الخطيب المنرر  ف يح ااماتوًرا يضرض ل ص النا  لا يريتد  اذا باذ

زخطي فمن حق زي جالح فق المسجد زن ينرهه  بزن يناقةه  ب  لن حق المترزة 

فق الصضول الخ ضية زن تضع  ذل،  اما فع ا المرزة المق را، ل تص لمتر فتق 

  هللا اتذا باتذا؟ ايف تقو  فتق المستيلة دتذا  بقتد قتا: لسيلة المهور  بقالا له

 زصابا المرزة بزخطي لمر!!: زصرا  بقا  ل نا : فقا 

: برا رج  لن  مار النا  ل ص ل ق بن زبق لالب برجع الص رزيته بقتا 

 زخطي، زاا بزصرا زاا  بفوق ا  ذي ل م ل يم 

 دذا يع منا زن المسجد دو لو   الحرية  بلع م الحرية 

 : المسجد يع منا امخاء

فتتنحن ا مقتتق اتت  يتتوم فيتته  تميصتتق األبتتدان  : ع م امختتاءفتتق المستتجد اتتم

بتمصتتافد األيتتدي  بتمعتتارل الوجتتوه  بتمحتتا  الق تتو   بيستتي  بعلتتنا لتتن 

 بع  
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لجمولة تقف براء الام باحتد  تمجته التص قر تة باحتدة  تتالن بتر  باحتد  

 ةتالن بر و  باحد  تم و امابًا باحدًا  تااي زقواًل بزفعتاًل باحتدة  بنيتة باحتد

الم يتتااي دتتذا؟ ان دتتذا يتتااي التتص امتتالة األختتوة  بالمتترابط بتتين الق تتو      

 بعلها ببع  

 : المسجد يع منا المساباة

بزي لستتاباة زل تتم لتتن لستتاباة المستت مين فتتق : اتتمع م فتتق المستتجد المستتاباة

المسجد؟ يج ح العرير بجوار الصغير  بالغنق بجوار الضقير  بالتوكير بجتوار 

بجوار المحعوم  بز ماذ الجالعة بجوار لال  لتن العمتا   ل  الخضير  بالحاام

 فرق بين دذا بذا  

زن الصتتف األب  : لتتيح فتتق ام تتيم ل حتتة تتتن م بربتواتتول، الحلتتور

ل ستتااة التتوكراء  بالصتتف الثتتااق ألللتتاء لج تتح الةتتورى  بالصتتف الثالتتث 

ب   ثتم ل  لتن حلتر لرعتًرا احمت  لعااته فتق الصتف األ     ل مديرين العالين

 الذي بعده ابن تمييز بل تضلي   

الغربيون الص اليوم ل يعرفون دذه المساباة  دنا  انتا ح ل رتي  بانتا ح 

 ل سوا!

زخطي لرة زحد الزاوم فق زلريعا فدخ  انيسة ل رتي   ببجتد القستيح دتذا 

األ وا لع النتا   ف محته دتذا العتادن فتق صتضول النتا   فير ت  اليته برقتة 

« ليعنتق ااصتر»العنيسة المخصصة ل سوا تقع فق مارع اذا باتذا : يقو  له

 فيخذ الرج  اضسه بااصرل 

 بين األبي  باأل وا      حمص العرااة فرقوا فيها بين األلوان
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زي ثورة تحدط لتو زن : يقو  الدامور لحمد اقرا  في سول ام يم فق الهند

منرتتوذ فتتق جنتتو  دتتذا الرردمتتق الر تتمقرالق المستتمعرر بقتتف بجتتوار دتتذا ال

الهند  بص ص لعه فق لعان باحد؟! النتا  فتق الهنتد لتن قتديم لرقتا، بعلتها 

فوق بع  بالوراثة  ل يسمطيع زحد زن يرقص لن لرقة الص لا دو زل ص لنهتا  

ل بتتالع م  بل بالعمتت   بل بتتاألخيق  ل يمعنتت، لهمتتا زبتيتتا لتتن ل تتم  بلتتا 

لرقمتت، التتص لرقتتة زختترى   حصتت ا ل يتته لتتن لراتتز اجممتتالق  زن تنمقتت  لتتن

دم فق القمتة  قتد خ قتوا لتن فتم املته! زلتا التذين      فالررادمة دالء دم السااة

خ قوا لن ذراع امله  زب لن رجت  املته  زب لتم يخ قهتم املته قتط  لثت  دتالء 

الذين ل يجوك زن يمسهم زحد زب زن يمستوا زحتدًا فقتد بلتدبا زاجاً تا زرجاً تا  ل 

 المطهر زب المرقق  ري  لهم الص 

  المساباة الحقيقية لنداا احن المس مين  بزلهر لا تعون لنداا فق المسجد

دتتذا دتتو المستتجد  بدتتذه دتتق ر تتالة المستتجد  ينرغتتق زن اعرفهتتا  ينرغتتق زن 

ارترط بها  زن اعوا زبناءاا زن يذدروا الص المساجد  ينرغق زن يعون لنا حظ لتن 

لجمالتة زفلت  لتن صتية الضترا بخمتح صية الجمالة فق المساجد  فصتية ا

صتت ص هللا ارجتة  امتتا جتتاء، زحاايتث النرتتق  - زب بستترع بلةتترين - بلةترين

   (35)ل يه ب  م

                                        

رباه لالت، بزحمتد  «صالة الجماعة تفُر صالة الفت بسبع وعشرين درَية»: احديث (35)

ب  رضتتق هللا لنهتتبالرختتاري بلستت م بالمرلتتذي بالنستتا ق بابتتن لاجتته  لتتن ابتتن لمتتر 

رباه زحمتتد  «صييالة الجماعيية تفُيير صييالة الفييت بذمييا وعشييرين درَيية»: بحتتديث

ل منتابي « فتي  القتدير»  رضتق هللا لنتهبالرخاري بابن لاجه  لن زبق  تعيد الختدري 

 ( 5075  5074( برقم )216 - 4/216)

: «فتمد الرتاري»الخمح بالسترع بوجتوه زبرادتا الحتافظ ابتن حجتر فتق : بقد جمع بين ربايمق
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لتتن دتتم لمتتار المستتاجد؟ دتت  دتتم التتدرابي  بالممرط تتون بالمجاذيتتب؟ ان 

ُ أَن تُۡرفَيَع َويُيۡتَكَر }فِيي بُيُيوتع أَِذَن ٱ: القرآن حدثنا لن لمار المساجد فقتا  فِيَميا ََّ

ِ َوٱأۡلَٰٓصياِو  ياو   36ٱۡسُمهَُ يَُسبُِِّح لَهَُ فِيَميا بِحۡلَُيدُوِّ ََ يَرة  َواَل بَۡييعإ َعين ِذۡكيِر ِر  الَّ تُۡلِمييِمۡم تَِجَٰ

ةِ ٱ َكيوَٰ ِٰٓء ٱلزَّ ِة َوإِيتَا لَوَٰ ِ َوإِلَاِم ٱل َّ دتم اذن رجتا  زلمتا   بليستوا  [37  36: ]النتور  ََّ

رجا  بطالة زب اربمة  بدعذا اان زصحا  ر و  هللا  دذا دو المستجد  دتذا 

إن »: دتتو بيتتا هللا  بيتتا ينستتره هللا تعتتالص التتص اضستته امتتا فتتق الحتتديث القد تتق

بيوتي في األرض المساَدإ وإن زواري فيما هم عمارهياإ فطيوبى لمين تطمير 

   (36)«ِّۖ على المزور أن يكرم زائرهفي بيته ثم زارني في بيتيإ فَ

اسي  هللا زن يجع  ارالمنتا لنتده المغضترة بالجنتة  ااته  تميع قريتب  االتوا 

 هللا تعالص يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

المستت مون فتتتق العتتتالم زاثتتتر لتتتن زلتتتف ل يتتتون  بلتتتع دتتتذا فهتتتم للتتتيعون  

                                                                                             

باية الخمح ااخ تة تحتا لنها زن ذار الق ي  ل ينضق العثير ألن لضهوم العدا  ير لراا فر

زخرتر بتالخمح ثتم زل مته هللا بزيتااة الضلت   ص ص هللا ل يته ب ت مرباية السرع  بلنها زاه 

فيخرر بالسرع  بلنها زن السترع لرعيتد المستجد بالخمتح لقريرته  بلنهتا زن السترع لحمولتة 

ل ص لن ص ص بالمسجد بالخمح لمتن صت ص فتق  يتره  بلنهتا زن الضترق بحتا  المصت ق 

عتتون زل تتم زب زخةتتع  بلنهتتا زن الضتترق بتتالمنم ر ل صتتية ب يتتره  بلنهتتا زن الضتترق اتتين ي

بإارا  ا ها زب بعلها  بلنها زن الضرق بعثرة الجمالة  بق مهم  بلنها زن السرع لخمصة 

بالجهرية بالخمتح بالسترية  بقيت   يتر ذلت،  بالوجته األخيتر دتو التذي رجحته الحتافظ  

 ( ل  اار الريان بالقادرة 156 - 2/155« )فمد الراري»اا ر 

  بدمتتا لتتن (22ص 2م) «لجمتتع الزبا تتد»(  10324بتترقم ) «العريتتر»الطررااتتق فتتق  (36)

 بفيه لرد هللا بن يعقو  العرلااق بدو ضعيف : «المجمع»بقا  فق   لرد هللا
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باحتتتدة  ألاهتتتم ليستتتوا صتتتضًا باحتتتدًا  االرنيتتتان للتتتيعون ألن ا متتتمهم ليستتتا 

المرصتتتوص  ألاهتتتم زلتتتة ل يستتتعف بعلتتتهم بعًلتتتا  بل يةتتتد بعلتتتهم زكر 

المسيلم »: بع   ب  ز  م بعلهم بعًلا  بالنرتق ل يته الصتية بالستيم يقتو 

ل      زي ل يستت م فيتته: ل يستت مه (37)...« أخييو المسييلمإ ال يرلمييهإ وال يسييلمه

ه  بتتت  ينصتتتره بيقويتتته بيقتتتف التتتص جنرتتته فتتتق الستتتراء يخذلتتته  ل يمخ تتتص لنتتت

 باللراء  

احن اقار  النصتف لتن  تعان : بقالوا« زب ندا»لنذ زيام كاراق اخوة لن 

بلتع دتذا لتيح لنتا  - زاثر لن خمسة لييين لن اثنص لةتر ل يواًتا - «زب ندا»

قيااة  ليح لنا زي بضع  يا تق زب تةتريعق  زاثتر لتن زربعتين بكيتًرا بلتيح 

ل بكير بل اا ب بكير  المج ح المةريعق فيه لا ة بثمااون  ليح لنا فيته لنا 

حمتص المستاجد ا تمولوا      ال اثنان فقط  زليانا تاخذ بتنهب  حمتص األبقتال

 ل يها  بلم يمع م زحد لن المس مين 

 دنا  تعميم اليلق رديب ل ينا  في يع م بنا زحد  بل يحح بنا زحد  

 ة ل مس مين دنا  ابااة لسممر

 يراا المس مون فق زب ندا « ليدي زلين»بعد 

ليتتدي زلتتين التتذي حابلتتا الصتتحافة العالميتتة باملتتيم العتتالمق زن يةتتنعا 

ل يه  بزن يلخما لن دضواتته  بزن يجعتي لنته اتذا باتذا  حمتص قلتق ل يته  

                                        

مين كيان فيي حاَية أخييه »: ب  بتمممتهرضتق هللا لنهتلمضق ل يه لن حديث ابن لمتر  (37)

حاَتهإ ومين فير  عين مسيلم كربية فير  هللا عنيه بميا كربية مين كير  ييوم كان هللا في 

ل نتوبي بترقم « ريتاض الصتالحين»  «القيامةإ ومن ستر مسيلًما سيتره هللا ييوم القيامية

(233 ) 
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 ب عا المس مون لر ف 

المستت مون فتتق فتتق الهنتتد اآلن لتتذابد لتتا بتتين فمتترة بزختترى تقتتام ل مستت مين  

الهند زق ية بالنسرة لراثرية الهندب ية  بلعن دذه األق يتة تقتار  لست مق العتالم 

العربتق  زاثتتر لتتن لا تتة بخمستتين ل يتتون لستت م فتتق الهنتتد  لهتتم زرضتتهم  بلهتتم 

اياردم  بلهتم لستاجددم  بلهتم لدار تهم  بلهتم حلتارتهم المتق بقيتا آثاردتا 

ب تية الممعصترة ال زن تقتيم لذبحتة لتا الص اليوم  بلع دذا تيبص األحتزا  الهند

بتتين حتتين بآختتر  بل يتتمع م زحتتد  بل يحتتم  زحتتد  لتتم دتتذا؟ بلحستتا  لتتن دتتذا 

 الصما المريب؟

 زصرد الدم ام يلق دو زرخهللا ام ل ص األرض 

 الهندب  ل يسمريحون قم  الرعوض  لعنهم يسمريحون قم  المس مين!! 

لريتتد ل نتتالو  بالرعتتوض بالتتذبا  انتتا فتتق الهنتتد ف تتم اجتتد فتتق الضنتتااق زي 

ل يقم تون   لمتاذا؟ ألن دتذه الحةترا، لهتا زربال  بل يجتوك زن يقم توا ذا ربل

الرعتتتوض بل التتتذبا  بل الضئتتتران  يمراتتتون الضئتتتران تياتتت  القمتتتد بمييتتتين 

ل : األلنتتان  حمتتص ان بعتت  زللتتاء الةتتيوخ فتتق العتتواجر  األلريعتتق قتتا 

قمتتد لعواتتة ل هنتتد  ألاهتتا تمتتر  لخمتتارة يجتتوك زن اصتتدر القمتتد زب اعطتتق ال

     الضئران لميا  لحصولتها

لماذا ل يقم تون الضئتران؟ ألن الضئتران ذا، ربل  بل يجتوك قمت  ذي ربل  

دتتو : بذب التتربل الوحيتتدة التتذي يجتتوك قم تته  بتت  يستتمحب قم تته  بتت  يجتتب قم تته

 المس م!!

متاذا؟ ألن زحتدًا المس مون بحددم لسمراحوا الدلاء فق ات  لعتان  ل: اا ربا
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دتتالء      اخمةتتوا  دتتالء لهتتم حتتريمهم     يتتا اتتا  ا تتمحوا: ل يتتمع م ل يقتتو 

 براءدم زلف ل يون فق العالم 

لس مون تنرهوا لن  ض معم  با يلوا لتن اختوااعم  باالتوا هللا لهتم ل تص  فيا

زن يعمتب      األق   اواوا لعهم بمةتالرام  لتن اتان يستمطيع زن ينضتع دتالء

 فق صحيضة زب لج ة زب  ير ذل،  ف ينضعهم  ا مة

زن يضقهنا فق ايننا  بزن يع منا لتا ينضعنتا  بزن ينضعنتا بمتا  لز بج اسي  هللا 

 ل منا 

ال هم اجع  يولنا خيتًرا لتن زلستنا  باجعت   تداا خيتًرا لتن يولنتا  بزحستن 

 لاقرمنا فق األلور ا ها  بزجراا لن خزي الدايا بلذا  اآلخرة 

زقوالنتا لتن ال غتو بلهتتر زلمالنتا لتن العرتث  بلهتر زاضستنا لتتن ال هتم لهتر 

اللعف  بلهر ق وبنا لن الغ   بلهر زلسنمنا لن العذ   بلهر زفعالنتا لتن 

 الرياء 

ال هتتم اجمتتع بتتين المستت مين ل تتص الهتتدى  بقولتتوبهم ل تتص المقتتص  بلتتزا مهم 

 ل ص لم  الخير بخير العم  

 الدين بالدايا باآلخرة ال هم ااا اسي  العضو بالعافية فق 

  ال هم ااصر اخوتنا المجاددين  بزيد اخواانا الملطهدين فق ا  لعان

َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم  ... }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

 ال هم ل ص لحمد بآله بصحره ب  م ال هم آلين  بص  
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 قم الصية زب

* * * 
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 الصية لموا الدين -3

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

تحدثنا فق الخطرة الماضية لتن ر تالة المستجد  بامحتدط فتق دتذه الخطرتة 

 لن الصية 

الصية لموا الدين  بلضمال الجنة  باليت  اميمتان  بالضيصت  بتين ام تيم 

بيين الرَير وبيين الشير  »: صت ص هللا ل يته ب ت مبالعضر  بدعذا جع هتا النرتق 

العميد اليتي بيننيا وبيينمم ال يالةإ فمين تركميا فقيد »  (38)«والكفر تر  ال الة

   (39)«كفر

ِ }: ءه لتتن لقيمتتق الصتتيةحينمتتا التتا ابتتراديم ربتته  التتاه زن يجعتت  زبنتتا َر ِّ

يَّتِيُۚ َربَّنَا َوتَقَبَّۡر دَُعآٰءِ  ِة َوِمن ذُرِِّ لَوَٰ عَۡلنِي ُمِقيَم ٱل َّ َۡ   [40: ]ابراديم  ٱ

ةِ حبِ  َلَهُ ُمُر أَهۡ }َوَكاَن يَأۡ : بحينما زثنص هللا ل ص ا مالي  قا  لَوَٰ ِة َوَكياَن  ل َّ َكوَٰ َوٱلزَّ

  [55: ]لريم ا ِعندَ َربِِّهِۦ َمۡرِضيِّ  

ََ }: بحينما خالب هللا لو ص فق لح ا، الوحق األبلص قتا  لته َوأَنَيا ٱۡختَۡرتُي

 ٰٓ ةَ ِلييِتۡكِريٰٓ  13فَحۡسييتَِمۡع ِلَمييا يُييوَحىَٰ ييلَوَٰ ٰٓ أَنَييُا فَحۡعبُييۡدنِي َوأَلِييِم ٱل َّ ييهَ إاِلَّ ُ اَلٰٓ إِلََٰ ََّ   إِنَّنِيييٰٓ أَنَييا ٱ

                                        

المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب »ب   رضتتق هللا لنهتترباه لستت م لتتن جتتابر بتتن لرتتد هللا  (38)

 ( 278( برقم )1/198« )بالمرديب

حديث حسن صتحيد  بابتن لاجته  بابتن حرتان : ه زحمد  بالنسا ق  بالمرلذي بقا ربا (39)

المنمقص لتن »صحيد  بل اعرل له ل ة  ببافقه الذدرق   : بالحاام بقا « صحيحه»فق 

 ( 279( برقم )1/198« )اما  المر يب بالمرديب
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  [14  13: ]له

: ا  اتان زب  لتا قتا فق المهد صتريً  اطق هللا ا ممه ليسص ابن لريمزبحينما 

ييإِنِِّييي َعۡبييدُ ٱ ... } عَلَنِييي نَبِيِّ  ََ ييَب َو نِييَي ٱۡلِكتََٰ ِ َءاتَىَٰ عَلَنِييي ُمبَارَ  30ا ََّ ََ ًكييا أَۡيييَن َمييا ُكنييُت َو

ِة َما دُۡمُت َحيِّ   َكوَٰ ِة َوٱلزَّ لَوَٰ نِي بِحل َّ   [31  30: ]لريم ا َوأَۡوَصَٰ

ةَ : ن زدم لا زبصتاه بتهبلما بصص لقمان الحعيم ابنه اان ل يلَوَٰ بُنَييَّ أَلِيِم ٱل َّ }يََٰ

ََ ِميۡن َعيۡزِم ٱأۡلُُميوِر َوۡأُمۡر  ِل ََإ إِنَّ ذََٰ  بِحۡلَمۡعُروِف َوٱۡنهَ َعِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡصبِۡر َعلَىَٰ َمآٰ أََصابَ

   [17: ]لقمان

 الصية  دذه لنزلمها فق ا  اين لن األايان  بفق ام يم خاصة 

ب  لتتا فتترض لتتن العرتتااا،  فرضتتا فتتق لعتتة  بفرضتتا اااتتا الصتتية ز

بصتتورة لتتم تضتترض لرتتااة بمثتت  دتتذه الصتتورة  فرضتتا العرتتااا، ا هتتا فتتق 

األرض  بفرضتا الصتتية بحتتددا فتق الستتماء  بخطتتا  لرامتر لتتن هللا لنريتته 

لي تة ام تراء بالمعترام  فهتق بقيتة دتذه التذارى   صت ص هللا ل يته ب ت ملحمد 

   تعالصدق لعرام ا  لالن الص هللا 

 دذه دق الصية  بدذه زدميمها 

ميين حييافي عليمييا كانييت لييه »: يتتوًم فقتتا  صتت ص هللا ل يتته ب تت مذاردتتا النرتتق 

نوًراإ وبرهانًاإ ونجاة يوم القيامةإ ومن لم يَيافي عليميا ليم يكين ليه نيورإ وال 

 نجيياةإ وكييان يييوم القياميية مييع لييارون وفرعييون وهامييان وأبييي بيين برهييانإ وال

  (40)«خلف

                                        

بالطررااتتق فتتق ب  رضتتق هللا لنهتترباه زحمتتد بإ تتناا جيتتد لتتن لرتتد هللا بتتن لمتترب  (40)
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لن مغ ه لن الصية ل عته حةتر لتع فرلتون  : (41)رحمه هللاقا  ابن القيم 

بلتتن متتغ ه لتتن الصتتية لنصتتره حةتتر لتتع دالتتان  بلتتن متتغ ه لتتن الصتتية 

انوكه بثربته حةر لع قاربن  بلن مغ ه لن الصية تجارته حةر لتع زبتق 

  ف بن خ

بل لذر لمار  الصية  زينمتا اتان اماستان لةترقًا زب لغربًتا  فتق  تضر زب 

صت ص فق حلر  فق صحة زب فق لرض  فع يه زن يقتيم الصتية  يقتو  النرتق 

صيير لائًميياإ فييإن لييم تسييتطع فقاعييدًاإ فييإن لييم تسييتطع فعلييى »: هللا ل يتته ب تت م

  (42)«َنب

خطتا   زلتا لتااام باليًتتا ل تستقط الصتية ال لمتن فقتد التولق بلتم يضهتم ال

 - بلو اان ل ص  رير المرض ل يستمطيع زن يمحتر  يمنته بل يستره - لميًزا

لحرًاتتا  لوليًتتا برز تته  زب لةتتيًرا بحاجريتته فع يتته زن يصتت ق  يصتت ق باليمتتاء

 لسااه  ايف ا مطاع 

الصية ل تسقط لن ااسان زبدًا لااام باليًا  بلتو اتان فتق لعمعتة الحتر   

ق ب المعراة  يقات  بالسيف زب بالمدفع  راارًا زب لامتيًا  يقتو  هللا بلو اان فق 

نِتِيَن }: تعالص ِ لََٰ َّ َِ ِة ٱۡلُوۡسَطىَٰ َولُوُموا   لَوَٰ ِت َوٱل َّ لََوَٰ ِفُروا  َعلَى ٱل َّ فَِإۡن ِخۡفيتُۡم  238َحَٰ

يي ييااًل أَۡو ُرۡكبَان  ََ فصتت وا راج تتين زب راارتتين  بلتتو : زي [239  238: ]الرقتترة  ... افَِر

                                                                                             

رجتا  زحمتد ثقتا،  بقتا  :   بقا  الهيثمتق«صحيحه»  بابن حران فق «العريرباألب ط»

( بترقم 1/199« )المنمقتص لتن امتا  المر يتب بالمرديتب»ا نااه صحيد   : الةيل ماار

(283 ) 

 ( 21)ص« الصية حعم تاريعها»ابن القيم الجوكية فق اما   (41)

بو اابا  بالمرلذي  بالنسا ق  بابتن لاجته  لتن لمتران بتن زرباه زحمد  بالرخاري  ب (42)

 ( 5008(  برقم )4/198ل منابي )« في  القدير»  رضق هللا لنهحصين 
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انا ل ص قدلي، تلر  بالسيف زب بالقنر تة  زب انتا راارًتا جتوااًا زب لدرلتة 

زب ابابة زب لا رة  ص  بزاا ل ص دذه الحالة  بلو لم تسمقر  القر ة  فضتق لثت  

يِرُ ُۚ فَأَۡينََميا تَُولُّيوا  فَيثَمَّ }: دذا يقو  القرآن َۡ ِ ٱۡلَمۡشيِرُ  َوٱۡلَم َّ َِ ِ َو ََّ يهُ ٱ َۡ : ]الرقترة  ... َو

بتتي راتتوع ببتتي  تتجوا ببتتي قيتتام  دتتذه األراتتان ا هتتا تستتقط لنتتد دتتذه  [115

 اللربرة 

ص  بوضتوء بلهتارة  فتإن لتم تجتد لتاء زب لتم تقتدر ل تص ا تمعماله فصت  

َ َميا ٱۡسيتََطۡعتُمۡ }بميمم  فإن لم تجد فص  صية فاقد الطهورين  ََّ : ]المغتابن  فَحتَّقُوا  ٱ

16]  

  «صتتية الختتول»زب « صتتية الحتتر »دنتتا  فتتق ام تتيم صتتية تستتمص 

حينمتتا يواجتته المقتتات ون المستت مون العتتدب ل يعتتون القمتتا  لتتذًرا لهتتم  ينقستتمون 

قستتم يواجتته العتتدب  بلا ضتتة تصتت ق  ثتتم تتتذدب لعتتان ت تت،  يصتت ون : قستتمين

 بيحاف ون حمص ل ص صية الجمالة  بل ص صية الجمالة خ ف الام باحد 

جمالتتة باحتتدة بخ تتف التتام باحتتد!! زي حتترٍص ل تتص : اا تتربا التتص دتتذا

الصتتية بخصوًصتتا فتتق جمالتتة زاثتتر لتتن دتتذا؟! يقتتو  هللا تعتتالص فتتق  تتورة 

ةَ فَۡلييتَقُۡم َ آٰئِفَيية  : النستتاء ييلَوَٰ ا  }َوإِذَا ُكنييَت فِيييِمۡم فَأَلَۡمييَت لَُمييُم ٱل َّ ََ َوۡليَۡأُخييتُوٰٓ عَيي ييۡنُمم مَّ مِِّ

تَُمۡمإ فَإِ  ََ ذَا َسَجدُوا  فَۡليَُكونُوا  ِمن َوَرآٰئِكُۡم َوۡلتَيۡأِت َ آٰئِفَيةإ أُۡخيَرىَٰ لَيۡم يَُ يلُّوا  فَۡليَُ يلُّوا  أَۡسِل

تِكُۡم  ََ فُلُيييوَن َعيييۡن أَۡسيييِل َۡ تَُمۡمۗ َودَّ ٱلَّيييِتيَن َكفَيييُروا  لَيييۡو تَ ََ ََ َوۡليَۡأُخيييتُوا  ِحيييۡتَرهُۡم َوأَۡسيييِل َمعَييي

ۡيلَة  َوأَۡمتِعَتِكُۡم فَيَِميلُوَن َعلَ  ِحدَة  ۡيكُم مَّ   [102: ]النساء  َوَٰ

 دعذا يع منا ام يم الحرص ل ص الصية فق زمد المواقف حرًجا 

فماذا يعون الحا  حين اترى لست مين يستمون با تم لحمتد بزحمتد بلحمتوا 
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بحستتتن بحستتتين بلرتتتد هللا  بلعتتتنهم ل يصتتت ون بل يعرفتتتون المستتتاجد  ير تتتغ 

ا  ستين بربمتا زاثتر  بلتم يتنحن يوًلتا هلل رااعًتزحددم الثيثين باألربعين بالخم

بل لضتتر جرهمتته يوًلتتا هلل  تتاجدًا  بيستتمص دتتالء لستت مين  بيحستترون ل تتص 

 لن المس مين!! - زب زاثر - األلف ل يون

 زين ا يم دالء؟

 ان ال قمة المق ييا واها ت عنهم  ألاهم ييا ون اعمة هللا بل ياابن معردا  

لتا  ت ععم فتق  تقر :  تقر  ب تيلهم زصتحا  اليمتينايف بهالء اذا اخ وا 

َب ٱۡليَِمييِن  38ُكرُّ نَۡفِاِۢ بَِما َكَسبَۡت َرِهينَةإ }زيها المجرلون؟  َََٰ ٰٓ أَۡصي يت   39إاِلَّ
نََّٰ ََ فِيي 

َُ ِميَن ٱۡلُمَ يلِِّيَن  42َما َسلََككُۡم فِي َسقََر  41َعِن ٱۡلُمۡجِرِميَن  40يَتََسآَٰءلُوَن  لَالُوا  لَۡم نَي

َُ نُۡطِعُم ٱۡلِمۡسِكينَ  43    [44 - 38: ]المدثر  ... َولَۡم نَ

 لا حعم دالء لند ل ماء المس مين؟

جاحتدًا لضريلتمها  فهتو اتافر بامجمتاع  ألن      زلا لن اان جاحدًا ل صية

  َوإِذَا لِيَر لَُميُم ٱۡرَكعُيوا  اَل يَۡرَكعُيونَ }: مياه مين المةراين الذين بصضهم هللا بقوله

   [48: لمر ي،]ا

ر فاذا اتتان لستتمخضاا بالصتتية لستتمهز ًا بهتتا   تتاخًرا لتتن زصتتحابها  فهتتذا اتتا

ِة }: لارق لرتد بل م،  بدو لث  الذين قا  تعتالص فتيهم يلَوَٰ َوإِذَا نَيادَۡيتُۡم إِلَيى ٱل َّ

ََ بِأَنَّمُ ٱتََّذتُوَها ُهُزو   ِل اُۚ ذََٰ    [58 :]الما دة  الَّ يَۡعِقلُونَ  ۡم لَۡوم  ا َولَِعب 

 : زلا لن تراها لمدًا اسًي  فهذا دو الذي اخم ف فيه ز مة المس مين

بلتدا لتن  با تحاق بتن رادويته - فتق ربايتة متهيرة لته - قا  املام زحمتد -1
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بياه اافر ليح بمس م  لااام ل يص ق  بل يتااي حتق : الصحابة بالمابعين

هللا تعالص بيااء دذه الضريلة  ربى ذلت، لتن لتدا لتن الصتحابة رضتوان 

: هللا ل يهم  بدو وادر األحاايث المق جع ا الضاصت  بتين المست م بالعتافر

 تر  الصية 

فا ق  يخةص ل يته  ةافعق بلال،: زن تار  الصية لاصبدنا  لذدب ال -2

يختمم لتته بتالعضر  بالعيتتاذ بتاهلل  اذا ا تتممر ل تص دتتذا  ألاته يرتعتتب زارتتر زن 

  بلتتن اابم ل تتص دتتذا المتتر  تعتتالصالعرتتا ر فتتق ام تتيم  بمتتر  حتتق هللا 

يخةتتص زن يمتتر الستتواا ق رتته  فيمتتو، ل تتص  يتتر ام تتيم  لتتا لتتم يمتتب هللا 

حمتد تعالص ل يه  بدو يسمحق القمت  لنتددما  حتدًا ل اضتًرا  امتا دتو لنتد ز

 بلن بافقه  

دو فا ق آثم  بيجتب زن يتاا  بيلتر  ضتربًا لوجعًتا  : بقا  زبو حنيضة -3

 بيحرح حمص يص ق 

 بدذا زخف المذادب 

بِيۡئَا ٱٱِۡسيُم ٱۡلفُُسيوُ  }زاته فا تق  ب: زخف المذادب فق تتار  الصتية استًي 

يينِ  يَمَٰ يي}  [11: ]الحجتترا،  ... بَۡعييدَ ٱإۡلِ اُۚ الَّ يَۡسييتَوََُن ا َكَمييأَفََميين َكيياَن ُمۡمِمن   ن َكيياَن فَاِسييق 

   [18: ]السجدة

 دذا دو مين تار  الصية 

بلهذا لم يصف هللا المالنين بياهم ياابن الصية  زب زاهم ل صية فتال ون  

لَييۡد أَۡفلَييَح }: فهتتذا زلتتر لضتترب  لنتته  بلعنتته بصتتف المتتالنين المض حتتين بقولتته

ِشيييعُونَ ٱلَّيييِتيَن ُهيييۡم فِيييي َصييياَل  1ٱۡلُمۡمِمنُيييوَن    بختتتمم دتتتذه [2  1: ]المالنتتتون  تِِمۡم َخَٰ
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افُِرونَ }: األبصال بقوله ََ تِِمۡم يُ    [9: ]المالنون  َوٱلَِّتيَن هُۡم َعلَىَٰ َصلََوَٰ

بتتدز زبصتتال المتتالنين بالخةتتوع فتتق الصتتية  بخممهتتا بالمحاف تتة ل تتص 

 الصية  اليًي ل ص زدمية دذه الضريلة فق حياة المس مين 

المتتالن زن يحتتافظ ل تتص دتتذه الضريلتتة  فياايهتتا امتتا ينرغتتق زن ان ل تتص 

تعتتتون  فتتتق زبقاتهتتتا  قرتتت  زن تضوتتتته  فيعتتتون لتتته الويتتت  التتتذي تولتتتد هللا بتتته 

ٱلَّييِتيَن ُهييۡم َعيين َصيياَلتِِمۡم  4فََوۡييير  لِِّۡلُمَ ييلِِّيَن }: الممةتتا  ين لتتن الصتتية فتتق امابتته

يم هتتون بيمةتتا  ون بيلمتتالهم ااهتتم »:   جتتاء فتتق األثتتر[5  4: ]المتتالون  َسيياُهونَ 

ااهم يصت ون  بلعتنهم يصت ون الصتية : زي« الدايوية حمص يضو، بقا الصية

 بعد بقمها 

 فما بالعم بمن ل يص ق؟! لا بالعم بمار  الصية؟!

ان فتتق القرتتر لتذابًا  بزن لتتن زمتتد ز ترا  لتتذا  القرتتر : جتاء فتتق األحاايتث

 مرراء زب ال منزاه لن الرو  لدم ال      لدم العناية بالطهارة ل صية

نممييا إ»: دما  فقتتا ابقرتترين يعتتذ  صتتاحر صتت ص هللا ل يتته ب تت ملتتر النرتتق 

إ بلى إنه كبيرإ أما أحدهما فكيان يمشيي بالنميميةإ ليعتبان وما يعتبان في كبير

زي ل يهتمم بتيلر الطهتارة  لعنتص دتذا  (43)«وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله

لصتية  فعيتف بمتن ل يصت ق فتق مترل لتن متربل ازاه يصت ق بلعنته زدمت  

 زبدًا؟

                                        

رباه الرخاري  بدذا زحد زلضاوه  بلس م  بزبو اابا بالمرلذي  بالنسا ق  بابتن لاجته   (43)

( 1/141« )يتبالمنمقتص لتن امتا  المر يتب بالمرد»ب   رضتق هللا لنهتلن ابن لرتا  

 ( 104برقم )
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لهذا اااا دنا  لسابلية  لسابلية ا  ااسان لن  يره  لستابلية التزبم 

ََ : لتتن كبجمتته ِة َوٱۡصييَطبِۡر َعلَۡيَميياإ اَل نَۡسيي}َوۡأُمييۡر أَۡهلَيي ييلَوَٰ يي  بِحل َّ ََ ِرۡزل  ََۗ لُ ييُن نَۡرُزلُيي َۡ اإ نَّ

ِقبَةُ    [132: ]له  ِللتَّۡقَوىَٰ َوٱۡلعََٰ

 ئ  املام زحمد لن الزبجة اذا اااا تاراة ل صية  لاذا يصتنع كبجهتا؟ 

 زخةص زن ل يح  له المقام لع الرزة ل تص ق هلل : قا 

زن اثيتتًرا لتتن الزبجتتا، بالستتيدا، يةتتمعين لتتن : بان اتتان التتذي زراه اليتتوم

 زكبام ل يعرفون هللا تعالص لص ين  بل رااعين  زب  اجدين  

 ََ ةِ }َوۡأُمييۡر أَۡهلَيي ييلَوَٰ ززلتتر زبنتتاء  ببناتتت، بالصتتية  لتتوادم : [132: ]لتته  بِحل َّ

ل يها لن الصغر  فإن الخيتر لتااة بان الةتر لتااة  حمتص ينةتيبا ل تص الخيتر 

مروا أوالدكم بال الة وهم أبنياء »: بل ص حب الصية  بلهذا جاء فق الحديث

لتتتربدم : زي (44)«ينسيييبع سييينينإ واضيييربوهم عليميييا وهيييم أبنييياء عشييير سييين

بدتتتم زبنتتتاء  تتترع  تتتنين  با تتتممربا ل تتتص دتتتذا األلتتتر بالمر يتتتب : بالصتتتية

بالمرديب لدة ثيط  نين  لن تعا   بعد ذلت، فمتن حتق األ  بت  لتن باجرته 

زن يلربه  ضربًا ل يجترل بل يعستر  باللتر  دنتا امتعار بيدميتة األلتر  

 اربه  ل يرالق زاضذ زلتره بزاه ليح لجرا ا مة تقا   ثم يدع الولد بحر ه ل ص 

 زم لم ينضذه 

ايف يصنع الوالتد لتو زلتر ابنته بةتقء لتن زلتور التدايا فلتر  بعتيم زبيته 

                                        

رباه زحمد  بزبتو اابا بالحتاام  لتن لرتد هللا بتن لمترب بتن العتاص  قتا  النتوبي بعتد  (44)

وفرلوا بينمم فيي المُياَعإ وإذا زو  أحيدكم »: ا نااه حسن  بتماله: لزبه ألبق اابا

فتتي  »: اا تتر  «خادمييه عبييده أو أَبييره فييال ينريير إلييى مييا دون السييرة وفييو  الركبيية

 ( 301ل نوبي برقم )« رياض الصالحين »( ب 8174( برقم )5/521ل منابي )« رالقدي
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لرض الحا ط؟ لاذا يضع ؟ زيقر  زن يضع  ابنه لعه لث  دذا بزن يقف لثت  دتذا 

 الموقف؟ فعذل، فق زلور الدين 

 تة  بزن يتوفر بع  اآلباء ا  لا يهمه لن زلر ابنه زن يذدب به الص المدر

له حاجاته المااية  بزن يعطيه لن النقوا لا لع ه زاثر لن حاجمه  بقد يهيتئ لته 

 يارة يرارها  بل يرالق بعد ذل، زص ص زم لتم يصت ؟ زاتان لستمقيًما ل تص زلتر 

 الدين زم لنحرفًا لنه؟ 

ذا يضيد  زن يحم  ابن، زرقص الةهااا، بيمسم زل تص التدرجا،  ثتم يعتون ال

 يره الص النار ببئح القرار؟بعد ذل، لص

ٰٓأَيَُّميا ٱلَّيِتيَن }: يقتو ججت  زتحب زن يعوى بلد  بف ذة ارد  فتق النتار؟ بهلل  يََٰ

َجاَرةُ  َِ ا َولُودَُها ٱلنَّاُ  َوٱۡل ا  أَنفَُسكُۡم َوأَۡهِليكُۡم نَار    [6: ]المحريم  َءاَمنُوا  لُوٰٓ

 المجممع لساب  لن تاراق الصية 

احافظ ل يها  بزن ايلر  يراا بالمحاف ة ل يها  بزن انعتر زن ل بد  الصية

 المنعر بايلر بالمعربل 

تستي : زدتو لتن زدت  الصتية زم  زنفي بتد  فق تجارة ،اذا جاء  لن يةارا

 ل؟

 ة زم ل؟زدو لن زد  الصي: اذا اان لند  ابنة  بجاء لن يخطرها  فا ي 

ا يزاتتون الرجتتا     بهتت«الميتتزان»اتتان الستت ف الصتتالد يستتمون الصتتية 

باألمخاص  فإذا زراابا زن يسيلوا لن اين رجت  بلتن زخيقته بلتن  تيرته  

د  يعرفه زد  المستجد؟ دت  يقتوم هلل تعتالص :  يلوا زب  لا يسيلون لن صيته
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فتتق الصتترال الرتتاار؟ دتت  يحتترص ل تتص الجمالتتة؟ دتت  دتتو لتتن الخامتتعين فتتق 

 الصية؟ د  دو؟ د  دو؟

ينا ترنا زب يةتارانا زب يصتادراا زب يعمت  لنتداا   بلو زانا فع نا ذل، لع لتن

لحاصتتتراا تتتتاراق الصتتتية حصتتتاًرا  اجمماليًتتتا زابيًتتتا  بزجرراتتتادم ل تتتص زن 

 يحمرلوا معا ر المس مين  بلعن زحداا ل يرالق 

حيا هللا الرنا، الصالحا، فق دذا الر د  اليتق لرفا بعلهن بقتد رفلتن 

بهللا ل : احتتتدادن لمتتتن خطرهتتتا لتتتن يمقتتتدم لهتتتن بدتتتو تتتتار  ل صتتتية  بقالتتتا

زتزبجتت، ال اذا لادتتدتنق زلتتام هللا بزلتتام النتتا  لهتتدًا ل رجعتتة فيتته زن تصتت ق 

 بل تمر  الصية  

بتتد زن اعنتتق بتتيلر الصتتية  الصتتية دتتق الضريلتتة األبلتتص  دتتق الصتت ة  ل

 األبلص بين العرد بربه  في ينرغق زبدًا زن اهم ها 

زبلته التص آختره  لحافً تا ل تص الصتية  ثتم  لقد اان دتذا المجممتع ا ته  لتن

جتتاء،  تتموم العتتدبى لتتن دنتتا بدنتتا   فتتإذا بنتتا اتترى اثيتتًرا لتتن الةتترا  ل 

يعرفتتتون المستتتجد  بل يعرفتتتون الصتتتية  برزينتتتا بعتتت  النتتتا  ل يعرفتتتون 

المستتجد ال فتتق رللتتان  برزينتتا آختترين ل يعرفتتون الصتتية ال يتتوم الجمعتتة  

 ا، فق ا  يوم بلي ة بالصية فرضها هللا خمح لر

 بد زن احرص ل ص دذه الضريلة  ل

اتتان النتتا  قرتت  زن تتتيتق الو تتا   الحديثتتة باألجهتتزة امليليتتة ينتتالون 

لرعرين بيسميق ون لرعرين  لنذ زاثر لن لةرين  تنة حينمتا قتدلنا التص دتذا 
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اااا المحي، المجارية تغ ق زبوابها قري  زذان المغر   باان النتا   (45)الر د

نتتالون بعتتد صتتية العةتتاء  ثتتم تتتد  الحراتتة قريتت  الضجتتر فممم تتئ المستتاجد  ي

بيتتذدب النتتا  صتتاحين بتتاارين التتص زلمتتالهم  ي ممستتون الرراتتة فتتق الرعتتور  

اللمم بيار  ألمتيي »: حينما قا  ص ص هللا ل يه ب  مي ممسون براة الوة النرق 

زاضا  العصتاة     يم قون الصرال لادًرا لهوًرا  قر  زن ت وثه(46)«في بكورها

 بينط قون الص زلمالهم لراراين ليمواين 

زلا اليوم بقد زصرد النا  يسهربن ل تص األفتيم بالمس ستي، بالممثي يتا، 

بالمسرحيا،  ب ير ذل، لن السهرا،  لا ح  لنها بلا حرم  ثتم ينتالون فتي 

صت ص هللا ل يته يسميق ون ال بعد ل وع الةمح بوقا لويت   بقتد قتا  النرتق 

ذا  » - زي ل تع ل يته الصترال - حينما ذار له رج  اام لي ة حمص زصترد  مب 

ان بولته :   يقتو  الحستن(47)«فيي أذنيه: زب قتا  - رَر بياو الشييطان فيي أذنييه

                                        

 التص ابلتة قطتر و تظ  بلا بعددا حينمتا زليتر الةتيل القرضتابي 1961اان ذل،  نة  (45)

 لديًرا لمعهددا الدينق الثااوي 

بتن  حمد  بالدارلق  ا هم لتن حتديث يع تصزخرجه زبو اابا  بالمرلذي  بابن لاجه  بز (46)

بي تاايد ا هتا ضتعال   ديد  لن صخر الغالدي  بالحتديث ربياء  لن لمارة بن حلط

بلعنه حسن امتا قتا  المرلتذي زب صتحيد بةتوادده  بقتد المنتص الحتافظ المنتذري بجميتع 

« مترل الستتنة»: اا تر  لرقته ف تغ لتدا لتن جتاء لنته لتن الصتحابه احتو العةترين اضًستا

« فتتتي  القتتتدير»( ب2673بتتترقم ) (21 - 11/20ل رغتتتوي بمحقيتتتق متتتعيب األراتتتاطبل )

 ( 1457( برقم )104 - 2/103ل منابي )

لتن  يتر  ل ص المثنيته «هيفي أذن»: رباه الرخاري  بلس م  بالنسا ق  بابن لاجه بقا  (47)

 «فيي أذنيه»م،  لن ابن لسعوا  برباه زحمد بإ تناا صتحيد لتن زبتق دريترة  بقتا   

: ان بوله بهللا ثقي   قتا  الهيثمتق: لحسنقا  ا: ل ص امفراا لن  ير م،  بكاا فق آخره

باه زحمد برجالته رجتا  الصتحيد  باا تر تع يتق الةتيل القرضتابي ل تص الحتديث فتق ر

 ( 331( برقم )224 - 1/223« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»: امابه
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بهللا ثقي ! بلا زاثر الذين زصرحا آذااهم لراب  ل ةيطان فق لصتراا!! يقتو  

ل توع الةتمح  لجرا لمن يص ق الصترد بعتد: رضق هللا لنهاملام الةافعق 

 ايف يركق؟!

ايف يركق بقد زضاع األبقا، المراراة؟ بدتق زبتر  لتا تعتون فتق التريا 

 الحارة  

 : يا زيها األخوة 

ان ل ينا زن احرص ل ص الصية  الصية قوة  قوة ل ربل  قوة ل رتدن  قتوة 

دتق قتوة ربحيتة   قتوة فتق ات  متقء     قتوة ل مجممتع      تقل ارا   قتوة ل خ  

  تدخ  الص هللا بغير با   بتقف بتين يديته بتي حجتا   تعالص ، باهلل ألاها تص

بتع مه بي ترجمتان  بتناجيته فمنتاجق قريرًتا  يتر بعيتد  باستمعين بته فمستمعين 

بعزيتتز  يتتر ذليتت   بتستتيله فمستتي  اريًمتتا  يتتر بخيتت   تةتتف ربحتت،  بتصتتضو 

لسيمت »: قاضس، بين يديه  حمص لمعاا تسمع قو  هللا تعالص فتق الحتديث القد ت

ِ : }ال الة بيني وبين عبدي ن فينإ ولعبدي ميا سيأوإ فيإذا لياو العبيد َّ َِ ۡميدُ  ََ ٱۡل

لَِمينَ  ِ ٱۡلعََٰ ِحيمِ : }حمدني عبديإ وإذا لاو: لاو هللا تعالى  َر ِّ ِن ٱلرَّ ۡحَمَٰ لياو هللا   ٱلرَّ

َِ : }أثنى علي عبديإ وإذا لاو: تعالى ِلي ينِ يَيۡو َمَٰ أي  - مجيدني عبيدي: لياو  ِم ٱليدِِّ

هييتا بينييي وبييين عبييدي : ليياو  إِيَّيياَ  نَۡعبُييدُ َوإِيَّيياَ  نَۡسييتَِعينُ : }فييإذا ليياو - عرمنييي

َ  ٱۡلُمۡستَِقيَم : }ولعبدي ما سأوإ فإذا لاو َرَٰ َ  ٱلَّيِتيَن أَۡنعَۡميَت َعلَيۡيِمۡم  6ٱۡهِدنَا ٱل ِِّ ِصيَرَٰ

آٰلِِّينَ  َُّ ُُوِ  َعلَۡيِمۡم َواَل ٱل َۡ   (48)«بدي ولعبدي ما سأوهتا لع: لاو  َغۡيِر ٱۡلَم

                                        

:   بتا «صتحيحه»  فتق امتا  الصتية لتن رضتق هللا لنتهرباه لس م لن زبتق دريترة  (48)

 - 4/101) «بةترل النتتوبي صتحيد لستت م»قتراءة الضاتحتتة فتق ات  راعتتة  اا تر بجتو  
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   دتتذه الةتتضافية الربحيتتة متتحنه تعطتتصدتتذه المناجتتاة بتتين هللا ببتتين لرتتده

ل اسان المس م ا ما اخ  الصية  بلذل، اااا الصية لداًا فق لعراتة الحيتاة 

 لع الممالب باآللم  

اذا حزبته زلتر فتزع التص الصتية  اتان يجتد  ص ص هللا ل يه ب  ماان النرق 

وَعليييت ليييرة عينيييي فيييي »: قتتترة لينتتته بلستتترة ق رتتته  بيقتتتو فتتتق الصتتتية 

 (50)«أرحنيا بميا ييا بيالو»:   بينم ر بقمها ب هضة حمص اذا جتاء قتا (49)«ال الة

ااها راحة النضح  ااها ربل بريحتان فتيين دتذا لمتن يقتوم التص الصتية بلستان 

 زرحنا لنها؟! : حاله يقو 

 فرق بين لن يسمريد بها بلن يسمريد لنها 

ةَ إاِلَّ َوُهيۡم كَُسيالَىَٰ َواَل }: هللا تعالص بصف المنافقين بقولتهان  يلَوَٰ َواَل يَيۡأتُوَن ٱل َّ

ِرُهييونَ  ييِدُعُمۡم }  [54: ]الموبتتة  يُنِفقُييوَن إاِلَّ َوُهييۡم َكَٰ َ َوُهييَو َخَٰ ََّ ييِدُعوَن ٱ ِفِقيييَن يَُذَٰ إِنَّ ٱۡلُمنََٰ

ِة لَيياُموا  كَُسييالَ  ييلَوَٰ ا  إِلَييى ٱل َّ َ إاِلَّ لَِليييال  َوإِذَا لَيياُموٰٓ ََّ   ىَٰ يُييَرآُٰءوَن ٱلنَّيياَ  َواَل يَييۡتُكُروَن ٱ

  [142: ]النساء

دتتذا دتتو متتين المنتتافقين  زي زاهتتم يصتت ون  بلعتتنهم ل ينهلتتون اليهتتا بقتتوة 

 باةال بلحرة  ااها لبء يريدبن زن يمخ صوا لنه 

بل لتتاذا اقتتو  فتتق لنتتافقق اليتتوم  التتذين ل يقولتتون التتص الصتتية ل اةتتطين 

استتالص؟ لتتاذا اقتتو  فتتق لنتتافقق دتتذا العصتتر التتذين ل يتتذاربن هللا ل ق تتيًي بل 

                                                                                             

102 ) 

 بصتتححه األلرتتااق  زحمتتد  (3680/3681نستتا ق بزحمتتد لتتن زاتتح النستتا ق )رباه ال (49)

 بحسن الةيل معيب األرااطبل ا نااه   (3/128/199)م

 ( 364/371( )5رباه زحمد لن رج  لن ز  م )م (50)
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 اثيًرا؟ بل حو  بل قوة ال باهلل 

 : يا زيها امخوة

بدو ل ص فتراش  ص ص هللا ل يه ب  مالصية  دق آخر لا زبصص به النرق 

  (51)«ال الة وما ملكت أيمانكم»: المو،  اان يقو 

 : دذه دق الصية

الصية ام يلية الماك، لن ات  صتية فتق األايتان األخترى ألاهتا تمثت  

فيهتا القيتتام  فيهتا التتميبة لعتيم هللا تعتتالص  فيهتتا : تعتتالصات  ل تتادر المع تيم هلل 

ألير  ميا »المسريد  فيهتا المه يت   فيهتا المعريتر  فيهتا الراتوع  فيهتا الستجوا  ب

   (52)«وهو ساَد عز وَر يكون العبد من ربه

ان ام تتيم قتتد زحالهتتا بيمتتياء  لتتم تحتتط بتته العرتتااا، بالصتت وا، فتتق  ثتتم

األايان األخرى  فهتق صتية جماليتة  بدتق صتية بتيذان  اذا جتاء الوقتا ل 

يصيد بوق  بل يج ج  جر  زب ااقو   بل تةتمع  اتار  امتا اتان ذلت، فتق 

  يةترل الصتدبرايااا،  ابقة  باامتا يتاذن لتاذن بعتيم يهتز الق تو   بعتيم 

 بعيم تعرفه العقو : 

  حتق هللا زارر هللا زارر  زمهد زن ل الته ال هللا  زمتهد زن لحمتدًا ر تو  هللا

 ل ص الصية حق ل ص الضيل 

                                        

ا نااه صحيد ل تص مترل : «الزبا د»بفق   (1625زم   مة برقم )رباه ابن لاجه لن  (51)

 ( 205ص  7ل ريهقق )م «ال   النروة»: الةيخين  باا ر

فيأكثروا »:   بتمالتهرضتق هللا لنتهرباه لس م  بزبو اابا  بالنسا ق  لتن زبتق دريترة  (52)

 المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب»زي زاثتتتربا لتتتن التتتدلاء فتتتق حالتتتة الستتتجوا    «اليييدعاء

 ( 923  193برقم )« بالمرديب
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زين دذا لن ج ج ة جر  باتاقو  يصت، األ تماع  بل يعترل لتا فحتواه  

 جماا زصم يص، ز ماع النا ! 

 تام بالجنديتة بال تمجابة صية الجمالة تربية اجممالية  تع م الطالة بالن

السريعة ل نداء  ل يدفع المست م لتن اقالتة الصتية بقتدة الحتر  بل متدة الرترا  

اذا  تتمع اتتداء هللا دتترع اليتته بقتتام لتتن اولتته  فالصتتية خيتتر لتتن النتتوم  يستترغ 

   بل يرالق فق  ري  اينه بةقء زبدًا (53)الوضوء ل ص المعاره

فتق زحتد  رضتق هللا لنته - لهتد لمترفق  - رزى زحد قواا الضر  المس مين

يقضتتون صتتضوفًا يصتت ون  ل فرجتتة  ل خ تت  ل لتتوم فتتق الصتتف   - الجيتتوش

المنعتتب التتص المنعتتب  بالقتتدم التتص القتتدم  اذا راتتع املتتام راعتتوا  باذا  تتجد 

زاتت  ارتدي ابتتن :  تجدبا  باذا قترز زاصتتموا  فن تر التتيهم بقتا  فتق  تتيظ بامتد

 لقد ل م دالء الرداة لعارم األخيق الخطا   زا  اردي ابن الخطا   

بلا ل مهم ابن الخطا   ااما الذي ل مهم بل تم ابتن الخطتا  لعهتم بقتر هم 

 « ص ص هللا ل يه ب  مر و  ام يم »ب« ام يم»دو 

دذه دق الصتية المتق ينرغتق زن احترص ل يهتا لمعتون لنتا لتداًا بتعتون لنتا 

                                        

أال أدلكيم عليى »: قا  ص ص هللا ل يه ب  مزن ر و  هللا  رضق هللا لنهلن زبق دريرة  (53)

صت ص هللا ب تص يتا ر تو  هللا  قتا  : قتالوا «ما يمَو هللا به الذطاياإ ويرفع به اليدرَات 

انترار ال يالة إسباغ الوضوء على المكارهإ وكثرة الذطا إلى المساَدإ و»: ل يه ب  م

رباه لالت،  بلست م  بالمرلتذي   «فيتلكم الربيا  إبعد ال الة فتلكم الربا إ فتلكم الربا 

لتن « صتحيحه»بالنسا ق  بابتن لاجته بمعنتاه  برباه ابتن لاجته زيًلتا  بابتن حرتان فتق 

لا يعرده اماستان بيةتق ل يته لثت  متدة : بالمقصوا بالمعاره  حديث زبق  عيد الخدري

المنمقتتتص لتتن امتتا  المر يتتتب »اتمالتته باامالتته   : الةتتماء باحتتتوه  با تترا هالرتترا فتتق 

 ( 121( برقم )1/147)« بالمرديب
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يلَ }: قوة ةَإ إِنَّ ٱل َّ يلَوَٰ ُ َوأَلِِم ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشيآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَميىَٰ َعيِن ٱۡلفَ وَٰ

  [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

زقو  قولق دذا  با مغضر هللا لق بلعم  فا مغضربه  ااته دتو الغضتور الترحيم  

 باالوه يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : ة المس مونزلا بعد فيا زيها امخو

فتتق الهنتتد  بلتتن « آ تتام»حتتدثمعم فتتق األ تتروع الماضتتق لتتن اخواتنتتا فتتق 

المتق ا تمجابا لتدلوتنا فتق « الرايتة»اخوتنا فق زب ندا  بااق ألحيق صتحيضة 

د  لن جهاك اليلق  د  لن صحيضة  دت  لتن : األ روع الماضق  حين ق نا

 زحد يمحدط لن دالء النا ؟

هللا اتت  لتن قتا  ا متتة حتق فتتق دتذا األلتتر فمحتدط لتنهم الصتتحيضة  فجتزي 

 خيًرا 

لتن اخواتنتا فتق زب نتدا  لتن  - زيها األخوة - حدثمعم فق األ روع الماضق

 فق دذا الر تد امفريقتق  التذين اضتطردم الطغيتان - زب زاثر - المييين الخمسة

زن ي جيبا الص الغابا، ليعيةوا فيهتا  تنين   - الذي اخ  ل يهم لن ب د لجابر -

ا ون زبراق الةجر  بتممزق ليبستهم حمتص ي  توا لتراة ل يستمردم متقء  يي

 لن اان لنده ثو  ا معاره لن زخيه بقا الصية ليص ق فيه ثم يعيده اليه  

و وا لخمضين لدة لن الزلن  ثم لاابا بدم لقهوربن  ل يسي  لتنهم زحتد  

 بل يمحدط لنهم زحد  زخذ، لساجددم  زخذ، زبقافهم 
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ااتتا ل اجتتد : زختتوان فتتق جالعتتة قطتتر فتتق لنحتتة قصتتيرة  يقتتولنلنتتداا دنتتا 

العمتتتتا  التتتتذي اع متتتته ألبلااتتتتا  ل اجتتتتد ارا تتتتة اع تتتتم فيهتتتتا األبلا العمتتتتب 

تق لن زلريعا بزبرببا بالمييين  بات  لتا يط رواته لنتا زن اقرت  يبالعراريح ت

 المسيحية بتمدفق ل ينا العمب بالعراريح بالمعواا، 

ااهتتم يط رتتون لنتتا متتيئًا بستتيًطا يقولتتون زل يوجتتد لتتن زيتتن احتتن المستت مين؟ 

اطرتع فيهتا بعت  العمتب زب بعت   - زب يةتمري لنتا لطرعتة - ينةئ لنا لطرعتة

بلتتا  - النةتترا،  زب حمتتص العتتراريح لتتربلا؟ زل يوجتتد لتتن ز نيتتاء المستت مين

 ابلر؟ - زب لا مق زلف -ف لن يمرنص لةربًلا اهذا بما ة زل - زاثردم

لوا  المق تنضق بغير حسا  دنا بدنا   زل يسمطيع زحتد زن يمتد لا زاثر األ

 لء؟ايده له

بان لتتتاتمر المرةتتترين الررتستتتمااا األلريعتتتان بحتتتددم  قتتتد اجممتتتع  تتتنة 

  بحلتتره زاثتتر لتتن لا تتة بخمستتين لرةتتًرا  «راابواولتت»م فتتق لدينتتة 1978

زلتتف »بقتترربا زن يعم تتوا ل تتص تنصتتير المستت مين فتتق العتتالم  برصتتدبا لتتذل، 

 «!!ل يون ابلر

دتت  اعجتتز احتتن لتتن رصتتد زلتتف ل يتتون ابلر؟ بهللا ل اعجتتز لتتو زرااتتا 

اذا اتان لتق لا تة : بصممنا  لنذ يولين اان يع منق ااستان دنتا فتق قطتر بقتا 

صتترد لهتتا فوا تتد تستتابي دتتذا المر تتغ زب زجنريتتة  بل يتتون ابلر فتتق الرنتتو  األ

 تقاربه فماذا زفع  فيه؟

فتتيين   ةتترا، المييتتين  دنتتا  لئتتا، المييتتيندنتتا  اذن لييتتين  دنتتا  ل

 دالء؟ لماذا ل يمدبن اليد الص اخوااهم الذين يةعون بل يجدبن؟
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المستت مون فتتيهم ز نيتتاء  المستت مون لنتتددم زلتتوا   المستت مون لنتتددم قتتوة  

بلعنهم ل يخططون بل ين مون بل ينسقون بل يمعتاباون  ليستوا يتدًا باحتدة 

ا دتتتم فئتتتا، متتتمص امتتتا زراا لهتتتم الةتتتيطان بزراا لهتتتم امتتتا زلتتتردم هللا  باامتتت

 ال معمار  

لمص تمحد ا مة المس مين لمواجهة الرال ؟ لمص يقضون صضًا باحتدة االرنيتان 

 ا؟يةد بعلهم بعلً 

زن يجمتتع ا متتة المستت مين ل تتص الهتتدى  بق تتوبهم ل تتص  لتتز بجتت استتي  هللا 

 المقص  بلزا مهم ل ص لم  الخير بخير العم  

  يولنا خيتًرا لتن زلستنا  باجعت   تداا خيتًرا لتن يولنتا  بزحستن ال هم اجع

لاقرمنا فق األلور ا ها  بزجراا لن ختزي التدايا بلتذا  اآلخترة  ال هتم اجعت  

 ا مة ام يم دق الع يا  باجع  ا مة زلدا ه دق السض ص 

ال هم زلت  بنتا ا متة ام تيم  بارفتع بنتا رايتة القترآن  بحرتب الينتا اميمتان 

فق ق وبنا  باره الينا العضر بالضسوق بالعصيان  باجع نتا لتن الرامتدين بكينه 

 فلًي لن، باعمة 

َ }: بصتت  ل تتص لرتتد  باريتت، بر تتول، لحمتتد  بل تتص آلتته بصتتحره ََّ إِنَّ ٱ

ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن َءاَمنُييوا  َصييلُّوا  َعلَۡيييِه  ُِۚ يََٰ ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ
ٰٓ   َوَسييلُِِّموا  تَۡسييِليًماَوَملََٰ

   [56: ]األحزا 

يييِن َوإِيتَيييآٰي  }إِنَّ ٱ: لرتتتاا هللا ۡحَسَٰ َ يَيييۡأُمُر بِحۡلعَيييۡدِو َوٱإۡلِ  ِذي ٱۡلقُۡربَيييىَٰ َويَۡنَميييىَٰ َعييينِ  ََّ

يُِۚ يَِعرُكُۡم لَعَلَّكُۡم تَتَكَُّرونَ 
َۡ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِر َوٱۡلبَ َۡ    بزقم الصية [90: ]النح   ٱۡلفَ
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* * * 
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 لالضة الحب -4

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

بلتاذا : ل ب الق بع  الةرا  زن زحدثعم لن العيقتا، العالضيتة  ق تا لته

لالضتتة الحتتب  بدتت  دنتتا  : تعنتتق بالعيقتتة العالضيتتة؟ زي لالضتتة تعنتتق؟ قتتا 

رزة حتب الرجت  ل مترزة  بحتب المت: بزي حب تعنق؟ قتا : لالضة  يردا؟ ق ا

دنتا الخطتي  ان اماستان لتيح لالضتة : ل رج   بد  دنا  حب  ير ذل،؟ ق تا

لن الجسم بلمط راتته  لتن : فحسب  العيان اماسااق لعون لن لجمولة زمياء

العقتت  بآفاقتته  لتتن التتربل بزمتتواقه  لتتن العالضتتة بتط عاتهتتا  لتتن امرااة بلتتا 

 تمجه اليه  ا  دذه النواحق تنةئ العينواة اماسااية 

اماسان لتيح لالضتة فحستب  بالعالضتة ليستا دتق الحتب بحتده  اماستان 

بيستتخط  بيضتترل بيحتتزن  اتت  دتتذه لوالتتف  ف متتاذا  صيحتتب بيعتتره  بيرضتت

 قصراا العالضة ل ص الحب؟

باذا زرااتتا زن امحتتدط لتتن الحتتب  ف متتاذا اقصتتر الحتتب ل تتص حتتب الرجتت  

مترزة ل رجت  ل تص ل مرزة بالمرزة ل رج ؟ بلماذا اقصر حب الرج  ل مرزة زب ال

جنريتة لتن الرجت ؟ دتذا ا ته خطتي حب الرج  األجنرق لن المرزة  زب المرزة األ

 بااحرال فق التجاه 

حب  بلعن لماذا يحصر الحب فتق حب بزن ي  ان هللا فطر اماسان ل ص زن ي  

 دذا المجا  الليق؟
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  تعالصزبلص لن ينرغق زن احب دو هللا 

 بقادا دو حب هللا زبزل م زاواع الحب بزرقادا بزخ ددا 

لتن      اماسان يحتب الجمتا   باي جمتا  زجمت  لتن ذي الجمتا  بالجتي 

 ؟ دو بادب الجما   بدو لصدر الجما   بدو جمي  يحب الجما  تعالصهللا 

اماسان يحب العما   بلذل، يحب النا  العرتاقرة بالنوابتغ باألبطتا   بزي 

الرةتر اقتهللا  التذي تنتزه لتن  ؟ بات  امتا  فتقلز بج اما  يدااق اما  هللا 

  تعالصا  اقهللا باتصف بع  اما  دو هللا 

اماسان يحتب امحستان  بدتو ز تير امحستان  بجر تا النضتو  ل تص حتب 

؟ ان ات  التنعم تعتالصلن زحسن اليها  فه  دنا  لن زحستن الينتا زل تم لتن هللا 

ن نِِّۡعَمة  }: لنه ِ  فَِمَن ٱَوَما بِكُم مِِّ نعم بته فتق حياتنتا  فتق ااخ نتا لتا ات [53: ]النحت   ََّ

بفتتق خارجنتتا  لتتا يغمراتتا لتتن رطب تتنا التتص زخمتتهللا زقتتدالنا  دتتو لتتن اعتتم هللا 

ُ وَها}: تعالص َۡ ِ اَل تُ ََّ    [34: ]ابراديم  َوإِن تَعُدُّوا  نِۡعَمَت ٱ

 زفي يسمحق هللا تعالص زن احره؟

 لماذا ل احب هللا؟

  وبنا؟لماذا ل يةغ  حب هللا زاضسنا بلقولنا بق

 ؟تعالصلماذا ينسص النا  حب هللا 

ِ أَنييدَاد  }َوِمييَن ٱلنَّيياِ   ََّ َِّذييتُ ِميين دُوِن ٱ ِ ٱَميين يَت ييبِّ َُ بُّييونَُمۡم َك َِ ا  ا يُ ِإ َوٱلَّييِتيَن َءاَمنُييوٰٓ ََّ

يي ِ ا أََشييدُّ ُحبِّ  َّ   دتتالء المالنتتون التتذين يقتتدلون حتتب هللا ل تتص اتت  [165: ]الرقتترة  َِِّ

زفئدتهم  بيمر لا بين جنوبهم  فهم يحيون بته بيموتتون مقء  يعمر دذا الحب 
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ُ بِقَييۡوم  }: ل يتته  بدتتم التتتذين بصتتضهم هللا تعتتتالص بقولتته ََّ يييبُُّمۡم فََسييۡوَف يَيييۡأتِي ٱ َِ  يُ

بُّونَييهَُٰٓ أَِذلَّييةع  َِ ِ َواَل  َويُ ََّ ِمييدُوَن فِييي َسييبِيِر ٱ ِفييِريَن يَُجَٰ ةع َعلَييى ٱۡلَكَٰ َعلَييى ٱۡلُمييۡمِمنِيَن أَِعييزَّ

   [54: ]الما دة  َذافُوَن لَۡوَمةَ اَلٰٓئِم  يَ 

قتد جتاء : بن التص فرمتهميباااا رابعة العدبيتة تقتو  حينمتا ينتام النتا  بيت

 ال ي   بزبى ا  حريب الص حريره  بدذا يا ر  زبان خ وتق ب،  بزاسص الي،  

 دذا دو معور لن يحب هللا 

 : باااا تقو 

 حريرتتتتتتتق ل يعاالتتتتتتته حريتتتتتتتب

 

 ق رتتتق اصتتتيببلتتتا لستتتواه فتتتق 

حريتتتتتب  تتتتتا  لتتتتتن بصتتتتتري  

 بحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 

 اااي ل يغيتتتتبفتتتتبلعتتتتن فتتتتق 

  فهتق تن تر فتق اضستها [4: ]الحديتد  َوُهَو َمعَكُۡم أَۡيَن َميا ُكنيتُمۡ }هللا حاضر لعها  

بتن ر فق اآلفاق لن حولها  فق الستماء فوقهتا بفتق األرض تحمهتا  بفتق ات  

لت  هللا  بآثتار قتدرة هللا  لا حولها بلن حولهتا  فمجتد آثتار اعمتة هللا  بآثتار ف

 ؟تعالصبآثار رحمة هللا  فعيف ل يمم ئ ق رها حرًا هلل 

حب هللا  دذا دو المصدر األب   بدتذه دتق الوجهتة األبلتص  لمتن يريتد زن 

 يسمخدم دذه العالضة فق لح ها 

التذي دتدااا هللا بته  بزخرجنتا بته لتن  صت ص هللا ل يته ب ت محب ر تو  هللا 

ال  ما، الص النتور  بل منتا بته لتن جهالتة  بدتدااا بته لتن ضتيلة  بته لرفنتا 

 الصرال المسمقيم  به زصرحنا خير زلة زخرجا ل نا  

  صت ص هللا ل يته ب ت ملهذا اان باجرًا ل ص ات  لتالن زن يحتب ر تو  هللا 

ال ييممن أحيدكم حتيى أكيون أحيب إلييه مين وليده »: بقا  ل يه الصتية بالستيم
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ا  حمتص رضتق هللا لنهت  بدعتذا زحرته الصتحابة (54)«ووالده والنا  أَمعين

زراابا  - رفعتوه ل تص خةترة ليصت ب - حينمتا صت روه رضتق هللا لنتها زن خريرً 

زتحتب زن يعتون لحمتد فتق لعاات، : زن يخمرربه  بقتا  لته قا ت  لتن المةتراين

صت ص هللا ل بهللا  لتا زحتب زن يعتون ر تو  هللا : ا قتبزاا فق بيمت، بزد ت،؟ 

 - فق لعااه الذي دتو فيته تصتيره متواة فتق قدلته  فقتا  زبتو  تضيان ل يه ب  م

لا رزيا زحدًا يحب زحتدًا احتب زصتحا  لحمتد  - باان لةرًاا فق ذل، الوقا

 : لحمدًا  بقد قم وه بدو ينةد

 بلستتا زبتتالق حتتين زقمتت  لستت ما

 

هللا  ل تتتتتص زي جنتتتتتب اتتتتتان فتتتتتق

 !(55)لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترلق

 

قالتتا  صتت ص هللا ل يتته ب تت مبعتتد النرتتق  - بلمتتا حلتتر زحتتد الصتتحابة الوفتتاة

: ل تقتتتولق باحزاتتتاه  بلعتتتن قتتتولق:  - بدتتتو يحملتتتر: باحزاتتتاه  قتتتا : ابنمتتته

  دًا زلقص األحرة  لحمدًا بصحره « بافرحاه»

ل يه الصتية زصابه تغير بذبو   فسيله  ص ص هللا ل يه ب  مبثوبان لوله 

تتذار، يتا ر تو  هللا زلتري بزلتر  فتق : قا   «ثوبان  ماذا بَ يا»بالسيم: 

اآلخرة  فق الدايا ل زليتق فراقت، باذا  رتا لنتق حننتا اليت، بامتمقا اليت،  

فذار، اآلخرة حينما تعون فتق التدرجا، الع تص باحتن فتق ارجتا، المتالنين 

َوَميين }: فتتق قولته تعتالص ان متاء هللا  ايتف لتق زن زصتترر لنت،؟ فعتان الجتوا 

يييَن ٱلنَّبِييييِِّ  ُ َعلَيييۡيِمم مِِّ ََّ ََ َميييَع ٱلَّيييِتيَن أَۡنعَيييَم ٱ ئِييي
ٰٓ لََٰ ُسيييوَو فَأُو  َ َوٱلرَّ ََّ يِقيَن  ۧيُِطيييعِ ٱ يييدِِّ َن َوٱل ِِّ

                                        

رباه زحمد بالرخاري بلس م بالنستا ق  بابتن لاجته برجالته ثقتا،  لتن زاتح بتن لالت،  (54)

 ( 9939( برقم )6/441ل منابي )« في  القدير»  رضق هللا لنه

( ب 2222( ترجمتتتتة )1)م « امصتتتتابة»باا تتتتر  « الصتتتتحيد»قلتتتتية لتتتتذاورة فتتتتق  (55)

 ( 433 - 429ص  1لبن لرد الرر ل ص دال  امصابة )م« ال ميعا »
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ي ََ َرفِيق  ئِي
ٰٓ لََٰ يَنُۚ َوَحُسيَن أُو  َِ يِل

أبشير »:   بلتذل، قتا  لته[69: ]النستاء ا َوٱلشَُّمدَآِٰء َوٱل ََّٰ

   (56)«فإن المرء مع من أحب

ميا أعيددت »بجاء رج  يقو  يا ر و  هللا  يتا ارتق هللا لمتص الستالة؟ فقتا  

  «لتاذا ديتي، ل ستالة لمستمقر ها: بد  زن تسي  لن السالة ا ي  اضست،» «لما 

: لا الدا، لها اثير صية بل صيام  بلعنق زحب هللا بر وله  فقتا  لته: فقا 

فمتا  (58) «الميرء ميع مين أحيب»: بفتق حتديث آختر (57)«أنت مع مين أحببيت»

با هتتم  «المييرء مييع ميين أحييب»: فتترل الصتتحابة بةتتقء فتترحهم بهتتذا الحتتديث

  ص ص هللا ل يه ب  ميحرون ر و  هللا 

دق المط عا، الع يا المتق متغ وا زاضستهم بهتا  بلهتذا لتم يرتالوا زن يتدلوا  دذه

 بحتب ر تو  هللا ا  مقء يحرص ل يه النتا  فتق اايتادم لتن زجت  حتب هللا

  ص ص هللا ل يه ب  م

بفق  زبة زحتد اتان حن  تة فتق ال يتالق األبلتص لتن كباجته  ب تمع النتداء 

بالمعراتتتتة فرتتتتاار بال تتتتمجابة ابن زن يغمستتتت  باتتتتان جنرًتتتتا  زراا زن ي حتتتتق 

بتتالمالنين بزن ل تضوتتته الضرصتتة  ف تتم يستتعضه الوقتتا لي مستتا   بمتتاء هللا زن 

بقصتمه  صت ص هللا ل يته ب ت مالمعراتة  بزخرتر النرتق يعمب له الةهااة فق دذه 

لمغستت ه المي عتتة  بلهتتذا  - يعنتتق حن  تتة - ان صتتاحرعم: الصتتحابة  بقتتا  لهتتم

   (59)حن  ة  سي  المي عة: لرل فق السير بالمغاكي بفق امب السنة بياه

                                        

  (96)با  « األا »رباه الرخاري لن لرد هللا بن لسعوا اما   (56)

 ( 1963برقم )« ال الا بالمرجان»لمضق ل يه لن حديث زاح اما فق  (57)

 ( 1964« )ا بالمرجانال ال»لمضق ل يه لن زبق لو ص  (58)

 ( 1863( المرجمة رقم )1ل حافظ ابن حجر )م « امصابة فق تمييز الصحابة»: اا ر (59)
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صتت ص هللا ل يتته قتتد تخ تتف لتتن النرتتق « زبتتو خيثمتتة»فتتق  تتزبة ترتتو  اتتان 

األلتارة بالستوء  فج تح التص استا ه بفتق بيمته  ألن الوقتا   لتابع اضسته ب  م

اتتان بقتتا متتدة حتتر  ببقتتا جنتتص الثمتتار  اااتتا  تتالة العستترة  بلعنتته لتتا ان 

ززبقتتق فتتق دتتذه الرفاديتتة بدتتذا : رزى حولته ال تت  بالمتتاء بالطعتتام بالنستتاء قتتا 

النعيم بر و  هللا فتق الحتر بالتريد؟ ل بهللا  ل زقتر  باحتدة لتنعن  بل زذق 

  ص ص هللا ل يه ب  معاًلا بل مرابًا حمص زلحق بر و  هللا ل

ه الصية بالسيم رزى  رتاًرا لتن بعيتد فتيار  يبلحق به  حمص زن النرق ل 

فما ان  «كن أبا خيثمة»: زن دذا زبو خيثمة  ألن لث ه ل ينرغق زن يمخ ف  فقا 

   (60)رضق هللا لنهبص  حمص اان دو زبا خيثمة 

العاليتتة المتتق تعتتي  فتتق حتتب اريتتر  حتتب هللا بر تتوله  دتتذه دتتق النضستتيا،

بل جهتتاا فتتق  تتري ه  زلتتا ان اااتتا التتدايا بكخارفهتتا بلمع قاتهتتا زحتتب لتتن هللا 

: بر وله بالجهاا فق  ري ه  فهذا زلر آخر  زاذراا هللا  توء لاقرمته حينمتا قتا 

نُكُۡم َوأَزۡ } وإ ٱۡلتََرۡفتُُموَهيا لُۡر إِن َكياَن َءابَيآُٰؤكُۡم َوأَۡبنَيآُٰؤكُۡم َوإِۡخيَوَٰ ُكيۡم َوَعِشييَرتُكُۡم َوأَۡميَوَٰ َُ َوَٰ

َرة   َمياد   تَۡذَشۡوَن َوتَِجَٰ َِ ِ َوَرُسيوِلهِۦ َو ََّ َن ٱ ِكُن تَۡرَضۡونََمآٰ أََحبَّ إِلَۡيكُم مِِّ  فِيي َكَسادََها َوَمَسَٰ

ُ اَل يَ َسبِيِلهِۦ فَتََربَُّ وا  َحتَّىَٰ يَۡأتَِي ٱ ََّ ُ بِأَۡمِرِهۦۗ َوٱ ِسِقينَ ََّ    [24: ]الموبة  ۡمِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفََٰ

المالن الحق لةغو  بحب هللا بحب ر و  هللا بحب الجنة  ااه فق متوق 

  ان حتب اآلخترة بحتب الجنتة المتق فيهتا لتا ل لتين لتز بجت الص لا لنتد هللا 

رز، بل زذن  معا بل خطر ل ص ق ب بةر  قد مغ ه لن ا  مقء فق دتذه 

ِت : لتتز بجتت التدايا  ااتته يريتتد لتتا لنتتد هللا  ِمييَن ٱلنَِِّسييآِٰء }ُزيِِّييَن ِللنَّيياِ  ُحييبُّ ٱلشَّييَمَوَٰ

                                        

  زبة ترو  « كاا المعاا»: اا ر (60)
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ِطيِر ٱۡلُمقَنَطَرِة ِمَن ٱلتَّهَ  يۡرِ ۗ َوٱۡلبَنِيَن َوٱۡلقَنََٰ ََ يِم َوٱۡل َمِة َوٱأۡلَۡنعََٰ ِة َوٱۡلَذۡييِر ٱۡلُمَسيوَّ َُّ ِب َوٱۡلِف

ُ ِعندَهَُ ُحۡسُن ٱۡلمَ  ََّ ِة ٱلدُّۡنيَاإ َوٱ يَوَٰ ََ ُع ٱۡل ََ َمتََٰ ِل
ِلُكيۡمإ لُيۡر أَُؤنَبِِّيئُكُم بَِذۡيير   14اِ    ذََٰ ين ذََٰ زي » مِِّ

قَيۡوا  ِعنيدَ ِللَّيِتيَن ٱتَّ  «ار المقنطرة بات  لمتاع دتذه التدايلن النساء بالرنين بالقنالي

ت  
نََّٰ ََ ِليِديَن فِيَميا َوأَۡزَوَٰ   َربِِِّمۡم  يُر َخَٰ تَِميا ٱأۡلَۡنَمَٰ َۡ يَرة   تَۡجِري ِمن تَ َطمَّ يَن ٱمُّ ن  مِِّ ِۗ  َوِرۡضيَوَٰ ََّ

ُ بَِ يُرِۢ بِحۡلِعبَادِ  ََّ   [15  14: ]آ  لمران  َوٱ

اردم ببصا ردم  دذا لتا دذا لا يمط ع اليه المالنون  دذا لا تراو اليه زبص

تضعر فيه لقولهم  دذا لا تهتمم بته لتزا مهم  دتذا لتا تموجته اليته ق توبهم  بلعتن 

متتغ وا بغيتتر لتتا متتغ  بتته خريتتب بتتن  - بالةتترا  خاصتتة - النتتا  فتتق لصتتراا

لدي  بز الة بن كيد  بل ق بن زبق لالتب  بالمهتاجربن باألاصتار بالتذين 

 اترعودم بإحسان 

ااه ليح حب هللا بر توله بالجهتاا فتق  تري ه ااته مغ هم الحب  بزي حب؟ 

 حب المرزة فق صورة لعينة 

لن حب المرزة  ف ماذا ل يحب اماسان زلته؟ بلمتاذا ل يحتب بل بد  اذا اان

 كبجمه؟ باذا اان حب الرةر لط وبًا  ف ما ل يحب اخوااه المالنين؟

  (61)«سيهال ييممن أحيدكم حتيى يَيب ألخييه ميا يَيب لنف»: الحب فيه لمسع

 والتي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تممنيواإ وال تممنيوا حتيى تَيابواإ أو»

   (62)«أفشوا السالم بينكم: ال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تَاببتم

                                        

المنمقتتتص لتتن امتتتا  »   رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري بلستت م  ب يردمتتتا  لتتن زاتتتح  (61)

 « األربعين النوبية»( بدو لن زحاايث 998( برقم )2/514« )المر يب بالمرديب

ل رغتتوي بمحقيتتق « متترل الستتنة» رضتتق هللا لنتتهزخرجتته لستت م لتتن حتتديث زبتتق دريتترة  (62)

 ( 3300( برقم )12/258معيب األرااطبل )
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زن تحتب هلل  تحتب فياًتا ألاته يطيتع : لحرة المالنين بعلهم لرع  فق هللا

ل يختال فتق هللا لولتة ل تم  هللا  ألاه ينصتر ايتن هللا  ألاته يقتو  الحتق  ألاته 

ألاتته فعتتا  ل خيتتر  لنتتاع ل ةتتر  اذا زحررتتا ااستتااًا لهتتذا فياتتا تحرتته هلل  ل لتتدايا 

تصيرها  بل لةقء لن ز راضها تناله  دتذا الحتب فتق هللا زب الحتب هلل  بلهتذا 

ثيال  مين كين فييه وَيد »: اان دو تمام اميمان  اما جاء فق الحديث الصحيد

من كان هللا ورسيوله أحيب إلييه مميا سيواهماإ ومين أحيب : نبمن حالوة اإليما

عبدًا ال يَبه إال هلل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقته هللا منه كما يكيره 

   (63)«أن يقتف في النار

دذا دو الحب بالعره  دذه دق العالضة المق يريتددا ام تيم  يريتد ام تيم 

ه بليوله لحعم هللا بلةترع هللا  امتا قتا  لن المس م زن يطوع لوالضه بااضعالت

  (64)«ال يممن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما َئت بيه»: ص ص هللا ل يه ب  م

 تصرد زدواطه بليوله بلةالره ا يلية لحمدية قرآاية : زي

 دذا دو لا يراا لن المس م 

ليح لعنص دذا زن ام يم ل يريد لن اماسان زن يحتب لتن يستمحق الحتب 

كبجة زب زبناء  ل  دذا لط و   بلعن لر تف الحتب التذي يمحتدثون لنته  لن

 الغترام: ا بل بنمًا بل زخمًا  دذا الحتبحب المرزة المق ليسا كبجة بل زلً : دو

                                        

المنمقتتص لتتن »   رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري بلستت م  بالمرلتتذي بالنستتا ق لتتن زاتتح  (63)

 ( 1832(  برقم )786 - 2/785« )اما  المر يب بالمرديب

حتديث حستن صتحيد ربينتاه فتق امتا  :   قتا  النتوبي«األربعين النوبية»لن زحاايث  (64)

جتالع »دذا الحديث الحافظ ابن رجب فتق بقد بسط العيم ل ص «  الحجة بإ ناا صحيد»

جتالع الع توم »بضتعف ا تنااه للتعف اعتيم بتن حمتاا المتربكي  اا تر « الع وم بالحعم

 ر المراط بالقادرة ( لـ  لعمرة اا525 - 521)ص : «بالحعم
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العةق  بالذي تمضنن الحياة الحديثة فق امتعا  اتاره  فتق الرلتق لته بتالوقوا     

لس ستي،  دتذه      زفتيم     صتور     قصتهللا     ز تااق: المميج  با تممرار

 ا ها تاج  النار  بالنار لوجواة بليسا لحماجة الص دذا ا ه 

 ااه فق الحقيقة ليح حرًا  ااه مهوة  ااه لي   ريزي االن بلوجوا 

لماذا دذا ا ته؟ لمتاذا ا تد ل تص دتذه الغريتزة دتذا املحتال  ببهتذه األ تاليب 

يةتتون فتتق دتتذه األباليتت   الةتتديدة المتتيثير؟ حمتتص زصتترد الةتترا  بالةتتابا، يع

يعتتااون الق تتتق  يعتتتااون الضتتتطرا  النضستتق  لتتتن جتتتراء المضعيتتتر المستتتممر  

 بالسرحان  بالمودان  بالمعالما، الهاتضية المق تطو  

 لم دذا ا ه؟

 ربما يعون براء كبام  بلعن د  يعون الزبام بهذه الطريقة؟! : قالوا

َولَيۡيَا ٱۡلبِيرُّ بِيأَن تَيۡأتُوا  }ان الزبام الذي لرفه المست مون لته زبتوا  لعربفتة 

بَِما ۗ َوۡأتُوا  ٱۡلبُيُوَت ِمۡن أَۡبَوَٰ ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمِن ٱتَّقَىَٰ
   [189: ]الرقرة  ٱۡلبُيُوَت ِمن ُظُموِرَها َولََٰ

ولت، فرهتا  ذدتب التص زد هتا  اذ قرابد  زن تع م الضماة لن خ ف وهتر زد هتا   

 بال في تلع اضس، فق ليكق ل تسمطيع الخربم لنه 

ام لن المعالما، الهاتضيتة بلتن الر تا    تتيتينق لتن فميتا، متغ ن زاضستهن 

 بعيقة لالضية لع ما  لعين  ف ما تقدم ألد ها رفلوه 

 لم اذن دذا العذا ؟

  لرفنتتا بلتترل المستت مون لتتن قتتديم الزلتتان زن الةتتا  يمقتتدم لخطرتتة الضمتتاة

ه  بقدرتته قتفتق اينته بخ      بين ر زد  الضمتاة بتالمواكين ام تيلية فتق زلتره
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ل تتص احصتتااها  بالتتص الموضتتوع لتتن اتت  جااتتب  فتتإذا بافقتتوا ل يتته اتتان ذلتت، 

 خيًرا اثيًرا 

بدنتتا اتتذار زن دنتتا  لر تتف لتتن النتتا  لتتن ل يستتمحون لخالتتب ابنتتمهم 

  بمجرا الن ر اليها  بدذا   و ليح لن الدين فق مقء

هيير »: (65)قتتا  لمتتن خطتتب لتتن الصتتحابة صتت ص هللا ل يتته ب تت مان النرتتق 

دنتا  (66)«فيانرر إليميا فإنيه أحيرى أن ييمدم بينكميا: الإ لياو: نررت إليميا  لياو

زبال ام يم الن ر ألاه ا تر لهتدل  ااته يريتد زن يمعترل ل يهتا ليطمتئن ق رته 

صتالد بقيتام ز ترة المتق تهتدل التص لةتربع  - لها  بلع  دتذه الن ترة الرريئتة

 تعون بداية لمحرة كبجية  فإن العين ر و  الق ب  - لس مة

احتتن لر تتف اا ًمتتا اقتتع بتتين امفتترال بالمضتتريط  فإلتتا زاتتا  ل يستتمحون 

ل خالتتب زن يتترى لخطوبمتته بحتتا   بل يرادتتا ال لي تتة الزفتتال  بالتتا زاتتا  

ن لعًتتا التتص تراتتوا الحرتت  ل تتص الغتتار   بزل قتتوا العنتتان ل ةتتا  بالةتتابة يتتذدرا

 النزدا،  زب الص السينما  زب األلاان الخ وية  قر  لقد العقد  بدذا ل يجوك 

ل يجوك زن يخم ق الةا  بالةابة ابن لقد بينهما  ال زن يعون لعهمتا زحتد 

 لن زد  الضماة 

ام تتيم يريتتد اقالتتة ز تتر صتتالحة  بل يريتتد لتتن اماستتان المستت م زن يةتتغ  

                                        

  رضق هللا لنهدو المغيرة بن معرة  (65)

  حستتنه الرغتتوي  رضتتق هللا لنتتهزخرجتته المرلتتذي بالنستتا ق  لتتن المغيتترة بتتن متتعرة  (66)

« متترل الستتنة»ا تتنااه صتتحيد  اا تتر : بصتتححه ابتتن حرتتان  بقتتا  متتعيب األراتتاطبل

 «ييمدم بينكميا» :( بقولته2247( بترقم )17 - 9/16ل رغوي بمحقيق متعيب األراتاطبل )

 يعون بينعما المحرة بالموافقة : زي
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دنتا زلراتا بغت  األبصتار  زب الغت  لتن األبصتار اضسه بما ل يجتدي  بلتن 

َ َخبِييُرِۢ } ََّ ََ أَۡزَكيىَٰ لَُميۡمُۚ إِنَّ ٱ ِلي
ُمۡمُۚ ذََٰ ََ فَُروا  فُيُرو َۡ ِرِهۡم َويَ ُُّوا  ِمۡن أَۡبَ َٰ  لُر لِِّۡلُمۡمِمنِيَن يََُ

فَۡريينَ  30بَِمييا يَۡ يينَعُوَن  َۡ ييِرِهنَّ َويَ ييَن ِمييۡن أَۡبَ َٰ ُۡ ُُ َۡ ييِت يَ ُمنَّ َواَل  َولُيير لِِّۡلُمۡمِمنََٰ ََ فُييُرو

يُوبِِمنَّ  َُ ِرۡبَن بُِذُمِرِهنَّ َعلَىَٰ  ُۡ   [31  30: ]النور  يُۡبِديَن ِزينَتَُمنَّ إاِلَّ َما َظَمَر ِمۡنَماإ َوۡليَ

ااه يريد زن يسد الذرا ع التص الضجتور  بلتن ااحيتة زخترى يستد التذرا ع التص 

  ا ترة زا، التص الق ق بالضطرا  النضسق  الذي يعاايته لتن يعاايته  لتن زجت

 تع ق ق ره بالرزة ل يسمطيع زن يص  اليها  بل يسمطيع زن يمزبجها  لم دذا؟

 : الةالر العربق يقو  قديًما

 بزاا اذا زر  ا لرفت، را تدًا

 

 لق رتتتت، يوًلتتتتا زتعرمتتتت، المنتتتتاور

رزيتتا التتذي ل ا تته زاتتا قتتاار  

 ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 بل لتتتن بعلتتته زاتتتا صتتتابر

اضستته ل ق تتق بالمتتمغا  بااختتا  اضستته فتتق لتتم دتتذا؟ لمتتاذا يعتترض اماستتان  

لتتآكق ل يمعنتته الختتربم لنهتتا؟ بلمتتاذا يعتترض اضستته ل ضمنتتة زيًلتتا؟ بامتتا قتتا  

 : الةالر قديًما

 ا  الحوااط لردادا لن الن تر

 

بلع تتتم النتتتار لتتتن لسمصتتتغر 

 الةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترر

 

 : بقا  الةالر موقق حديثًا

 ا تتتتتتتترة فابمستتتتتتتتاله فستتتتتتتتيم

 

 فعتتتتتتتتتتتيم فمولتتتتتتتتتتتد ف قتتتتتتتتتتتاء

األلف الةالر تجتر التص الرتاء  بالق يت  يجتر التص العثيتر  بلهتذا  تد الرتا    

صتت ص هللا ل يتته ب تت  لتتن بصتتر  بل تمرتتع الن تترة الن تترة  امتتا قتتا  النرتتق 

يييا عليييإ ال تتبييع النرييرة النرييرةإ فإنمييا لييَ األولييىإ وليسييت لييَ »: لع تتق ب تت م
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 خةية زن يضمن زب يةغ  زب يق ق  (67)«اآلخرة

ااتته حتتب  بالحتتب ل اختت  ل استتان فيتته  دتتذا متتقء : بعتت  النتتا  يقتتو 

 يصنعه هللا فق الق ب  بالق ب ليح بيدي!

دذا صحيد  بلعن لقدلاته فق يد   األ را  فق يتد   زاتا التذي زبصت ا 

 : اضس، الص دذه المرح ة  بلهذا يقو  الةالر

 تع تتتتق بالعةتتتتق حمتتتتص لةتتتتق

 

 ف متتتتتا ا تتتتتمق  بتتتتته لتتتتتم يطتتتتتق

 رزى لجتتتتتتتتة ونهتتتتتتتتا لوجتتتتتتتتة 

 

  تتتتتتت  فيهتتتتتتا  تتتتتتترقف متتتتتتا تو

: دو ز رق اضسه  باان األبلص زن يرمعد  ان الذي اريده لن مترابنا بمتاباتنا 

ن يضعتتربا فتتق لصتتيردم ززن يتتدلوا دتتذه المردتتا،  زن يتتدلوا دتتذه األباليتت   ب

  زن يضعتربا فتق زلتر دتذه تعتالصبلسمقر هم  زن يضعربا فق لوقضهم بين يدي هللا 

 ينةغ وا بما دو زل م لن دذا  األلة  زن يهمموا بيلر المس مين  زن

زلا لن مغ  اضسه بهذه األلور  لن الةران التذين يج ستون فتق الةتوارع زب 

فق الطرقا، ي مهمون الغاايا، بالرا حا،  فهالء لن يربحوا فتق التدايا  بلتن 

يربحوا فق اآلخرة  بد  يقر  اماسان ألحد لمتن يغتار ل يته زن يعتون اتذل،؟ 

 زخم، زب لبنم، زب محدى ذبا، لحارل،؟د  ترضص دذا لزبجم، زب 

 : اان الةالر الجاد ق الضار  لنمرة بن مداا العرسق يقو 

                                        

حتديث : بو اابا  بالمرلذي  بالحاام لتن حتديث بريتدة  بقتا  المرلتذيززخرجه زحمد ب (67)

حسن  ريب ل اعرفه ال لن حديث مري،  بذاتر متعيب األراتاطبل زن لته لريقًتا آختر 

« مترل الستنة»  فيمقوى الحديث به بيحستن رضق هللا لنهلند زحمد بالدارلق لن ل ق 

المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب »ب   (24 - 9/23ل رغتتتوي تحقيتتتق متتتعيب األراتتتاطبل )

 ( 1088( برقم )2/547« )بالمرديب
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 ز ةتتص فمتتاة الحتتق لنتتد ح ي هتتا

 

 باذا  دا فق الجتي  ل ز ةتادا

بز تتت  لرفتتتق ان بتتتد، لتتتق  

 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارتق

 

 حمتتتص يتتتواري جتتتارتق ليبادتتتا

 فع  ذل، لن با  الةهالة بالمربءة بلعارم األخيق  

بدو جاد ق  بارى النا  فق لصتراا زب  لتن ين تر اليهتا بلتن  يقو  دذا

يريتتد زن يمط تتع اليهتتا دتتق التترزة جتتاره زب بنتتا جتتاره  بل جتتوار حرلتتة  الجتتار 

حار  ل ص حرلا، جاره  فعيف يعون دو ال هللا؟! ااه الرالق فعيتف يعتون 

 دو الذ ب؟!

جتته ان ام تيم يريتتد لنتتا زن اوجته لوالضنتتا بجهتتة اريمتة  يريتتد لنتتا زن او

دتتذه العوالتتف بامستتالص بهتتا التتص لتتا يحتتب هللا بيرضتتص  يريتتد لنتتا زن يعتتون 

   بليح االرزة العزيز ل يه السيمايو ف 

حرًتتا  بدتتو لم تتو  لهتتا  بزراا، زن  - يو تتف - التترزة العزيتتز متتغضها فمادتتا

ََ َوَغلَّقَييِت ٱأۡلَۡبييَوَٰ }يرتعتتب لعهتتا الحتترام  بديتتي، األ تترا     ... َ  َولَالَييۡت َهۡيييَت لَيي

لتتع زاتته اتتان فتتق ريعتتان متترابه بلقمرتت   -   بلعتتن الةتتا  المتتالن[23: ]يو تتف

لمره  بفق  ربة ل يعرفه فيها زحد  بل يحا ره ل ص ذل، زحد  بلم يستع التص 

بقتف اتالطوا  - الضمنة بلعن الضمنة  عا اليه  باان يمعنته زن يستمجيب  بلعنته

ِإ إِنَّهَُ َربِِّيٰٓ  ... }: األمم بقا  ََّ ِلُميونَ َمعَاذَ ٱ
: ]يو تف   أَۡحَسيَن َمۡثيَواَيإ إِنَّيهَُ اَل يُۡفِليُح ٱلرََّٰ

23]   

ا َرأَۡينَهَُٰٓ أَۡكبَۡرنَهَُ َولَطَّۡعيَن أَۡييِديَُمنَّ َولُۡليَن فَ  ... }بلما حلر النسوة بل ع ل يهن  لَمَّ

  َ ييتَآٰ إاِلَّ َملَيي ييتَا بََشييًرا إِۡن َهَٰ ِ َمييا َهَٰ َّ َِ ييَ   قطعتتن زيتتديهن لتتن   [31: ]يو تتف  َكييِريم  َحَٰ

لن حسنه بجماله بفموته  بحرضنه ل ص لالة  تيدته  فمتاذا اتان      الددةة



 75 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 لنه زلام المحري  لن ااحية بالمهديد لن ااحية؟

َودتُّيهَُ : ا راء با واء  بتهديد ببليد  قالمه المترزة بصتريد العرتارة }َولَقَيۡد َرَٰ

ييَعيين نَّۡفِسييهِۦ فَحۡستَۡعَ ييَمإ َولَييئِن لَّييۡم يَۡفعَيي ِريَن ۡر َمييآٰ َءاُمييُرهَُ لَيُۡسييَجنَنَّ َولَيَُكون  َِ يي
ييَن ٱل ََّٰ  ا مِِّ

لحنة فق ااياه بلحنة فق اينته  فتيي :   دنا خير يو ف بين لحنمين[32: ]يو ف

 المحنمين يخمار؟

اااا لحنة ااياه زن يسجن اما ددا، المرزة بيعون لن الصتا رين  بدتق 

فق ت ت، التدبا ر الع يتا  اتان لخيتًرا  قاارة ل ص زن تقو  بتضع  لما لها لن اضوذ

بين دذه المحنة ببين لحنتة زخترى فتق اينته  بتين يضتمن بزن يزاتق بيعتون لتن 

الضا تتقين  فتتآثر لحنتتة التتدايا ل تتص لحنتتة التتدين  بلحنتتة التتدايا ل تستتابي متتيئًا 

اللميم ال تجعير م ييبتنا فيي »: بجااب لحنة التدين  بلهتذا ل منتا ارينتا زن اقتو 

  (68)«ديننا

يا يَيۡدُعونَنِيٰٓ هذا توجه يو ف الص ربته ببل يۡجُن أََحيبُّ إِلَييَّ ِممَّ ِ ٱلسِِّ إِلَۡييِهإ }لَياَو َر ِّ

ِمِليينَ  َن ٱۡلَجَٰ   بدتذا يتد  [33: ]يو تف  َوإاِلَّ تَۡ ِرۡف َعنِِّي َكۡيدَهُنَّ أَۡصُب إِلَۡيِمنَّ َوأَكُن مِِّ

َوإاِلَّ تَۡ ييِرۡف َعنِِّييي َكۡيييدَهُنَّ أَۡصييُب إِلَييۡيِمنَّ  ... }: ل تتص متتدة فمنتتة النستتاء  بلهتتذا قتتا 

ِمِلينَ  َن ٱۡلَجَٰ  فالقوي قد يلعف    َوأَكُن مِِّ

                                        

اللميم السيم »: ثور الذي اان يدلو به ل يه الصية بالسيم باصتهبذل، فق الدلاء المي (68)

معاصييَإ ومين  اعتيَ ميا تبلَنيا بيه َنتيَإ ومين لنا من خشيتَ ميا يَيوو بيننيا وبيين 

اليقين ما يمون علينا م ائب الدنياإ ومتعنيا بأسيماعناإ وأب يارناإ ولوتنيا ميا أحييتنياإ 

َعله الوار  مناإ واَعر ثأرنا على مين ظلمنياإ وان يرنا عليى مين عادنياإ وال تجعير او

اإ وال تسيل  علينيا مين ال م يبتنا في دينناإ وال تجعر اليدنيا أكبير همنياإ وال مبليم علمني

« في  القتدير»  بزقره النوبي  برباه الحاام بصححهبحسنه  رباه المرلذي  «يرحمنا

 ( 1505( برقم )133 - 2/132ل منابي )
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برضق بالسجن بلم يرض بارتعا  الضاحةة  باخ  السجن بلاش فيه لتا 

 لاش 

دذا دتو العضتال  دتذه دتق امرااة الصت رة  دتذه دتق الرجولتة  لتن زراا زن 

مترابنا ف يمختذه لتن يو تف  ل يمختذ المثت  لتن الممث تين  يمخذ له لثًي لاليًا لن

العر  زب الممث ين األلريعان  يمخذه لن ز الة بن كيد  لتن لحمتد بتن القا تم  

 لن الةرا  المالن ل ص لراح  الماريل  دذا لا اريده لن مرابنا 

م  زلرفتوا زاضستع: يا زبناء ام تيم ببناتته     يا زيها الةران بيا زيمها الةابا،

امغ وا زاضسعم بمتا دتو زدتم بزبقتص  التوا دتذه المردتا،  التوا دتذه المغريتا، 

 المق ارادا فق ا  لعان 

: بيا زصحا  الموجيته بالمتيثير فتق الصتحافة باملتيم بالقصتهللا بالعمتب

اتقوا هللا فق بنينا ببناتنا  اتقوا هللا فتق بنتيعم زاتمم ببنتاتعم زاتمم  زلتيح لعتم بنتون 

ان بمتابا،؟ احرصتوا ل تص دتالء  احمتودم لتن الضمنتة  ببنا،؟ زليح لعم مر

 فإن الضمنة تط  برز ها لن ا  لعان 

زن يقينتتا الضتتمن لتتا وهتتر لنهتتا بلتتا بطتتن  بزن يجنرنتتا  لتتز بجتت استتي  هللا 

 الضواح  ا ها  ااه  ميع بصير 

زقو  قولق دذا با تمغضر هللا لتق بلعتم  فا تمغضربه ااته دتو الغضتور الترحيم  

 عم باالوه يسمجب ل

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد
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برا زن فق يوم الجمعة  الة اجابة ل يصتاافها لرتد لست م يتدلو هللا بخيتر 

   (69)ال ا مجا  له  بلع ها تعون دذه السالة

ال هم زص د لنتا ايننتا التذي دتو لصتمة زلراتا  بزصت د لنتا اايااتا المتق فيهتا 

باجعت  الحيتاة كيتااة لنتا فتق ات  ص د لنا آخرتنا المتق اليهتا لعاااتا  زلعامنا  ب

 خير  باجع  المو، راحة لنا لن ا  مر 

ال هم لهر زقوالنا لتن ال غتو  بلهتر زلمالنتا لتن العرتث  بلهتر زاضستنا لتن 

اللعف  بلهر ق وبنتا لتن الغت   بلهتر زلستنمنا لتن العتذ   بلهتر زلمالنتا 

 لن الرياء  بلهر زليننا لن الخيااة 

زلستنا  باجعت   تداا خيتًرا لتن يولنتا  بزحستن ال هم اجع  يولنا خيتًرا لتن 

 لاقرمنا فق األلور ا ها  بزجراا لن خزي الدايا بلذا  اآلخرة 

يييِن َوإِيتَيييآٰي  }إِنَّ ٱ: لرتتتاا هللا ۡحَسَٰ َ يَيييۡأُمُر بِحۡلعَيييۡدِو َوٱإۡلِ  ِذي ٱۡلقُۡربَيييىَٰ َويَۡنَميييىَٰ َعييينِ  ََّ

يُِۚ يَِعرُكُمۡ 
َۡ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِر َوٱۡلبَ َۡ    [90: ]النح   لَعَلَّكُۡم تَتَكَُّرونَ  ٱۡلفَ

                                        

صت ص هللا ل يته التص حتديث زبتق دريترة الممضتق ل يته  زن ر تو  هللا  و ظيةير الةيل  (69)

ما عبيد مسيلم وهيو ي يلي يسيأو هللا فييه سياعة ال ي يادف»: ذار يوم الجمعة فقتا  ب  م

: بدتو« لعنادتا ال غتوي»بزمتار بيتده يق  هتا  بالمتراا بالستالة دنتا  «شيئًا إال أعطياه إيياه

لا تعيين السالة فقتد برا زبزمار بيده يق  ها  ليساره بقمها  ب: بردة لن الزلن  بلهذا قا 

  بزفتاض املتام ابتن القتيم فيه زحاايث اثيرة صحيحة باخم ف الع ماء فيها اخميفًتا اثيتًرا

زاها لن ج و  املام التص ااقلتاء الصتية  : فق ذار زقوالهم برجد لنها قولين  زحددما

 بدذا زرجد القولين : زاها بعد العصر  قا : بالثااق

( بمحقيتتق متتعيب األراتتاطبل بلرتتد القتتاار األراتتاطبل  397 - 1/388« )كاا المعتتاا»: اا تتر

 - 1/241ل ةتتيل القرضتتابي )« امتتا  المر يتتب بالمرديتتبالمنمقتتص لتتن »: باا تتر زيًلتتا

243 ) 
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 بزقم الصية 

* * * 
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  (70)ا منساخ الرةر بزضراره ل ص اماسااية -5

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

فتتق دتتذه األيتتام يمحتتدط النتتا  لتتن قلتتية خطيتترة  تحتتدثا لنهتتا الصتتحف 

المخم ضتة  قلتية ل ميتة متغ ا النتا  بامذالا، بالم ضاكا، بزجهتزة املتيم 

لن ا  حد  بصو  بل ص جميع الخمصاصا،  دتق القلتية التص يستمواها 

استًخا لعتررة لةتخهللا      زن تسمنسل لن اا ن حق استًخا لتدة: «ال منساخ»

 باحد!!

بدتتذا زلتتر جربتته النتتا  لنتتذ لرفتتوا لتتا  تتمق بالهند تتة الوراثيتتة  لنتتدلا 

زن دنا  لوال  براثيتة دتق  - لا لم يعن يع مالذي ل مه هللا  - اامةف اماسان

المق تمحعم فق اماسان  بتحدا مع ه بصورته بديئمه بذااءه بقوتته الجستمية 

  المتق «الجينتا،»الل  ت ، المق يسمواها      قصره ببياضه زب  وااهببلوله 

تحم  لوال  الوراثة لن األ  بلن األم بلن الجتدة بلتن الجتد  بلتن القري تة  

صي   بلن النوع  لنذ اامةف النا  دتذه األمتياء  بدتم يطرقواهتا فتق بلن الض

 لالم اماسان بلالم الحيوان بلالم النرا،  بيلر لخم ضة بضوابط لحداة 

 «الثتورة الريولوجيتة»فق الار لا لترل با تم  - بلعنهم فق اآلباة األخيرة

م الحيتوان  بص وا الص ا منساخ فتق لتال - ثورة ل م األحياء بل وم الوراثة    

                                        

دتتـ الموافتتق 12/11/1417زلقيتتا بجتتالع لمتتر بتتن الخطتتا  بالدبحتتة فتتق يتتوم الجمعتتة  (70)

21/3/1997  



 80 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

  «ابلم تق»بدذا لا اةر لن ا منستاخ ت ت، النعجتة األ تعم ندية المتق يستمواها 

بعتتد زن لولجتتا لعالجتتة  - بوا تتطة خ يتتة زختتذ، لتتن ختتربل ذاتتر بضتتعا

زي دتتذه الرييلتتة ل تحمتت   - فتتق بييلتتة لنزبلتتة النتتواة لتتن األاثتتص - لعينتتة

النميجتة زن جتقء ثم بضعا فق رحم األاثص الةتاة  باااتا  - العوال  الوراثية

 - زب الختربل التذي زختذ لنته - بنسخة لرق األص  لن النعجة المق زختذ لنهتا

 ت ، الخ ية 

ان دذا يمعن زن يطرق فق لالم اماسان  اسمطيع زن ااختذ خ يتة لتن : بقالوا

ذاتتر باعالجهتتا ت تت، المعالجتتة  بايختتذ بييلتتة لتتن التترزة انتتزع لنهتتا اواتهتتا 

ت ، الخ ية فق ت ، الرييلة  بالعها فتق رحتم بلوال  الوراثة فيها  باغر  

الرزة  فميتق لنا بنسخة لرق األص  لن الذار الذي زخذ، لنته الخ يتة  بيمعتن 

زن تخ تتق لتتن دتتذا الةتتخهللا لئتتا، بآلل األمتتخاص لرتتق األصتت   دتتو دتتو  

بجستتمه بلواتته بصتتورته بذاا تته بصتتضاته الجستتمية بصتتضاته العق يتتة بصتتضاته 

 النضسية!

 دعذا قالوا 

دنتتا تختتول النتتا  فتتق العتتالم ا تته  بدتتام دتتا جهم  ل متتاء القتتااون   بلتتن

بل ماء الجمماع  بل متاء األختيق  بل متاء المربيتة  بفتوق ذلت، ا ته ل متاء 

 الدين  لن لس مين بلن اصارى  ا هم تخوفوا لن خطورة دذا األلر 

 ااستااًا بهتذه (71)لاذا لو تمااى النا  فق دذه القلية با تمطالوا زن يخ قتوا

                                        

  بالمخ يتق زب لتز بجت خ قون بل يخ قون  بفرق بين الخ ق بالمخ يتق  الخ تق هلل دم ي   (71)

لتم يخ تق      هللا  اماسان لم يخ ق المااة الحيتة المعوين يسمطيعه اماسان بوا طة لا خ ق



 81 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ن زن يقتتو  التتدين بزن يقتتو  الةتترع بزالصتتورة؟ لتتاذا يمعتتن زن يقتتو  النتتا  ب

تقتتو  األختتيق زلتتام دتتذه القلتتية؟ دتت  استتمد بالعرتتث فتتق الجينتتا، بالعوالتت  

ة الوراثتة التص دتذا الحتد؟ دت  يقرت  الةترع بيقرت  التدين بتقرت   الوراثية بدند

 - بضتاع الجمماليتةبت  دت  تقرت  القتيم األخيقيتة بتقرت  األ - العقا د السمابية

 دذا المصرل؟

 ل  ثم ل : اقو 

ان ام تتيم يضستتد ذراليتته ل مقتتدم الع متتق  باحتتن اعمرتتر زن المقتتدم الع متتق 

فريلة بضربرة  بفريلة يوجرها الدين  بضربرة يحممهتا الواقتع  بفقهتاء 

المستت مين يعمرتتربن ذلتت، المضتتوق بالمقتتدم لتتن فتتربض العضايتتة ل تتص األلتتة  اذا 

 رها امثم بالخطيئة فرلا فيه را

بد ل مست مين اذن زن يمرتوطا لعتااهم فتق المجتا  الع متق  بقتد اتااوا  تااة  ل

الدايا فق المجا  لعدة قتربن  اتااوا لع متق العتالم  باتان الطتي  يتيتون التيهم 

لن زبربا بلن  يردا ليمع موا فق جالعتا، المست مين  باتان ل متاء المست مين 

العالمية ل مست مين دتق لراجتع الع تم ل عتالم  بال غتة دم ز اتذة الدايا  بالمراجع 

 العربية دق لغة الع م 

احن ارحب بالع م  بلعن يحب زن يعون الع م فق خدلة اميمان  فتق خدلتة 

فق خدلتة اماستان  ل زن ينط تق الع تم  تا رًا  ل      فق خدلة القيم     األخيق

                                                                                             

لم يخ ق الرييلة  هللا دو التذي خ قهتا  بلعتن اماستان ا تمطاع بمتا خ تق هللا زن      الخ ية

يموص  الص دذه النما    بزن يصنع زاا ص لمةابهين لعررين  اياهتا صتور فوتو رافيتة 

 « القرضابي»  لةخهللا باحد
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 ا  الخطر لعالم تهديه  بل ضوابط تعصمه  دنا يعون الخطر 

  حينمتا قتتا  ل متتر لتتن ل يتته الستتيمالقترآن ضتتر  لنتتا لتتثًي بستيداا  تت يمان 

لَۡبيَر أَن يَيۡأتُونِي  «لترش ب قتيح ل عتة  تري: زي» أَيُّكُۡم يَۡأتِينِي بِعَۡرِشيَما ... }: حوله

ََإ لَاَو ِعۡفِريت   38 ُمۡسِلِمينَ  قَاِم ََ بِهِۦ لَۡبَر أَن تَقُوَم ِمن مَّ َن ٱۡلِجنِِّ أَنَُا َءاتِي َوإِنِِّيي َعلَۡييِه  مِِّ

ََ بِهِۦ لَۡبَر أَن يَۡرتَدَّ  39 لَقَِويٌّ أَِمين   ِب أَنَُا َءاتِي َن ٱۡلِكتََٰ ََُۚ  لَاَو ٱلَِّتي ِعندَهَُ ِعۡلم  مِِّ ََ َ ۡرفُي  إِلَۡيي

بوا تطة بته ي، بتضمحهتا  بفعتًي زتتاه فق لمد الرصر  قر  زن تغم  لين: زي»

يِر َربِِّيي  «دذا الع م الذي آتاه هللا ُۡ يتَا ِمين فَ
ا ِعنيدَهَُ لَياَو َهَٰ ا َرَءاهُ ُمۡستَِقرًّ يَۡبلُيَونِيٰٓ لِ فَلَمَّ

: ]النمت  يم   َكرِ َءأَۡشُكُر أَۡم أَۡكفُُرإ َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَۡشُكُر ِلنَۡفِسِهۦإ َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِِّي َغنِيِّ  

  دذا لنطق اميمان  ل يطغص بسرب الع م بل يمجرر بل يغمتر  باامتا [40 - 38

 زيةعر زم يعضر؟ :   بيرى زن دذا ابميء بالمحان لهلز بج يرجع الضل  هلل 

قصتة ذي القتراين  حينمتا زقتام الستد : باذل، ذاراا لنتا القترآن قصتة زخترى

القرا تت  التتذين ا تتمنجدبه فياجتتددم  الع تتيم بتتين يتتيجوم بلتتيجوم ببتتين زبلئتت،

عَيۡر }لَياَو َميا َمكَّنِِّيي فِييِه َربِِّيي َخۡيير  فَيأَِعينُونِي بجنددم ل عم  لعه فق ذلت،  َۡ ةع أَ بِقُيوَّ

ِديدِ  95ا بَۡينَكُۡم َوبَۡينَُمۡم َرۡدمً  ََ الل  ف ما زقتام دتذا  [96  95: ]العهف  ... َءاتُونِي ُزبََر ٱۡل

تَ }السد الع يم  يا َرۡحَمة  لَاَو َهَٰ ََ بِِّييإ فَيِإذَا  ن رَّ عَلَيهَُ دَكَّيآَٰءإ َوَكياَن َوۡعيدُ  مِِّ ََ آَٰء َوۡعيدُ َربِِّيي 

  [98: ]العهف ا َربِِّي َحقِّ  

الع م اذن اان فق التار اميمتان  اتان اافعًتا بلتم يعتن ضتاًرا  اتان لعمتًرا  

 بلم يعن لخربًا بل لدلًرا  بدذا مين الع م فق الحلارة ام يلية 

الحلارة الحديثة ارى الع م فيها ل ينلرط بقيم اميمان باألخيق  قتد ينضتع 

بقتتد يلتتر  قتتد يرنتتق بقتتد يتتدلر  قتتد يحيتتص بقتتد يميتتا  امتتا رزينتتا فتتق األ تت حة 
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النوبيتتة  بامتتا رزينتتا فتتق األ تت حة الجرثوليتتة  باأل تت حة العيمابيتتة  بزابا، 

  قتتد تستتمخدم فيمتتا المتتدلير ب يردتتا  فهتتق ل تقتتف لنتتد حتتد لنضعتتة اماستتان  بتت

 يلر اماسان  بفيما يدلر الحياة باألحياء  

زن ل بتد  دنتا  لتدة المرتارا،: لن زج  دذا اموقف فق دذه القلتية باقو 

 : ايخذدا فق الحسران

 : ال منساخ ضد المنوع بالممايز

زن هللا  تترحااه بتعتتالص ختتيق النتتا  لممتتايزين  خ تتق دتتذا : االعتبييار األوو

َ }: لز بجت العون ل ص ز ا  المنوع باخميل األلوان  اما قا   ََّ أَلَيۡم تَيَر أَنَّ ٱ

 بِييي   
ييدَدُِۢ َُ نَُميياُۚ َوِمييَن ٱۡلِجبَيياِو  ۡذتَِلفًييا أَۡلَوَٰ ت  مُّ نَييا بِييهِۦ ثََمييَرَٰ َۡ أَنييَزَو ِمييَن ٱلسَّييَمآِٰء َمييآٰء  فَأَۡخَر

نَُمييا َوَغَرابِيييُب ُسييود  وَ  ۡذتَِلييفإ أَۡلَوَٰ ييِم ُمۡذتَِلييفإ  27ُحۡميير  مُّ ِ َوٱأۡلَۡنعََٰ َوِمييَن ٱلنَّيياِ  َوٱلييدََّوآٰ ِّ

ييُما   ٰٓ َ ِمييۡن ِعبَيياِدِه ٱۡلعُلََمَٰ ََّ ََۗ إِنََّمييا يَۡذَشييى ٱ ِل
نُييهَُ َكييتََٰ   الع متتاء التتذين [28  27]فتتالر:   أَۡلَوَٰ

يخةون هللا  ألن لن لرل هللا فق آياتته  يعرفون ز رار دذه العا نا، دم الذين

 يخةاه  رحااه بتعالص 

نُهُ } اخميل األلوان دو تعرير لن المنتوع التذي خ تق هللا ل يته :  ُمۡذتَِلفإ أَۡلَوَٰ

دذه العا نا، بزقام ل يه دذا العتون  فتي يجتوك اذن زن اجعت  النتا  لمةتابهين 

     اسًخا لعررة  دنا تضسد الحياة  

تِيييهِۦ : قتتتو هللا تعتتتالص ي يييُف أَۡلِسييينَتِكُۡم }َوِميييۡن َءايََٰ ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡختِلََٰ َوَٰ يييَمَٰ َخۡليييُِّۖ ٱلسَّ

نِكُمۡ  ليح اخميل ال سان زن دتذا يتمع م :   بع  المضسرين يقو [22: ]الربم  َوأَۡلَوَٰ

اختميل األصتوا،  ات  : بالعربق بدذا يمع م باماع يزي  ل  اخميل األلستن

الرصتتمة »لتترل فتتق لصتتراا لتتا  تتمص با تتم      ااستتان لتته صتتوته المميتتز



 84 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

  ا  ااستان لته بصتمة صتوتية لثت  بصتمة بنااته تميتزه لتن  يتره  «الصوتية

ان تتوقيعق دتو : يلع زلواله فتق حستا  فتق بنت، لعتين بيقتو  النا  ببع 

 اخميل األصوا،      صوتق  دذا اخميل األلسن

صتتور  اتت  ااستتان لتته لفستتردا بعلتتهم بتتاخميل ا: اختتميل األلتتوان: بقتتا 

صتتورة تميتتزه لتتن  يتتره  تستتمطيع زن تعتترل كيتتدًا لتتن لمتترب  بل يًتتا لتتن 

 لرا   بدعذا  ا  باحد له صورته المميزة  

بلعتتن اذا ا تتمطاع دتتالء زن يخ قتتوا زااً تتا لمةتتابهين فعيتتف يمميتتز النتتا ؟ 

ايف تعرل كيدًا لن لمرب؟ ايف تعرل فياًتا لتن لتين؟ ايتف تعترل دتذه 

يعتترل األ تتماذ تيليتتذه؟ باذا اختت  زحتتددم لعتتان صتتاحره فتتق  لتتن ت تت،؟ ايتتف

اللمحتتان ايتتف يعتترل دتتذا لتتن دتتذا؟ ايتتف يعتترل المجتترم اذا زجتترم بايتتف 

يحقق لعهم المحقق  بيحاامهم القاضق  با هتم صتور باحتدة؟ ايتف تستمطيع 

طيع الرجتت  زن يميتتز الرزتتته لتتن مزن تميتتز المجتترم لتتن  يتتره؟ بتت  ايتتف يستت

 المرزة زن تميز كبجها لن  يره؟  مضسد الحياة حينئتذ يف تسمطيع ا يردا؟ ب

 حين يمةابه النا  بل يممايزبن 

دتتذا الممتتايز صتتضة لط وبتتة  بتت  ضتتربرية لمستتمقيم الحيتتاة  ان ربنتتا  تترحااه 

بتعتتالص جعتت  لعتت  ااستتان مخصتتيمه المستتمق ة  ل تتص ز ا تتها يخالتتب  بل تتص 

ا يمحمتتت  ز ا تتتها يحا تتتب  بل تتتص ز ا تتتها يثتتتا  بيعاقتتتب  بل تتتص ز ا تتته

المسابلية فق الدايا بالحستا  فتق اآلخترة  فتإذا خ تق دتالء زااً تا لمعتررين  

 فهالء قد زفسدبا الحياة اماسااية بالجممالية  
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 : التعري  لذطر األمراض القاتلة

ثم دذا اضسه يعرض النا  ألخطار  اذا زصا  باحدًا لن دالء لترض زب 

يقلتتق ل تتص دتتذا القطيتتع ن صتتيب الجميتتع  يمعتتن لمتترض باحتتد ززفيتترب   

 الرةري ا ه 

 : استَالو لوى الشر لالستنساخ

يمعتتن لتترع  جهتتا، الةتتر بقتتوى امثتتم بالعتتدبان زن : بلتتن ااحيتتة زختترى

العالميتتة تستتمطيع زن تصتتنع لتتن بعتت  األمتترار استتًخا  «المافيتتا»تستتمغ  دتتذا  

 لتدة باحتد  تستمطيع اذن زن تصتنع «دم تر»لمعررة  النا  اااوا يةتعون لتن 

 لةرير  بدذا يهدا الحياة بالخطر لن دذا اماسان ا «الردم»

 دنا  زخطار اثيرة ل اسمطيع زن امنري بها  ا  دذا ألاه فقد لنصتر الممتايز

 لنصر المنوع الموجوا بالضطرة بين النا  بعلهم ببع      

 : ال منساخ ضد وادر الزبجية

كُۡم }ص: قتا  تعتال زن هللا خ ق العون ا ته زكباًجتا  امتا: االعتبار الثاني َوَخلَۡقينََٰ

ا  َ بِيُت }: لز بج   باما قا  [8: ]النري  أَۡزَوَٰ يا تُنِۢ َ  كُلََّميا ِممَّ َن ٱلَّيِتي َخلَيَِّۖ ٱأۡلَۡزَوَٰ َََٰ ُسۡب

ا اَل يَۡعلَُمونَ    [36: ]يح  ٱأۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِمۡم َوِممَّ

 - التذاورة باألاوثتةالذي يممثت  فتق  - بامااان النا  قديًما ي نون زن األك

قا م فق لالم اماسان بفتق لتالم الحيتوان  بلرفتوا فتق لتالم النرتا، زن النخيت  

بت   ات  النراتتا، فيهتا ذاتورة بزاوثتة : ذاوًرا باااثا  ثم جاء الع م الحديث بقا 

 بدتق بحتدة الرنتاء العتواق - ا  العا نا،  العهرباء فيها لوجب ب الب  الذرة

  «العمتتربن ببربتتتون»جرتتة بمتتحنة اهربيتتة  تتالرة فيهتتا متتحنه اهربيتتة لو -
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 نة الزبجية  بدتذا لتا قترره القترآن فتق دتذه  الحياة ا ها بالعون ا ه قا م ل ص

يۡيِن }: لتز بجت القالدة العواية العالة حيتث قتا  هللا  ََ َوِمين ُكيرِِّ َشيۡيءع َخلَۡقنَيا َزۡو

  [49: ]الذاريا،  لَعَلَّكُۡم تَتَكَُّرونَ 

فتتق العتتون بفتتق « قالتدة الزبجيتتة»يرط تتوا دتتذه القالتتده  دتالء يريتتدبن زن

يمعتتن زن يستتمغنق النتتا  لتتن التتذاور اها يًتتا زب لتتن اماتتاط : الحيتتاة  بيقولتتون

استتمطيع زن : اها يًتتا  بيرقتتق جتتنح باحتتد  بقالتتا احتتدي العاترتتا، األلريعيتتا،

اوارًتتا ل نستتاء  بتصتترد األرض ل نستتاء  - تعنتتق األرض - اجعتت  اوارنتتا دتتذا

 بل االق ل ذاور!!بحددن 

  فعيتتف يعتتي  دتتالء بجتتنح باحتتد؟ (72)هللا خ تتق التتزبجين التتذار باألاثتتق

حينما خ ق هللا آام لم يدله بحده  بااما خ ق لته لتن جنسته كبًجتا ليستعن اليهتا 

ََ ٱۡلَجنَّةَ }له:  بقا  َُ ألاه ل لعنتص   [19:   باأللرال35: ]الرقرة  ... ٱۡسكُۡن أَنَت َوَزۡو

يعي  اماسان فيها بحده  فمن زحت  ذلت، حتدط دتذا امكابام  فخ تق هللا  لجنة

 النا  لن ذار بزاثق 

بدالء يريدبن زن يسمغنوا لن بيحد الصنضين لن اآلخر  بفق دتذا تتدلير 

 لضطرة هللا المق فطر النا  ل يها  ةل حياة  بلخالض

يياَو أَئِينَّكُمۡ }: حتاب  ذلتت، لتن قرتت  قتتوم لتول  التتذين قتا  لهتتم ارتتيهم ََ  لَتَييۡأتُوَن ٱلرِِّ

ين دُوِن ٱلنَِِّسييَشيۡمَوة   يياَو   [55: ]النمت   تَۡجَملُييوَن آِٰءُۚ بَيۡر أَنييتُۡم لَيۡوم   مِِّ ََ }إِنَُّكييۡم لَتَيۡأتُوَن ٱلرِِّ

ين دُوِن ٱلنَِِّسيَشيۡمَوة   ۡسيِرفُوَن آِٰءُۚ بَيۡر أَنييتُۡم لَيۡوم   مِِّ أَتَيۡأتُوَن ٱلييتُّۡكَراَن }  [81: ]األلترال  مُّ

                                        

ۡيِن ٱليتََّكَر َوٱأۡلُنثَيى هُ َوأَنَّي}: اما قا  تعتالق (72) ََ ۡو هُ فََجعَيَر ِمۡني}:   بقتا  تعتالق[45: ]التنجم َ َخلَيَِّۖ ٱليزَّ

ۡيِن  ََ ۡو   [39: ]القيالة  ٱلتََّكَر َوٱأۡلُنثَىَٰ ٱلزَّ
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ُكيمُۚ بَييۡر أَنييتُۡم لَييۡومإ َعييادُونَ  165لَِميييَن ِميَن ٱۡلعََٰ  َِ ييۡن أَۡزَوَٰ   َوتَييتَُروَن َمييا َخلَيَِّۖ لَُكييۡم َربُُّكييم مِِّ

بصضهم بالجهت   بصتضهم بام ترال  بصتضهم بالعتدبان    [166  165: ]الةعراء

ِ ٱنُ يييۡرنِي َعلَيييى ٱۡلقَيييۡوِم ٱۡلُمۡفِسيييِدينَ }: بصتتتضهم بامفستتتاا   [30: ]العنعرتتتو،  لَييياَو َر ِّ

  ألاهتم لااتدبا فطترة هللا بصضهم بتامجرام  بصتضهم بعت  رذي تة ببعت  اقيصتة

 بزراابا ال مغناء بالذاور لن امااط  بدو مذبذ لن الضطرة بالحق بالدين 

 : ومن هنا عالب هللا لوم لو  عقوبتين

 زاه ق ب قريمهم ل يهم  بجع  لاليها  اف ها  : العقوبه األولي

 لستولة لطتر ل تيهم حجتارة لتن  تجي  لنلتوض زاه ز: والعقوبه الثانية

لند رب،  ا  حجر يقصد باحدًا لعينًا بدتدفًا لحتداًا  ييتيته فيصتيره  بلتا دتق 

  (73)لن ال المين برعيد

 : ال مغناء لن األ رة

جعتت  األ تترة دتتق األ تتا  لحيتتاة  صزن هللا  تترحااه بتعتتال: االعتبييار الثاليي 

فتتق وتت  زبتتوة      المجممتتع اماستتااق  ل بتتد زن يمربتتق الطضتت  فتتق وتت  ز تترة

 ل اسان زن يعي  فق بيا يحنو ل يه بيرلاه ل بد  بزلولة 

ل يوجتتد حيتتوان  الطضولتته اماستتاايه زلتتو  زاتتواع الطضولتته فتتق الحيوااتتا، 

دتذا الطضت  فتق  يرلتصفمن  تسممر لضولمه لدة  نوا، اما فق الطض  الرةري 

 زثناء دذه السنين؟ ل بد لن زم ترلاه  بز  يحنوا ل يه  بزخوه يمعال  لعهم 

لةتتالر الحنتتو بالحتتب بالعطتتف بالحنتتان  بلتتن ختتي  دتتذا المعالتت  تمربتتص

                                        

ََ : قا  تعالق (73)  ا  ِليََما َسيافِلََما َوأَۡمَطۡرنَيا َعلَۡيَميا ِحَجياَرة  آَٰء أَمۡ }فَلَمَّ عَۡلنَا َعَٰ ََ نُرنَا  ير  مَّ ين ِسيجِِّ يود  مِِّ ُُ 82 

ََإ  َمةً ِعندَ َربِِّ َسوَّ لِِميَن بِبَِعيد َوَما ِهَي ِمَن مُّ
  [83  82: ]دواٱلرََّٰ



 88 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 باميثار بالمعابن  ا  دذه تنمو فق و  دذا المعال  المسممر اليولق 

 ز  بلم يعن له زم؟ لن الذي يرلق دذا الطض  اذا لم يعن له

ة  بيحتابلون زن اآلن يضعربن فق لم  رحم صنالق توضع فيه دتذه الخ يت

ا، بالممتتثي، مو تترلنوا لتتن رحتتم المتترزه اها يًتتا  بلرعًتتا يرحتتب بهتتذا ايستتمغ

   بدذا خطر ا  الخطر بالمطربا، حضً ا ل ص الرماقة

يلتة زين األلولة؟ األلولة دتق المعااتاه بلتيح لجترا زن تعطتق بتذره زب ب

لهتتذا التترحم الصتتنالق  األلولتتة زن تمعتتاي  المتترزة جنينهتتا فتتق بطنهتتا تستتعة 

ِلدَۡييِه }: حينما زلتر بامحستان بالوالتدين قتا  صزمهر  هللا تعال يَن بَِوَٰ نَسَٰ يۡينَا ٱإۡلِ َوَوصَّ

يلُهَُ  اإ َوَحۡملُيهَُ َوفَِ َٰ ا َوَوَضعَۡتهُ ُكۡره  هَُ ُكۡره  نًاإ َحَملَۡتهُ أُمُّ ثُيوَن َشيۡمًراإِۡحَسَٰ : ]األحقتال  ... ثَلََٰ

نى:   بقا  فق آية زخر[15 يۡينَا ٱإۡلِ يهَُ َوۡهنًيا َعلَيىَٰ َوۡهين  }َوَوصَّ ِلدَۡييِه َحَملَۡتيهُ أُمُّ يَن بَِوَٰ  َسَٰ

لُهَُ فِيي َعياَمۡينِ  دتق  ةلولتة الحقيقيت  دتذه دتق األلولتة  باأل[14: ]لقمتان  ... َوفَِ َٰ

 له دذه المعايةىة لهذا الطض   بتحم  آل

 ص ص هللا ل يته ب ت مالنرق  صالنساء المط قا، تةعو ال ىبحينما جاء، احد

  ان ابنتتق دتتذا اتتان يتتا ر تتو  هللا: زن كبجهتتا يريتتد زن ييختتذ لض هتتا لنهتتا قالتتا

ان زبتاه ل قنتق  بزراا زن بء  بثديق له  قاء  بحجري له حواء  بطنق له بلا

أنييت أحييِّۖ بييه مييا لييم »: صتت ص هللا ل يتته ب تت مفقتتا  ر تتو  هللا : ينزلتته لنتتق

  (74)«تنكَي

لاذا تقو  المرزة المق لم يعتن بطنهتا لطض هتا بلتاء  بل ثتديها لته  تقاء  بل 

                                        

  ب  با تتنااه حستتنرضتتق هللا لنهتتزخرجتته زحمتتد  بزبتتو اابا  لتتن لرتتد هللا بتتن لمتترب  (74)

 (  2399( برقم )9/333ل رغوي بمحقيق معيب األرااطبل ) «مرل السنة»
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حجردا له حواء؟ ااها لم تمو  ارضاله  بلتم تحمت  حمتص يعتون لهتا لترن  زيتن 

 اذن؟ األلولة

التزبام ز تا  األ ترة   - بجع ا األايان ا ها - لن زج  دذا جع  ام يم

ا،  لتتم ي غتتون التتزبام لتتن حيتتاة اماستتان  ببهتتذا يصتترد النتتا  حيوااتتبدتتالء 

   لم يعوابا بةًرا تحعمهم مرا ع بتحعمهم قيم  يعوابا زاا ص

 دذا ا ه افساا بتدلير ل حياة  

زن ينةتي بل بتد  لها لتن كبجتين زب زبتوين بل بد  لها لن ز رة ل بد  الحياة

كلكيم را  ومسيموو »يتمع م لنهتا الطض  فق وي  دذه األ رة  بفق رحابهتا  ب

والرَر را  في أهله ومسموو عن رعيتيهإ والميرأة راعيية فيي  ... عن رعيته

  فتتإذا ترانتتا الحرتت  ل تتص الغتتار  (75)...« بيييت زوَمييا ومسييمولة عيين رعيتمييا

 الحياة  باضطر  ا ام دذا العون  لهذه األلور فسد،

ص اليته بعت  بلن زج  دتذا ا ته اقتف ضتد دتذا الموجته الخطيتر التذي يستع

يقضتون  - لن زد  الع م األحيتا ق الريولتوجق - الع ماء  باثر لن الع ماء زاضسهم

     ضد دذه الموجها،

 : ارحب بالع م المنلرط

احن ل اقف فق بجه الع م  ب  ارحتب بته باتدلو اليته  بلتن تمقتدم زلمنتا ال 

                                        

: ب الذي رباه الرخاري بلست م  باصته اتالًي رضق هللا لنهلمر  لن حديث ابنقطعة  (75)

كلكم را  ومسموو عين رعيتيه إ اإلميام را  ومسيموو عين رعيتيهإ والرَير را  فيي »

أهلييه ومسييموو عيين رعيتييهإ والمييرأة راعييية فييي بيييت زوَمييا ومسييمولة عيين رعيتميياإ 

   «ومسيموو عين رعيتيه والذادم را  في ماو سيده ومسموو عين رعيتيهإ وكلكيم را 

 (  1108( برقم )2/553« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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اتان يمعتن زن  ااته اذا: بالع م  بلعننا ضد الع م المنض ا المتدلر  لتذا احتن اقتو 

لتتيم استتمضيد لتتن دتتذه الموجيهتتا، الع ميتتة فتتق لجتتا  الهند تتة الوراثيتتة  فتتق 

األلراض الوراثيتة  المتق يرثهتا األبنتاء   بع  األلراض المسمعصية  ببع

لن اآلبتاء باألحضتاا لتن األجتداا  باذا ا تمطعنا زن اعتال  بعت  ز ترا  العقتم 

توجد المص حة دنتا فتثم مترع  الذي يةعو لنه العثير  في لااع لن ذل،  فحيث

 - زن ل يعتتون ذلتت، فمًحتتا لرتتا  خطتتر ل تتص الرةتتر  اذا خضنتتا: هللا  بلعتتن بةتترل

ألبلص بنتا زن استده ستد  فتاااه اذا فمد دتذا الرتا  ف تن ي   - خوفًا لرنيًا ل ص ارا ة

 لن زب  األلر 

 لتو زن دنتا  زلتًرا: زي «قالتدة  تد التذرا ع»لنداا فق الةرع قالدة تستمص 

لراًحا  بلعنه اذا فتمد الرتا  لته  تيااي التص زلتور لنعترة بلضا تد ل نتا   فإاته 

}َواَل تَُسيبُّوا  : يمنع دذا األلر المرال   دًا ل ذريعة الص الضساا  اما قا  هللا تعتالص

ا بََِۡيييِر ِعۡلييم  ٱلَّييِتيَن يَييۡدُعوَن  َ َعييۡدَوِۢ ََّ ِ فَيَُسييبُّوا  ٱ ََّ   ل تستتروا [108: ]األاعتتام  ِميين دُوِن ٱ

ام زلام المةراين فيستروا هللا  ترحااه بتعتالص  لتع زن األصتنام ل حرلتة ناألص

  لتتز بجتت لهتتا ب تترها ل حتترم فيتته  بلعتتن اذا تستترب دتتذا األلتتر فتتق  تتب هللا 

 ذا األلر خةية لن لواقره باما جه امر  د فينرغق زن

  ب تنعون اذا اان فمد الرا  لهذا األلر  تيج ب ل ينتا متًرا ل يع مته ال هللا

زن ايختذ بتالحزم باستد فتي بتد  زلام لخالر قد اعرل زبلها بل اعرل آخردتا 

    «الرا  الذي ييتي، لنه ريد يجب زن تسده بتسمريد»دذا الرا   اما قي  

اانتتا زلتتام زلتتر خطتتر  احتتن ل اعتترل اتت  لتتا يمعتتن زن يتتممخ  لنتته دتتذا 

مطيع زن اتمعهن األلر  احن ذاراتا بعت  زمتياء بدتق لامترا،  بلعتن ل است

بما يمعن زن ييتق بته دتذا األلتر لتو فتمد الرتا  ل تص لصتراليه  ااته قتد يتااي 



 91 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ٰٓ إِذَآٰ أََخيتَِت ٱأۡلَۡرُض ُزۡخُرفََميا }: لتز بجت بالرةرية بقتد يتدلردا امتا قتا  هللا  َحتَّيىَٰ

َميآٰ أَۡمُرنَيا يِدُروَن َعلَۡيَميآٰ أَتَىَٰ يَّنَۡت َوَظنَّ أَۡهلَُمآٰ أَنَُّمۡم لََٰ ا لَيۡياًل أَۡو نََميار   َوٱزَّ َميا َحِ ييد  ا فََجعَۡلنََٰ

َن  َۡ ِت ِلقَۡوم  َكأَن لَّۡم تَ ُر ٱأۡلٰٓيََٰ ََ نُفَ ِِّ ِل   [24: ]يواح  يَتَفَكَُّروَن بِحأۡلَۡمِاُۚ َكتََٰ

زن يستتتدا خطااتتتا  بزن ينيتتتر لريقنتتتا  بزن يهتتتدينا  تتتواء  تعتتتالصز تتتي  هللا 

الستتري   بزن يوفتتق الع متتاء التتص لتتا دتتو خيتتر ل استتان بل حيتتاة بلرحيتتاء  ااتته 

  ميع قريب  

زقو  قولق دذا  بز مغضر هللا لق بلعتم  فا تمغضربه ااته دتو الغضتور الترحيم  

 باالوه يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : ة المس مونزلا بعد فيا زيها امخو

ل اسمطيع زن اصم آذاانا  بل زن اغم  زليننا  بل زن اغ ق لقولنتا  لمتا 

 يجري فق القد  الةريف  

القتتد  العربيتتة ام تتيلية لهتتداة بتتالزبا   ل تتص لتترزى بلستتمع لنتتا احتتن 

قتترر، زلتتًرا  بدتتق تنضتتذه بل ترتتالق  «امنيتتادو»العتتر  بالمستت مين  حعولتتة 

باحمجام المحمجين  بامنيادو دتو امتن اتان قر ته بت  با منعار المسمنعرين بل 

 ن ليح فق الةر خيار  ا هم زمرار بلع مر لنه 

 بلتتتيح فتتتيهم لتتتن فمتتتص لطيتتتع

 

 ف عنتتتتتتتتة هللا ل تتتتتتتتص الجميتتتتتتتتع

ن القتد  : ززل نها صريحة - يوم التضاق فق زب  و - رابين لنذ اليوم األب  

 دق العاصمة الماريخية باألبدية بالموحدة لةعب ا را ي   
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بيزيتتد  «امنيتتادو»  بلتتا يقولتته «بيريتتز»  بلتتا قالتته «رابتتين»دتتذا لتتا قالتته 

 زاه يمحدى بل يرالق بيحد  : ل يهم

القد  تمعرض لمخطط ا ميطااق يهواي بدق خطة ليسا بنتا اليتوم بل 

  ر، لتن قتديم  لنتذ القترن الثتالن لةتبليدة األلتح  ان اليهتوا قتد خططتوا لتذل

 حابلوا زن يمس  وا الص ف سطين بالص القد   

حينمتتتا اختتت  القتتتد  بصتتتالد زد هتتتا لتتتن  رضتتتق هللا لنتتته تتتيداا لمتتتر 

المسيحيين  اممرلوا ل يته زن ل يستاانهم فيهتا يهتوا  بل اتدري لنتذ لمتص بتدز 

لةتتر حتتابلوا المست   اليهتتواي لتتدخو  دتتذه المدينتتة  بلعتنهم فتتق القتترن الما تتع 

لمستمد  - لندلا بدز يصيرها اللعف متيئًا فةتيئًا - اللغط ل ص الدبلة العثمااية

لهتتم بإقالتتة بعتت  الما ستتا، بلتتن ختتي  دتتذه الما ستتا، ختتدلوا العتتر  

ااخ  دذا المسمةتضص بحولته  بجع وا فق بالمس مين  بلالروا بإاةاء لسمةضص 

 لساان 

لدينتة القتد  حتوالق خمتح بلعن فق آخر القترن الما تع لةتر اتان  تعان 

بزربعين زلف اسمة  باتان اليهتوا ل يزيتدبن ل تص ثيثتة آلل زب زاثتر ق تيًي  

زي بعتد زن اخت   - م(1918ااة متيئًا فةتيئًا  فضتق  تنة )ثم بدزبا يخططون ل زيت

زصرحوا لةرة آلل  ببدز المدفق فتق  - الجنرا  ال نرق القا د الرريطااق القد 

المدينتة  خطتوة ن العتدة  بيهيئتون الخطتة  لمهويتد دتذه الهجرا،  ببدزبا يعتدب

 خطوة بمرًرا مرًرا 

بع  النا  ي تن زن العتر  بتالوا زرضتهم ل يهتوا  بدتذا لتيح بصتحيد  

الذين فع توا ذلت، اتااوا ق تة  باتان لع مهتم لتن  يتر المست مين  بلعتن الر ديتة 
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المتتتق يحعمهتتتا الرريطتتتاايون ا تتتمولا ل تتتص زراض زليريتتتة  با تتتمولا ل تتتص 

زراضتق الوقتتف ام تيلق  بلع تتم زراضتق القتتد  زراضتق بقضيتتة  ب تت ممها 

 ل يهوا  

م(  باخ تا 1918 تنة ) «ا ترا ي »بحين قالتا ابلتة العيتان الصتهيواق 

الجيوش العربية السرعة  باخ  الجتي  األرااتق القتد   بقستما المدينتة التص 

مستمولنين مرقية قديمة فيها المقد تا،  ب ربيتة حديثتة  تعااها لتن ال: قسمين

 اليهوا  باان بينهما حاجز زب   ، ما ، 

مر األلتر لاًلتا بعتد لتام  بلتدة بعتد لتدة  بدتم يغيتربن الخطتط م تابدعذا 

بالهياا  لمهويد المدينة  بفق ا  لدة يستمولون ل تص جتزء لتن القتد   بل تص 

القتترى القريرتتة لتتن القتتد   بيلتتعون خطًطتتا بعيتتدة المتتدى  باحتتن فتتق  ض تتة 

 - النعرتة الثاايتة - م(1967 ادون  الص زن حتدثا حتر  ) رةلدون  بفق  م

حيتتث ا تتمولوا ل تتص القتتد  األصتت ية  ببتتدز المخطتتيط لمهويتتد القتتد  الةتترقية 

اضسها  المتق فيهتا المستجد األقصتص بقرتة الصتخرة بلستجد لمتر بتن الخطتا  

بانيستتة القيالتتة  حمتتص دتتذه يهيئتتون األ تترا  اآلن مقالتتة اليهتتوا با تتميطااهم 

  بالتتذي لارضتتناه لتتن «اتضتتاق الستتيم»م دتتذا التضتتاق التتذي كلمتتوه فيهتتا  ر تت

 : زب  يوم ألاه زج  القلايا الخطيرة

 (1اين دذه القلية قلية ل تسمحق زن تعون القلتية رقتم ): قلية القد  -1

 فق جدب  األلما  

 - بدتم احتو خمستة لييتتين - قلتية اليجئتين المةتراين فتق آفتتاق األرض -2

 الص اياردم   بحقهم فق العواة
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 بزين تقف حدبا ا را ي    قلية الحدبا  -3

 قلية المسمولنا، بالمسمولنين اليهوا   -4

 ايف تاج  دذه القلايا العررى؟!

ون باحمجتتتام لحتتتم  بل بلهتتتذا فتتتإن اليهتتتوا ينضتتتذبن لخططتتتاتهم  بل يرتتتال

 بصراخ صارخ 

 تحعم السيف فا عا زيهتا الق تم

 

 تع م الذ ب فاخلع زيهتا الحمت 

 : دعذا  دذا دو الذي يجري اآلن 

 لتتن يهتتن يستته  الهتتوان ل يتته

 

 لتتتتتتا لجتتتتتترام بميتتتتتتا ايتتتتتتيم

 صراخ ل اصرخ!احن ارى لا يحدط بل اضع  ميئًا  حمص لجرا ال 

 بد زن اعم  ميئًا   ل

 لماذا ل تعقد قمة لربية لعررة لسمولرة؟

 ا يلية؟ األلر جد خطير بلهم ب  لماذا ل تعقد قمة 

م تنتتتااى المستتت مون  باتتتان 1969المستتتجد األقصتتتص  تتتنة  نمتتتا زحتتترقحي

قيما لن متة المتاتمر   بزرحمه هللاالماتمر ام يلق األب  زيام الم ، فيص  

 ام يلق 

اآلن المدينتتتتة ا هتتتتا  ملتتتتيع  اليهتتتتوا يستتتتمولون ل تتتتص األرض  بيرنتتتتون 

 المسمولنا،  بيحضربن تحا المسجد  بقد صنعوا النضق بقم  لن قم  فيه  

 ل تعقد دذه القمة؟  لماذا
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 لماذا ل يمنااى النا  فق ا  لعان؟

 زن يرتدع الةتعراء ل بتد  زن يعمتب العمتا  ل بتد  بد زن يمحدط الخطراء  ل

زن اعمت  ل بتد  زن تعقد الجمعيتا، اجممالاتهتا ل بد  زن تسير المسيرا، ل بد 

 ري؟ ان لا يجري بهللا أللر خطير سعا ل ص لا يجاميئًا ايف 

 بين زيدينا باحن صالمون لمضرجون  المسجد األقصص يليع

 زين دذه األلة؟ زلة المس مين   

احتن اقترر بالض ستطينيون : «امنيادو»زلة اليهوا تقو  بتضع  بتنضذ  بيقو  

ينضذبن! ب  بصت  المترجد بهتم التص زن دتدابا ر تيح الست طة الض ستطينية اضسته 

بت  دتدابه      بتين تتواح ببغتداا - ابالطرا لن ف سطين  ليعي  دا ًما اما قالو

ان لرفتا، لتيح الته للتمواًا  امتا زن المهنتد  لتيح الته : بال ميا  بقتالوا

 يمعن زن يقم  يا ر لرفا،  رحمه هللااش لي لمواًا  زي: اما قم  يحيصل

 اهم يهدابن بل زحد يهدادم بةقء ا

 زين زلة ام يم؟

 توريا ل تص لوقضهتا  احيتق لصالدين فق بجه دذا العدبان:ا  ا احن احيق

ق تيييتده ل مقابلتة  لرنتان  باحيت د  برفلتها زن تراتع م ترا ي   احيتقالصال

  «الجهتتاا»متترا   فتق ااختت  ف ستتطين المحم تة  احيتتق «حمتتا »متترا   احيتق

 احيق ا  لن يصمد بيقو : ل 

 ليح زلالنا مقء بل فق زيدينا مقء فماذا اضع ؟ : يقو  ل،     بع  النا 
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  يعضتتتق زن اقتتتف رافلتتتين (76)«بمتتت ء فينتتتا»ل : يع زن تقتتتو احتتتن استتتمط

فَيياَل }: لقتتابلين لعااتتدين  ل اسمستت م  بل اتتدلو التتص الستت م  امتتا قتتا  هللا تعتتالص

لَكُمۡ  ُ َمعَكُۡم َولَن يَتَِركُۡم أَۡعَمَٰ ََّ ا  إِلَى ٱلسَّۡلِم َوأَنتُُم ٱأۡلَۡعلَۡوَن َوٱ    [35: ]لحمد  تَِمنُوا  َوتَۡدُعوٰٓ

خيًرا حيث زقالا ز روًلا ل قد   يردز فتق األ تروع  «ابلة قطر»جزى هللا 

     القاام  امنااى فيه  بيصرخ ا  لنتا ل تص زخيته زن درتوا ل تدفاع لتن قد تعم

 لن حرلاتعم       لن لسجدام األقصص

بتتد زن اقتتف بقضتتة الرجتتا  التتذين ل يقر تتون الهتتوان  بل يرضتتون التتذ   ل

ِ ٱ}ألاضسهم   َّ َِ ِفِقييَن اَل يَۡعلَُميونَ َو ِكينَّ ٱۡلُمنََٰ ةُ َوِلَرُسيوِلهِۦ َوِلۡلُميۡمِمنِيَن َولََٰ : ]المنتافقون  ۡلِعيزَّ

8]   

زن اع تن ل بتد  ان األلر خطير بخطير جدًا  بل يمعن زن اسعا ل ص دذا 

 ؟ «لن احن»زن احدا      زن اع ن لوقضنا     رزينا

وا اما يريدبن  ل  احتن خيتر زلتة  احن لسنا قطيعًا لن األ نام يسوقنا اليه

المتتق جع هتتا هللا متتهداء ل تتص النتتا   بلعننتتا احمتتام التتص  «الو تتط»احتتن األلتتة 

 القااة  الذين يسمطيعون زن يمما عوا  بزن يقضوا ل ص زرض ص رة  

زن يايتتد خطتتص المجادتتدين  بزن يستتدا العتتال ين  بزن  لتتز بجتت استتي  هللا 

 زليم مديد ن زخذه ييخذ ال المين المعمدين  ا

ال هم ل ي، بيلدا ، زلداء ام يم  ال هم ل ي، بتاليهوا الغتاارين المعمتدين  

  ابلمهم  ال هم ااتا اتدرز بت، فتق احتوردم  اال هم را لنا ايددم  بف  حددم  بز

                                        

  «القرضابي»لاذا زخذاا؟!  «اعم  األرض لقاب  السيم»: بحينما ق نا (76)
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باعوذ ب، لتن متربردم  ال هتم اعتح زليلهتم  بكلتز  زقتدالهم بزاتز  ل تيهم 

 الذي ل يرا لن القوم المجرلين  بي ،

صتتر اخواانتتا المجادتتدين فتتق  تتري ،  ال هتتم زيتتددم بمتتر لتتن جنتتد   اال هتتم ا

بزلتتددم بتتربل لتتن لنتتد   باحر تتهم بعينتت، المتتق ل تنتتام  بااردتتم فتتق انضتت، 

 الذي ل يلام  

ال هم ديئ لنا لن زلراا رمدا  بل تع نا الص زاضستنا لرفتة لتين بل زقت  لتن 

 اء ب ا ر بيا المس مين  خاء رخ ذل،  باجع  دذا الر د آلنا لطمئنًا

َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم  ... }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

َشآِٰء } َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ُ يَۡعلَيُم َوأَلِِم ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ َوٱۡلُمنَكِرۗ َولَِتۡكُر ٱ

  [45: ]العنعرو،  َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 (77)فوا د الرنو  دق الربا الحرام - 6

 الخطرة األبلص: 

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

حيتتاة الضتترا بحيتتاة : جتتاء ام تتيم لقيتتدة بمتتريعة بلنهاًجتتا اتتالي ل حيتتاة

ب  جاء ليهتدي اماستااية ا هتا التص المتق       رة بحياة الجمالة بحياة األلةاأل

لَِمييَن نَيِتيًرا}دق زقوم  َو ٱۡلفُۡرلَاَن َعلَىَٰ َعۡبيِدهِۦ ِليَُكيوَن ِلۡلعََٰ   [1: ]الضرقتان  تَبَاَرَ  ٱلَِّتي نَزَّ

ِميعًا} ََ ِ إِلَۡيكُۡم  ََّ ٰٓأَيَُّما ٱلنَّاُ  إِنِِّي َرُسوُو ٱ    [158: ]األلرال  لُۡر يََٰ

جاء ام يم ر الة مال ة  بجتاء لنهاًجتا لمعتالًي ل حيتاة  يقتيم الحيتاة ل تص 

زقتتوى التتدلا م بزر تتل الراتتا ز  حمتتص ينمةتتر فيهتتا الحتتق بالعتتد  بالرحمتتة 

بامحسان بين النا   ب  دذا دو ددل الر ال، الستمابية ا هتا  امتا قتا  هللا 

ييَب َوٱۡلِميييَزاَن ِليَقُييوَم ٱلنَّيياُ  لَقَييۡد أَۡرَسييۡلنَا }: تعتتالص ييِت َوأَنَزۡلنَييا َمعَُمييُم ٱۡلِكتََٰ ُرُسييلَنَا بِحۡلبَيِِّنََٰ

ط دتتتو العتتتد   بهللا يحتتتب المقستتتطين  بل يحتتتب ستتتبالق [25: حديتتتدل]ا  بِحۡلِقۡسييي ِ 

 ال المين  بل يهدي القوم ال المين  

ااية فتتق دتتذا املتتار جتتاء ام تتيم بيصتتو  بزحعتتام تتتن م الحيتتاة القمصتت

ل نتتا   فالمتتا  لتتا  هللا باماستتان لستتمخ ف فيتته  زي زلتتين ل تتص دتتذا المتتا   

باا ب لن هللا تعالص فتق تنميمته  بفتق ال تممماع بته  بفتق الاضتاق لنته  لتيح 

                                        

اما  بهذا العنوان زصدره راًا ل ص فموى التدامور لحمتد  تيد ل ةيل القرضابي و ظ  (77)

 لنطابي بةين فوا د الرنو  بمهااا، ال مثمار يوم اان لضميًا ل جمهورية  

اقة الضقيه  بزصالة المضعتر  بربل الداليتة  فجتزاه هللا خيتًرا باضتع : بقد تج ا فق دذا العما 

 المس مين بما امب  
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حر المصرل يضع  لتا يةتاء  ااته لقيتد بموجيهتا، المالت، األصت ق ل متا  بدتو 

عَ }: يقو  هللا تعالص «هللا» ََ ا  ۡستَۡذلَِفيَن فِيهِ َوأَنِفقُوا  ِممَّ   [7: ]الحديد  لَكُم مُّ

بزاتا فق لا  هللا  دذا لا  هللا لنتد    زاا زيها اماسان فق لال، لسمخ ف

  تعالص  زي لووف لند صاحب الما  األص ق بدو هللا هلسمخ ف في

زدتتم دتتذه األحعتتام حعمتتان  جتتاء ام تتيم بيحعتتام اثيتترة تتتن م المتتا   بلتتن

 ز ا يان: 

 حعم يمع ق بجااب األبالر   - 

 حعم يمع ق بجااب النوادق   - 

يماء الزااة  دذا فق قمة األبالر ام يلية  راتن لتن ازلا الحعم األب  فهو 

زراان ام يم  بالالة لن الا مه الخمح  المق بنص ام يم ل يهتا  امتا فتق 

ببعتد اقتام   دتق الدلالتة الثالثتة  بعتد الةتهااتين (78)الحديث الصحيد المةهور

 ايماء الزااة  : الصية

 بالر دذا فق جااب األ

بفق جااب النوادق بالمحرلا، جاء تحريم الربا  فهو لن الموبقتا، السترع 

  (79)«اَتنبوا السبع الموبقات»: ص ص هللا ل يه ب  ماما  مادا النرق 

                                        

: برضتق هللا لنهتري بلس م بالمرلذي بالنسا ق لن ابن لمر الذي رباه زحمد بالرخا (78)

شييمادة أن ال إلييه إال هللاإ وأن مَمييدًا رسييوو هللاإ وإلييام : بنييي اإلسييالم علييى خمييا»

ل منتتتابي  «فتتتي  القتتتدير»  «ال يييالةإ وإيتييياء الزكييياةإ وحيييم البييييتإ وصيييوم رمُيييان

 (  3162( برقم )3/208)

الشير  بياهللإ والسيَرإ ولتير »: هللا بلتا دتن؟ قتا يتا ر تو  :     قتالوا: بتممة الحديث (79)
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زاتت  الربتتا بزاتت  لتتا  اليمتتيم  فهتتذا لتتن المه عتتا،  دتتق له عتتا، : بلتتد لنهتتا

 بله عا، ل جمالة  له عا، فق الدايا بله عا، فق اآلخرة  ل ضرا 

آاتتت  الربتتتا  بلاا تتته  بااترتتته   صتتت ص هللا ل يتتته ب تتت مبقتتتد لعتتتن النرتتتق 

  (80)بمادديه

ف سضة ام يم زاه اذا حرم ميئًا حرم اا لا يضلق اليه بات  لتا يعتين ل يته  

 ليحاصر المنعر بالمحرم فق زضيق اا رة لمعنة  

  بلتتن زجتت  دتتذا لعتتن آاتت  الربتتا (81)ق الخمتتر لةتترةلتتن زجتت  دتتذا لعتتن فتت

 بلاا ه بااتره بمادديه 

 المرابق       دو الذي ييخذ الضا دة: آا  الربا

 دو الذي يعطق الضا دة  : بلاا ه

بجاء القرآن العريم ليااد دذا األلر زب غ الميايد فتق آيتا، لتن  تورة الرقترة 

                                                                                             

اليينفا التييي حييرم هللا إال بييالَِّۖإ وأكيير الربيياإ وأكيير ميياو اليتيييمإ والتييولي يييوم الزحييفإ 

رضتق لمضق ل ص صحمه لن حتديث زبتق دريترة  «ولتف المَ نات المممنات الَافالت

ل رغتتوي بمحقيتتق متتعيب األراتتاطبل بلحمتتد كديتتر الةتتابي   «متترل الستتنة»  هللا لنتته

 ( 45( برقم )1/86)

هييم : وليياو»: ب بفتتق آختترهرضتتق هللا لنهتترباه لستت م ب يتتره  لتتن جتتابر بتتن لرتتد هللا  (80)

 ( 1056( برقم )2/534« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب  » «سواء

: برضتتق هللا لنهتتابتتن لمتتر فتتق الحتتديث التتذي رباه زبتتو اابا بالحتتاام بصتتححه لتتن  (81)

رهاإ  ييلعيين هللا الذمييرإ وشيياربماإ وسيياليماإ وبائعمييا ومبتاعميياإ وعاصييرهاإ ومعت»

: لتتن زاتتح  قتتا  المنتتذريلاجتته  برباه ابتتن «وحاملميياإ والمَموليية إليييهإ وركيير ثمنمييا

باا تتتر    ( 7253( بتتترقم )268 - 5/267ل منتتتابي ) «فتتتي  القتتتدير»برباتتتته ثقتتتا، 

 ( 1401  1400( برقم )2/652« )المر يب بالمرديبالمنمقص لن اما  »
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ا  }: تعتالص   يقتو  هللا(82)تعمرر لن زباخر لا از  لن القرآن بَيوَٰ ٱلَّيِتيَن يَيۡأكُلُوَن ٱلرِِّ

ا  إِنََّميا  ََ بِأَنَُّمۡم لَيالُوٰٓ ِل
ُۚ ذََٰ ُن ِمَن ٱۡلَماِِّ ٱۡلبَۡييُع اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم ٱلَِّتي يَتََذبَُّطهُ ٱلشَّۡيَطَٰ

ا   بَييوَٰ زدتت    دعتتذا قتتا  الممتتاربن بالمجتتاالون بالرالتت  لتتن [275: ]الرقتترة  ِمۡثييُر ٱلرِِّ

الجاد ية   واء اااوا لن المةراين زم لن اليهوا الذين اااوا يمعتال ون بالربتا  

بدم ز اتذة الربا فق العالم لن قديم  حرلوا الربا فيما بتين بعلتهم ببعت   ل 

يجتتوك ل  تترا ي ق زن يعطتتق جتتاره ام تترا ي ق بربتتا  بلعتتن لغيتتر ام تترا ي ق 

لا الضرق بتين الريتع بالربتا؟ : رهة بقالوايح  له زخذ الربا  دالء زثاربا ت ، الة

اتتا بتتالريع تيختتذ بتعطتتق  بتعستتب ربًحتتا  بفتتق الربتتا تيختتذ بتعطتتق بتعستتب ز

الربتا : فا دة  لا الضرق بين دذا بذا ؟ حمص ااهتم جع توا الربتا زصتًي  لتم يقولتوا

 ااما الريع لث  الربا!: لث  الريع ب  قالوا

ُ ٱۡلبَۡييَع }: احتد الستيف  قتا  بجاء الرا املهق القرآن حا ًما قالعًتا ََّ َوأََحيرَّ ٱ

ا بَوَٰ َم ٱلرِِّ بهللا ل يح  ال ليرًا  بل يحترم ال خريثًتا  فتي اتيم  [275: ]الرقترة  َوَحرَّ

ييآَٰءهَُ َمۡوِعَريية  }لمتتمع م  بل تيبيتت  لممتتيب   بل تمحتت  لمممحتت   ََ ييفََميين  بِِّييهِۦ  مِِّ ن رَّ

ِليدُونَ فَحنتََمىَٰ فَلَهَُ َما َسلََف َوأَمۡ  ُب ٱلنَّاِرإ هُۡم فِيَما َخَٰ َََٰ ََ أَۡص ئِ
ٰٓ لََٰ ِإ َوَمۡن َعادَ فَأُو  ََّ   ُرهَُٰٓ إِلَى ٱ

  [275: ]الرقرة

ا  } بَييوَٰ ُ ٱلرِِّ ََّ ييُِّۖ ٱ ََ الربييا »يمحتتو الرراتتة لنتته  حمتتص بان اثتتر  [276: ]الرقتترة  يَۡم

مين باتم رزينتا لتن المترابين بالممعتال (83)«وإن كثر فإن عالبتيه ت يير إليى لير

                                        

  281 - 275اا ر اآليا،: ( 82)

رباه الحاام لن ابن لسعوا بصححه بزقره الذدرق برباه لنه زيًلا الرزار  برلز لته  (83)

اجتته لبربى ابتتن   (4505( بتترقم )4/50ل منتتابي ) «فتتي  القتتدير»الستتيولق بالصتتحة 

اةتف الخضتاء »  «بيا إال كيان عالبية أميره إليى ليرما أحد أكثير مين الر»: لن ابن لسعوا

التتص »(  بالمتتراا لتتن قولتته 1354( بتترقم )423 - 1/422ل عج تتواق ) «بلزيتت  املرتتا 
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  الربا فق وتادره كيتااة بلعنهتا لز بج بالربا لن كاا لاله بكاا  ثم زخذه هللا 

     فتق صتحم،     كيااة لمحوقة ل براة فيها  اثيًرا لا تاثر ل ي، فتق اضست،

فتتق زبلا  التتذين يمربتتون لتتن لتتا  الربتتا  فتتي يرتتار  هللا تعتتالص      فتتق زد تت،

ب  }فيهم   ن رِِّ ين ا َوَمآٰ َءاتَۡيتُم مِِّ ِإ َوَمآٰ َءاتَۡييتُم مِِّ ََّ ِو ٱلنَّاِ  فاََل يَۡربُوا  ِعندَ ٱ لِِّيَۡربَُوا  فِيٰٓ أَۡمَوَٰ

ة   ييهَ ٱَزَكييوَٰ َۡ ييِعفُونَ  تُِريييدُوَن َو ُۡ ََ ُهييُم ٱۡلُم ئِيي
ٰٓ لََٰ ِ فَأُو    الربتتا كيتتااة فتتق [39: ]التتربم  ََّ

ال ادر باقتهللا فتق الرتالن  بالزاتاة بالصتدقة اقتهللا فتق ال تادر بكيتااة فتق 

ييِعفُونَ }رتتالن ال ُۡ ََ ُهييُم ٱۡلُم ئِيي
ٰٓ لََٰ يلتتالف هللا زلتتوالهم  بيلتتالف لهتتم زجتتردم   أُو 

 بعد ذل، 

يبُّ ُكيرَّ َكفَّيارع أَثِييمع } َِ ُ اَل يُ ََّ ِتۗ َوٱ
يدَلََٰ ا  َويُۡربِيي ٱل َّ بَيوَٰ ُ ٱلرِِّ ََّ ُِّۖ ٱ ََ   [276: ]الرقترة  يَۡم

 ثم  فق ام غبدذا امارة الص المرابق  فهو لرالغ فق العضر لرال

بَي}: تعالصثم يقو  هللا  َ َوذَُروا  َميا بَِقيَي ِميَن ٱلرِِّ ََّ أَيَُّما ٱلَِّتيَن َءاَمنُوا  ٱتَّقُيوا  ٱ
ٰٓ ٰٓ يََٰ ا  إِن وَٰ

ۡمِمنِينَ   ية  ق  زب اثر لن الربا لن لهد الجاد  ا  لا بقق [278: ]الرقرة  ُكنتُم مُّ

ۡر   } ََ َن ٱفَِإن لَّۡم تَۡفعَلُوا  فَۡأذَنُوا  بِ ِ َوَرُسوِلهِ  مِِّ دتق حتر  قدريتة  [279: ]الرقترة  ََّ

ن يحتتتار  هللا بر تتتوله  ان هللا لتتتبحتتتر  متتترلية  بل يمعتتتن زن ينمصتتتر 

 بر وله دو المغ و  بدو المهزبم   يغ ره  لن حار  هللا

ۡر   } ََ َن ٱفَۡأذَنُوا  بِ ِ َوَرُسوِلهِ  مِِّ فتق لعصتية لتن المعاصتق بل فتق  لم يجئ  ََّ

فتق الزاتا بل فتق متر  الخمتر لتا  العرا ر لا جاء فق الربا  لم يجتئاريرة لن 

 ء فق دذا األلر  اج

                                                                                             

زاتته يتتاب  التتص اقتتهللا بلحتتق آجتتًي بمتا يضتتمد ل تتص المرابتتق لتتن المغتتارم بالمهالتت،  : «قت 

 (  1063( برقم )2/535« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»باا ر   



 103 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ِلكُۡم اَل تَۡرِلُمييوَن َواَل تُۡرلَُمييونَ } بدتتذا : [279: ]الرقتترة  َوإِن تُۡبييتُۡم فَلَُكييۡم ُرُءوُ  أَۡمييَوَٰ

ل  - امارة ل ص زن لتا كاا ل تص رز  المتا  بغيتر لتوض لقابت  األجت  بحتده

 فهو و م بدو ربا   - راء بل تجارةبيع بل م

ايف يعون الربا و ًما بزاا آخذه برضاي؟! زاا لمضق لتع : يقو  بع  النا 

رادتتا اليتته لا تتة بلةتترة  آختتذ األلتتف بزرادتتا اليتته زلضًتتا زالرنتت، زن آختتذ الما تتة ب

بدت  يمصتور فتق الربتا ال زن : بلا ة  ف ماذا يعون دذا و ًمتا؟! باقتو  لهتالء

ق؟! د  اان الربتا فتق بقتا لتن األبقتا، بتالقهر؟ النتا  اتااوا يعون بالمراض

يذدرون الص المرابق  بيعاابن يقر تون يتده زب رج ته ليعطتيهم  باتان اثيتًرا لتا 

 يمدل  المرابق ل يهم  يريدبن لنه زلضًا بيعطيهم خمسما ة زب  رعما ة  

الربتتا اا ًمتتا بالمراضتتق  بلعتتن المراضتتق ل يحتت  الحتترام  اذا كاتتص رجتت  

لرزة بمراضتيهما زيعتون ذلت، حتيًل؟! المراضتق ل يحت  الحترام  بل يجعت  ابت

 ر لعربفًا  ااه تراض ل ص الرال  المنع

امضتص بتالنهللا ل يهتا زان ام يم حرم الربا لحعم اثيرة  لن دذه الحعم المق 

 : اآلن

زن المتتا  فتتق ا تتر ام تتيم ل يزيتتد بل ينمتتو بحتتده  النقتتوا ل ت تتد اقتتواًا  

بطريعمه ل ي د الما   اامتا المتا  يزيتد بالعمت   األلتف بحتددا ل تصترد  بالما 

زلضًتتا بلتتا مين  بالما تتة ل تصتترد لا تتة بلةتترين لتتا التتذي يجعتت  الما تتة لا تتة 

 بلةرين  باأللف زلضًا بلا مين؟ العم   زن تعم  فمزيد الما   

د لمت  بالمتدريح بقتزا ل تص العمت   زاتا لتدر  ببلعن ليح ا  النا  قاارً 

زاخر متيئًا لتن المتا   فمتاذا زفعت  فتق دتذا المتا ؟ اذا لتم تستمطع زن تعمت  فمتا 
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الحتت ؟ دنتتا يجتتوك لتت، زن تعطتتق  يتتر  المتتا  ليمجتتر لتت، بتته  زب ليعمتت  بتته 

زاتتا بمالتت، بدتتو بجهتتده بخررتتته  ببهتتذا : لةتتربًلا  ببتتذل، تعواتتان متتريعين

 يمعابن رز  الما  بالعم  لعًا  

لتا التا قتد متاراا دتذا اآلختر التذي استميه : م تيم لت،بلعن دنا يقتو  ا

ا  باتتن ل تتص خ تتق  بتحمتت  فعتتن متتجالً  - «ر  المتتا »بزاتتا  «الملتتار »

لستتابلية المةتتاراة  لقتتد صتترتما متتريعين  بلقملتتص المةتتاراة زن تتتمحمي 

 المسابلية لعًا  فإذا ربحمما ربحمما لعًا  باذا خسرتما خسرتما لعًا  

لنعمتا لتن دتذا العثيتر بالنسترة الممضتق ل يهتا اذا ربحمما اثيًرا اا  ا  باحتد 

صتتف بدتتو النصتتف زاتتا   زاتتا الن(¾)( بدتتو ¼زاتتا ): حستتب لتتا تمضقتتان

 فالربد بينعما ل ص اتضقمما ل يه   (%10%( بدو )90)

بالخسارة ل ص رز  الما   اذا خستر، الةتراة بتدبن تقصتير بل تتع  لتن 

الخستتارة  زلتتا اذا الملتتار   اذا ثرتتا زاتته قصتتر زب تعتتدى فهتتو التتذي يمحمتت  

اااا دنا  زقدار قادرة  بزمياء لم تعن فق الحستران  بزا، التص خستارة رز  

فهنتتا يخستتر صتتاحب المتتا  لالتته زب جتتزًءا لتتن لالتته  بيخستتر اآلختتر  - المتتا 

جهتتده  لتتا بتتذ  لتتن جهتتد لتتوا  العتتام قتتد خستتره  بلتتيح المتتا  زدتتم لتتن جهتتد 

 اماسان  

 به ام يم  دذا دو لقملص العد  المحعم الذي جاء 

لقملص لا جاء به ام يم  زن تمحمي الغرم بالغنم لعًتا  زن تتمحمي التربد 

 بالخسارة لعًا  

زاا آخذ الما  لن،  بزلطيت، فتق ات  : زلا زن تحدا الربد لن األص  بتقو 
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فهتذا ل يجتوك  لتا يتدري،  «لةترين»زب لتن الما تة  «لةترة» نة لن الما تة 

 بلعن، تخسر  دذه ليح العدالة المنةواة   قد ت ن زا، تعسب زا،  معسب؟

زن تتمحمي الغترم بالغتنم لعًتا  بدتذا : العدالة المحعمة المق جاء بها ام تيم

 بإجماع الع ماء  

زن ل بتد  «ل يجوك تحديد مقء ألحد الطرفين ابن اآلختر»: فق الملاربة

 يدخي ل ص اسرة لةالة  دذا بامجماع  

نصتتوص  فضتتق لزارلتتة األرض اهتتص النرتتق بدتتذا امجمتتاع لتته  تتند لتتن ال

زن يةتتمرل ألحتتد الطتترفين ثمتترة زرض لعينتتة زب قطعتتة  صتت ص هللا ل يتته ب تت م

لتا يدريته قتد يست م دتذا زب  (84)زرض لعينة  قنطار زب ارا  لعين زب احو ذل،

يم ف ذل،  بقد تثمر ت ، القطعتة لتن األرض ابن  يردتا  بقتد يحتدط لعتح 

ن ل يته  ترم ل ل يةتاراه فيته اآلختر  زب يعتودذا  فيعون ألحد الطرفين  تنم 

 يةاراه فيه اآلخر 

فهتتذا دتتو األصتت  النصتتق لمنتتع امتتمرال متتقء ألحتتددما فتتق المزارلتتة  

للتاربة فتق المعنتص  اعتم المزارلتة  - بالمزارلة امتا قتا  املتام ابتن قدالتة

للاربة فق األرض  بالملاربة لزارلة فق الما   التذين يريتدبن ل متا  زن 

                                        

انا زاثر األاصار حقًي  فعنا اعتري األرض ل تص زن لنتا دتذه »: لن رافع بن خدي  قا  (84)

زخرجتته الرختتاري     «بلهتتم دتتذه فربمتتا زخرجتتا دتتذه  بلتتم تختترم دتتذه  فنهااتتا لتتن ذلتت، 

انتتا اعتتري األرض بالناحيتتة لنهتتا  لزربًلتتا انتتا زاثتتر زدتت  األرض»: بلستت م  بفتتق لضتتظ

ذل، بتست م األرض  بربمتا تصتا  األرض بيست م  فرما يصا : تسمص لسيد األرض قا 

بتتا  فستتاا »( 6/11ل ةتتواااق ) «ايت  األبلتتار»رباه الرختتاري  اا تتر  «ينتتا     هذلت،  فن

    «العقد اذا مرل زحددما لنضسه الرقعة زب بقعة بعينها باحوه



 106 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ن يزيد بل ينقهللا  دالء يريدبن الخربم ل ص  تنة هللا زبل يخسر  بيعسب 

     فق العون ا ه  ليح دنا  مقء فق دذا العالم  ير قابت  ل تنقهللا  ات  متقء

اتت  اعمتتة قاب تتة ألن تتتنقهللا بزن تتتذدب  الصتتحة قاب تتة ل متترض  الصتتحيد قتتد 

يته تطترز ل  ييمرض  الةرا  قاب  ل ةيخوخة  الةا  تعمريه الةيخوخة  القو

وربل اللعف  الحق قد ييتيه المو، فتق زي لح تة  فهت  المتا  زدتم بز  تص 

 لن القوة؟؟     لن الةرا      لن الصحة     لن الحياة

راا ل ما تة زن ل يتلماذا يتراا ل متا  زن ي ت  امتا دتو بل يتنقهللا زبتدا؟ لمتاذا 

تنقهللا؟ تصرد لا ة بلةرة زب لا ة بخمح لةرة  زلا زن تعون زقت   فتي  لتم 

لتتن فطتترة العتتون  فهتتالء المرابتتون      ذا؟ دتتذا ختتربم لتتن  تتنة الحيتتاةدتت

 خارجون لن الضطرة  خارجون لن الدين  

بلهتتذا فتتإن الربتتا زلتتر ل متت، فتتق تحريمتته  بدتتذا لتتا  تتار ل يتته المستت مون 

قتر فتق ز  بصت ص هللا ل يته ب ت ملوا  ثيثة لةر قراًتا  لنتذ بعتث هللا لحمتدًا 

بجتتتاء بعتتتده الرامتتتدبن  بجتتتاء، بعتتتده التتتدب  النتتتا  الحتتتق  بزقتتتام العتتتد   

المخم ضة  لنهم لن ا مقام ل ص ام يم  بلتنهم لتن ااحترل لنته  بلعتن بقيتا 

 ا  لن دذه األمياء: تحريم الربا دنا  زمياء قطعية ل لجا  لجدا  فيه

لتوي  بل فتق ل فق العهد األ: ابلة لن اب  ام يم لوا  الماريل لم تجئ

 فتق لصتر المماليت،  بل فتق العهتد العثمتااق  بل فتق زي العهد العرا تق  بل

لصتتر لتتن العصتتور  لمقتتو  بإباحتتة الربتتا  زب اباحتتة متتر  الخمتتر  زب اباحتتة 

 دذه زلور لقطوع بها فق اين هللا الزاص  لم يحدط دذا  

لتتم يعتترل المستت مون اباحتتة الربتتا ال فتتق لصتتر ال تتمعمار  لنتتدلا جاءاتتا 
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حمتت  اياراتتا  بزصتترد دتتو اينتتا  بخي تته برج تته  بال تتمعمار الغربتتق بزج تتب ل 

الممحعم فق رقابنا  بدو الذي يسو  تع يمنا  بيسو  اقمصاااا  بيستو  ات  

صترد القمصتاا زصرد المةريع فق يده  بزصترد القتااون فتق يتده  بززلوراا  ب

فق يده  بزصترحا الثقافتة فتق يتده  فيصترد يعيتف حياتنتا بفقًتا لض ستضمه دتو  ل 

 قط لتا زبجتب هللا  بمترع زن  فيح  لا حرم هللا  بحرم لا زح   بلض سضمنا اح

 لا لم ييذن به هللا  

بقالتا  «الربتا»بلن زج  دذا لرفا المجممعا، ام يلية ألب  لرة ح  

الرنتتو  الحديثتتة دتتذه  بدتتق جتتزء لتتن زجتتزاء المجممتتع الرز تتمالق  الرز تتمالية 

  ان الرز تمالية تقتوم ل تص الرنتو : الغربية لهتا زابا،  بلتن زدتم دتذه األابا،

 الحمعار  بالربا  بالربا يممث  فق دذه الرنو   :  اقين

 الرنو ؟لا دق لهمة 

   زاتا لنتد  فتا: لهمة الرنو  زن تسمقرض بالربا بتقرض بالربا  يعنتق

فيعطيتت،  «الما تتة»لتتوا   فمتتذدب بتعطتتق الرنتت، بايعتتة ربويتتة  تعطيتته لتتن األ

ل ص الما تة  فتإذا ذدرتا بزاتا لحمتام لمستمقرض لتن الرنت، يعطيت،  «لةرة»

 بخمسة لةر زب بثيثة لةر  بالضرق بين النسرمين  دو ربد دذا الرن،  

دذا دو الرن،  لم ه األ ا ق الممتاجرة فتق الربتا  لتيح لم ته األ ا تق زن 

 يصنع بيزرع بيسمثمر  بليح دذا دو لم  الرن، المجاري المق يدي  

ان الرنتت، يستتمثمر زلتتوا  النتتا   يلتت  ون النتتا   دتتذا لتتيح : ولتتونالتتذين يق

حمتص العةتف التذي يتيتق اماستان لتن   «اا ن بلدين»لم  الرن،  الرن، لم ه 

  لتيح دنتا  لمت  لهتذا الرنت، فتق «اا تن بلتدين»الرن، قا م ل ص دذا األ تا  
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األل تم  زلور ا مثمارية  ل  فهذا الرن، دو المرابق األارر  دو  مسار الربتا 

 ييخذ األلوا  بضوا د  بيعطيها بضوا د زاثر  بيربد لن دذا الضرق  

متتق تيختتذدا الرنتتو   زجمتتع المستت مون زاهتتا دتتق الربتتا المحتترم لدتتذه الضوا تتد ا

مرًلا  لم يق  بذل، لالم زب اثنان زب ثيثة  بااما قالا ذل، لجالع فقهيتة قا متة 

قتتترره بوضتتتول دتتتو ب ل تتتص الجمهتتتاا الجمتتتالق  بزب  لجمتتتع صتتترل بتتتذل،

  اتان لجمتع (م1965  بذلت، فتق  تنة )«لجمع الرحوط ام تيلية بتاألكدر»

رحمته الرحوط ام يلية بر ا ة الةيل حسن لتيلون العتالم العريتر المعتربل 

 يلية  بفيته لتن فطاحت  الع متاء ا  باان فيه لمث ون لخمح بثيثين ابلة هللا

الةتيل      الةتيل فترم الستنهوري     الةيل لحمد زبو كدترة: المعربفين زلثا 

الةتيل اتديم      التدامور لحمتد الرهتق     الةيل لحمتد الستايح     ل ق الخضيف

الجسر  ب يتردم ب يتردم لتن ل متاء العتالم ام تيلق زجمتع دتالء بصتريد 

  دق الربتا الحترام  بل تص التريا ام تيلية زن تحتاب  وزن فوا د الرن: العرارة

 لرنو  دا   لن دذه ااقالة ب

لجمتع   تيلق بمعتة  بزاتد لتا قترهمثم جاء المجمع الضقهق لرابطتة العتالم ا

 الرحوط ام يلية باألكدر 

ثم جاء لجمع الضقه ام يلق المنرثق لتن لن متة المتاتمر ام تيلق بزاتد 

 لا قرره المجمعان السابقان  

ي لقتتتد فتتتق لعتتتة بجتتاء المتتتاتمر العتتتالمق األب  ليقمصتتتاا ام تتتيلق التتتذ

م(  باتان فيته زاثتر لتن ثيثما تة لتالم جتاطبا لتن زاحتاء 1976لمعرلة  نة )ا

العتتتالم لتتتا بتتتين ل متتتاء متتتريعة بل متتتاء اقمصتتتاا بل متتتاء لحا تتترة  بقتتترربا 
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  «الربا الحرام»بامجماع زن الضوا د دق 

باتتان رجتتا  القمصتتاا زمتتد حماً تتا  بزمتتهد زاتتق حلتتر، دتتذا المتتاتمر 

 جا  الضقه لمحريم الربا لن ر

ء الماتمر العالمق األب  ل ضقه ام تيلق المنعقتد فتق الريتاض بلتاتمر بجا

التتتدلوة المنعقتتتد بالمدينتتتة المنتتتورة  بلتتتاتمرا، المصتتتارل ام تتتيلية المتتتق 

ااعقد، فق ابق  بفق العويا  بفق القادرة  بفق ا تماارو   بفتق  يردتا لتن 

  «الربا الحرام»الريا  ا ها تااد زن الضوا د دق 

 عد دنا  خيل فيه  دذا زلر لم ي

ل تتف الضوا تتد      الحمتتد هلل ا تتمرال المستت مون  بز  قتتوا دتتذا الم تتف: بق نتتا

 بالربا  

انا فق زبا   دذا القترن  حينمتا ابم ينتا بالهجمتة ال تمعمارية الغربيتة  المتق 

 حدط دنا  خيل بين بع  الع ماء:  زح ا الحرام  بجع ا المنعر لعربفًا 

بتق ريجتب زن استير براء المجممتع الغ: قتا  لتن قتا فق فمترة لتن الضمترا، 

ايخذ الحلارة الغربيتة  بخيردتا بمتردا بح ودتا بلردتا  لتا يحتب لنهتا بلتا 

 يعره  بلا يحمد لنها بلا يعا   بالوا الص ذل، بصراحة  

بحتتابلوا زن يرتترربا الواقتتع   - باتتااوا زدتتون لتتن دتتالء - ثتتم جتتاء آختتربن

ستمطيع ترريتره لتن الحلتارة الغربيتة  اتان احتن احتاب  زن ارترر لتا ا: بقالوا

دمهتتم ترريتتر الواقتتع ل لحابلتتة المحتترر لتتن الواقتتع التتدخي  ل تتيهم  حتتابلوا زن 

يسمس موا ل واقتع بزن يرترربه  بمتاذا يرررباته؟ بمتيبيي، بتضستيرا، لتا زاتز  

هللا بهتتا لتتن  تت طان  يحتتابلون بهتتا زن يستتندبا دتتذا الواقتتع التتدخي  ل تتص األلتتة  
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 بربق لمالة ميل لس م؟ رسوا الخواجة األزراابا زن ي

 ربا الجاد ية  ير الربا الحاضر  ان: قالوا

اا، تيخذ الما  فق لقاب ة األجت     «الربا الحاضر»بربا الجاد ية دو اضسه 

بليح دنا  زي لم  بل زي جهد  بدو الربا الموجوا فق العتالم ا ته  دتذا دتو 

 الربا  

ربتا ال تمهي  بلتيح ربتا امامتام  ربتا ان الربتا المحترم دتو : قا  بعلتهم

لن يسمدين لن، زب يسمقرض لنت، لييات  زب يةتر  زب ي ترح  زلتا : ال مهي 

 دذا ل اخ  له بالربا!!: فهو الذي يريد زن يماجر بيسمثمر  قالوا: ربا امامام

بدذا ليح بصحيد  ام يم حينما جاء حرم الربتا ا ته   تواء اتان ل مجتارة 

صت ص هللا ل يته ي   بد  اان العرا  بن لرد المط ب لم النرق زم اان لي مه

: هلتاذا زتاه رج  يريد زن ييات  يقتو   - بدو لمن اان يرابق فق الجاد ية ب  م

ل زلطي، ال اذا افعا لتق اتذا؟! بدتو التذي اتان يستقق الحجتي  ات  الحجتي  

 ل ص حسابه  

ضة  هللا تعتتالص ان الربتتا المحتترم دتتو ربتتا األضتتعال الملتتال: بقتتا  بعلتتهم

ٰٓأَيَُّما : يقو  ف  }يََٰ ا  أَۡضعََٰ ٰٓ بَوَٰ عَفَة  ٱلَِّتيَن َءاَمنُوا  اَل تَۡأكُلُوا  ٱلرِِّ ََُٰ    [130: ]آ  لمران ا مُّ

بجميع المضسترين لتن جميتع المتدار  بالمتذادب اتضقتوا ل تص زن دتذا القيتد 

الربتا »لريان الواقع  يعنق زاهم اااوا ييا ون الربتا حمتص ير تغ زضتعافًا للتالضة 

فهتتذا دتتو التتذي اهتتص لنتته  لعتتن لتتيح لعنتتص دتتذا زاتته ل يحتترم ال  «المراتتب

اذا اتان  تمما ة  األضعال الملالضة  ألاه لو صد دذا لعان الربا ل يحرم ال

 ق ه ثيثة  فإذا ضتالضنادازجمع  ب «زضعال»%(! ألن ا مة  600فق الما ة )
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تصرد  مة زضتعال  فهت  الربتا ل يحترم ا ل اذا اتان  تمة  - بلو لرة باحدة -

 ا لعقو ؟ ذزضعال د  د

فهتتالء التتذين حتتابلوا زن يرتترربا الربتتا فتتق زبا تت  دتتذا القتترن   تتقطا اتت  

نها مقء  با مطاع المس مون زن يمحرربا لتن دتذه العقتد  مرهاتهم  بلم يرق ل

بزن يجمعوا ل ص تحريم الربا   واء اان لي تمهي  زم ل امتام  ق تيًي اتان زم 

 اثيًرا  

الربتا دتو الربتتا  ام تيم اذا حترم متتيئًا حترم ق ي ته باثيتتره امتا فتق الخمتتر  

 بالع ية   يريد زن يضطم النا  لن الحرام  بزن يسد الرا  الص الحرام

 فهذا لا جاء به ام يم  

بعد ذل، صتحوة  بقتام  ،فق زب  األلر اااا دنا  دذه المرريرا،  ثم جاء

بلق ا يلق  بلاا اثيربن التص ام تيم  بالتص انتوكه يعمةتضواها بيعرفتون 

ز رار دذه الةتريعة  لتن دتالء لتن دتم لتن رجتا  الضقته  بلتنهم لتن دتم لتن 

خطتتار الربتتا بلتتا اون بالماليتتة  فوقضتتوا ببينتتوا زرجتتا  القمصتتاا  برجتتا  القتتا

 براءه  لن زكلا، 

ان الربتتتا براء زكلتتتا، العستتتاا  بزكلتتتا، : حمتتتص الغربيتتتون زاضستتتهم قتتتالوا

القمصاا فق العالم  بل يمعن زن يمخ هللا العالم لن دذا ال اذا زصرحا الضا تدة 

 ت غق  : «صضًرا»صضًرا  بلعنص زن تصير 

التدامور : س مين  بامروا فق ذلت، امابتا، را عتةجاء رجا  لن رجال، الم

لحمتتد لرتتد هللا العربتتق ز تتماذ الماليتتة بجالعتتة القتتادرة  التتدامور ليستتص لرتتده 

ابراديم ز ماذ المحا رة  الدامور لحموا زبو الستعوا ز تماذ القمصتاا  التدامور 
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 باثيربن لن رجا  القمصاا       زحمد المجار

لماذا حرم هللا الربتا؟ : ا فق دذا األلر ببينواثم رجا  الةرلية بعد ذل، امرو

لة زن تترف  الربتا  حمتص ل تتيذن بحتر  لتن هللا بر توله  بل لرل بد  بزاه

تصتتا  فتتق زاضستتها بزبناءدتتتا بزلوالهتتا بحياتهتتا ا هتتتا  فتتالنرق ل يتته الصتتتية 

إذا ظميير الزنييا والربييا فييي لرييية فقييد أحلييوا بأنفسييمم عييتا  »: بالستتيم يقتتو 

هور الربا اللتة ووهور الزاص اللة ل ص فساا الناحية الجممالية  ب (85)«هللا

فقيد أحليوا »احية القمصااية  فإذا اجممعا الع مان ضالا األلتة نل ص فساا ال

  «بأنفسمم عتا  هللا

: يجتتاا الرتتدا    النتتا  قتتالواادتتق لرح تتة : بجتتاء، بعتتد ذلتت، لرح تتة زختترى

يوجتد بتدي  لهتذا األلتر؟ بقتا  لهتم زدت   حرلمم ل ينا الربا بلعن لاذا اضع ؟ زل

ل يوجتتد متتقء حرلتته هللا ال بفتتق الحتتي  لتتا يغنتتق لنتته  ل يمعتتن زن : الع تتم

يحترم هللا ل تص النتا  متيئًا يلتتطربن اليته  استمطيع زن اقتيم بنوًاتا ل تمعالتت  

 بالضا دة  

دتذا لستمحي   القمصتاا لصتب الحيتاة  بالرنتو  لصتب القمصتاا  : قالوا

 الربوية لصب الرنو   في تح موا برنو  بي فا دة   بالضا دة

بلعن دتذا الح تم تحقتق  بقالتا الرنتو  ام تيلية  قتام زب  بنت، فتق العتالم 

بنتتت، فيصتتت  : بنتتت، ابتتتق ام تتتيلق  بقتتتام بعتتتد ذلتتت،: «ابتتتق»ام تتتيلق فتتتق 

 بن، فيص  ام يلق السواااق  بيتا الممويت  العتويمق     ام يلق المصري

                                        

صتحيد ام تناا  ببافقته التذدرق   : ب  بقا رضق هللا لنهرباه الحاام لن ابن لرا   (85)

 (  1061( برقم )2/35« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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 الل       م يلق األرااقالرن، ا    

باتسعا الرنو  ام يلية فق زاحاء العالم ام تيلق بدنتا فتق قطتر بنعتان 

 ا يليان  باان دذا زثًرا لن آثار الصحوة ام يلية المعاصرة  

آثاردتتا فتتق المع تتيم  : الصتتحوة المعاصتترة اتتان لهتتا آثاردتتا فتتق الحيتتاة ا هتتا

المةتيع  آثاردتا فتق الناحيتة القمصتااية  آثاردا فتق الضعتر بالثقافتة  آثاردتا فتق 

وهور الرنو  ام تيلية المتق : باان لن زدم دذه اآلثار فق الناحية القمصااية

ة بصتنااق الزاتاة  بوهتور لا ستا، ل تمعال  بالضا دة  بوهور بيتو، الزاتا

 الية بمراا، ل تمعال  بالربا  ل

ردي  لن الحترام  حمتص ل الحمد هلل  زصرد زلام المس م فرصة ليجد ال: بق نا

يطعم لقمة لن حرام  بل يدخ  جيرته بل رصتيده فتق الرنت، اردتم لتن حترام  

بل يطعتتم زبلاه لتتن حتترام  بل يتتربيهم لتتن حتترام  اتتان دتتذا لتتن فلتت  هللا 

   تعالص

لر ف لن يضمد دذا الم تف التذي ز  تق  بيعتوا فيثيتر الةترها،  - ثم بجداا

الضوا تد حتي   بت  زاثتر : لنها بلن الرا ل يها  ليقو القديمة المق فر  الع ماء 

لن ذلت، يهتاجم الرنتو  ام تيلية  الرنتو  المتق تقتوم ل تص ز تا  لتن متريعة 

  تعالصام يم  بدق اعمة لن هللا 

ايتتتف تهتتتاجم بنوًاتتتا قالتتتا ل تتتص ز تتتا  لتتتن زحعتتتام ام تتتيم  با تتتمقر ها 

 متاء لتن زج تة الع متاء المس مون فق زاحاء العالم بالمرحتا   بيةترل ل يهتا ل

 فق العالم ام يلق ا ه؟!

ل زالص زن الرنو  ام يلية لعصولة لن الخطي  ل  ليح دنا  لصتمة  
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دنا  زخطتاء فتق الرنتو  ام تيلية  تقت  فتق بنت، بتعثتر فتق بنت، آختر  بلتن 

  ألن فيهتتا رقابتتة متترلية «قطتتر»الرنتتو  المتتق فتتق : زحستتن الرنتتو  ام تتيلية

بنتت، : ااخ يًتتا التتص حتتد اريتتر  بدنتتا  بنتتو  زمتتد المزاًلتتا لثتت  بتتتدقيقًا متترليًا

    « ويسرا»فق  «المقوى»

دتتذه الرنتتو  قالتتا ل تتص ز تتا  لتتن ام تتيم  فعيتتف يتتيتق لتتالم لهمتتا ب تتغ 

 لنصره يهاجم دذه الرنو  ام يلية  بيطالب بإلغا ها؟!

 لقد خطواا خطوة الص األلام  بدو يريد لنا زن اميخر الص الوراء؟!

نتتو  الربويتتة اضستتها زراا، زن تجتتاري دتتذه الرنتتو  ام تتيلية  بفمحتتا الر

فتق الرنتو  الربويتة   «فترع المعتالي، ام تيلية»فربًلا ل معتالي،  تمودا 

ل  بنتتتواعم : دتتتم زاضستتتهم يعرفتتتون زن بنتتتواهم ليستتتا ا تتتيلية  بدتتتو يقتتتو 

 ر المصرفيين!!ةا يلية  ر ًما لنعم يا لعةر الرنعيين  بيا لع

ان لن ل يحدا الربد زاا ضده!! ل يجوك زن ل احدا الربد!! يجتب  :بيقو 

زن احتتدا التتربد!! ل تتص ختتيل لتتا زجمتتع ل يتته ل متتاء األلتتة لتتوا  تتتاريخهم  

 ديد الربد ألحد الطرفين ل يجوك زجمعوا ل ص زن تح

 اسي  هللا السيلة لنها   - ه فمنة زيها امخوةذد

: لعصتوم «بابتا»  لتيح لنتداا «بوا،بتا»ااه لتيح لنتداا : بلعن الذي زقوله

لا يح ه فق األرض فهو لح و  فق السماء  بلا يعقده فق األرض فهتو لعقتوا 

فق السماء  ا  لالم لنداا قاب  ل خطتي  ات  زحتد ياختذ لتن ايلته  بيمتر  ال 

  بخصوًصتتا اذا جتتاء دتتذا العتتالم لعارًضتتا لع متتاء صتت ص هللا ل يتته ب تت مالنرتتق 

 األلة اافة  
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يستتمطيع متتيل زن األكدتتر زن يجمتتع لجمتتع الرحتتوط ام تتيلية بع ما تته دتت  

المجمع ي غتق لتا  ا با ملن لخم ف الريا  بين ر فق دذه القلية  بيصدر رزيً 

م( لن زاثر لن ثيثين لاًلا؟ د  يسمطيع زن ي غتق القترار 1965زصدره  نة )

  بليستا ان فوا تد الرنتو  حتي: السابق لمجمع الرحوط بقرار جديتد يقتو  فيته

 اما قرر المجمع القديم؟

 د  يسمطيع دذا؟

صت ص هللا  تو  هللا ران ات  لتالم ياختذ لتن ايلته بيمتر  ال : احن اقتو 

   فهو الذي ل ينطق لن الهوى  بدو ا لمعصوم لن ا  خطي ل يه ب  م

فتق      اانا اا ف زمد األ ف زن يقع بع  ل ماء األلة فق لث  دتذا األلتر

 لث  دذا الخطي الج    فيح  لث  دذا الحرام الصريد بدذا المنعر الخريث  

زن يمو  ل تص ات  لتن ااحترل لتن الطريتق القتويم  بزن  تعالصباسي  هللا 

 يهدي اللالين  بزن يرادم الص ا لصرال المسمقيم  ااه  ميع قريب  

و الغضتتور زقتو  قتتولق دتذا  بز تتمغضر هللا تعتالص لتتق بلعتم  فا تتمغضربه ااته دتت

 الرحيم  باالوه يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

امتا قتا   «تع تيم القترآن بتع مته»: لن زل م لا يمقر  به المس مون الص هللا

رضتق هللا فيما رباه الرخاري لن لثمان بتن لضتان  ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 
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  (86)«وعلمه خيركم من تعلم القررن»:   قا لنه

تع تيم زبلااتا القترآن العتريم  زب لتا تيستر  بلن دنا ينرغق زن احترص ل تص

لنه ل ص األق   بقد زحسنا بكارة األبقال فق زن فمحتا اثيتًرا لتن المستاجد 

   (87)لمع يم القرآن  بزقالا لرااز لمحضيظ القرآن العريم  بلنها دذا المسجد

ون القترآن متضيعًا لعتم بلهتم ان فةجوا زبناءام ل ص دذا األلر  لستص زن يعت

 ماء هللا يوم القيالة  

 بدنا  بعد الصية توكيع جوا ز ل ص الضا زين فق لسابقة القرآن العريم  

ال هم زارلنا بل تهنا  بزلطنتا بل تحرلنتا  بكااتا بل تنقصتنا  بآثراتا بل 

 تاثر ل ينا  بارض لنا بزرضنا 

 ديئ لنا لن زلراا رمدا   ال هم

 ال هم ل تع نا الص زاضسنا لرفة لين بل زق  لن ذل،  

ال هم ااا اسيل، العضو بالعافية فق ايننا باايااا  بزد ينتا بزلوالنتا  ال هتم ا تمر 

لوراتنا بآلن ربلاتنا  باحض نا لن بين زيدينا بلن خ ضنا  بلتن زيماانتا بلتن 

 مما  نا بلن فوقنا  باعوذ بع مم، زن اغما  لن تحمنا 

 * ** 

                                        

  برباه زحمتد بزبتو اابا بالمرلتذي رضتق هللا لنتهرباه الرخاري بالمرلتذي لتن ل تق  (86)

 ( 4111( برقم )3/499ل منابي ) «في  القدير» رضق هللا لنهبابن لاجه لن لثمان 

 بالدبحة رضق هللا لنهلسجد لمر بن الخطا   (87)
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 (88)توضيد الحق فق فوا د الرنو  - 7

 الخطرة األبلص: 

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 : لن زاره األمياء الص اضسق ثيثة زلور

زاتتق زاتتره المعتترار  ل زحتتب زن زاتترر اضستتق  بل زن زاتترر : األميير األوو

 يتتتتتري  بل زن زضتتتتتيع األبقتتتتتا، فتتتتتق توضتتتتتيد الواضتتتتتحا،  بتحصتتتتتي  

توضتيد الواضتحا، لتن : النةارة  اما يقولون  بقديًما قالالحاصي،  باةر 

 المةعي،  

زاق زاره الجد  العقيم الذي ل يتيتق بنميجتة  بالتذي ي ت  ات  : األمر الثاني

ب اليته  فهتذا ل فا تدة فيته  بقتد قتا  دتالرئ بعده لممسًعا برزيه  لمعصرًا لمتا ذ

وا عليييه إال أوتييوا هييدى كييان ضيير لييوم بعييدمييا »: صتت ص هللا ل يتته ب تت مالنرتتق 

زي  [58: ]الزختترل  بَييۡر ُهييۡم لَييۡومإ َخِ ييُمونَ }: ثتتم تتتي قتتو  هللا تعتتالص (89)«الجييدو

 المجاالة  بدذا بصف لقري  فق جاد يمهم   مديد

زاتتق زاتتره تمرتتع المختتالضين لتتق بالتترا ل تتيهم  فتتإن األلمتتار : األميير الثاليي 

زضيق بزاضح لن زن تليع فق لث  دذا  بلتو زن اماستان تمرتع ات  ا متة تقتا  

                                        

دتـ الموافتتق 4/12/1417بالدبحتة  يتتوم الجمعتة  «لمتتر بتن الخطتا »قيتا فتق جتالع زل (88)

 م  11/4/1997

قتره زصتحيد  ب: حسن صحيد  بابن لاجه  بالحاام بقا : رباه زحمد  بالمرلذي بقا  (89)

 5/453) «في  القتدير»لن زبق زلالة  «الجالع الصغير»بحسنه السيولق فق  الذدرق 

 ( 7934( برقم )454 -
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لنته  زب ات  رزي يقتا  فتق حقته  لقلتص لمتره فتق تمرتع دتذه األلتور  بلعنتتق 

 ر لا زمغ ها بالرا ل ص األبالي  الحقا ق  زاثبريان زمغ  اضسق زبدًا 

دذا ا معردا اضسق ل ص لوضوع اليوم الذي زحدثعم فيته  بدتو  بلن زج 

  (90)اق  رق زن زلقيا خطرة فق دذا الموضوعلا يمع ق بضوا د الرنو   أل

بزاتا زلضتا امابًتا فتق دتذا الموضتوع تحتا  - بل زحب زن زارر دذه الخطرة

نتته لةتترا، اآللل   بلرتتع ل(91)«فوا تتد الرنتتو  دتتق الربتتا الحتترام»: لنتتوان

 هلل  بالحمد

بلعتتن األلتتر اذا زصتترد وتتادرة ل مةتتعي، فتتق المستت ما، بتحويتت  القطعيتتا، 

الص لحممي،  زصرد األلر يقملتق الترا  بيقملتق الوقتول بحتزم زلتام دتذه 

ال تتادرة المرضتتية الخطيتترة بالضمنتتة الضعريتتة الجستتيمة  المتتق تريتتد زن تحويتت  

 التتتصجماليتتتا، ابها،  بالقطعيتتتا، التتتص ونيتتتا،  بامالمحعمتتتا، التتتص لمةتتت

خيفيا،  فيصرحنا اةع، فق األلور الرديهيتة فتق زحعتام التدين  لتيح دتذا فتق 

 م بل فق حعمين أللر بل فق زلرين  بل فق حعا

رزينتتا لتتن يةتتع، فتتق ليتتراط التتذار باألاثتتص لتتن األبلا  بدتتو قطعتتق فتتق 

ِدكُۡمإ ِللتََّكِر ِمۡثُر َحيِِّ }يُوِصيكُُم ٱاما  هللا  ُ فِيٰٓ أَۡولََٰ    [11: ]النساء  ٱأۡلُنثَيَۡينِ ََّ

                                        

 ( 79اا ردا فق دذا الجزء )ص  (90)

 - دتتتـ1410بالمنصتتتورة لتتتام  «اار الوفتتتاء»بالقتتتادرة ب  «اار الصتتتحوة»بقتتتد لرعمتتته  (91)

بلرعتته زاثتتر لتن لصتترل ا تتيلق  ليتتوكع لجااًتتا  ثتتم  م  بلعمرتة بدرتتة بالقتتادرة 1990

لتتام  «لصتترل قطتتر ام تتيلق»لرعتتة خاصتتة ل تتص اضقتتة  «المعمتتب ام تتيلق»لرعتته 

باان لته صتداه القتوي  بقد لقص العما  قروًل ل يًما برباًجا اريًرا  م 1998 - دـ1418

را ل تتص الةتتترها، فتتق ابتتي  ددايتتتة هللا  با تتماع صتتو، الحتتتق  باةتتف الزيتتف  بالتتت

 هلل ر  العالمين   باألبالي   بالحمد
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 رزينا لن يةع، فق اباحة تعدا الزبجا،  

 ل ص األ رة بلسابليمه لنها رزينا لن يةع، فق بجو  قوالية الرج  

: ان هللا لتم يحرلهتا  بلعتن قتا : رزينا لن يةع، فتق تحتريم الخمتر  بيقتو 

 !(92) «فاجمنروه»

خنزير التذي حترم لتم يعتن ان ال: رزينا لن يةع، فق حرلة الخنزير  بيقو 

لث  خنزير كلاانا  ااها اااا خناكير تيا  القاذبرا،  زلا خناكير اليتوم فهتق 

 ص تحا امرال صحق!بتر «لوارن»خناكير حديثة 

 رزينا دذا برزينا دذا ا ه  

 الضوا د الربوية       الربا: بزبرك لا تج ا فيه دذه ال ادرة لسيلة

  د الربوية!دنا  لن يةععون فق تحريم الضوا

ل  احتن ل اةتع، فتق : بالمدد  زاهم يدخ ون ل ي، لدخًي لجيرًا  يقولون

صت ص لسان لحمتد  تحريم الربا  الربا حرام  باريرة لن العرا ر  بل عون ل ص

و اتافر لرتتد لتارق لتن اينته  بلعتن هت  بلن زاعر حرلة الربتا فهللا ل يه ب  م

زاتتا ل زمتتع، فتتق حرلتتة : يقتتو  لتت،ان الضوا تتد ليستتا لتتن الربتتا! امتتن : اقتتو 

: الخمر  الخمر حرام  الخمتر زم الخرا تث  الخمتر احتدى العرتا ر  بلعنتق زقتو 

بالويستعق لتيح لتن  راايا ليستا لتن الخمتر  بالعوايتا  لتيح لتن الخمتر ةمال

 الخمر!

                                        

ٰٓأَيَُّما }:  لز بج فق قوله  (92) ا  إِنََّما ٱۡلَذۡمُر يََٰ ۡن عََميٱلَِّتيَن َءاَمنُوٰٓ ا  مِِّ َۡ ُم ِر ِر َوٱۡلَمۡيِسُر َوٱأۡلَنَ اُ  َوٱأۡلَۡزلََٰ

وَن  َُ تَنِبُوهُ لَعَلَّكُۡم تُۡفِل َۡ ِن فَح   [90: ]الما دة ٱلشَّۡيَطَٰ
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 لا قيمة دذا العيم؟

 بيموه الحقا ق   ااه ايم خطير  يل   النا  

  بدتو لتن زحتب الرترال  (93)«راءايا بآقلت»ل  بدذا لا زاعرته ل ص براتا

الص اضسق  بقد ماراا فيه زاثر لن لرة فتق قلتايا لتدة  ألاته يطترل الترزي 

حريتتة التترزي  بلستتا لستتمردًا  بضتتده  بزاتتا لتتن زاصتتار الحتتوار  بلتتن زاصتتار

 بةقء 

 بلعن دنا  زمياء يردب فيها القصد الص الممييع  

ا دتذا األلتر  بق تا لهتم ل تص رز  قر ا لن امخوة لرة بلرتين زن يناقةو

ثالثتة  فمتا المقصتوا  يعضق دذا  بلعنهم لم ينمصحوا  بجاءبا بح قتة: دذا المنرر

 لن دذا ا ه؟

 بلاذا يقو  دالء الذين زتوا بهم؟ 

 لم ز مع ميئًا ذا با   

 : زاا زليب ل ص دذا الرراال  زلرين ز ا يين يمع قان بالمنه 

قلايا ل مية فقهية اقيقتة ل تص الترزي العتام  ات  زاهم يناقةون : األمر األوو

لن دتب با  يةتار  فيهتا  بدتذا خطتي لنهجتق  لثت  دتذه األلتور تنتاق  فتق 

 ين زد  الع م بالضقه ح قا، ل مية فقهية ب

حينمتتا ل رتتواق فتتيب  ح قتتة ألاتتاق  فتتق دتتذا األلتتر المتتذر، لهتتم  باتتان 

األكدتتر  المتتذاري  ألاتتق ذادتتب التتص لصتتر بتتدلوة لتتن صتتديق لتتق بلةتتيل 

                                        

 الذي اااا تقدله اذالة قطر وهر ا  يوم خميح  لدة لن الزلن   (93)
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لحتدبا لتن زدت  الضقته   النناق  دذا الموضوع فتق ح قتة ضتيقة يحلتردا لتد

 بزد  القمصاا  بزد  الرنو  الربوية بام يلية 

ل ينتا زن اعتذر : لا زوتن زن دتذا  تيضيد قتا : بل ص الر م لنق بزاق ق ا له

الص هللا باااي باجرنا  بذدرتا التص لصتر فتق اليتوم األب  ل ح قتة األبلتص فتق 

  باام راتتا زن يحلتتر الةتتيل األارتتر  بلعنتته المتتذر «قلتتايا بآراء»اتتال  بر

  (94)أل را  لنده

المهتتم زن لعالجتتة دتتذه األلتتور يجتتب زن تعتتون فتتق ح قتتا، ل ميتتة بفقهيتتة 

 باقمصااية ل خرراء بالعارفين بهذه األلور  بل يطرل دذا ل ص المر 

 دذا دو الخطي المنهجق األب  

دتتو اامقتتاء زاتتا  لعينتتين  لرفتتوا بالةتتذبذ لتتن : والذطييأ المنمجييي الثيياني

اجمتتاع فقهتتاء األلتتة  بالرراتتال  يرحتتث لتتن دتتالء بتتإبرة حمتتص يتتيتق بهتتم  

األ تتماذ العريتتر  : رع  النعتترا، بيقتتو بتتبيعطتتيهم الوقتتا الطويتت   بيتتيتق 

زلالت، ثتيط : بالضقيه الع تيم  التص آختره  ثتم اذا جتاءه لتن يترا ل يته يقتو  لته

 !خمح اقا ق     اقا ق

  رحان هللا  زين العد ؟!

 دذا خطي لنهجق  

                                        

باتان فتق بيمته فتق اان التذي زلتد برتتب لهتذا ال قتاء دتو صتديقنا الةتيل صتالد االت    (94)

القتتادرة  بالتتص اليتته لتتدا لحتتدبا زذاتتر لتتنهم التتدامور لرتتد العزيتتز حجتتاكي  بالتتدامور 

بالتدامور لرتد الترحمن يستري  بالضقيتر اليته تعتالص  ببعت  رجتا   حسين حالد حسان 

 بلمتتتا حلتتتراا لنتتتد الةتتتيل صتتتالد زب غنتتتا بالمتتتذار املتتتام األارتتتر  الرنتتتو  المق يديتتتة 

 «القرضابي»
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بد  فها، لن زد  الع تم بالضقته  اذا زرا، زن تناق  دذا األلر ل ص المر بل

فق زاحتاء العتالم ام تيلق  لمتن متاراوا فتق المجتالع الضقهيتة  المتق زجمعتا 

 المحرم مرًلا  بدذا ق مه لن قر  ل ص زن فوا د الرنو  دق الربا 

م  بالمجمتتع الضقهتتق 1965ام تتيلية بتتاألكدر لنتتذ  تتنة  لجمتتع الرحتتوط

لرابطة العالم ام يلق  بلجمع الضقه ام تيلق المنرثتق لتن لن متة المتاتمر 

ام تتتيلق  بلتتتاتمرا، القمصتتتاا ام تتتيلق  بلتتتاتمرا، الضقتتته ام تتتيلق  

بع ما هتتتتا بفقها هتتتتا  - بلتتتتاتمرا، التتتتدلوة ام تتتتيلية  اتتتت  دتتتتذه زجمعتتتتا

 ل ص زن فوا د الرنو  دق الربا الحرام   - حا ريهاباقمصاايمها بل

اانا انا فق لتاتمر اقمصتااي لتالمق  بقتد متا  فيته احتو ثيثما تة : ب  ق ا

لن رجا  القمصاا فق العالم  بلع مهم جاءبا لن زلريعا بلتن زبربتا  باتان 

 رجا  القمصاا زمد حماً ا لمحريم الربا لن رجا  الضقه بالةريعة!

 ء الذين جاء بهم الرراال ؟لاذا قا  دال

 قالوا ايًلا لجيرًا  

ل زريد زن زتعرض لعيم ميل األكدر  فهو لم يقت  متيئًا جديتدًا  بل تب زن 

 يعرض األلر ل ص لجنة ترحث فيه  بدذا زلر ليب يحمد له  

  تستمثمر «ربويتة»بلعن دو كلم زن الرنو  المجارية المق يدية المق استميها 

 ليح بصحيد  نا ! بدذازلوا  ال

الرنو  المق يدية المجارية دذه ل تسمثمر األلوا   بدذا يعرفه التذين يعم تون 

فيها  باعرفه لن قراءة قوااينها بزا ممها األ ا ية  فهق ل تعمت  فتق المجتارة 

 بل فق ال مثمار 
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 - عمرب  زاتا تتواع لالت، لهتا زب تقرضتهادق تيخذ الما  لن كيد بتعطيه ل

بعةرة  بييتق لمرب لييخذ لنها دذا الما  فتق  - ألن اقراض بالمعرير الصحيد

الضتتترق لتتتا بتتتين امقتتتراض بتعستتتب دتتتق لتتتن  لةتتتربع لتتته بثيثتتتة لةتتتر 

 بالقمراض 

دذا دد المعربل فق دذه الرنو   بدذا دو لقملص قوااينها  بل زجتد زحتدًا 

 ينعر دذا لن الذين يعم ون فق الرنو   بدذا دو الربا  

 لا دو الربا؟ 

الربا ليح متيئًا جديتدًا  الربتا اتان لوجتواًا قرت  ام تيم  اتان لوجتواًا فتق 

باتتان لوجتتواًا فتتق  الجاد يتتة العربيتتة  باتتان لوجتتواًا فتتق الجاد يتتة الربلاايتتة 

 ممص  بل كا  لوجواًا الص اليوم اان لوجواًا لند زلم  الجاد ية اليواااية 

زلن  ل تص مترل زن يعتوا زن تعطق الما  آلخر ليسمخدله لدة لن ال: الربا

ل، بضا دة ل يه لحداة  لمنا رة لع الزلن  لع ضمن رز  الما   لمت  فيته زب 

 اثيًرا  خسر ق يًي زب خسره ا ه سب فيه زم خسر  اسب ق يًي زب الم يعم   

امتا  «الامر تا»دذا دو الربا  دو ربا الجاد ية  بدو ربتا الرنتو  الحاليتة 

 يسمواه  

فق األلور الواضحة؟! بايتف      النا  فق الردديا، ل زاري ايف يجاا 

 يةع، النا  فق دذه المس ما،؟!

 دذا زلر لجب  

الربتتا فتتق التتذدب : دنتتا  لتتن النتتا  التتذي ا ملتتافهم الرراتتال  لتتن قتتا 



 124 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 درًا بل فلة  ب  دو اقوا برقية ليح ذ دذابالضلة  ب

ان دتذه النقتوا  :  بق ا(95)«فقه الزااة»بدذا زلر ااقةمه لن قديم فق امابق 

الورقية دق المق يدفعها اماسان المس م لهًرا فيمتزبم بته المترزة  بيتدفعها ثمنًتا 

ا فيستمح  بته لترق العالت   بيتدفعها ايتة فتق فيسمح  به الس عة  بيتدفعها زجترً 

بل تص قتدر  بل ص قدر لا يعون لنده لن دتذه النقتوا يعتون  نتاه   القم  الخطي

 ق مها يعون فقره 

 حد بين تاخذ لنه دذه النقوا الورقية زب يقات  لنها؟ بد  يسمد ز

 دذا ايم لا لاا له قيمة  

ان الرنت، ل يصتد لنته : ثم بجداا لن يصضه الرراال  بياه فقيته ل تيم يقتو 

المع تتف لثتت : كيتتد  - يقتتع لنتته ربتتا  ألن الرنتت، لتتيح مخًصتتا لع ضًتتا لربتتا  ب

 ا الرن، مخصية لعنوية!ماا - فين بلين ببلمر

دتتذا لتتا متتم را حتتة الع تتم  لتتا لتترل زن الةخصتتيا، المعنويتتة زيًلتتا ل يهتتا 

 تع يف  

بيتتا المتتا  مخصتتية لعنويتتة  المستتجد مخصتتية لعنويتتة توقتتف األبقتتال 

 ل يه  الدبلة مخصية لعنوية  لج ح النوا  مخصية لعنوية  

الرنتت، يمث تته المتتدير  زب : ان الدبلتتة يمث هتتا الحتتاام  اقتو  لتته: يمعتن زن يقتتو 

 حافظ زب يمث ه لج ح اماارة  الم

                                        

ل  لا ستة  «كاتاة النقتوا الورقيتة»( 276 - 271الجزء األب  لن العما  )ص  :اا ر (95)

 الر الة  
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 دذه الةخصيا، المعنوية لها المراردا  

لنرق ل يه الصية بالسيم المرتر فااجد الخ طة فق كااة األاعام  : بفق الضقه

لتتن لخ تتط زاعالتته بياعتتام متتخهللا آختتر  زصتترحا اياهتتا ل تت، لرجتت  باحتتد  

ع خية لعنويتتة  بلتترا ذلتت، املتتام الةتتافعق فتتق جميتتصتتزصتترحا م: بمعريراتتا

زن اعمرتتر الةتتراة المتتق : األلتتوا   بزختتذ بتتذل، لتتاتمر الزاتتاة األب  بالعويتتا

اخم طا فيها رطب  األلتوا  بمثابتة متخهللا باحتد  امتا دتو لتذدب الةتافعق 

 ببع  الضقهاء  

 فعيف يقا  دذا؟!

ان ل دبلتة زن تضعت  لتا تةتاء  تحعتم بغيتر لتا زاتز  : د  لعنص دتذا زن اقتو 

ي  بتستتقط الضتترا    بلتتيح ل يهتتا لستتابلية  هللا  تحتت  الحتترام  بتحتترم الحتت

ألاهتتتا مخصتتتية لعنويتتتة  بان ل ةتتتراا، زن تريتتتع الخمتتتر  بتريتتتع الخنزيتتتر  

ية لعنوية  بليستا مخًصتا صترتعب المحرلا،  بل مقء ل يها  ألاها مخب

 لضراًا لجسًما لع ضًا؟!

 دذا ايم ل يقوله ااسان لرل الضقه 

الضقيه لن  ير الضقيته  بت  دتق لةتع ة اثيتر بالمةع ة زن الرراال  ل يعرل 

 جيدًا!! لن المس مين  الذين يحسرون ا  بالظ زب خطيب جيد  فقيًها

امتب  ر تا    فمتابى  بلتن متهد لته : الضقيه لن اان له اامتام فقهتق لعمرتر

الع ماء بياه لن زد  الضقه  بغ  الن ر لن زي ا ية بلن زي جالعة دو  قتد ل 

عتت  الضقهتتاء لتتا تخرجتتوا فتتق جالعتتا،  بلتتيح لعهتتم يعتتون لتتن جالعتتة قتتط  ب

 ااموراه  
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لعتتن المستتيلة ليستتا اامتتوره  بل لاجستتمير  بل بعتتالوريو   المستتيلة زن 

الضقتتته ل تتتم بارا تتتة  بلمار تتتة بلعايةتتتة  الضقتتته بحتتتر لميتتتق ل يستتتمطيع زن 

يغتوص فيتته ال  واصتون  فهتتالء ل يعرفتتون لتن دتتم زدتت  الضقته بل لتتن دتتو 

بإاسان بيقولون بياه اقمصااي ارير  بدو ليح اقمصاايًا  دتو   يردم  بييتون

 الل      قااواق

  لتتن يقتتو  التترزي بدلي تته القتتوي «األالتتة»ل تتص اتت  حتتا   التتذي يهمنتتا دتتو 

 ارحب به زيًا اان لوقعه   - بهللا - الحجة المقنع

لتتن التتذين جتتاء بهتتم دتتذا الرراتتال  لتتن قتتا  متتيئًا  - لر تتف - بلعنتتق لتتم زر

 لقنعًا  

ان النرق ل يه الصية بالستيم لتا، بلتم يرتين لتا دتو الربتا؟ : دنا  لن قا 

ثتر لتم تثرتا صتحمه  بحمتص بلتو ز  بدتو رضق هللا لنتهبربى زثًرا لن لمر 

لهتد الينتا  ص ص هللا ل يه ب  مانا زبا زن النرق »: ثرما صحمه فإن لمر قا 

  بدتو لتو صتد دتذا لنته «الجتد  بالعيلتة  بزبتوا  لتن الربتا: زلور ثيثتةفق 

  ألن ربتتا النستتيئة زلتتر لقطتتوع «ربتتا النستتيئة»بلتتيح  «ربتتا الريتتوع»يقصتتد 

  (96)به

لتا، بلتم يرتين  صت ص هللا ل يته ب ت من ر تو  هللا زايف يمعن زن امصتور 

                                        

لتن الصتحابة اامتا دتو  «زب ربتا الريتوع»المةهور زن الذي اان يقو  بإباحة ربا الضل   (96)

ب  ثم رجع لن رزيه حين  مع لمر بابنه لرد هللا يحدثان لتن رضق هللا لنهابن لرا  

حض ممتا لتن ر تو  هللا لتا لتم : بما يد  ل ص تحريمته بقتا  ل يه ب  مص ص هللا ر و هللا 

(  بدتذا يااتد لنتا تهافتا القتو  المنستو  التص 5/299ل ةتواااق ) «اي  األبلتار»  زحضظ

 بلدم صحمه   رضق هللا لنهلمر 
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 اريرة لن العرا ر؟!

بلتتتتد لنهتتتتا  (97)...« تاَتبنييييوا السييييبع الموبقييييا»: ايتتتتف قتتتتا  ل صتتتتحابة

 ؟!«الربا»

آاتتت  الربتتتا  بلاا تتته  بااترتتته   صتتت ص هللا ل يتتته ب تتت ملعتتتن النرتتتق ايتتتف 

 بلم يسيله زحد لا دو الربا يا ر و  هللا؟! (98)«هم سواء»: بمادديه  بقا 

: ايتتف زاتتز  هللا ت تت، اآليتتا، المتتق تهمتتز لهتتا الق تتو   بتقةتتعر لهتتا األبتتدان

ََ ٱلَِّتيَن يَۡأكُلُوَن } ِلي ُۚ ذََٰ ُن ِمَن ٱۡلَمياِِّ ا  اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم ٱلَِّتي يَتََذبَُّطهُ ٱلشَّۡيَطَٰ بَوَٰ ٱلرِِّ

يآَٰءهُ ََ  فََمين 
ا ُۚ بَيوَٰ َم ٱلرِِّ ُ ٱۡلبَۡييَع َوَحيرَّ ََّ  َوأََحرَّ ٱ

ا ۗ بَوَٰ ا  إِنََّما ٱۡلبَۡيُع ِمۡثُر ٱلرِِّ  َ َمۡوِعَرية  بِأَنَُّمۡم لَالُوٰٓ

بِِّ مِِّ  ُب ٱلنَّاِرإ ُهيۡم فِيَميا ن رَّ َََٰ ََ أَۡص ئِ
ٰٓ لََٰ ِإ َوَمۡن َعادَ فَأُو  ََّ هِۦ فَحنتََمىَٰ فَلَهَُ َما َسلََف َوأَۡمُرهَُٰٓ إِلَى ٱ

ِلدُوَن  بُّ ُكرَّ َكفَّيارع أَثِييمع  275َخَٰ َِ ُ اَل يُ ََّ ِتۗ َوٱ
ا  َويُۡربِي ٱل َّدَلََٰ بَوَٰ ُ ٱلرِِّ ََّ ُِّۖ ٱ ََ إِنَّ  276يَۡم

ييُرهُۡم ِعنييدَ ٱلَّييِتيَن ءَ  َۡ ةَ لَُمييۡم أَ َكييوَٰ ةَ َوَءاتَييُوا  ٱلزَّ ييلَوَٰ ِت َوأَلَيياُموا  ٱل َّ َََٰ ييِل
اَمنُييوا  َوَعِملُييوا  ٱل ََّٰ

َزنُيوَن  َۡ َ َوذَُروا   277َربِِِّمۡم َواَل َخۡوفإ َعلَيۡيِمۡم َواَل ُهيۡم يَ ََّ ٰٓأَيَُّميا ٱلَّيِتيَن َءاَمنُيوا  ٱتَّقُيوا  ٱ يََٰ

بَيي ٰٓ َمييا بَِقييَي ِمييَن ٱلرِِّ ييۡمِمنِيَن وَٰ ييۡر    278ا  إِن ُكنييتُم مُّ ََ ييَن ٱفَييِإن لَّييۡم تَۡفعَلُييوا  فَييۡأذَنُوا  بِ ِ  مِِّ ََّ

ِلكُۡم اَل تَۡرِلُمييوَن َواَل تُۡرلَُمييونَ   - 275: ]الرقتترة  َوَرُسييوِلِهۦإ َوإِن تُۡبييتُۡم فَلَُكييۡم ُرُءوُ  أَۡمييَوَٰ

لم يستيلوا ر تولهم    ايف قرز المس مون دذه اآليا، بلم يعرفودا؟ بلماذا [279

                                        

رضتق هللا فق الحديث الذي رباه الرخاري بلس م بزبو اابا بالنسا ق  لن زبتق دريترة ( 97)

الشير  »  قالوا: يا ر تو  هللا  بلتا دتن؟ قتا : «اَتنبوا السبع الموبقات»   باصه:لنه

ال بيالَِّۖإ وأكيير مياو اليتييمإ والتيولي يييوم إرإ ولتير اليينفا التيي حيرم هللا َوالسي بياهللإ

المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب »  «الزحيييفإ وليييتف المَ ييينات الَيييافالت المممنيييات

  (1054  719)برقم  «بالمرديب

لن امتا  المر يتب  المنمقص»  رضق هللا لنهرباه لس م  ب يره  لن جابر بن لرد هللا  (98)

 ( 1056) برقم (2/534) «بالمرديب
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 الذي زاز  هللا اليه الذار ليرين ل نا  لا از  ل يهم؟ 

بقر  ذل، ازلا فق  ورة آ  لمران  بعد  زبة زحد بعتد الستنة الثالثتة لتن 

ٰٓأَيَُّمييا : الهجتترة ف  }يََٰ ا  أَۡضييعََٰ ٰٓ بَييوَٰ  ٱلَّييِتيَن َءاَمنُييوا  اَل تَييۡأكُلُوا  ٱلرِِّ
إ ييعَفَة  ََُٰ َ ا مُّ ََّ لَعَلَُّكييۡم َوٱتَّقُييوا  ٱ

ونَ  َُ  .[130: ]آ  لمران  تُۡفِل

ا  َولَۡد نُُميوا  َعۡنيهُ : باذل، از  فق  ورة النساء لن اليهوا بَوَٰ   ... }َوأَۡخِتِهُم ٱلرِِّ

 .[161: ]النساء

ي}: ب  فق  ورة الربم فتق العهتد المعتق ب  ين رِِّ ِو ا َوَميآٰ َءاتَۡييتُم مِِّ لِِّيَۡربُيَوا  فِييٰٓ أَۡميَوَٰ

ِ ٱلنَّاِ  فاََل يَ  ََّ  .[39: ]الربم  ... ۡربُوا  ِعندَ ٱ

 ايف لم يضهم الصحابة دذه اآليا،  بلم يسيلوا لنها؟!

 زدذا لعقو ؟!

  [3: ]الما دة  ... ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَكُمۡ  ... }: لا لعنص

تركتكم على المَجة البيُاءإ ليلميا كنمارهياإ ال يزييم عنميا إال »: لا لعنص

 ؟(99)«هالَ

يتتا ر تتو  هللا لتتا ترامنتتا ل تتص المحجتتة الريلتتاء  ترامنتتا ل تتص ل : اقتتو  لتته

لريق ل  مة  المرح فيها الحق بالرال   باخم ط فيها الحاب  بالناب   بالحتي  

 بالحرام  حمص زن دذه العريرة الموبقة ل اعرل لا دق؟!!

 زدذا لعقو  يا لراا هللا؟!

                                        

 رباه ابن لاجه  لن العرباض بن  ارية  بصححه األلرااق ب عا لنه الروصيري  (99)
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 جداا لن يقو  دذا العيم الغريب بلعن ب

ان اتيم : ان الضقهاء اخم ضوا فق ل ة الربا  بقا  ابتن لقيت :  بجداا لن يقو

 الضقهاء فيها ايم ضعيف  

بدالء النا  يمع مون فق زلر ليح دو لوضع النزاع  العيم دذا فق ل تة 

والفُية بالفُيةإ والبير  اليتهب باليتهبإ»:   فق األصنال الستمة   ربا الريوع

ميثاًل بمثيرإ بيدًا بييدإ : إ والمليح بيالملحبالبرإ والشعير بالشعيرإ والتمير بيالتمر

  دذا العيم فق الع ة فتق دتذه األصتنال (100)...« فمن زاد أن استزاد فقد أربى

السمة  باحن ل ارحتث فتق ربتا الريتوع  ارحتث فتق ربتا النستيئة  بدتذا ل اتيم 

التتذدب بالتتذدب  »: فيتته  ل يتتدخ  فتتق لستتيلة المع يتت   دتتذا لوجتتوا بتتالنهللا

 «النقتتوا»ل يحمتتام التتص تع يتت  بل التتص قيتتا   الربتتا فتتق  «    بالضلتتة بالضلتتة

دتتذا زلتتر لنصتتوص ل يتته لستتنا فتتق حاجتتة ل تتص ل تتة حمتتص اقتتيح الضتترع ل تتص 

األص   ب يتر المنصتوص ل تص المنصتوص  بقتد زصترحا النقتوا اآلن دتق 

 الورقية  فهذا ايم ل لعنص له  النقوا

بلتيح ل يته  بته الضقهتاء  ان تحديد الربد زلتر جتاء: بقا  لن قا  لن دالء

ان لتا يجتري فتق الرنتو  لتيح لتن بتا  الملتاربة : اهللا بل الي   بزاتا زقتو 

  لتتيح «اقتتراض»حمتتص تتتدخ  لستتيلة التتربد  لتتا يجتتري فتتق الرنتتو  المق يديتتة 

ااتته يمعتتن تحديتتد التتربد  التتربد متتقء : للتتاربة بينتت، ببتتين الرنتت، حمتتص اقتتو 

ن لوا د المةربع دق التا زجترة  ا: آخر  حمص ل ماء القمصاا زاضسهم يقولون

                                        

 «يرفي  القد»  رضق هللا لنهلن زبق  عيد الخدري  رباه زحمد  بلس م  بالنسا ق  (100)

 (  4355( برقم )3/571) ل منابي
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زب فا تتتدة  زب ريتتتع  زب ربتتتد  الضا تتتدة لمتتتن لتتتد  بتتترز  المتتتا  حستتتب الن تتتام 

الرز تتمالق  ااتته يعطيتت، رز  المتتا  زب جتتزًءا لنتته بييختتذ الضا تتدة المةتتربلة  

 تتتواء استتتب المةتتتربع زم خستتتر  بالريتتتع ألصتتتحا  العقتتتار زب المعتتتدا،  

صاحب المةتربع زب المتن م  قتد يرقتص باألجرة ل عما  الذين اممغ وا  بالر  ل

 له ربد بقد ل يرقص  بقد يعون ق يًي  بقد يعون اثيًرا  بقد يخسر بالمرة  

 دذا دو الن ام الرز مالق  

الربد ل يمعتن زن يمحقتق ال بعتد اامهتاء العم يتة  ل يمعتن زن يحتدا لقتدًلا  

حتدط بقتد ل الربد المموقتع متقء  بالتربد المحقتق متقء  بالمموقتع زلتر قتد ي

يحتتدط  بقتتد يحتتدط لعستته تماًلتتا  حمتتص التتذين يقولتتون بالملتتخم بتعتتوي  

الملخم  ل اسمطيع زن اعرل حقيقتة الملتخم ال بعتد للتق المتدة  زلتا قر هتا 

فهذا ل يمعن  ألاه قد يحدط تلخم بقد ل يحدط  بقد يحدط ق يًي بقتد يحتدط 

 اثيًرا  بقد يحدط الععح  

هتتا بتغيتتر، األ تتعار التتص الاخضتتاض  دتت  يمغيتتر لتتو زن النقتتوا درطتتا قيمم

التدا ن زم المتدين؟ الرنت، زم التذي زقترض : األلر؟ لن الذي يدفع فق دتذه الحالتة

 الرن،؟ ل يمغير األلر  

الزيتتتااة : فتتتنحن اااتتتد زن الربتتتا المحتتترم متتترًلا  بالتتتذي ل متتت، فيتتته دتتتو

فقتط  ال  المةربلة المسرقة ل تص رز  المتا  بغيتر لقاب تة لتوض ال المتيخير

تتيخير المر تغ  ال التزلن  بغيتر لقاب تة زي متقء  ل بيتع بل متراء  بل متتقء 

 لن دذا  

بعتت  امختتوة العتتال ين فتتق الرنتتو  دنتتا امتتب فتتق صتتحف قطتتر  بزلتتا  
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بزلتتاا  باتترر باتترر  ببعتتث التتق  بدتتو يقتتو  ايًلتتا للتتحًعا فتتق الحقيقتتة  

لتن ! «الملتالضة»لعنتاه  :لتا لعنتاه؟ يقتو ! «الزيتااة»الربا ليح لعناه : يقو 

 ان اماسان اذا لم  حسنة يلالضها هللا!!!: زين زخذ، دذا؟ قا 

 زدذا لنه  ل مق؟!

لستان »التص      لن زراا زن يعرل لعااق األلضاو  ف يرجع الص لعتاجم ال غتة

  ارجتع «تتام العترب »التص مترل القتالو       «القتالو »الص      «العر 

لعجتم زلضتاو ا لقترآن »ل را ب األصضهااق  ارجتع التص  «ضراا، القرآنل»الص 

لخمتار »الذي زصدره لجمع ال غة العربية فق لج دين  بت  ارجتع التص  «العريم

كاا  : زي «ربتتا»: الزيتتااة  يقتتو  لتت،: لعنتتاه «الربتتا»   تتمجد زن «الصتتحال

ا تدة كألاها لرتضعتة  «الربوة»  بلنه «ربا»باما  بلي  دذا لا تد  ل يه لااة 

ابِيَييةً }: ص لتتا يحتتيط بهتتا  بلنتته قولتته تعتتالصل تت   زي [10: ]الحاقتتة  فَأََخييتَهُۡم أَۡخييتَة  رَّ

يةع : كا دة فق الةدة  بلنه قوله تعالص ةإ ِهَي أَۡربَىَٰ ِميۡن أُمَّ  [92: ]النحت  }أَن تَُكوَن أُمَّ

كاا  : يعنتتق «ربتتا فتتين فتتق حجتتر فتتين»زي زاثتتر فتتق الزيتتااة بالقتتوة  بلنتته 

 بالزيااة المااة ا ها تد  ل ص النمو  باما  بدعذا 

لعتتن دتتذا جتتاء بعتتيم لجيتتب  بختتالف اتت  النتتا   بزتتتص بمتتا لتتم تتتي، بتته 

األبا تت   بتت  اامةتتف لتتا  تتا  لتتن الضقهتتاء بالةتترال بالمضستترين بال غتتويين  

 بجاء بعيم لن لنده  ليح ل يه زثارة لن ل م بل ددى بل اما  لنير  

 ان الضوا د زصرحا ضربرة لرلة زب لص حة لها  : يقولون

بهللا ان اااتتا دنتتا  ضتتربرة فهتتذا زلتتر يقتتدره زدتت  التترزي  باللتتربرا، 

تقتتدر بقتتدردا  اذا اااتتا لصتت حة فتتي لرتترة بالمصتتالد اذا صتتاالا النصتتوص 
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لتتم يتتي، لتتن :  حة اامتتا تعمرتتر اذا اااتتا لصتت حة لر تت ة  زيصتتالقوالتتع  الم

بل اليت  ختاص ل تص الغا هتا  بامتمرلوا فتق دتذه الةرع الي  ل ص المراردتا 

المصتتت حة زل تصتتتاام اًصتتتا متتترليًا بل قالتتتدة متتترلية  فعيتتتف بمتتتا يصتتتاام 

 النصوص بالقوالد بالمقاصد؟ 

لقتد زحتق هللا   لتز بجت المس مين جميعًا زن يقضوا لند حتدبا هللا بااق زديب 

 لرال   بالحي  بين بالحرام بين الحق  بزبط  ا

ألن الربتا   «ربتا»عنص ايم دتالء  زاته ل يوجتد فتق العتالم اآلن بال فإن ل

 - ل تتص الطريقتتة القديمتتة - زن يتتذدب متتخهللا التتص متتخهللا آختتر: التتذي يقولواتته

ا افعتا لتق اذل زلطيت، ال : الطنتق  فيقتو : يريد زن ييا  زب يةتر   فيقتو 

 حمتص دتذا لتيح حراًلتا  ألاته يريتد زن الحترام دتو: بت  بعلتهم يقتو  لت، - اذا

الحتترام لتتا اتتان : %(  ببعلتتهم يقتتو  100الربتتا ): يعنتتق «ربتتا الملتتالضة»

لتتن صتتور المعتتالي،  ةدتتذه الصتتور - (%600): يعنتتق «زضتتعافًا للتتالضة»

متخهللا لترا  يقتو   صلم تعد لوجواة  لم يعد دنا  متخهللا يتذدب الت ةالربوي

 زلطنق : له

التذي لن مة  زصرد الرن، دو المرابتق األارتر  دتو  ةزصرد الربا فق صور

يمثتت  المتترابين القتتدالق  ببنوانتتا صتتورة لتتن الرنتتو  الغربيتتة  الموجتتواة فتتق 

العالم الرز مالق ا ه  فإذا لم يعن لنداا ربا ف يح لنددم ربا  لقملق لا يقولته 

تقولوا لن اليهوا زاهم زا ة ربتا  بل زاهتم  ااه ل يوجد ربا فق العالم  ل: دالء

تقولتتوا دتتذا  اليهتتوا لرتترزبن لتتن دتتذا ا تته  ل   بل ةبراء المصتتارل الربويتت

فيمتا رباه زحمتد بزبتو اابا النستا ق بابتتن  صت ص هللا ل يته ب تت م تصتدقوا النرتق

أحيد إال أكير  ىالنيا  زميان ال يبقي ىييأتي علي»:   زاته قتا لاجه لن زبق دريره
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  (101)«الرباإ فمن لم يأكله أصابه من غباره

! ألاته لتتم يعتد دنتا  لتن صتتور صهتل  دتذا اتتذ   الربتا اام: دتالء يقولتون

الربا القديم الذي يذارباه  دذا دو الربا اما يضهمته النتا  اآلن  بدتم يعمرتربن 

 المعال  لع الرنو  لن الربا المحرم 

 لاذا زقو  لهالء؟

دتذا لتن احتو زربعتين   تصقالوا تحديد الربد لم يرا ل يه الي   بزاتا راا، ل

 تا: دنتا  التيين ز ا تيان   بق«م تيمالحي  بالحرام فتق ا» فق امابق ة ن

 : دذا األلر ل ص

زجمتتع اتت  لتتن احضتتظ لنتته : قتتا  املتتام ابتتن المنتتذر اإلَمييا .: الييدلير األوو

  اقدين فتق الملتاربةألحد الممع د  الضقه  زن اممرال ارادم لع ولةالع م لن ز

ل يجوك  دو حرام  بذاتر لوا تف لتن الع متاء حرلتوا دتذا األلتر  باقت  دتذا 

 ن ابن قدالة  باق  لنه ذل، النوبي  باق  لنه ذل، آخربن ل

دتتذا فتتق ختتي  ختتيل   بلتتم يعتترل   بامجمتتاع حجتتةفهتتذا دتتو امجمتتاع

 القربن ا ها  لا لرل لالم خرم لن دذا األلر 

بدنا  الي  آخر يعمرر  ند دتذا امجمتاع  دتذا التدلي  دتو زن : الدلير الثاني

رفين متيئ اهادم فق المزارلة زن يةمرل ألحد الطت ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

                                        

(  برباه 2055) (  بتترقم8/55) ل رغتتوي بمحقيتتق متتعيب األراتتاطبل «متترل الستتنة» (101)

  باتتذا رضتتق هللا لنتته تتماع الحستتن لتتن زبتتق دريتترة  صا بل تتق صتتحمه ل تتالحتتاام زيًلتت

  «المستند»( لتن 7138ه ل حتديث )جتالذدرق  برجد الةتيل متاار  تماله لنته فتق تخري

 ( 1064) برقم (536 - 2/535) «لن اما  المر يب بالمرديبالمنمقق »
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طعتة لعينتة زراضيهم  فيةمرل صتاحب األرض ق لعين  اااوا يزارلون ل ص

يقتو : دتذه  -ص المعتان الضياتق زب قنتالير لعينتة زب ل  ص الجداب  النهريةل  -

باهتادم لتن ذلت،   صت ص هللا ل يته ب ت متعون ثمرتها لق  فجتاء النرتق  القطعة

فربمييا أخرَييت ذهإ ولييم »: ن حتتديث اهتتادم لتتن دتتذا األلتتر  بقتتا فتتق زاثتتر لتت

باآلختر ل يته  دذا زن يعون ألحد الطترفين  تنم لااتد ص  بلعن(102)«تذر  ذه

تقملق زن يةمر  الةريعان فق الغرم بالغنم  دتذه دتق  ة رم لحمم   بالعدال

 لدالة ام يم المحعمة 

العيلتتة ابتتن قدالتتة: قتتا   دتتذا دتتو لتتا جتتاء بتته ام تتيم فتتق المزارلتتة  بقتتد

   بدذا صحيد صلزارلة فق المعن ةالملارب

زختتا المزارلتتة   ةملتتاربة  زب الملتتاربالمزارلتتة زختتا ال: بزاتتا زقتتو 

لزارلتتة فتتق المتتا   اتت  لنهمتتا  ةفتتق األرض  بالملتتارب ةالمزارلتتة للتتارب

متتمرا   فتتق المزارلتتة يةتتمر  صتتاحب األرض بالتتزارع  بفتتق اتتوع لتتن ال

المتتا  بالعالتت   يمعتتابن صتتاحب المتتا  لتتع صتتاحب الملتتاربة يةتتمر  ر  

الخررة بالجهد  بلن خي  دذا المعابن تقمسم الثمرة بينهمتا  ربًحتا زب خستارة  

ق تتيًي زب اثيتتًرا  فتتق الغتترم بالغتتنم  دتتذه دتتق العدالتتة  دتتذه لقملتتق المةتتاراة  

الملتتالن لتتن المستتابلية  ل زن يعتتون لتت، الغتتنم زبتتدًا  بزن يعتتون ل تتق الغتترم 

 ي بحد

                                        

داا باتان زحتت حقتًي    المدينتةانتا زاثتر زدت: لتن حتديث رافتع الممضتق ل يته  قتتا  قطعتة (102)

  فنهتادم بلم تخرم ذه لق  بدذه ل،  فربما زخرجا ذه يعري زرضه  فيقو : دذه القطعة

(  8/254) ل رغتوي بمحقيتق متعيب األراتاطبل «مرل السنة»  ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

 ( 2178) برقم
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زن يعتتون األلتتين  فتتي يمعتتن« الملتتار  زلتتين»: دتتذا لتتا جتتاء بتته ام تتيم

ستتا  الطتترفين  ال اذا قصتتر زب دتتذا المتتا   يعمتت  فيتته لح صضتتمااًا  زلتتين ل تت

  ىتعد

سابلية  بلا لتدا ذلت، اذا ثرا ل يه المقصير زب المعدي بالخيااة  يمحم  الم

 الما   بلذل، ل يلمن دذا الما  دذا  صفهو زلين ل 

 فهذا دو الذي جاء به دذا الدين  الذي زقام المواكين القسط بين النا  

 : يا زيها امخوة

ا لمتا زاتق لتم زجتد متيئً : ل ز مطيع زن ز مر   زاثتر لتن ذل، ات  لتا زقولته 

قاله دالء النا  يستمحق الترا الع متق الصتحيد  ا هتا زمتياء لتا زاتز  هللا بهتا 

 بل لن العق  بردان  لن   طان  بل قام ل يها لن الةربع

  بزن صصتتا راا  بزن يوفقنتتا لمتتا يحتتب بيرضتتزن ينيتتر ب تعتتالصز تتي  هللا 

  امدً را  بزن يهيئ لنا لن زلراا يجع  لنا لن لسراا يسرً 

يل، لن حرال،  ببطالم، لن لعصتيم،  ببضلت ، لمتن حال هم ااض نا ب 

  وا   ال هم آلين  االوا هللا يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

احن اآلن فق العةر األبا   لن ذي الحجة  بدق زيتام لراراتا،  امتا جتاء 

من هيته  عز وَرهللا  ىن أيام العمر ال الح فيما أحب إلما م»: لن ابن لرا 

وال »: يا ر تو  هللا  بل الجهتاا فتق  تري  هللا؟ قتا : يعنق العةر  قالوا «األيام
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فسييه ومالييهإ ثييم لييم يرَييع ميين ذلييَ إال رَيير خيير  بن سييبير هللاإالجميياد فييي 

 يرذ  اضسه هلل بلاله هلل  (103)«يءبش

بالتذار بال تمغضار  (104)بلذل،  ن فق دذه األيام المحميد بالمه ي  بالمعرير

يتوم » اليتوم الما تع لتن ذي الحجتة: اد زيام الصيام فيهتاطبالصيام  بز ةبالصدق

بقتد قتا  النرتق ل يته الصتية  - التواقضين بعرفتهلغيتر  -   فصياله لااتد«ةلرف

هللا أن يكفير السينة التيي بعيدهإ  ىصييام ييوم عرفية إنيي أحتسيب علي»: بالسيم

  (105)«والسنة التي لبله

لقتب ات  صتية لتن  صيام دذه األيام  بابتدزبا تعريتر العيتد صفاحرصوا ل 

لهتذا العيتد صية( با تمعدبا  23) لصر آخر آيام المةريق صفجر يوم لرفة ال

باألضتتتحية لمتتتن قتتتدر ل يهتتتا  بيستتتمطيع اماستتتان زن يلتتتحق فتتتق ب تتتد آختتتر 

ا لتن دنتا  تستمطيع بتثمن خصوًصا فق الريا الضقيرة  باألضاحق دنا  زق  ثمنً 

األضحية دنا زن تلحق بثيط زب زربع فق ب د آخر  بتعين اخواات، المست مين 

 الضقراء 

ه األيام اخوااعم الذين يعتااون لتا زل تنسوا فق دذ - زيها امخوة - بزاصحعم

ضتتتطهاا فتتتق ف ستتتطين فتتتق زرض يعتتتااون  لتتتن جتتتراء ال  تتتم بالتتترط   بال

                                        

المنمقتتق لتتن امتتا  المر يتتب »  رباه الرختتاري  بالمرلتتذي  بزبتتو اابا  بابتتن لاجتته (103)

 ( 610(  برقم)32  1/351) «بالمرديب

 أييام أعريم عنيد هللاإ وال أحيب إليى ما مين»: بإ ناا جيد «العرير»الطررااق فق  ربى (104)

هللا العميير فيييمن ميين أيييام العشييرإ فييأكثروا فيييمن ميين التسييبيحإ والتَميييد والتمليييرإ 

 ( 610) ( برقم1/352) «المنمقق لن اما  المر يب بالمر يب»  «والتكبير

بدتذا لض ته لتن زبتق قمتااة   رباه لس م  بزبو اابا  بالنسا ق  بابن لاجته  بالمرلتذي (105)

 ( 525) (  برقم1/316) «ر يب بالمرديبالمنمقق لن اما  الم»  رضق هللا لنه
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النرتتوا،  التتذين ييقتتون لتتا ييقتتون  بيستتقط لتتنهم الةتتهداء بالجرحتتق فتتق اتت  

 ي ق  بدتتذا الستتعو، زب  تتراالعنجهيتتة ام تترا ي ية  بالمجرتتر ام: يتتوم  اميجتتة

 الغيا  ام يلق الصما العربق زب العجز العربق  ب

 ص تتمطعنا زن اعيتتنهم ف نضعتت  بل انستتاخوتنتتا دتتالء  لتتا ا صانستت ينرغتتق زل

ا  زقت  لتا باخواانتا فتق اةتمير  باخواانتا فتق  تا ر التري اخوانا فتق الستواان 

 لهم  اهمم بيلوردم  اةغ  زاضسنا بهمولهم بزحزااهم  صيجب زن ادلو هللا تعال

ام تيم  صرديب  كلن يهجتم فيته ل تة  فق كلن لصير ةاحن اآلن فق فمر

لتن يمتين بمتما   تهتاجم فيته الصتحوة ام تيلية  باأللتة ام تيلية لتن ات  

جااب  ف يح زلالنا ال هللا  ا جي اليه  با وذ بجااره  باعمصم بحر ه  باملترع 

  بزن ي متتف بعلتتنا ة  بيضتترم العربتتة لتتن دتتذه األلتتةاليتته  زن يعةتتف الغمتت

تِلُيوَن فِيي : صمتا قتا  هللا تعتالاقتف لميحمتين  اب برع   يبُّ ٱلَّيِتيَن يُقََٰ َِ َ يُ ََّ }إِنَّ ٱ

ا َكأَنَُّمم بُۡني ۡرُصوص نََٰ َسبِيِلهِۦ َصفِّ    [4: ]الصف ن  مَّ

ال هم ب  زلراا خياراا  بل تو  زلراا مراراا  بارفع لقم، ب لتر، لنتا  

بمتا فعت  الستضهاء بل تس ط ل ينا بذاوبنا لن ل يخافت، بل يرحمنتا  بل ته عنتا 

 المس مين  ا   خاء رخاء ب ا ر بيالنا  باجع  دذا الر د آلنا لطمئنً 

ِن َواَل تَۡجعَيۡر فِيي لُلُوبِنَيا ِغيالِّ  لِِّلَّيِتيَن  يَمَٰ نِنَا ٱلَِّتيَن َسيبَقُونَا بِيحإۡلِ ۡخَوَٰ }َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا َوإِلِ

ِحيمإ  ََ َرُءوف  رَّ ٰٓ إِنَّ  ال هم آلين   [10: لحةر]ا َءاَمنُوا  َربَّنَا

ُ يَعۡ  ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِرۗ َولَِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ لَيُم }َوأَلِِم ٱل َّ

  [45: ]العنعرو، َما تَۡ نَعُوَن 

* * * 
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 القرآن قد  األقدا  - 8

 الرا ل ص المةععين فق القرآن

 ص: الخطرة األبل

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 : اااا دنا  لوضولا، لدة تمناكلنق ألحدثعم لنها

قلتية      قلتية القتد      قلتية ف ستطين: دنا  قلتية المست مين األبلتص

 المسجد األقصص  بلا يريا له بلا يدبر فق مياه  اااا تسمحق الحديث  

بفوا د الرنتو   بالربتا التذي آذن الرنو  : بدنا  قلية اقمصااية انا بدزاادا

هللا فال يتته بحتتر  لتتن هللا بر تتوله  بلحتتابل، بعتت  النتتا  زن يستتمح وا لتتا 

اء زب اترتتاع دتتوى  زب تق يتتد حتترم هللا  بزن يرط تتوا لتتا متترع هللا  بجهتت  زب  رتت

 زلمص 

 زاثر لن قلية اااا تسمحق الحديث دنا  

ق قلتية خطيترة بلعنق زرجي، الحديث لن دذه الموضولا،  ألحتدثعم فت

 :  اية الخطورة

ذل، زن لع  زلة لقد اتها المق يجب زن تحض ها بترلادا  بتحميها لتن ات  

لعمد ل يها  باحن لنداا لقد اتنا المق ل يجوك ألحد زن يعمدي ل يها زب يعرتث 

 بها  

قتتتد  األقتتتدا  لنتتتداا دتتتو القتتترآن العتتتريم  لمتتتدة الم تتتة  بز تتتا  العقيتتتدة 
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لوجوا ام تيلق ا ته  فتي يجتوك لمتدع زب لغتربر بلصدر الةريعة  بربل ا

زن يمطاب  ل ص دذا القرآن  دتذا القترآن التذي زلجتز العتر  زن يتيتوا بحتديث 

لث تته زب بعةتتر  تتور لث تته  زب بستتورة لتتن لث تته  ب  رتتوا بااقطعتتوا  بل كا  

الزلن يعةف لنا ا  يوم لن لعان جديدة فق الجاك دذا القترآن  تزيتداا ايمااًتا 

 ر هللا فيه به  ببس

دذا القرآن الذي حض ه هللا تعالص بتعضت  بحض ته  فتي ييتيته الرالت  لتن بتين 

ِفُريوَن : يديه بل لن خ ضه َََٰ ۡكَر َوإِنَّا لَهَُ لَ ۡلنَا ٱلتِِّ ُن نَزَّ َۡ دتذا القترآن  [9: ]الحجتر }إِنَّا نَ

بجداا فق لصراا دتذا لتن يمطتابلون ل يته لتن رجتا  باستاء  زصترد القترآن 

ًحتا لعتت  لتن دتتب با  لتن النتا   يريتتد زن يمطتاب  ل تتص دتذا العمتتا  اتي لرا

 العريم  

 : القرآن لنم  ثقافق: لن قا 

  امتتا  هللا المرتتين  لتتز بجتت هللا  ماتتي - دنتتا  لتتن قتتا  لتتن دتتذا القتترآن

الحعتتيم  الع تتيم  ااتته لجتترا لنتتم  ثقتتافق  اامجتته الواقتتع بثقافتتة الواقتتع! فتتالواقع 

صت ص زي باقع الجاد يتة التذي بعتث لحمتد  - الواقع فال   بالقرآن لنضع   دذا

 اان لاثًرا فق القرآن  بالقرآن اتان لمتيثًرا - ليخرم النا  لنها هللا ل يه ب  م

جرا لنم  ثقافق  اياما دو قصيدة لن الةعر  زب قصتة لتن النثتر  به  القرآن ل

 زب لقالة لعاتب لن العما !

 دذا لا قاله بع  النا   

: ادداادم ب معنادم فق القنتوا، الضلتا ية  بقيت  لرعلتهمبرزينا دالء بم

ل  ليح لندي زية خطتول حمتراء  ات  متقء : مراء؟ قا حد  لند  خطول 
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الهية القرآن  ا  دذا لنتده      قد ية القرآن     النروة     ب  ل نقاش  األلوديةاق

 قاب  ل نقاش!

 : لن ترف  مرع هللا فق الميراط

الضلتتا ية زصتترحا تضتتمد صتتدبردا بزبوابهتتا لهتتالء بالعجيتتب زن القنتتوا، 

 فتتق احتتدى القنتتوا، - النتتا   الممطتتابلين ل تتص امتتا  هللا  ببجتتداا لتتن النستتاء

الرزة    اامورة تترف  آيتا، الميتراط  تترف  حعتم هللا فتق قولته  -الضلا ية 

ِدكُۡمإ ِللتََّكِر ِمۡثُر َحيِِّ ٱأۡلُن}يُوِصيكُُم ٱتعالص:  ُ فِيٰٓ أَۡولََٰ دتذا : بتقتو  [11: ]النستاء  ثَيَيۡينََّ

حعتتم اامهتتص بقمتته  دتتذا اتتان لنتتدلا اااتتا المتترزة تابعتتة ل رجتت   بلتتم يعتتن لهتتا 

ا مقيلها القمصااي  زلا المرزة اآلن بقتد تع متا بلم تا فمتا لتاا دتذا الحعتم 

 قا ًما 

ِدكُۡمإ ِللتََّكِر ِمۡثُر }يُوِصيكُُم ٱ: هللا تعالص يقو  ُ فِيٰٓ أَۡولََٰ بيقتو  فتق    َحيِِّ ٱأۡلُنثَيَۡينََّ

َن ٱ: آخر اآلية ة  مِِّ َُ ي}فَِري َ َكياَن َعِليًميا َحِكيم  ََّ ِۗ إِنَّ ٱ  صبلتذل، يستم [11: ]النستاء ا ََّ

 ل م الضرا    : ل م الميراط

َن ٱ: بيقو  فق اآلية الثااية ُ َعِليمإ َحِليم  }َوِصيَّة  مِِّ ََّ ِۗ َوٱ   [12: ]النساء  ََّ

ََ ُحيدُودُ ٱ: ق اآليتة الثالثتةبيقو  ف يت  }تِۡلي
نََّٰ ََ َ َوَرُسيولَهَُ يُۡدِخۡليهُ  ََّ ُِۚ َوَمين يُِطيعِ ٱ ََّ 

تَِمييا  َۡ ََ ٱۡلفَييۡوُز ٱۡلعَِريييُم تَۡجييِري ِميين تَ ِليي ِلييِديَن فِيَميياُۚ َوذََٰ ييُر َخَٰ َ  13ٱأۡلَۡنَمَٰ ََّ َوَميين يَۡعييِق ٱ

ِلد  َوَرُسولَهَُ َويَتَعَدَّ ُحدُودَهَُ يُۡدِخۡلهُ نَارً  ِمين  ا َخَٰ   [14  13: ]النساء ا فِيَما َولَهَُ َعتَا   مُّ

اغير زحعتام الةتريعة   دذا حعم اامهص! يجب اذن زن: بلعن ت ، المرزة تقو 

يُمۡم َعلَيىَٰ }: ف يح األلر اما قا  هللا َُ ُ بَۡع ََّ يَر ٱ َُّ ُموَن َعلَى ٱلنَِِّسآِٰء بَِما فَ
اُو لَوََّٰ ََ  ٱلرِِّ

ِلِمۡم  َوبَِمآٰ بَۡع     ![34: ]النساء أَنفَقُوا  ِمۡن أَۡمَوَٰ
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َوَءاتُيوا  ٱلنَِِّسيآَٰء }الرج  لطالب زن ينضق ل ص األ رة  بزن يدفع لهًرا ل مرزة 

لَيية   َۡ تِِمنَّ نِ
لتتيح الرجتت  اذن لطالرًتتا زن يتتدفع صتتدقة زب لهتتًرا  [4: ]النستتاء  َصييدُلََٰ

ا زن ينضتتق ل تتص يا تتح بيتتا الزبجيتتة  بلتتيح لطالرًتت نل متترزة  بلتتيح لطالرًتتا ز

األ تترة  بلتتيح لطالرًتتا زن يعتتون لستتابًل لتتن األ تترة  يجتتب زن ا غتتق دتتذه 

 األحعام ا ها!

 : تذبيب الثوابا

 «ثوابتتا»دتتالء النتتا  يريتتدبن زن ل يرقتتص متتقء ثابمًتتا  بل تعتتون دنتتا  

 تسمقر ل يها األلة  بتمحر  فق الاردا  

لهتتا زحعالهتتا بلهتتا اتت  لجمولتتة : «زن ل زلتتة»: زلتتة بتتي ثوابتتا لعنادتتا

 زفهالها  ا  ب د له زفهاله  ا  لصر له زفهاله  ا  فرا له فهمه!

لم يعد الدين جالعًا اذن  بااما زصرد لع  لصراينه  بلع  ب د اينته  بلعت  

 بيئة اينها  ب  زصرد لع  فرا ينه!

 دذا لا يريده دالء  

 ل توجد ز لة بهذه الطريقة ببهذه الصورة 

فتق القطعيتا، المتق ا تمقر ل يهتا      ةعي، فق ثوابا األلتةااهم يريدبن الم

اجمتتاع األلتتة  بل متتا لتتن التتدين باللتتربرة  بتوارثهتتا األبنتتاء لتتن اآلبتتاء  

باألحضاا لن األجداا  بالخ ف لن الست ف  جتيًي بعتد جيت   بزصترحا تجستد 

 الوحدة العقدية  بالضعرية بالةعورية بالس واية بالعم ية لرلة  

زن : بن زن يةععوا فق دذا ا ه  بدذه قلية فق  ايتة الخطتورةدالء يريد
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زن تمحتو       تصرد القطعيتا، ونيتا،  زن تمحتو  المحعمتا، التص لمةتابها،

لواضع امجماع اليقينق الص زمياء تناق  فتق قنتوا، الضلتاء بفتق امذالتا،  

 بفق الصحف بالمجي،  

دتتو حتترام زب لتتيح  دتت : اذالتتة قطتتر لهتتا ح قمتتان تنتتاق  فيهمتتا قلتتية الربتتا

حراًلا؟! بفوا د الرنو  قلتية اامهتا لنهتا المجتالع  بلتع دتذا يريتدبن العتيم 

 فيها لرة بلرة بلرة  لا المراا لن دذا ا ه؟ 

تةعي، النا  فق المس ما، بكلزلة الثقتة بالقطعيتا،  المست ما، القطعيتة 

 يراا لها زن تعون لوضع اقاش بجدا   بقي  بقا   

 دذا؟بال فما لعنص 

لا لعنص زن اناق  فوا د الرنو  بقد اتضقا لجتالع األلتة ل تص زاهتا حترام؟! 

 لا لعنص زن اناق  تعدا الزبجا،؟ 

 : لا مرله القرآن حعم بط  كلااه

لا لعنص زن تتدلص الترزة  ت يطة ال ستان  جريئتة ل تص زحعتام هللا بحرلتا، 

   كلااه؟!دذا حعم بط: هللا  بتقو  فق قناة الجزيرة الضلا ية القطرية

يَعإ فَيِإۡن ِخۡفيتُۡم }: هللا تعالص يقو  يَ  َوُربََٰ َن ٱلنَِِّسآِٰء َمۡثنَىَٰ َوثُلََٰ وا  َما َ اَ  لَكُم مِِّ َُ فَحنِك

ِحدَةً   تقو : دذا حعم بط  كلااه؟ [3: ]النساء  أاَلَّ تَۡعِدلُوا  فََوَٰ

 لن زاا زيمها اماسااة حمص تحعمق ل ص القرآن بياه قد بطت  كلااته؟! زجتاء

يييِب }القتتترآن لتتتزلن ابن كلتتتن بلعصتتتر ابن لصتتتر؟!  أَفَتُۡمِمنُيييوَن بِيييبَۡعِ  ٱۡلِكتََٰ
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  (106)؟[85: ]الرقرة  َوتَۡكفُُروَن بِبَۡع   

اذا اتتتان دتتتوى اماستتتان دتتتو التتتذي يحعتتتم ل تتتص هللا بل تتتص امابتتته  اامهتتتا 

ص التتدين  التتدين جتتاء حااًمتتا ل لحعوًلتتا جتتاء هتتالةتتريعة  باامهتتا العقيتتدة  باام

ألدوا نتا  آلرا نتا  لعنتاه      مرعه ل ليمرعنا دو  اذا زصرد الدين تابعًا لنايقوااا لن

 زن الدين لم يعد حعًما ارجع اليه اذا اخم ضنا  باعوا اليه اذا ااحرفنا  

ييَزۡعتُۡم فِييي َشييۡيء  }: هللا تعتتالص يقتتو  ُسييوِو إِن ُكنييتُۡم  فَييُردُّوهُ إِلَييى ٱفَييِإن تَنََٰ ِ َوٱلرَّ ََّ

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱأۡلِٰٓخرِ تُۡمِمنُوَن  ََّ   بدالء ل يريدبن زن يرابا األلر التص [59: ]النساء  بِح

 دذا حعم كلااه للص!: اما  هللا  اذا رااتهم الص اما  هللا يقولون ل،

ياإ : الخنزير الذي حرله القرآن بقتا  َۡ [145: ]األاعتام }إِنَّيهَُ ِر
: يقولتون (107)

 «لتوارن»دذا خنزير الزلن الماضق  زلا خناكير كلاانا فهق خناكير حديثتة 

 ل تدخ  تحا دذا العيم!!

 بدعذا يقولون فق ا  مقء  

يَ  }: ايف اقو  فق قو  هللا تعالص يَن ٱلنَِِّسيآِٰء َمۡثنَيىَٰ َوثُلََٰ وا  َميا َ ياَ  لَُكيم مِِّ َُ فَحنِك

َعإ فَِإۡن ِخۡفتُۡم أاَلَّ تَۡعِدلُوا   ِحدَةً  َوُربََٰ  زن دذا حعم بط  كلااه؟! [3: ]النساء  فََوَٰ

 لقد جاء ام يم بالحعم العد   

                                        

َزآُٰء َمن يَفۡ }: بتمممها (106) ََ ََ ِمنكُۡم إاِلَّ ِخۡزي  فََما  ِل
ٰٓ أََشيدِِّ فِي  عَُر ذََٰ َميِة يُيَردُّوَن إِلَيىَٰ ِة ٱليدُّۡنيَاإ َويَيۡوَم ٱۡلِقيََٰ يَوَٰ ََ ٱۡل

ا تَۡعَملُونَ ٱۡلعَ  ِفرع عَمَّ
ُ بَََِٰ ََّ  . تَاِ ۗ َوَما ٱ

ًما َعلَىَٰ َ اِعم  }فق قوله تعالص  (107) رَّ ََ دُ فِي َمآٰ أُوِحَي إِلَيَّ ُم َِ ٰٓ أَ ٰٓ أَن يَُكيوَن َميۡ   يَۡطعَُمهَُٰٓ لُر الَّ يا إاِلَّ تَيةً أَۡو دَم 

اإ أَۡو  َۡ َم ِخنِزير  فَِإنَّهَُ ِر َۡ ۡسفُوًحا أَۡو لَ ِ بِهقًا أُهِ فِسۡ مَّ ََّ  . رَّ لََِۡيِر ٱ
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 : ب يره ام يمالمعدا بين 

لنتتد العتتر  فتتق الجاد يتتة  بلنتتد : اااتتا دتتذه القلتتية لوجتتواة فتتق األلتتم

اتان لنتده لا تة  ل يته الستيمزن اابا : الربلان  بلند  ا ر األلتم  حمتص قتالوا

اتتتان لنتتتده ثيثما تتتة التتترزة  ل يتتته الستتتيمبزن  تتت يمان   التتترزة بلا متتتا  تتترية

ب تترعما ة  تترية  باتتان العتتر  يعتتدابن بغيتتر قيتتد بل متترل  فجتتاء القتترآن 

عَ }القيد زاه ل كيااة ل ص األربع : ببضع قيدًا بمرًلا َ  َوُربََٰ    َمۡثنَىَٰ َوثُلََٰ

لجترا » فَيِإۡن ِخۡفيتُمۡ }بالةرل دتو العتد   زن يثتق اماستان لتن اضسته بالعتد  

ِحدَةً  «الخول   [3: ]النساء  أاَلَّ تَۡعِدلُوا  فََوَٰ

ِحيدَةً }: ان القترآن قتا : بالعجيتب زن دتالء يقولتون   فَيِإۡن ِخۡفيتُۡم أاَلَّ تَۡعيِدلُوا  فََوَٰ

ا  أَن :   ثتتم قتتا  فتتق اآليتتة األختترى فتتق اضتتح الستتورة[3: ]النستتاء }َولَيين تَۡسييتَِطيعُوٰٓ

فعين القرآن ح   فتق اآليتة األبلتص  [129: ]النساء  َولَۡو َحَرۡصتُمۡ  بَۡيَن ٱلنَِِّسآٰءِ تَۡعِدلُوا  

 بحرم فق اآلية األخرى!

زدذا يضع ه لاق ؟ زيهدم القرآن لا بناه فق  ورة باحدة؟ دتذا ل يضع ته العاقت  

 لحاامين؟!لن النا  فعيف بيحعم ا

ا  أَن تَۡعييِدلُوا   زي زن العتتد  العالتت  :  َحَرۡصييتُمۡ  بَييۡيَن ٱلنَِِّسييآِٰء َولَييۡو }َولَيين تَۡسييتَِطيعُوٰٓ

}َولَيين :  يتتر لستتمطاع  بلتتو زام تتوا اآليتتة لوجتتدبا تضستتير دتتذا  ألن اآليتتة تقتتو 

ا  أَن تَۡعييِدلُوا   بَييۡيَن ٱلنَِِّسييآِٰء َولَييۡو َحَرۡصييتُۡمإ فَيياَل تَِميلُييوا  ُكييرَّ ٱۡلَمۡيييِر فَتَييتَُروَها تَۡسييتَِطيعُوٰٓ

مطيعوا  اماستتان ل يع تتف بمتتا ل يستتمطيع  ألن لتتن تستت [129: ]النستتاء  َكحۡلُمعَلَّقَييةِ 

فق ال تادر بالرتالن  فتق النضقتة بالعستوة : العد  العال  زن تعد  فق ا  مقء

بزن تعتتتد  فتتتق الميتتتو    «بدتتتذه دتتتق األمتتتياء ال تتتادرة»بالمريتتتا بالستتتعن 
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بدتذا ل  «بدذه دتق األمتياء الرالنتة»بالعوالف فمحب دذه لث  لا تحب ت ، 

 يم عه اماسان  

بلتتتذل، اتتتان النرتتتق ل يتتته الصتتتية بالستتتيم يقستتتم بتتتين استتتا ه فتتتق األلتتتور 

اللمم هتا لسيمي فيميا أمليَإ »: النضقة بالعسوة  بالمريا  بلعنه يقو : ال ادرة

زلتتر الق تتب بزلتتور : يعنتتق بمتتا ل يم عتته  (108)«فييال تلمنييي فيمييا تملييَ وال أملييَ

 العوالف  فهذه ل يم عها اماسان  

 [129: ]النستاء ٱۡلَمۡيِر فَتَتَُروَها َكحۡلُمعَلَّقَيِة فاََل تَِميلُوا  ُكرَّ }: تقو بلذل، ارى اآلية 

زن بعت  : المق ل دتق لزبجتة بل لط قتة  بلعنتص اآليتة بلضهولهتا: بالمع قة

المي  لمسالد فيه  بع  المي  لغمضر  ألن اماسان ل يستمطيعه بلتو حترص  

ُ نَۡفًسيا إاِلَّ ُوۡسيعََمااَل يُ }بل يع ف اماستان بمتا ل يستمطيع  ََّ   [286: ]الرقترة  َكلِِّيُف ٱ

َ َما ٱۡستََطۡعتُمۡ } ََّ  فهذا لعنص اآلية العريمة   [16: ]المغابن  فَحتَّقُوا  ٱ

ان القتترآن امتتمرل متترًلا بقتتا  ااتته لستتمحي ! فعيتتف : زلتتا زن يقتتو  دتتالء

؟ ل يته ب ت م صت ص هللا؟! بايف لتدا النرتق لز بج يضع  دذا زحعم الحاامين 

بايتتف لتتدا الصتتحابة؟ بايتتف لتتدا المتتابعون؟ بايتتف لتتدا المستت مون لتتوا  

 زربعة لةر قراًا؟!

دذا حعم بط  كلااه! ايف بط  كلااته بالعتالم : لجيب زن تقو  دذه المرزة

يعدا التص اليتوم؟! ات  العتالم يعتدا  بلعتن دنتا  لتن يعتدابن فتق الحتي  بلتن 

                                        

با نااه قوي  بصتححه ابتن حرتان  بالحتاام   ذي  بابن لاجه رباه زبو اابا  بالمرل (108)

ل رغتتوي بمحقيتتق متتعيب  «متترل الستتنة»  ارضتتق هللا لنهتتببافقتته التتذدرق  لتتن لا ةتتة 

 ( 9/151رااطبل )األ
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 يعدابن فق الحرام 

دذا زلر ل م، فيه  بلعنه تعتدا ل ااستااق بل اينتق  بل  الغر  ا ه يعدا 

 رفيقتة     زخيقق  دذه حقيقة لعربفة  اماسان الغربتق يعامتر الترزة خ ي تة لته

لةتتتيقة  بل يمزبجهتتتا  زلتتتا فتتتق ام تتتيم فتتتي  ام تتتيم يعتتتال  األلتتتور     

 يتت، اذا انتتا لحماًجتتا اليهتتا فمزبجهتتا  بالمتتزم بمتتا توجرتته ل: بصتتراحة  بيقتتو 

الحقوق الزبجية  باذا جتاء لنعمتا است  فهتو لنعمتا  لته حتق األبتوة باأللولتة  

 دذا لا جاء به ام يم  

الغر  ا ه يعدا  بلعن تعدا الخ يي، ل تعتدا الح تيي،  بدتالء يريتدبن 

لتاذا تقتولين فتق ثماايتة : زن اعون االغربيين  بلندلا قا  المتذيع لهتذه اماستااة

ق زلريعا زكيد لن لدا الرجا ؟ لم تجتب لتن دتذا الستاا   لييين لن النساء ف

لتن المييتين الثماايتة باذا كاا لدا الرجا  لاذا اضع ؟ بلعنها لم تجتب : بقالا

 لن النساء 

لاذا اضع  اذا كاا لدا النساء ل ص الرجا ؟ باثيًرا لا يحدط دتذا  ثتم دنتا  

لحا، ل تزبام لتن ا  الرزة ب غا قاب ة ألن تمزبم  بلتدا الصتا: قلية زخرى

النساء اا ًما زاثر لن لدا القاارين ل ص زلراء الزبام لن الرجتا   دتذه قلتية 

اه ليح ا  رج  قااًرا ل ص زن يمزبم   م   دنتا  زلتداا لتن لمضق ل يها  أل

 النساء فا لة  فماذا اضع  فق العدا الضا  ؟ 

 : زلالنا باحدة لن ثيط

تحقق بجوادا  بل تحقق زاوثمهتا بل  الا زن امر  دذه األاثص لعروتة بل -

تحقتتق الغريتتزة الضطريتتة فتتق اممتتراع بل الغريتتزة الضطريتتة فتتق األلولتتة بل 
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العرتا بالحرلتان  بدتذا لتيح تمممع بحياة كبجيتة بل بيلولتة  باحعتم ل يهتا ب

 لدًل 

بالا زن ادع حر ها ل ص  اربها فتق المستو  الجنستق  بالمستعع  تضعت  لتا  -

  ه الغر   بدو لا يرفله ام يم فع تةاء  بدذا لا

بالتتا زن ارتتيد لهتتا زن تمتتزبم برجتت  لمتتزبم  قتتاار ل تتص زن ينضتتق ل يهتتا  -

 ينها ببين ضرتها  بدذا دو العد  بقاار ل ص زن يعد  ب

 : المعدا لصالد المرزة بالمجممع

ان المعتتتدا ضتتتد المتتترزة! زي المتتترزتين؟ المتتترزة األبلتتتص زب المتتترزة : يقولتتتون

ا  بقتد رز، لتن الخيتر لهتا بالنضتع لهتا زن لمرزة الثااية دتق الترزة زيًلتية؟ االثاا

 تمزبم برج  لمزبم  بزن تعون اصتف كبجتة  فتذل، خيتر لهتا لتن الحرلتان

     خير لها لن العنو ة 

  ليحتت  بهتتا لقتتدًا فتتق الحيتتاة بلةتتاا  فتتق لتتز بجتت دتتذه زلتتور متترلها هللا 

دراون ل تص هللا  بيزلمتون زاهتم الحياة  دالء الذين يمعالمون ل ص هللا  بيسم

ُ }: زل تتم لتتن هللا بمصتتالد خ قتته  اقتتو  لهتتم ََّ ززاتتمم  [140: ]الرقتترة  َءأَنييتُۡم أَۡعلَييُم أَِم ٱ

أاََل يَۡعلَيُم َميۡن }: زل م لن هللا بخ قه؟ ززاتمم زرحتم لتن هللا بعرتااه؟ بهللا تعتالص يقتو 

  [14: ]الم ،  َخلََِّۖ َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَذبِيرُ 

اذا كاا لتتدا النستتاء بلرفنتتا زن دتتذه زاثتتص لتتن لريتتق : قالتتا دتتذه المتترزة

اتتمخ هللا لنهتتا!!! زباحتتا  - األمتتعة المتتق تصتتور األجنتتة فتتق بطتتون زلهاتهتتا

 اجهاض األاثص  بدذه جريمة  
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بقتف األكدتر بالعنيستة  بقتف : (109)فق لاتمر السعان الذي لقتد بالقتادرة

مجهتتاض بضتتد ان ا هتتا ضتتد اببابتتا الضاتيعتتان  بقضتتا األايتت (110)متتيل األكدتتر

 اللمداء ل ص الحياة 

يب  لُتِلَيۡت  8َوإِذَا ٱۡلَميۡوءَُدَةُ ُسيئِلَۡت }دالء يريدبن زن يعيتدبدا جاد يتة  ِ ذَنِۢ   بِيأَيِّ

اتتان زخواتتا بصتتديقنا التتدامور حستتان حمحتتو، الطريتتب بالعتتالم  [9  8: ]المعتتوير

  «ءباة القرن العةرينول»: يسميها - الةهير

ايتتف يستتمد للتترزة زن !! «زن الجنتتين زاثتتص يتتمخ هللا لنهتتاحينمتتا يعتترل »

ا األلتر قتد بطت  كلااته  زن دتذ: تقو  دذا العيم الخطير؟ بدتق تعترر بتعترر

يينُكُمۡ }دتتذا بطتت  كلااتته لث متتا زبط نتتا قولتته تعتتالص : ابتقتتو  زيًلتت   أَۡو َمييا َملََكييۡت أَۡيَمَٰ

 !![3: ]النساء

 : ام يم ا محدط العمق بلم يسمحدط الرق

لتم  «العمتق»اامتا ا تمحدط  «الترق»لم ارط  دذا  القرآن لتم يستمحدط  احن

ا  لتا فتق األلتر زن العتالم اتان  «ا مرقوا»ا مرقوا  بلا جاء فق القرآن : يق 

يمعالتت  بهتتذه القلتتية  باتتان دنتتا  لريتتد بجتتوار  فجتتاء القتترآن فقتترر لهتتالء 

                                        

م بل ةتيل القرضتابي خطرتة اال تة حتو  1994لتن  ترممرر  13التص  5ضمرة لن فق ال (109)

 - 229لجزء الثااق لن دذه الخطتب )ص دذا الماتمر ببثيقمه المق زصدردا اةر، فق ا

242 ) 

  التتذي بقتتف لوقضًتتا صتت رًا لتتن رحمتته هللا «جتتاا الحتتق ل تتص جتتاا الحتتق»دتتو الةتتيل  (110)

فقتتد رفتت  با تتم األكدتتر لتتا فيتته لتتن اتجتتاه التتص متترلية  «لتتاتمر الستتعان»لحتتابل، 

اآلبتاء فتق جهاض  باباحة الةذبذ ل رجا  بالنساء  بامباحيتة الجنستية  باامتزاع حتق ام

التل  فجتزاه هللا لتن األكدتر بام تيم خيتر لتا يجتزي      اممرال ل ص تربيتة زبلادتم

 الع ماء العال ين بالرجا  المص حين  
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  ال بابًتتا حقتتوقهم  بزبطتت  اتت  لتتا اتتان ل يتته زدتت  الجاد يتتة   تتد األبتتوا  ا هتتا

فتق حتر  متريعة  بدتذا األ تير لنتا لعته لتدة تصترفا،  «األ ير»باحدًا دو 

ييۡرُ  }آن: رفان ذاردمتتا القتترصتتلنهتتا ت ََ ييَع ٱۡل َُ ييا فِييدَآًٰء َحتَّييىَٰ تَ ييا بَۡعييدُ َوإِمَّ
ييا َمنَِّۢ فَِإمَّ

  [4: ]لحمد  أَۡوَزاَرَها

ا بَۡعدُ }
ا َمنَِّۢ  لنحرب اليه ام يم  زن امن ل يه لوجه هللا باط ق  راحه   فَِإمَّ

يا فِيدَآٰءً } زن اضتتدي ز تيًرا بي تتير  زب ز تيًرا بي تتيرين زب ز تيًرا بمتتا   زب   َوإِمَّ

 ز يًرا بيي تعوي   

 ل يه القرآن  بجاء فق السنة دذا لا اهللا 

بع  السرايا لن النساء باأللضا   بلتم  ص ص هللا ل يه ب  مبا مرق النرق 

يسمرق ذاًرا بالغًا قط  اما قا  املام ابن القيم  دتالء السترايا زصترحوا ضتمن 

األ رة المس مة  تدخ  المرزة ضمن األ رة باأللضا  ضمن األ ترة المست مة  

  (111)«إخوانكم خولكم»: باما جاء فق الحديث

اء ام تيم بيمتياء اثيترة جتلععح  ال مرقاق زلر لم ير ب ام يم فيه  با

اضتتارة القمتت  الخطتتي باضتتارة ال هتتار  : جتتدًا لمحريتتر الرقيتتق  لنهتتا العضتتارا،

     باضارة اليمين  باضارة الجماع فق اهار رللان  باضارة لن ضتر  لرتده

 الل 

ل لريتتد بل جتتواري  فتتإن ام تتيم يرحتتب بهتتذا  : فتتإذا جتتاء العتتالم بقتتالوا

                                        

رباه زحمد بالرخاري بلس م بزبو اابا بالمرلتذي بالنستا ق بابتن لاجته بالحتاام لتن  (111)

اةتتف »( ب304) ( بتترقم10/221ل منتتابي ) «قتتي  القتتدير»  رضتتق هللا لنتتهزبتتق ذر 

 ( 163( برقم )1/69ل عج واق ) «الخضاء
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 ل تعدا  :بلعن العالم لم يق 

 : اباحة الزاص بتحريم المعدا

يعمترل  - اته ايتن باقعتقأل - المعتدا لوجتوا  بلعتن ام تيم: اما ق تا لعتم

بالمعدا بيلرطه بةرا عه بقيمته بزخيقته بقوااينته  زلتا زن ارتيد ل نتا  الزاتص 

باحرم ل يهم المعدا  فهذه دتق المصتيرة  بدتذا لتا فع مته لر تف بعت  التريا 

ترايتتا بتتتواح فتتق متتما  زفريقيتتا  حيتتث حرلتتا المعتتدا : ماايتتةام تتيلية الع 

 بزباحا الزاص!

دنتا فتق  - يحعتق «متيل األكدتر» معا ميخنا الةتيل لرتد الح تيم لحمتوا 

المتتتق تحتتترم تعتتتدا  - زن رجتتتًي فتتتق احتتتدى التتتريا العربيتتتة بامفريقيتتتة - قطتتتر

دتتذا تتتزبم لتتن التترزة كباًجتتا لرفيًتتا  ألاتته ل يستتمطيع زن يوثتتق  - الزبجتتا،

الزبام ر ميًا  فمزبجها بةهوا بلهر  باان يمتراا ل يهتا  قتدلا متعوى فتق 

ذه المترزة  بزختذ الرجت  ه المراحث  حمص قرلوا ل يته لنتد دتحقه  فمربصا ب

ب تص : زل تع تم زن تعتدا الزبجتا، لمنتوع بالقتااون؟ قتا : ليحقق لعه  بقتال لته

: لتت، القتااون؟ قتا  لهتتمفعيتتف تزبجتا دتذه المتترزة بدتذا ل يريحته : زل تم  قتالوا

آ تتضون انتتا : رفيقمتتق  فقتتالوا لتته     بلتتن قتتا  لعتتم ااهتتا كبجمتتق؟ ااهتتا لةتتقمق

 احسرها كبجة ل،!! بزلربا بمخ ية  ري ه باليق  راحه!

زن تعون كبجة فهذا زلر يمنعه القتااون  زلتا زن تعتون رفيقتة بلةتيقة فهتذا 

 ل يمنعه القااون!

  دتذا زلتر ا حرم هللا بيحرلتوا لتا زحت  هللازن يريحوا ل: دذا لا يريده دالء

 لجيب جدًا 
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 : لمر لم يرط  اًصا قرآايًا بحاماه

ان دالء الذين يزلمتون زن فتق القترآن زحعاًلتا بطت  كلااهتا يمعئتون ل تص 

ان لمتتر بتتن الخطتتا  لطتت  بعتت  اصتتوص : زلتتر يتتراا با تتممرار  يقولتتون

  بلتم يعطهتم لتن لطت  اتهللا المالضتة ق توبهم: القرآن لمص حة رآدتا فتق كلنته

الزاتاة  بلطتت  اتهللا حتتد السترقة فتتق لتام المجالتتة  فتإذا اتتان لمتر بدتتو لتتن 

فعليييكم بسيينتي وسيينة »: التتذين جتتاء فتتيهم حتتديث - الخ ضتتاء الرامتتدين المهتتديين

فعت  دتذا  فتنحن  - (112)«الذلفاء الراشيدين المميديينإ عُيوا عليميا بالنواَيت

  ا لاقمة فق القرآنبالنا دذا ل ص زن دنا  زحعالً : زبلص به! قالوا

  لا زلغص لمر اًصتا فتق امتا  هللا  بل رضق هللا لنهبدالء و موا لمر 

 -  ويم تت، لمتتر بل  يتتر لمتتر زن يرتتد  اًصتتا فتتق امتتا  هللا زب يجمتتده  الر تت

َوإِذَا تُۡتلَيىَٰ َعلَيۡيِمۡم }: اضسه ل يم ، دذا  بهللا تعتالص يقتو  - ل يه الصية بالسيم

ت  َءايَاتُنَا  وَن بَيِِّنََٰ َُ  لُيۡر َميا يَُكيوُن  لَاَو ٱلَِّتيَن اَل يَۡر
ۡليهُُۚ يتَآٰ أَۡو بَدِِّ َٰٓءنَا ٱۡئِت بِقُۡرَءانع َغۡيِر َهَٰ ِلقَا

 إِنِِّييٰٓ أََخياُف إِۡن َعَ يۡيُت رَ 
ٰٓ إِلَييَّإ َّبُِع إاِلَّ َما يُوَحىَٰ لَهَُ ِمن تِۡلقَآٰي  نَۡفِسيٰٓإ إِۡن أَت بِِّيي ِليٰٓ أَۡن أُبَدِِّ

  [15: ]يواح  يَۡومع َعِريم   َعتَا َ 

بلذل، ذدب املام الةافعق بلدا لن األ مة التص زن القترآن ل ينستل بستنة  

َما نَنَسيۡخ ِميۡن َءايَيةع أَۡو }: بااما ينسل القرآن بالقرآن  الممااًا ل ص قو  هللا تعالص

ۡنَمآٰ أَۡو ِمۡثِلَما نُنِسَما نَۡأِت بَِذۡير   ليسا خيًرا لن القترآن بل  بالسنة  [106: ]الرقرة  مِِّ

 لث  القرآن  

                                        

حتتديث : قطعتتة لتتن حتتديث العربتتاض بتتن  تتارية  التتذي رباه زبتتو اابا المرلتتذي بقتتا  (112)

  «األربعين النوبية»حسن صحيد  بدو الحديث الثالن بالعةربن لن زحاايث 
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فعيتتف يستتمطيع لمتتر زن ينستتل امتتا  هللا برزيتته دتتو؟ بايتتف يستتعا ل يتته 

 الصحابة الذين ل يخافون فق هللا لولة ل م؟

 لا فع  لمر ميئًا لن دذا  

ا  لا فع ه لمر زاته لنتع قوًلتا اتااوا ييختذبن لتن  تهم المالضتة ق توبهم فتق 

 بلهد زبق بعر   ه ب  مص ص هللا ل يلهد النرق 

ان ااسااًا اذا اان لسحقًا ل زااة  ي   لسمحقًا زبد الددر؟ قتد ييختذ : بلن قا 

اماستتان لتتن الزاتتاة ألاتته فقيتتر فتتق دتتذه الستتنة  بيغنيتته هللا فتتي ييختتذ فتتق العتتام 

 اام لعطيًا ل زااة ل آخذًا لها القاام  ب  يصرد فق العام الق

حتابح المميمتق  بليينتة  األقرع بتن: لعربيةدنا  زاا  لن كلماء القرا   ا

يمتيلضهم ب عالتة  صت ص هللا ل يته ب ت مبن حصن الضزاري بزلثالهما  اان النرتق 

لتتن التتدايا  يعطتتيهم ايادتتا حمتتص ير تتل ا تتيلهم  بتثرتتا زقتتدالهم فيتته  بتمتترعهم 

 قرا  هم  

وتت  زبتتو بعتتر يضعتت  دتتذا لعهتتم  باتتذل، وتت  لمتتر  حمتتص حستتن ا تتيلهم 

قرتتا  هم لعهتتم  ف تتم يعتتد املتتام فتتق حاجتتة التتص زن يمتتيلف ق تتوبهم  بحستن ا تتيم 

 ان هللا زلز ام يم بز نص لنعم  : بلذل، قا  لمر بصريد العرارة

ام تتيم التتذي اامصتتر ل تتص الضتتر  بالتتربم يمتتيلف لثتت  دتتالء الزلمتتاء 

األلرا ؟! لا لاا ام تيم فتق حاجتة التص زن يمتيلف دتالء  دنتا  لصتارل 

 بحصي مها لن دالء  ل زااة زبلص 

 فعمر لم يسقط السهم لعن لم يوجد المسمحق  
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ألاته ل يوجتد لريتد بل التاء   «فق الرقا »احن فق لصراا ل يوجد  هم 

 د  اقو  اانا لط نا دذا النهللا؟ لم اعط ه  ب  لم يوجد المسمحق  

باامتتا  «العتتال ين ل يهتتا»اذا اتتان دنتتا  فتتق ب تتد ل تجمتتع الزاتتاة بوا تتطة 

اا دتتم التتذين يعطتتون الزاتتاة  يعتتون  تتهم العتتال ين ل يهتتا لوقوفًتتا بلتتيح األفتتر

 اه ليح لوجواًا ًي  ألللع

جا زة الم ، فيص  العالمية فيهتا خمتح جتوا ز لنهتا جتا زة الطتب بجتا زة 

التل فتق بعت  الستنوا،      الع وم بجا زة الدرا ا، ام يلية بجا زة األا 

زلغيتا الجتا زة  : ن يسمحقها  ل يقا  دنتاحجرا الجا زة  اذ لم يوجد ل: يقولون

ن يستتمحق دتتذه زلتتص االجتتا زة لوجتتواة بلعتتن لتتم يوجتتد بحتتث يرقتتص بصتتاحره 

 الجا زة  صضة ال محقاق دق المق المنعا باامها 

هنا لاذا فع  لمر؟ ااه لم يعد دنا  لن يسمحق زن يعون لالضًا ق رته  بلعتن ف

اليتته المالعيتتة بالةتتافعية  لتتم ي تتغ التتنهللا  بلتتذل، القتتو  الصتتحيد التتذي ذدتتب

يدتتته زلتتا فصتت مه ب ازن  تتهم المالضتتة بتتاق زبتتد التتددر  بدتتذ: بالحناب تتة ب يتتردم

  (113)«فقد الزااة»باألالة فق امابق 

صتتراا لنمتتيلف النتتا  ل تتص  تتهم المالضتتة بتتاق  باحتتن فتتق حاجتتة اليتته فتتق ل

 ام يم 

الذين يدخ ون فق ام يم  بيحتاربون لتن زد تيهم بذبيهتم بلتن الجمالتا، 

 المنصيرية فق حاجة الص زن اميلف ق وبهم  حمص ير ل ايمااهم  

                                        

 ( 606 - 2/601ل قرضابي ) «فقه الزااة»ين ر  (113)
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احتن فتق حاجتة التص زن امتيلف بعت  الزلمتاء فتق بعت  التريا  بكلمتتاء 

القرا تت   ليتتدخ وا فتتق ام تتيم  بيتتدخ  لعهتتم لتتن براءدتتم  زب ل تتص األقتت  ل 

 لن اخ  فق ام يم لن زترالهم  يحاربون 

 لية دذه  يا ة مر

 هللا  بلط  حدًا لن حدبا هللا؟! فعيف يقا  ان لمر زبقف اًصا فق اما 

 : فًا لند اما  هللاالمر اان بق

زاه اان بقافًا لند اما  هللا  لتو ذاتر لته زحتد آيتة زب : لمر اان لن زبصافه

حمتص ان الترزة راتته بدتو ل تص حديثًا   رلان لا يرجع لن رزيه الص النهللا  

ايف تضع  دتذا يتا زليتر : المنرر حينما زراا زن يلع حدًا زل ص ل مهور فقالا له

َكييياَن َزۡو   وَ َو َزۡو   اَوإِۡن أََردتُّيييُم ٱۡسيييتِۡبدَ }: المتتتالنين بهللا تعتتتالص يقتتتو  َءاتَۡييييتُۡم  مَّ

ُمنَّ لِنَطار   فيمتار، اآليتة التص زن المهتر قتد  [20: لنساء]ا  ا  ا فاََل تَۡأُختُوا  ِمۡنهُ َشيۡ إِۡحدَىَٰ

زصتابا المترزة بزخطتي »: ير غ قنطاًرا  فرجع لمتر لتن رزيته التص رزيهتا بقتا 

القترآن ذاتر دتذا : لع زن لتا ا تمدلا بته المترزة يمعتن زن ينتاق  بيقتا   «لمر

 لمر لاا لن رزيه الص رزي المرزة ل ص  ري  المرالغة  بلعن 

 زن يعط  اًصا لن اما  هللا   ل يمعن لعمر بل لغير لمر

بلتتا فع تته فتتق لتتام المجالتتة لتتن ا تتقال حتتد الستترقة  اتتان ذلتت، ألن متترهة 

زن النتتا  اذا امتتمد، المجالتتة بلمتتا ل يستترقون ال لتتن حاجتتة  ل : قالتتا

يستترق الستتارق ال ألاتته جتتا ع يريتتد زن يةتترع بطنتته بزن يمتتر لعدتتته  بالجتتوع 

 اافر  بالجوع ل يرحم  

زى لمر دذه مرهة لالة توجتب ايقتال الحتد  لتم يجتب الحتد لن زج  ذل، ر
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ثتتم ز تتقطه لمتتر  ل  الحتتد لتتم يجتتب ز اً تتا  لتتم يستتمول متتربله  لتتم تنمتتف 

ادرأوا »  (114)«أدرأو الَيييدود بالشيييبمات»: الةتتترهة  بقتتتد جتتتاء فتتتق الحتتتديث

الَدود عن المسلمين ما استطعتمإ فإن كان له مذر  فذلوا سبيلهإ فإن اإلمام 

  (115)«العفو خير من أن يذطئ في العقوبة أن يذطئ في

بدذا اان فق الحجاك فقط  بلعن فق لصر زب فتق الةتام زب العتراق لتم يترا 

 زن الحد زبقف حيث بجد، المجالة بجد، الةرهة  

م يستمول بجتب  ل  بت  الحتد لتم يجتب بلتم يقتم  ألاته لت افعمر لم يوقف حدً 

 مربله  بلم تنمف لوااعه 

   هللا لنهرضق دذا لا فع ه لمر 

زن فتق القترآن زحعاًلتا لاقمتة : فعيف ييتينا دالء فق آخر الزلان  بيقولون

                                        

بزخرجته ابتن الستمعااق   سند زبق حنيضتة لتن ابتن لرتا  لرفوًلتارباه الحارثق فق ل (114)

بفق  نده لن ل يعترل  بقتا  : بقا  الحافظ ابن حجر  لن لمر بن لرد العزيز لر ًي 

اممهر ل ص األلسنة بالمعربل فتق امتب الحتديث زاته لتن قتو  لمتر بتن الخطتا  : زيًلا

زاته جتاء لتن حتديث  «المعرفتة»بذاتر الريهقتق فتق   (166( بترقم )71) «اةف الخضتاء»

 ( 314( برقم )1/227ل منابي ) «في  القدير»  ل ص لرفوًلا

حتتديث لا ةتتة ل : ا  بقتتا رضتتق هللا لنهتتزخرجتته المرلتتذي فتتق الحتتدبا لتتن لا ةتتة  (115)

اعرفه لرفوًلا ال لن حديث لحمد بن ربيعتة لتن يزيتد بتن كيتاا الدلةتقق لتن الزدتري 

اا يت  برباه بايتع لتن يزيتد بتن ك ل يته ب ت مصت ص هللالن لربة لن لا ةتة لتن النرتق 

احتو دتذا لتن  يتر باحتد لتن زصتحا   يرفعه  برباية بايع زصتد  بقتد ربى احوه بلم

اا الدلةتتقق ضتتعيف فتتق يتتزاهتتم قتتالوا لثتت  ذلتت،  بيزيتتد بتتن ك صتت ص هللا ل يتته ب تت مالنرتتق 

  6/198) «لارضتة األحتوذي»  الحديث بيزيد بن زبق كياا العوفق زثرا لن دتذا بزقتدم

 بيرب،  - ( اار العمب الع مية199

صتحيد ام تناا  بخالضته التذدرق بتين : ( بقتا 4/384) «المستمدر »بقد زخرجته الحتاام فتق 

 مالق لمرب  : يزيد بن كياا قا  فيه النسا ق
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 قد بط  كلااها؟ زين دذا العيم زيها القوم؟ 

القتترآن جتتاء حجتتة هللا ل تتص النتتا   التتص زن يتترط هللا األرض بلتتن ل يهتتا  

ٰٓأَيَُّميا ٱلنَّيا ُ }زحعالته ثابمتة   ٰٓأَيَُّميا ٱلَّيِتيَن َءاَمنُي}ب  يََٰ تخالتب النتا  بتخالتتب   وا  يََٰ

المالنين فق لهد النروة  بفق لهد الصحابة  بفق الدبلة األلوية  بفق الدبلتة 

صتر الحاضتر عالعرا ية  بفق الدبلة العثمااية  بفق العصر الحاضر  ببعتد ال

 لةرين قراًا  بالص زن يةاء هللا ببعد 

 يستتمطيع زحتتد زن حعتتام القتترآن ثابمتتة ألاهتتا تمثتت  زلتتر هللا تعتتالص باهيتته  بلز

يرا زلر هللا تعالص باهيه  ايف يسمطيع المخ وق اللتعيف زن يجعت  اضسته اتدًا 

ل خالق القوي القاار الع تيم الحعتيم؟ ايتف يستمطيع اماستان اللتعيف المحتدبا 

 َكبُيَرۡت َكِلَمية  }زاا زل تم لنت، بمصتالحق بلصتالد لرتاا ؟ : امارا  زن يقو  هلل

ِهِمۡمُۚ تَۡذُرُ  ِمۡن    [5: ]العهف ا  إِن يَقُولُوَن إاِلَّ َكِتب  أَۡفَوَٰ

قد  األقدا  دو القرآن العريم  بل يجوك زبدًا زن استمد ألحتد زن يمطتاب  

زحعتتتام القتتترآن  ان ل ينتتتا زن اطرتتتق:   احتتتن اقتتتو لتتتز بجتتت  هللال تتتص امتتتا  

 بلوابطها بمربلها 

ل متتت، زن دنتتتا  زااً تتتا لتتتن المستتت مين ز تتتاطبا ا تتتمخدام دتتتذه األحعتتتام  

 تيهم بليستوا ببضعودا فق  ير لوضعها  بدالء ل م، زن ام يم حجتة ل

 دم حجة ل ص ام يم 

يجتتب زن اتتدلو النتتا  التتص زن ي مزلتتوا زحعتتام هللا بةتتربلها  اذا بجتتد لتتن 

بل  ي  تتم كبجمتته األبلتتص زب الثاايتتة  بل يرلتتص حتتق هللا يهتتا  بل يقتتيم العتتد  

امتا  حدبا هللا  بخرم ل ص زحعام  ينضق ل يها بالمعربل  فهذا قد خرم ل ص
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 هللا  باما  هللا حجة ل يه 

نضعنتا اسي  هللا ترار  بتعالص زن يضقهنا فق ايننا  بان يع منتا لتا ينضعنتا بزن ي

 بما ل منا  ااه  ميع قريب 

زقتو  قتتولق دتذا  بز تتمغضر هللا تعتالص لتتق بلعتم  فا تتمغضربه ااته دتتو الغضتتور 

 الرحيم  باالوه يسمجب لعم 

 : طرة الثاايةالخ

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

زن دتذا الستيم المزلتوم  تيم دت    تيم ل : ل كالا األيام تثرا لا ق نتاه

يقتتوم ل تتص ز تتح لمينتتة  بل ل تتص راتتا ز راينتتة  اامتتا يقتتوم ل تتص لتتا تريتتده 

 ا را ي   

لا تريده ا ترا ي  دتو التذي ينضتذ بدتو التذي يملتق  بلتا اريتده  ل اعطتق 

احتتن اقتترر بالض ستتطينيون  «امنيتتادو»لنتته ال لتتن ثقتتب امبتترة  دعتتذا يقتتو  

ا تتتمعيء بل يرتتتالق بيحتتتد  ل يرتتتالق بالريعتتتا  بل   ينضتتتذبن! يقتتتو  دتتتذا بعتتت

بيبرببا  بل برب يا  بل بالصين  بل بتالعر   بل بتالعجم  ااته يقترر بينضتذ 

 و لا يقرره ب  يريد لن الض سطينيين زن ينضذبا لا يقرره د

  «زبتتو  نتتيم»بلتتذل، قتترر زن يقتتيم لستتمولنة فتتق القتتد  الةتترقية فتتق جرتت  

ال الحمجتام  بدتذا      ببعد زيام ق ي ة  يردا المنضيذ  ألانا ل ام ت، ال الصتراخ

 ل يغير لن الواقع ميئًا  

ل يمعن زن تخلع ا را ي  ال لمنطق القوة  ل لقوة المنطتق  لنطتق القتوة 



 158 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 زن تمراجع   دو الذي يجرردا ل ص

الجهتتتاا فتتتق  تتتري  هللا  الامضاضتتتة الجديتتتدة  اامضاضتتتة الةتتترا  باأللضتتتا  

بالرجا  بالنساء  حما  بالجهاا ام يلق بحز  هللا  ا  دتالء دتم التذين 

 يجرربن ا را ي  ل ص زن تمراجع 

بقتتد ل تمراجتتع اليتتوم  بلعتتن ل تتص األقتت  ترقتتص الةتتع ة لمقتتدة ل تنطضتتئ زبتتدا 

 حمص اسمرا حقوقنا  بحمص ل اس م فق قد نا بلسجداا األقصص  

دتتتالء ل يريتتتدبن زن يرقتتتص لنتتتا متتتقء  لةتتترا، اآللل يتتتراا لهتتتم زن 

يستتمولنوا القتتد  الةتترقية  بترقتتص دتتذه األق يتتة العربيتتة المستت مة بالمستتيحية ل 

ابي قطتتترة فتتتق دتتتذا الرحتتتر لتتتن ام تتترا ي يين  دتتتذا لتتتا يريتتتده دتتتالء تستتت

 المسمعرربن  

احتتن : طيع زن اقتتو  ال زانتتا اتترف  دتتذا  بل استت م بتته  باقتتو ملتتاذا استت

زصحا  الحق  ب ن   ادافع لنه  باقات  فق  تري ه لتا اام فينتا لترق ينتر  

 باضح يمراا  

ن ل يهتوا جولتة زب جولمتان باحن اعمقد زن الحق لنمصر فق النهاية  قد يعتو

}بَيۡر نَۡقيِتُف زب ثيط  بلعن ابلة الرالت   تالة  بابلتة الحتق التص قيتام الستالة 

 ِ ِِّّۖ ََ ِطِر فَيَۡدَمَُهَُ فَيِإذَا ُهيَو َزاِهيِّۖ  بِحۡل ي  [18: ]األاريتاء  َعلَى ٱۡلبََٰ ََ يُِّّۖ َوَزَهيَِّۖ }َولُيۡر  ََ آَٰء ٱۡل

ِطَر َكاَن َزُهول   ِطُرُۚ إِنَّ ٱۡلبََٰ    [81: ]ام راء ا ٱۡلبََٰ

 ال هم ااصراا بااصر بنا  ال هم زلزاا بزلز بنا  

ال هتتم زلتتز ام تتيم بزيتتد المستت مين  ال هتتم اجعتت  ا متتة ام تتيم دتتق الع يتتا  

 باجع  ا مة زلداء ام يم دق السض ص  



 159 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ال هتتم ااصتتراا ل تتص زلتتدا ، زلتتداء ام تتيم  ال هتتم ااصتتراا ل تتص اليهتتوا 

ااصراا ل ص اليهوا المعمدين الغاارين  ال هم ااصتراا المعمدين الغاارين  ال هم 

ال هم ااصراا ل تص زلتدا ، زلتداء التدين  ال هتم  ل ص اليهوا المعمدين الغاارين 

را لنتتا ايتتددم  بفتت  حتتددم  بزا  ابلتتمهم  بزذدتتب لتتن زرضتت،  تت طااهم  

 بزاز  ل يهم بي ، الذي ل يرا ل ص القوم المجرلين  

رمدا  بل تع نا الص زاضستنا لرفتة لتين بل زقت  لتن ال هم ديئ لنا لن زلراا 

 ذل، 

ال هم ب  زلوراا خياراتا  بل تتو  زلوراتا متراراا  بارفتع لقمت، ب لتر، 

لنا  بل ته عنا بما فع  السهضاء لنا  بل تس ط ل ينتا بتذاوبنا لتن ل يخافت، بل 

 ين يرحمنا  باجع  دذا الر د آلنا لطمئنًا  خاء رخاء ب ا ر بيا المس م

َربَّنَيا ٱۡغِفييۡر لَنَيا ذُنُوبَنَييا َوإِۡسيَرافَنَا فِيييٰٓ أَۡمِرنَيا َوثَبِِّييۡت أَۡليدَاَمنَا َوٱنُ ييۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَييۡوِم }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ٰٓأَيَُّمييا ٱ}: تعتتالصلرتتاا هللا  يقتتو  هللا  ُِۚ يََٰ ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ لَّييِتيَن إِنَّ ٱ

  [56: ]األحزا  َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما 

ال هم ص  ب ت م ببتار  ل تص لرتد  بر تول، لحمتد بل تص آلته بصتحره  

 بالمابعين لهم بإحسان الص يوم الدين 

َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِرۗ وَ } َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ُ يَۡعلَيُم َوأَلِِم ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ لَِتۡكُر ٱ

  [45: ]العنعرو،  َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 القمر الصنالق ام را ي ق - 9

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

قرزاا فق دذا األ روع اري زثار المواجع  بزحتزن الق تو   ذلت، النرتي التذي ل 

ا ته  فاجيتنتا ا ترا ي  بفاجتي، العتالم ا ته  بتين زل قتا يزا  صتداه فتق العتالم 

صتترحا ضتتمن اب  ثماايتتة فتتق العتتالم زقمتتًرا صتتناليًا  اخ تتا لتتالم الضلتتاء  ب

 النوع لن المعنولوجيا الممطورة  تم ، دذا

با تترا ي  حينمتتا تم تت، قمتتًرا لتتن دتتذا النتتوع  ل يمعتتن ال زن يعتتون قمتتًرا 

ا  بفمتتًرا فمتتًرا   يصتتور لواقعنتتا ل مجستتح ل ينتتا   يعةتتف زرضتتنا متترًرا متتررً 

 بجًهتتا - ابن زن تعممتتد ل تتص زلريعتتا بل ل تتص  يردتتا - ب يصتتور زبضتتالنا

 لوجه دذا لا صنعمه ا را ي  

انتا انتا فتق ذلت، الوقتا قرت  زن زتذار، دذا الذي فع مه ا را ي   بتتذار، 

: اقرز دذا الخرر  فق ال ي ة السابقة  فق اقاش لوي  بجد  حتاا حتو  المصتوير

 زدو حي  زم حرام؟!

ا ترا ي  تصتنع قمتًرا يصتور زرضتتنا باياراتا بات  متقء لنتداا  باحتتن ل 

 د  المصوير جا ز زم لمنوع؟!: كلنا امجاا 

العتالم اآلن اامقت  لتن لرح تة صتنالية التص لرح تة : بذاراق دذا بيلر آخر

الصتتنالة األب  دتتو زخترى  احتتن فتتق زباختتر لصتتر الصتنالة الثتتااق  لصتتر 

ر الجهد الرداق ل اسان  بد  زن يعم  اماستان بجستمه فة فيه تواآلل الذي اااا
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ببداه  اآللة توفر ل يه ذل،  بد  زن يمةتق ل تص رج يته  يراتب الستيارة  بتد  

زن ينستتتل بيديتتته يجتتتد المطرعتتتة تتتتوفر لتتته ذلتتت، زضتتتعال األضتتتعال بآلل 

 األضعال  

ها زن تتوفر صنالية األبلص اااا لهمملدذا لصر الصنالة األب   الثورة ا

 اآللة لاقة اماسان الرداية  

زلتتتا لصتتتر الصتتتنالة الثتتتااق  فمهمتتتة اآللتتتة فيتتته زن تتتتوفر الجهتتتد التتتذدنق 

ل اسان  لصر العمريوتر  الةقء الذي يمعتن زن تعم ته فتق متهر زب فتق  تنة 

ة  بتتت  ان قتتتدرة دتتتذا الجهتتتاك العجيتتتب  تتتيمعتتتن زن يضع تتته العمريتتتوتر فتتتق لح

 د يوم تملالف يوًلا بع «العمريوتر»

 دعذا بص  القوم  

لاذا اسمق دذا الةقء التذي صتنعه القتوم؟ : باحن لا ابراا؟ احن لخم ضون

زدو العق  األلعمرباق زم دو الدلا  املعمرباق؟ زدو الحا ب اآللق؟ زم استميه 

التل       م استميه العمريتوتر؟ زمز ؟ زم الحستابة؟ االحا رو ؟ زم استميه المحست

 دعذا امجاا   

اتالثور فتق الستاقية زب  «لح ت،  تر»العالم صار متيئًا آختر  باحتن ل كلنتا 

الحمار فق الطاحون  يتدبر بيتدبر بيستير بيستير  بالمعتان التذي اامهتص اليته 

دتتو التتذي بتتدز لنتته  ح قتتة لضر تتة  اا تترة ل اختترم لنهتتا  ل كلنتتا فتتق  تتجن 

 متة لهذبتة  تعريتر بالتريا الناليتة ا «التريا الناليتة»المخ ف  ل كالوا يسموانا 

  لرالتتتاة «الناليتتتة»: يقولتتتون «التتتريا الممخ ضتتتة»ل طتتتف  بتتتد  زن يقولتتتوا 

 اا زب لع ه ايهام لنا زانا فق لريق النمو  رلمةال
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باحن ل انمو بالقتدر العتافق  ألانتا احتاب  زن ا حتق بتالقوم فن هتث با هتث  

ستع بارا  بارا   بلعن اجد زن المستافة ل تلتيق بمتربر التزلن  بت  تم

 بتمسع 

اانا اراب حماًرا  بدم يرارون حصااًا  فإذا رارنا حصااًا راروا قطتاًرا زب 

 يارة  فإذا رارنا السيارة بجداادم راروا لا رة  فإذا رارنتا الطتا رة بجتداادم 

: راروا الصاربخ براروا لرااب الضلاء  ببص وا الص القمتر  ثتم احتن اقتو 

ل تصدقوا زاهتم بصت وا التص : لن يقو  د  بص وا الص القمر؟ فينا لن المةايل

 القمر  دذه خرافا،!!

 دذا لا ل كلنا فيه 

رة؟ باذا رارنتا اثم لاذا اصنع احن؟ اذا رارنا السيارة  د  احن صنعنا السي

الطا رة لن زحدط لتراك  فهت  احتن التذين صتنعنادا؟ احتن لتم اصتنع لحرًاتا 

تقتتا دتتق صتتنالة استتموراه  زل تتم صتتنالة لنتتداا اذا ار «لوتتتور»ي زقتتط  

بلتن  «المحراتا،»  اجمتع فتق اياراتا  بلعتن ارعتد ات  الرعتد لتن «المجميع»

 دذه األمياء األ ا ية فق الصنالة  

 زاحن لمقدلون؟ 

لتتيح الممقتتدم دتتو التتذي يراتتب  تتيارة لتتن زحتتدط لتتراك  اامتتا دتتو التتذي 

الخمستتتما ة زب األلتتتف  بتضمختتتر  «المر تتتيد »يصتتتنعها  زاتتتا حينمتتتا تراتتتب 

اتا لتم زاألرض اهرًا  لا قيمم، يتا رااتب الخمستما ة باأللتف ب بتزدص بتنهب

 تصنع فيها ترً ا باحدًا؟!

يمعتتن لمصتتااع زلماايتتا زن تنتتم  لتت، لتتا تريتتد  بتخرجهتتا با تتم، خاصتتة  
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بتلتع فيهتا لتتن العماليتا، لتتا لتم يوضتع لغيتتر   ألاهتا تيختتذ اقتوا   بتتتربم 

 بلالمها  

 لسنا لمقدلين اذن!

بتوا  الحلتارة لتا زيصنع لنا  ل ت نتوا زانتا اخ نتا اذا اان  يراا دو الذي 

الذي زلتالق لتيح لتن صتنالمنا  بلتا االتا دتذه  «المعيرفون»اام دذا المعرر 

المق تصوراق زلالعم ل م ضزيون ليسا لن صنع زيتدينا بالم ضزيتون  «العاليرا»

التتذي ينقتت  دتتذا لتتن المستتجد لتتيح لتتن صتتنالمنا فتتنحن لستتنا لمقتتدلين احتتن 

 لنمجون  بلسمورابن ل لنةئون  بلق دبن ل لرمعربن   لسمه عون ل

فع ينا زن احزن ل ص زاضسنا  بزن ارعق ل ص زاضسنا  اذا ا تمطالا ا ترا ي  

زن تط ق قمًرا صتناليًا  باحتن ل كلنتا امغنتص بتالقمر  نتاء الةتعراء  بل كلنتا 

دتت  يجتتوك لنتتا زن اط تتق قمتتًرا يصتتور زب لتتا رة : اخم تتف فتتق حعتتم المصتتوير

 طيع تصور  بالمصوير حرام؟! دذه دق حالنا  ا م

ل كلنا فق اا رة المخ ف لا النا ل اصنع بييدينا لا احمام اليته  اامتا يصتنع 

صتتنع لتتا ا  اذا انتتا ل اتتزرع لتتا ايا تته  بل اذلتت،  يراتتا  دتتذا دتتو المخ تتف حقًتت

 اسمعم ه  فهذا دو المخ ف 

اصتتف زقواتهتتا لتتن لر تتف  بتتيا المستت مين بتتيا كراليتتة بلعنهتتا تستتمورا 

ا فق اثير لتن بتيا المست مين  ثتم  ير المس مين! لو اضوا زيديهم لنا لممنا جولً 

باألجهزة لن صتنع  يراتا  بالستيل التذي اتدافع بته لتن زاضستنا  «المااينا،»

لن الذي يصنعه لنا؟! ا تمطالا القتوا، المست حة المصترية زن تصتنع بعت  

 ة فق زيدي  يراا  األمياء  بلعن ل كالا الصنالا، الثقي 
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ايتتف ا تتمطالا ا تترا ي  زن تضعتت  دتتذا ا تته باحتتن لتتم اضعتت  متتيئًا؟ لستتنا 

 لسمق ين حقيقة  بل  ااة زاضسنا حقيقة  اذا لم يعن  يحنا لن صنع زيدينا  

حعوا زن زحد ل و  المس مين فق الهند لن ل و  المغو   حينما بلتق الم ت، 

زن يحمض تتتوا بممويجتتته  فعتتتان لتتتن بعتتتد زن اصتتتره هللا ل تتتص المةتتتراين  زراابا 

اراتب دتذا : لرا م الحض  زن يراب فيًي ضخًما لزينًا  فجئ له بالضي  بقيت  لته

: دذا الضي  لن الذي يقواه؟ قتالوا لته: الضي  لممر بالمدينة بيرا  النا   فقا  لهم

اذن ل ا تمطيع : له  ا ح دو الذي يقواه  دو الذي يدربه  دو الذي ييلره قتا 

ه  ل زراتتب لطيتتة كلالهتتا بيتتد رجتت   يتتري  دتتاتوا جتتوااي  براتتب زن زرارتت

ن يحراته  زلتا زن يراتب زاه دو الذي يسمطيع زن يسو ه بزن يقتواه بجوااه أل

 مقف  بل زن يحراها فممحر   في اابة ل يسمطيع زن يوقضها ف

دذا لثا  لوضعنا  احن اسمخدم المعنولوجيا المق يصنعها  يراا  بلتذل، لتو 

تعط تا لتا ا تمطعنا زن اضعت  متيئًا  فتق بعت  بتيا الخ تي  تعط تا  خربا زب

لحطتتة اهربا يتتة اريتترة باتتان خ تتًي  يتتر لتتااي  فموقضتتا الحيتتاة فتتق اصتتف 

لتتن ل بتتد  المدينتتة  لمتتاذا؟ ألاهتتم لتتم يستتمطيعوا زن يضع تتوا زلتتام دتتذا الخ تت  متتيئًا 

 خرير زجنرق لن المصنع الذي صنعها  

ق ب د لن بيا الخ تي  لتاذا يصتنع النتا ؟ ل تصوربا اذا توقضا العهرباء ف

تسمطيع زن تةغ  لعيضًا  بل لربحة  بل زن تةر  مربة لتن لتاء بتارا  بل 

لن الخريتر  ل بد  لن الخواجة ل بد  زن تجد فق ال ي  لا يلقء  رفم،  بلعن

 احن اذن لالة ل ص  يراا  

اليا اليهتا فتق  انا لن لدة زمهر زلقق لحاضرة: بلع دذا زقو  لعم ميئًا
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جالعة الم ، فيص  بالتدلام  باتان لتن األ تئ ة العجيرتة المتق بجهتا التق بعتد 

:  تتاا  يقتتو  - «لوقضنتتا لتتن الحلتتارة»باتتان لوضتتولها لتتن  - المحاضتترة

زاا تحدثنا لن الحلارة  بلتن المقتدم  ل تص حتين  تمعنا خطرتة ألحتد التدلاة 

فترا  العضترة ليةتمغ وا بتالع م  الحمتد هللا التذي  تخر لنتا ام: الدينيين يقتو  فيهتا

 بفر نا احن لعرااة هللا!!!

اا ربا  راء دذا الذي كلموه االية ل دين  يحمد هللا ل ص زن ل ت، األفترا  

الع تتم  بفر نتتا احتتن ل معرتتد! المرتتر دتتذه اعمتتة  بدتتق لصتتيرة  هللا يحمتتد  بل 

 ه ب ية: زن اصرد لالة ل ص  يراا يحمد ل ص لعربه  واه  بلعن دذ

ة  }:  تترحااه بتعتتالص يقتتو  ربنتتا يين لُييوَّ ييا ٱۡسييتََطۡعتُم مِِّ بَيياِ  َوأَِعييدُّوا  لَُمييم مَّ  َوِميين رِِّ

كُمٱۡلَذۡيِر  ِ َوَعيدُوَّ ََّ صت ص هللا ل يته   بيقتو  النرتق [60: ]األاضتا   تُۡرِهبُوَن بِهِۦ َعيدُوَّ ٱ

صييانعه يَتسييب فييي : إن هللا يييدخر بالسييمم الواحييد ثالثيية نفيير الجنيية»: ب تت م

 ه الذي يلتعه فتق القتو  زب لنر  (116)...« صنعته الذيرإ والرامي بهإ ومنبله

 النر  

: ليته  بلهتذا قتا  فقهتاء المست ميناالصااع لثا   ألاه يوفر لرلة لا تحمتام 

ان ل ص المس مين زن يعون لهم لن الع وم بالصنالا، لتا يغنتيهم لتن  يتردم  

زن يعون فق األلة لن األلرتاء د ل ب بدذا يعمرره الع ماء لن فربض العضايا، 

                                        

صتحيد ام تناا ببافقته التذدرق  : رباه زبو اابا بال ضظ لته  بالنستا ق بالحتاام  بقتا  (116)

المنمقتص لتن »   رضتق هللا لنتهلحاام ب يردا  لن لقرتة بتن لتالر بالريهقق لن لريق ا

قتا  الةتيل القرضتابي   (686( بترقم )1/380ل قرضتابي )« اما  المر يب بالمرديتب

بفق دذا تر يب ل مس مين فق اتقان الصتنالا، الحربيتة المتق تمتددم : لع قًا ل ص الحديث

لتن  نزن فعت  دتذا بنيتة الخيتر لتوبالسيل بالذخيرة  حمص ل يعواوا لالة ل ص  يردم  ب

 العرااة بالجهاا يسمحق صاحره الجنة  
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بالمهند تتتتين بالعيمتتتتابيين بالض عيتتتتين بالجيولتتتتوجيين بالضيزيتتتتا يين  بجميتتتتع 

المدايتة بالعستعرية  لتا : زصنال الع وم  بجميتع زصتنال الصتنالا، الدايويتة

ن يمتدبا زيتديهم زيسد الثغرا،  بيغطق ا  الحاجا،  بل يحوم المس مين التص 

 ص األلة  لغيردم  دذا فرض اضاية ل 

زاه اذا بجد لتدا اتال لتن الع متاء بالخرتراء فتق : «فرض العضاية»بلعنص 

األلة ام يلية  قط امثم لنهم  باذا لم يوجد دذا العتدا زثتم المست مون لالتة  

بالتتتذاب  ألاهتتتم فرلتتتوا فتتتق باجتتتب ل تتتيهم      بالمعصتتتية     بتتتاطبا بتتتامثم

خاصتة  ألاهتم لستتابلون   بالملتالن  زثتم المست مون لالتتة بزبلتو األلتر فتتيهم

كلكييم را  ومسييموو عيين رعيتييهإ اإلمييام را  »باتت  راع لستتاب  لتتن رليمتته 

  (117)...« ومسموو عن رعيته

احتن المستت مين ل ينتتا زن احتتاب  ا تمدرا  لتتا فاتنتتا  بزن ا حتتق بالراتتب  ل 

 ادع ا را ي  تمضوق ل ينا  بلماذا تمضوق ا را ي  ل ينا؟ 

العر   بزلف ل يون لن المست مين جميعًتا  لا مق ل يون لن : احن زاثر لن

 لنداا قدرة بةرية دا  ة اسمطيع زن اضع  بها العثير  

بلنتتداا القتتدرة الماايتتة بالقمصتتااية  فريااتتا لتتن زل تتم بتتيا هللا لتتن ااحيتتة 

خصتتتوبة المربتتتة  بلتتتن ااحيتتتة بجتتتوا الرحتتتار باألاهتتتار  بلتتتن ااحيتتتة بجتتتوا 

 المعاان  

                                        

والرَير را  فيي »: ب  بتمممتهرضتق هللا لنهترباه الرخاري  بلس م  لن ابتن لمتر  (117)

أهلييه ومسييموو عيين رعيتييهإ والمييرأة راعييية فييي بيييت زوَمييا ومسييمولة عيين رعيتميياإ 

   «را  ومسيموو عين رعيتيهوالذادم را  في ماو سيده ومسموو عين رعيتيهإ وكلكيم 

 (  1108( برقم )2/553« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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باحتتن لتتن الناحيتتة الربحيتتة ام تت، الر تتالة الع يمتتة القتتاارة ل تتص زن تستتعد 

 العالم  بدق ر الة ام يم  

لنداا لن لقولا، السيااة بالقتدرة  لتا يجع نتا امرتوز لعاامنتا تحتا الةتمح  

لتم استمضد  لتم احتاب  زن لو ا مضداا لما زد نا هللا له  بلما بدرنا هللا ايتاه  بلعننتا 

اتتدبر حتتو  زاضستتنا  ل اراجتتع زاضستتنا باحا تترها امتتا دتتو متتين  كلنتتا امقتتدم  ل

  بدتتتو متتتين المتتتالن  التتتذي يحا تتتب اضستتته بينقتتتددا  قرتتت  زن يحا تتتره ربتتته

دت  زثمتر ا النتا : «النقد الذاتق»ا  بدو لا يسمواه الجمالا، الممحلرة زيلً 

 المع يمق؟ د  زتص زا ه؟ زب دو فق حاجة الص لراجعة  

زلريعا تنقتد ا الهتا المع يمتق  بامتب زدت  الضعتر بامصتيل فيهتا امابًتا زب  

اذا لتتم تمتتدار  ا الهتتا المع يمتتق   «زلريعتتا ل تتص حافتتة الخطتتر»: ر تتالة تقتتو 

قولتوا لنتا رزيعتم فتق : لتن اليابتاايين  بقتالوا لهتم     بجاء، بياتا  لتن  يردتا

 فيه؟ بن دلاذا تج - المع يم بعيون  يراا - المع يم لنداا

 الص دذا الحد ينقد القوم زاضسهم  بيراجعون  يا اتهم  : اا ربا

 احن اخرم لووضين يج سون ل ص المعاتب  د  اخرم ل ماء بباحثين؟ 

احن فق حاجة الص لراجعة زا ممنا المع يميتة  بف ستضمنا المع يميتة  احتن فتق 

 حاجة الص تربية حقيقية  

ليتتة بالثقافيتتة باألخيقيتتة  احتتن فتتق حاجتتة التتص تطتتوير زبضتتالنا الجمما

 ل نوابغ لن زبنا نا       بحيث اميد الضرصة فق زقطاراا ل موادب الةابة

يقتدم المحستو        يقدم الثرثار     لر ف فق اثير لن الريا يقدم المنافق

بل يقتتدم العتتفء القتتاار  اثيتتًرا لتتا ل يوضتتع اماستتان المنا تتب فتتق المعتتان 
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يجتد حقته بلتم يجتد لعااته  بلتم يوضتع فتق لوضتعه   المنا ب  اماستان اذا لتم

يتنعم  بيعمتز  الحيتاة  بدتو  اثيًرا لتا ييتي  بيمتر  قولته بيهجتر بلنته  زب

 لودرة يمعن زن تنمو  بزن تنرا  بزن تثمر  

قتد حعتتوا فتق زابنتتا العربتق زن لنمتترة بتتن متداا العرستتق  اتان ز تتوا ال تتون  

ان لمربًاتا لرلايتة امبت  اياته باان زبوه يحقتر متياه بل يعتاا يعمترل بته  فعت

زحد العريد  ف ما ز ار، بع  القرا   ل ص بنق لرح بقف لنمترة يمضترم بدتو 

يرلتتص الجمتتا   بقتتد اتتاا المغيتتربن يقمحمتتون الحمتتص  بينمهعتتون الحرلتتا،  

يتا زبتا  : لالت،؟ اتر  قتا  لته: بوهزلوا   فقا  له بيسرون النساء  بييخذبن األ

العرد ليستا لهممته زن : زي»يحسن الحي  بالصر  العرد ل يحسن العر  بااما

قتا  اتر بزاتا حتر!   «يعر بيهجم بيقتات ن اامتا لهممته زن يح تب امبت  بالغتنم

فحم   يضه براب جوااه بتصدى ل مغيرين  فرادم  بزوهر بطولتة زصترحا 

حتتديث القري تتة  ثتتم وهتتر، بعتتد ذلتت، بطولتتته فيصتترد حتتديث العتتر  ا هتتم  

   زصرد ز طورة لن األ الير  بحديث األجيا  بعد ذل،

 لا الذي حدط؟

ا  بلتتم يوضتتع فتتق لعااتته  ف متتا حينمتتا اتتان لحقتتورً  اتتان دتتذا الةتتا  لتتدفواًا

 زوهر األلاجيب فع  األفالي   ب - ار بزاا حر - المرل له بحقه

اع  لتتط ل استتان حقتته  بزلتتط ل نوابتتغ حقتتوقهم  دتتقء لهتتم المنتتاخ الع متتق ز

لعتق يسمنةتق النتا  الهتواء الط تق  دنتا فتق لثت   الزدرا، تمضمد  افمد النوافتذ

 دذا المناخ تنمو العقو  الذاية النابغة 

كلنتتا اقمتت  الموادتتب  بائتتد  احتتن لر تتف فتتق بيااتتا العربيتتة بام تتيلية ل
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 النوابغ  لا زحوجنا الص جو ايجابق صحيد يعين ل ص تنةئة العقو  النابهة  

ا الممطتورة فترااى  ل يستمطيع ثم اانا ل يمعن زن اتدخ  لصتر المعنولوجيت

 - لرعًتتا - ب تتد باحتتد لتتن بيااتتا زن ي حتتق بتتالقوم  ا تترا ي  بمستتالدة الغتتر 

ا مطالا زن تص   بلعتن دتق المتق فرضتا ل تص الغتر  زن يستالددا  دتق 

المق ا مطالا زن تاثر فق  يا ة زلريعا  باحتن لنتا لتن لته زصتدقاء بح ضتاء 

زن انمضع بح ضتاء الغتر  بل بح ضتاء  لن الغر  بح ضاء لن الةرق  بلم اسمطع

 الةرق  

استتمطيع زن اضعتتت  متتتيئًا اذا تجمعنتتتا  اذا تجمتتع العتتتر  بتجمتتتع المستتت مون 

 يسمطيعون زن يضع وا العثير  اذا صمموا بزراابا  

 رحمتته هللا «ضتتياء الحتق»ن تصتتنع قنر تة  اتتان التر يح زتستمطيع بااستمان 

ااية  بلعنهتا القنر تة ريددا قنر ة بااستماحن ل ا: القنر ة ام يلية  يقو : يسميها

 ام يلية 

ف متتاذا ل يم تت،  ل عتتا القنر تتة  بالوثنيتتة قتتد ل عتتا  اذا اااتتا اليهوايتتة قتتد

 ام يم؟

تستتمطيع التتدب  ام تتيلية زن تصتت  التتص لتتا تريتتد بتتالمخطيط  بالتحتتاا  

ن لتتا اذا اخم ضنتتا بزرا اتت  لنتتا زن يتتدخ  الميتتدان بحتتده  فهيهتتا، ززالمتترابط  ب

 يصنع ميئًا  

دذه األلة زلتة لالنتة  زي ل يحراهتا ال اميمتان  التدين : ثم دنا  زلر آخر

 اصتنع «ل الته ال هللا بهللا زارتر»ب  الماثر فيها  اذا قدتها بتـ دو العنصر األ

لتن  - الربا ع  صنعا المعجزا،  زب لا يةره المعجتزا،  اا تر التص لتا فع ته
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زلضتتا  الحجتتارة  اا تتر التتص لتتا صتتنعه المجادتتدبن فتتق زفغااستتمان   - يستمواهم

فتق العامتر لتن رللتان  «بتارليف»اا ر التص لتا صتنعه التذين اقمحمتوا ختط 

 دـ( 1393)

اميمتتان دتتو المحتتر  األب  لهتتذه األلتتة  اميمتتان يستتمطيع زن يجعتت  لتتن 

اماستتان لاقتتتة  يتتر لاايتتتة  بزن يعمتت  بيضتتتعال زضتتعال لاقمتتته  احتتتن ل 

زن اح ق بالقوم  ببيننا ببينهم لسافا، بلستافا، ال لتن ختي  ر تالة  اسمطيع

 يالن بها األفراا  فمضجر لعنون لاقاتهم  

زب قرتت   «اليابتتان»احتتن لستتنا زقتت  لتتن القتتوم  لقتتد بتتدز، لصتتر اهلتتمها لتتع 

 «اوريتا»ين احتن اآلن؟! بت  اا تربا التص زاليابان بق ي   فاا ربا زين اليابان ب

حر  العالمية الثااية  بلنمجاتهتا اآلن تغتزب ز تواق العتالم فتق ، بعد الزالمق بد

زبربتتتتا بزلريعتتتتا  بزصتتتترحا المنتتتتافح الخطتتتتر ل يابتتتتان  اا تتتتربا التتتتص دتتتتذه 

ب يردا  لا بالنتا احتن؟  «دوا  اوا »ب «تايوان»المصنولا، المق تيتينا لن 

مت   زليح لنا لقو  اعقو  القوم؟ لنا بهللا  بلعتن احمتام التص ايمتان يحرانتا ل ع

 لث  زلمنا فق تعا  ها لن العم   ق  بيا الدايا لمًي  بلا رزيازاانا 

لو زار  النا  زن العم  ل دايا لرتااة بجهتاا  بزن المترء لتيجور ل تص ات  

لمتت  يعم تته  لتتو اضخنتتا دتتذه التتربل فتتق النتتا   لتتو قتتداادم فتتق لريتتق اميمتتان 

 توا حيتاتعم بلمتاتعم الم توا هلل  باجع: الحق  لو رفعنا زلالهم المصتحف بق نتا

بصيتعم باسععم هلل تعالص ر  العالمين ل مري، له  لتو فع نتا دتذا ل تمطعنا 

 زن اعوض اثيًرا لما فاتنا  

بلعن بع  النا  ي ن زن الدين مقء بالدايا مقء آخر  بل ليقتة ل تدين 
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بهذه األلتور  ايانتا اتدلو النتا  التص الدربمتة  زب الرطالتة  زب التص زن يج ستوا 

المعايا زب الزبايا لمرط ين  ل  احن اريد الدين لحرًاا  لحرًاتا يستمطيع زن  فق

 يصنع لن اماسان ميئًا جديدًا باذا دو ااقاا با م هللا  ب ار ل ص لريق هللا  

 تار،  تير المتالنين   تص زن اعتوض لتا فاتنتا لتو زن األلتةاحن قااربن ل

: لتن الناحيتة العستعرية     لقمتا الصااقين  ان هللا تعالص ل منا ميئًا لن ااحية ا

ا ئَية   ... } ينكُم مِِّ ِلبُوا  ِما ئَتَۡيِنُۚ َوإِن يَُكين مِِّ َۡ بُِروَن يَ نكُۡم ِعۡشُروَن َصَٰ يا إِن يَكُن مِِّ ا  أَۡلف  ِلبُيوٰٓ َۡ  يَ

َن  [65: ]األاضا   الَّ يَۡفقَُموَن ٱلَِّتيَن َكفَُروا  بِأَنَُّمۡم لَۡوم  مِِّ
  باميمان بالصرر يمعتن (118)

إِن }  تملتالف لاقمته لةتر لترا، ،زن يعون اماسان قدر  يره بعةتر لترا

ِلبُوا  ِما ئَتَۡينِ  َۡ بُِروَن يَ نكُۡم ِعۡشُروَن َصَٰ   باذل، فق لعراة الرنتاء بالمقتدم   ... يَكُن مِِّ

 اسمطيع زن اضع  العثير لو زانا ا مضداا لن دذا  

 : يا زيها امخوة

زن اضعتر باضعتر  باعيتد الن تر فتق حياتنتا اانا زلتام لتا فع مته ا ترا ي  يجتب 

زن احاربهم بمثت  لتا بل بد  ا ها  ا را ي  تخدم ددفًا  بتقوم ل ص ز ا  اينق 

: الهيعت   ق نتا: يحاربوانا به  اذا حاربواتا بتالموراة حاربنتادم بتالقرآن  اذا قتالوا

دتو  صحيد الرخاري بلس م  لنتداا لتا: ق نا  المسجد األقصص  اذا قالوا الم موا

 زقوى لنهم  بل يض  الحديد ال الحديد بحديداا زقوى لن حديددم  

اليهوايتتة لتتن تقتتف زلتتام ام تتيم اذا رفتتع متتعاًرا  بزصتترد لحتتوًرا  بلتتاا 

 لحرًاا  اما اان  لرلة فق لصوردا السابقة 

ل ستتنن  ألاتته اامصتتار ل ع تتم ل تتص  اامصتتار ا تترا ي  ل ينتتا لتتيح لجافتتاةان 

                                        

ٰٓأَيَُّما }بزبلها  (118) ِض ٱۡلُمۡمِمنِيَن َعلَى ٱۡلِقتَاوِ يََٰ  . ... ٱلنَّبِيُّ َحرِِّ
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عست   بل ن تام ل تص الضوضتص  بل مترابط ل تص المضستل  الجه   بل عم  ل ص ال

 بليتحاا ل ص الخميل  

زن ارالتق  تنن هللا لمرلااتا  تنن فتي بتد  احن اذا زرااتا زن انمصتر ل تيهم 

زن انصتتر هللا لينصتتراا هللا  باصتتر هللا لتتيح بتتالعيم  بل بمجتترا بتتد  ل هللا 

فتتق زلتتر هللا  ببفتتق  تتنن المستتريد بالمه يتت  بالمعريتتر  باامتتا اصتتره زن اعمتت  ب

 يَۡفيييَرُح َويَۡوَمئِيييت   ... }هللا  ببتتتذل، انم تتتر النصتتتر  بلتتتا ذلتتت، ل تتتص هللا بعزيتتتز 

ِحيُم  4ۡمِمنُوَن ٱۡلمُ  ُِۚ يَنُ ُر َمين يََشيآُٰءإ َوُهيَو ٱۡلعَِزييُز ٱليرَّ ََّ ِإ اَل يُۡذِليُف  5بِنَۡ ِر ٱ ََّ َوۡعيدَ ٱ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّ  ُ َوۡعدَهَُ َولََٰ ََّ    [6 - 4: ]الربم  اِ  اَل يَۡعلَُمونَ ٱ

بز مغضر هللا تعالص لق بلعتم  فا تمغضربه ااته  - زيها امخوة - قو  قولق دذاز

 دو الغضور الرحيم  باالوه يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد

فق اارتواة  ببضتع      فقد جاءاق ما  يخرراق لن لولوا بجد فق ل رة

زلام با  لن زبوا  زحتد المستاجد  بلعته خمستون ريتاًل  لولتوا  ت  لتري 

 خرم الص الدايا لن بقا قريب  ثم بضع زلام زحد المساجد!

لن المساب ؟ لن المساب  لن دذا اماسان الذي  يعي  لتا متاء : قا  لق

 هللا له زن يعي  فق لرح ة الحياة بدبن ز  بل زم؟ 

ل      ل ز      و  النستتب  لقطتتوع الخيتتول بالتتربابط  ل زملولتتوا لجهتت

 ل زخوا        ل خال،     ل لما،     ل زلمام     اخوة
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 ااسان يعي  بغير زد  بل رحم  لن المساب  لن دذا الطض  الررئ؟

الطض  ل ذاب له  بام يم يحميه بيحمق حياته  بيقرر لته فتق بيتا المتا  

  التذي ي تمقط «ال قتيط»با  : لضقه ام يلق با  لةهور ا مهاضقة  بفق امب ا

حياتته بعتد رحمه ألاه ل ذاب له  ب  يحضتظ يبل ز  له بل زم  ام يم يرلاه ب

 زن يولد بقر  زن يولد 

صت ص هللا ل يته قد لرفنا المرزة المق كاا بدق حر ص  بجاء، تسي  النرتق 

اتان لته  تري  ل يهتا ف تيح لته  تري   زن يقيم ل يها الحد  فيج هتا  ألاته ان ب  م

  لتتا ذاتتب لتتا فتتق بطنهتتا بان جتتاء لتتن حتترام؟ بلعنتته (119)ل تتص لتتا فتتق بطنهتتا

 لخ وق لحمرم 

ام يم يرلص دذا اماستان  لعتن لتن المستاب  لتن حياتته؟ ااهتا لستابلية 

ثتم لتم يرتا   ملقص الرذرة المحرلة  قلص مهوته فق الحترازاأل  الذي : األبوين

لتتا حتتدط بعتتد ذلتت،  باألم المتتق دتتان ل يهتتا زن ت قتتق بليتتددا بف تتذة ارتتددا فتتق 

لرض الطريق  بل تدري لاذا يحدط له بعد ذل،؟ زين يذدب؟ بايف يعتي ؟ 

بلع ها لن ز رة  بلع  لها لاًل  بلع  لنتددا ثتراء  بلعتن خةتية زن تقمت  قتمًي 

ن المجممتتع بالضلتتيحة ل تتص رطب  لاايًتتا لتتن زد هتتا  زب تقمتت  قتتمًي لعنويًتتا لتت

 األمهاا  تخ صا لن دذا 

 ابلية المرزة لن  ير م،  سااها لسابلية الرج   بل

فتي بتد  بلعنها لسابلية المجممع اذل،  المجممع الذي يعوق لريق الحي  

زن ينحرل النا  الص الحرام  لريقة ام يم زن اضمد ل حي  زلف با  ببتا   

                                        

 با  حد الزاا  «صحيد لس م»اا ر قصمها فق  (119)
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   با   بزن اسد الص الحرام ا

تيسير الزبام  تيسير الرترال الحي   المخ ق لن الم ادر العاذبة   تيء 

المهور  الحضي،  الميثيث الضاخر  دذه األمياء المق ل لعنص لها بلتم يجتئ بهتا 

 ام يم  بااما يسر ام يم بلم يعسر  دذه ا ها تنمهق الص لث  دذه النميجة  

 بجتد فتق الطريتق  يًلتا لثت  دتذا قرز، فق بع  امتب المتاريل زن رجتًي 

: الذي حدثنق لنه األخ  بلعه صرة فيها زلف اينار  بلتع الصترة برقتة تقتو 

قتته  زبتتو  دتذا جتتزاء لتن ل يعجتت  بتزبام ابنمتته اذا جاءدتتا لتن يرضتتص اينته بخ

الرنا يردب زاه لن األثرياء  ألاه بضع لع الطضت  زلتف اينتار فتق ذلت، الوقتا  

لقتد زراا زن يستمر ل تص ابنمته  بتحمت  المستابلية   الب اضسه خباين الرج  ي

 ا يضع  النا  لااة  مبذدب بهذا الطض  الص با  المسجد ا

 فق الزبام دذه احدى ثمرا، الرعد لن ربل ام يم  بلنه  ام يم 

اذا لسراا لريق الزبام تعون النميجة الاحرال  تعون النميجتة زن يعتي  

اة بغيتتر كبام  يعتتي  الضميتتا، لتتوااح فتتق الةتتا  بغيتتر كبام  زب تعتتي  الضمتت

بيوتهن لحربلا، لن الحياة الزبجية بدق حتق لهتن  لحربلتا، لتن لالضتة 

 األلولة بدق حق لهن  بفطرة فطر هللا امااط ل يها  

تعون النميجة زن يتذدب اماستان ليمتزبم الترزة زجنريتة لتن  يتر اينته بلتن 

  ير قوله  بدذه آفة لن اآلفا، زيًلا  

ل زجيتتز زن يمتتزبم المستت م بغيتتر لستت مة  ألن ام تتيم  - فتتق لصتتراا - زاتتا

حينما زجاك كبام  ير المس ما، ااما زجاك المحصنا،  المحصنا، لتن التذين 

زبتوا العما   بالمحصنا، دن العضيضتا، الةتريضا، الن يضتا،  بزيتن تجتد دتذه 
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 فق  ير بيا المس مين بلن  ير المس ما،؟!

ه فتتق بتتيا تعيتتر الرنتتا بعتتذريمها اذا بقيتتا ق متتا تجتتد «امحصتتان»متترل 

 زاه ليح لها صديق!: لذراء  لعناه

الزبام لن زجنرية  ير لس مة اممرل لته زن تعتون لحصتنة بديهتا،  بزن 

 - تعون امابية حقًا  بلع م دالء ل اين لهن  ااهن يمسمين بتياهن اصتراايا،

لهتم ايتن ال لتا بدتن فتق الحقيقتة لتيح لهتن ايتن  بزد هتن لتيح  - زب  ير ذل،

 ادر  فهق ليسا امابية ل ص الحقيقة  

ثم يةمرل زن ل يعون فق دتذا التزبام ضترر ل تص المست ما،   تيداا لمتر 

لزلتا ل يت، : بعث الص حذيضة بن اليمان بالمدا ن بقتد تتزبم يهوايتة  قتا  لته

ل  بلعن زخةتص : زلير المالنين؟ قا  ازدو حرام ي: ال ل قمها  فرعث اليه يقو 

 فق ذل، فمنة ل ص اساء المس مين  يعون زن

زات، حعمتا : لعنتاه «زن تمزبم لن الترزة زخترى بتمتر  بنتا، المست مين»

زن تمتزبم  فمتزبم لست مة  بلتا زاثتر ل بتد  ل ص بنا لس مة بالعساا  اذا اتان

 الرنا، المس ما،  

كبام دتتذه يعتترض الةتتخهللا اضستته ل خطتتر  لمتتاذا؟ : ثتتم لتتن ااحيتتة زختترى

قتم فصت  : بدو ل يةتعر  ألاته لتن يجتد المترزة المتق تقتو  لته ينقهللا لن اينه 

الضجر  قم فاقرز اما  هللا  ايتا  باستب الحترام   تمعون خطتًرا ل تص كبجهتا  

يمتيثربن  - بخاصتة الرنتا، - خطًرا ل ص زبلادتا لتو زاجتب لنهتا  ألن األبلا

بتتيلهم  فتتإذا اااتتا لتتن ايتتن  يتتر التتدين بلغتتة  يتتر ال غتتة بقتتوم  يتتر القتتوم  
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 !(120)«ثالثة األثافق»صرحا ز

ان ا  دذا اامئ لن بعداا لن لنه  ام تيم  ف نرجتع التص لتنه  ام تيم  

   لسص هللا زن يرحمنا  تعالصبلنمق هللا 

ال هتتم ارحمنتتا رحمتتة با تتعة  ال هتتم زارلنتتا بل تهنتتا  بزلطنتتا بل تحرلنتتا  

 بكااا بل تنقصنا  بآثراا بل تاثر ل ينا  بارض لنا بزرضنا  

َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم  ... }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ٰٓأَيَُّمييا }: تعتتالصلرتتاا هللا  يقتتو  هللا  ُِۚ يََٰ ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ ٱلَّييِتيَن إِنَّ ٱ

  [56: ]األحزا  َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما 

ال هتتم صتت  ب تت م ببتتار  ل تتص لرتتد  باريتت، لحمتتد  بل تتص آلتته بصتتحره  

 بالمابعين لهم بإحسان الص يوم الدين 

َشآِٰء  ... } َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ُ َوأَلِِم ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ

  [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 

                                        

بلتا ذاتره  «المس م لغير المست مةكبام »اا ر فموى الةيل القرضابي المطولة حو   (120)

 - 562الجتتز  األب  )ص  «فمتتابى لعاصتترة»لتتن متتربل بضتتوابط  بذلتت، فتتق امابتته 

576)  
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 (121)العدبان ل ص العويا - 10

 : الخطرة األبلص

 ا بعد فيا زيها امخوة المس مون: زل

زلا بعد  فقتد حتدط لتا لتم يعتن فتق الحستران  ببقتع لتا لتم يمصتوره ااستان  

بقع العدبان  ل ص متعب آلتن  اتام لطمئنًتا ثتم زصترد فتإذا دتو  بقعا الواقعة 

 لغزب فق لقر ااره  لعمدى ل يه فق بلنه  

 : و م ذبي القرى

 : بلمن اان العدبان

ن الن الصهاينة  لو اان لتن الةتيوليين الحمتر  لعت     لو اان لن ا را ي 

ا ترا ي   بلالمتا األلر دينًا  اللمداء لن زد  لعقو  بلمعن  لالمتا المتد، 

المتتدى الةتتيوليون  بلالمتتا المتتدى الصتت يريون  بلعتتن زن يقتتع العتتدبان لتتن 

ستيل التذي بلتن لست م ل تص لست م  بزن يعمتدي ل يت، بال  لربق ل ص لربتق

ل ي، لن زلنمه فق بقا الةدة ببقضا لعه فق  تالة  اممراه بمال،  زن يعمدي

 العسرة  فهذا دو األلر الض يع  

 : قا  فق لع قمه «لرفة بن العرد»لجاد ق قديًما الةالر العربق ا

بو تتتتتتتم ذبي القتتتتتتترى زمتتتتتتتد 

 للاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 

ل تتص المتترء لتتن بقتتع الحستتتام 

 المهن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 

زن ت   م لن قرير، بلن زخي، بلن ابن لمت،  بزن يعمتدى ل يت، بزاتا لتم 

                                        

 م 2/8/1990بقع العدبان فق ( 121)
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 لخير بالمعربل  دذه دق المصيرة تقدم له ال ا

 : قديًما قا  الةعر

 لتتهزختتا  زختتا  ان لتتن ل زختتا 

 

 استتاع التتص الهيجتتا بغيتتر  تتيل

 -فتتتال م  -بان ابتتن لتتم المتترء  

 جناحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

بدتتتت  يتتتتنه  الرتتتتاكي بغيتتتتر 

 جنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال؟!

 

بلعن الذي يضمترض زن يعتون  تيح،  بزن يعتون جناحت،  دتو التذي اتان 

 تتيًحا ل يتت،  باتتان  تتهًما فتتق صتتدر   بدتتو التتذي جتتاء ليهتتي  جناحتت،  

 : قديًمابينمف رية،  بيعسر ل ال،  اما قا  الةالر 

 باختتتتتوان حستتتتترمهمو اربًلتتتتتا

 

 فعااودتتتتتا  بلعتتتتتن لرلتتتتتااي!

تتتتتته  بخ م     و  تتتتتتهاًلا صتتتتتتا را،م 

 

 فعااودتتتا  بلعتتتن فتتتق فتتتاااي!

 دذا دو الذي بقع   

قااًلتتا لتتن زلريعتتا مجتتراء لم يتتة  «لنتتدن»حينمتتا بقتتع دتتذا األلتتر انتتا فتتق 

 حمص لم زاد زصدق  زدذا يحدط؟! «الم ضزيون»جراحية  بلا ان فمحا 

ان لجتتترا : قتتتا  لنتتتدب  الجالعتتتة العربيتتتة - قر هتتتا فتتتق ال ي تتتة الستتتابقةلتتتن 

: لتيح لعنتاه - زي احمةاا القوا، العراقيتة ل تص حتدبا العويتا - الحمةاا دذا

اللمداء  دذا لم يحدط فق تتاريل الجالعتة العربيتة  بلتم يحتدط زن المتدى ب تد 

 لربق ل ص ب د لربق آخر  بلسمحي  زن يقع!

 ط ببقع بلعن المسمحي  حد

 : ال يح  لمس م زن يربع لس مً 

ال يَيير »: يقتتو  صتت ص هللا ل يتته ب تت مربع اآللنتتون فتتق بيتتوتهم  بالنرتتق 
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انتا : ب قا رضق هللا لنه  لن النعمان بن بةير (122)«المسلم أن يرو  مسلمً 

زي »فتق لستير  فخضتق رجت  ل تص راح مته  ص ص هللا ل يه ب  ملع ر و  هللا 

  فاامرتته الرجتت   فضتتزع  فقتتا  «يماكحتته»فيختتذ رجتت   تتهًما لتتن اناامتته  «اعتتح

  زي (123)«اال يَير لمسيلم أن ييرو  مسيلمً »: صت ص هللا ل يته ب ت مر و  هللا 

 ذل، ل ص  ري  المدالرة بالمزال  بلو اان

فعيتتتف بتتتاآللل  بلةتتترا، اآللل   «ال يَييير لرَييير أن ييييرو  مسيييلًما»

 وتهم  باتوا آلنين  بزصرحوا خا ضين؟!بلئا، اآللل  الذين ربلوا فق بي

 يرهتا  - بربى الرزار بالطررااق لتن لتالر بتن ربيعتة زن رجتًي فقتد اع ته

صت ص فصار يرحث لنها  بارتاع لهذا األلر الصغير  فقتا  النرتق  - رج  لنه

  (124)«ال تروعوا المسلمإ فإن روعة المسلم ظلم عريم»: هللا ل يه ب  م

حتتدط؟ بالنستتاء فتتق بيتتوتهن يخضتتن زن يتتيتق آ، لتتاذا اقتتو  لتتن دتتذا التتذي 

  بالنتتا  ل تتتدري لتتاذا يحتتدط فيعمتتدي ل تتص زلراضتتهن  باأللضتتا  يخمرئتتون

                                        

  بزحمد  لتن حتديث ابتن اميتر  لتن األلمت  لتن لرتد «األا »زخرجه زبو اابا فق  (122)

حتتدثنا زصتتحا  ر تتو  هللا :   قتتا لجهنتتق  لتتن لرتتد التترحمن بتتن زبتتق لي تتصهللا بتتن يستتار ا

  فنتام رجت  لتنهم  ص ص هللا ل يه ب  مزاهم اااوا يسيربن لع النرق  ص ص هللا ل يه ب  م

ال »: صت ص هللا ل يته ب ت مبااط ق بعلهم الص حر  لعته فيختذه  فضتزع  فقتا  ر تو  هللا 

 «مترل الستنة»  با نااه صحيد  بحسنه الحافظ العراقتق «ايَر لمسلم أن يرو  مسلمً 

 ( 2571( برقم )264  10/263ل رغوي بمحقيق معيب األرااطبل )

بغيتة »ثقتا،  «العريتر»  برجتا  «العريتر باألب تط»رباه الطررااتق فتق : قا  الهيثمق (123)

(  باا تر تع يتق الةتيل القرضتابي ل تص 10529برقم ) «الرا د فق تحقيق لجمع الزبا د

 ( 1689( برقم )2/736« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»الحديث فق اما    

بغيتة »  بدو ضتعيف «لاصم بن لريد هللا»رباه الطررااق بالرزار بفيه : قا  الهيثمق (124)

 ( 10525برقم ) «الرا د فق تحقيق لجمع الزبا د
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 لهم؟

 ى؟ لا الذي بقع؟ لا  رب دذا ا ه؟لا الذي جر

 : لدبان ل لررر له

 لا السرب فق زن يعمدي ل ص ب د آلن؟ 

 خيفا،؟ ا  الخيفا، يمعن زن تسوى  

يا زن تسوي لسيلة الحدبا  بلعن اآلخرين دم التذين حدبا؟ ام ل را العو

 يسوفون  

 زلوا ؟ ايون؟ لم تطالب العويا بديواها قط  

 با  مقء قاب  ل ح   

زلتا زن تريتتا العتدبان ل تتص زخيت،  بيرتتدب زن األلتر لريتتا ب يت   لتتن زمتتهر 

 ا تد  ل ص ذل، الةوادد بالوقا ع لوي ة  بلن لدا لوي ة  ام

المتق اتان يعمرردتا العثيتربن رصتيدًا ل عتر   - دتذه القتوةانا ا ن زن تمجه 

الص ا را ي   بلالما  معنا المهديدا، م ترا ي   بلعتن ا ترا ي   - بالمس مين

لتم تلتتر  ال بتتالعيم  زلتتا العويتتا فلتتربا المتتدافع  انتتا ا تتن زن دتتذه القتتوة 

ا ي   تمجه الص زلداء ام يم  بزن الرندقة العراقية تمجه دنتا  التص صتدر ا تر

 ناء العويا ل الص صدبر زب

 : رجعة الص الجاد ية

 لا الذي حدط؟

زن يحتتدط بتتين زبنتتاء العتتر  بالمستت مين  دتتذه دتتق : دتتذا متتقء لجيتتب حقًتتا
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 : الجاد ية األبلص  حينما اان يغير بعلهم ل ص بع   باما يقو  الةالر

 بزحيااًتتتتتا ل تتتتتص بعتتتتتر زخينتتتتتا

 

 اذا لتتتتتتا لتتتتتتم اجتتتتتتد ال زخااتتتتتتا

 : حذر لن فع  الجاد ية بقا  هللا ل يه ب  م ص صبلعن النرق  

ألن دتذا  «اضتاًرا»  (125)«ال ترَعوا بعدي كفاًرا يُر بعُكم رلا  بعي »

سييبا  المسييلم فسييو إ ولتالييه »: لتتن لمتت  العضتتار بلتتن لمتت  الجاد يتتة  بقتتا 

   ص ص هللا ل يه ب  م  دذا لا حذر لنه النرق (126)«كفر

جتترا زن تةتتهر الستتيل ل تتص بتت  حتتذر لمتتا دتتو زاثتتر لتتن لتت،  حتتذر لتتن ل

  بيقتو  فيمتا رباه زبتو (127)«مين سير علينيا السييف فلييا منيا»: ي،  بقتا خز

ال يشير أحكم إلى أخيه بالسالحإ فإنه ال يدري لعر الشيطان ينز  في »: دريرة

قا  زبو القا م : بو دريرةز  بفق رباية قا  (128)«يدهإ فيقع في حفرة من النيار

أشيار إليى أخييه بَدييدةإ فيإن المالئكية تلعنيه حتيى مين »: ص ص هللا ل يه ب  م

                                        

بالرخاري بلس م بالنسا ق بابن لاجه لن جرير  برباه زحمتد بالرختاري  رباه زحمد (125)

بزبو اابا بالنسا ق بابن لاجه لن ابن لمر  برباه الرختاري بالنستا ق لتن زبتق بعترة  

 ( 9767( برقم )6/394) «في  القدير»  برباه الرخاري بالمرلذي لن ابن لرا 

ق بابن لاجته لتن ابتن لستعوا  برباه رباه زحمد بالرخاري بلس م بالمرلذي بالنسا  (126)

ابن لاجه لن زبق دريرة بلن  عد  بالطررااق لتن لرتد هللا بتن لغضت  بلتن لمترب بتن 

ل منتتابي  «فتتي  القتتدير»  لتتن جتتابر «األفتتراا»النعمتتان بتتن لقتترن  بالتتدارقطنق فتتق 

  (4633( برقم )4/84)

( بتترقم 6/154) ل منتتابي «فتتي  القتتدير»  رباه زحمتتد بلستت م  لتتن  تت مة بتتن األاتتوع (127)

(8755 ) 

( بتترقم 2/737« )المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»رباه الرختتاري بلستت م    (128)

 سد ضلق بيري ي: زبلعنص ينزع  (1691)
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  المي عتة ت عنت، بمجترا اممتارة التص (129)«ينتميإ وإن كان أخاه ألبييه وأميه

ب زبتتته فتتق لقتتر  زخيتت، الستتيل  فعيتتف اذا اخ تتا ل يتته باحم  تتا زرضتته 

 ااره؟!

ان دتتتذا زلتتتر يرفلتتته ام تتتيم  بترفلتتته الةتتترا ع الدبليتتتة  بترفلتتته 

قيم العر  بزلرافهم لن قديم  حمص فتق الجاد يتة  لقتد اتان األخيق  بترفله 

 : حمص بلو اان لنده ثير  يقو  مالردم زخيه العربق يمعضف لن قم 

 قتتتولق دمتتتو قم تتتوا زلتتتيم زختتتق

 

 فتتتإذا رليتتتا يصتتتيرنق  تتتهمق

 ف تتتتئن لضتتتتو، أللضتتتتون ج تتتتي 

 

 بلتتتئن رليتتتا ألبدتتتنن ل متتتق

دعذا اان العتر  قتديًما  ر تم لتا اتااوا فيته لتن الجاد يتة  بلعتن اتان فتيهم  

لتربءا، بمتتيم  باتان فتتيهم لعتارم يعرفواهتتا بيمرتادون بهتتا  اجتقء احتتن فتتق 

لصتتر ام تتيم بيعمتتدي بعلتتنا ل تتص بعتت   بتمضتترق األلتتة متتيعًا  بيتتذبق 

 بعلها بي  بع   دذا مر لا ت ر ص به زلة  

 ة؟لن المسمضيد لن دذه العارث

العارثتة؟  تمودا لتا      المصتيرة     األكلة     لن المسمضيد لن دذه المحنة

 تسمواها  

 لن المسمضيد؟

     اليهتتتتوا     الصتتتهاينة     بهللا لتتتن يستتتمضد لتتتتن براء دتتتذا ال ا تتتترا ي 

 الةيوليون  ا  زلداء األلة العربية بام يلية       الص يريون

                                        

  (1692)برقم  (2/737) «المنمقص لن اما  المر يب بالرديب»رباه لس م  ( 129)
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ة الغربيتة بفتق لرنتان  بل زحتد يرادتا  ا را ي  تعربد دنا  اآلن فتق اللتض

 تصو  بتجو  فق زفريقيا  بليح دنا  لن يسي  لنها  الع  لةغو  لنها  

ا تتترا ي  دتتتق المستتتمضيدة  بالغتتتر  دتتتو المستتتمضيد زيًلتتتا  دتتتو التتتذي جمتتتد 

لحستتابه  دتتو التتذي يريتتع لنتتا ز تت حمه القديمتتة   «لئتتا، الم يتتارا،»األرصتتدة 

 بيجر  فينا ز  حمه الجديدة  

م المستتمضيدبن  زلتا احتتن  فتتنحن الخا تربن ل تتص ات  صتتعيد  الخا تتربن دت

التذي لتزق األلتة      الضتاجر     ل ص ا  لسموى  اميجة دتذا العتدبان األحمتق

  اربًا اربًا

 : خسا راا اثيرة

 : التمز  -1

انتتا اقتتو  زلتتة العتتر  اخ تتا اآلن فتتق لصتتر الملتتالن  : تمزقتتا بحتتدتنا

باختو  لصتر  القمتة المتق حتدثا فتق بغتداا م  بعتد باخ ا فق لصتر التميح

احتن فتق : الجالعة العربيتة  بعتد زن جمتد، للتويمها بعتد االتب ايضيتد  بق نتا

 لصر جديد  

 لم اعد اضرل حمص ااق ب العر  ليتًما  

لتتتاا، ز تتتااق العتتتر  رجتتتع 

 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال

 

 باعيتتتتا بتتتتين لعتتتتالم األفتتتترال

 اضنتتا فتتق يتتوم الزفتتال بثوبتته 

 

 بافئتتتتا لنتتتتد تتتتتر   امصتتتترال

 اما قا  موقق يرثق الخيفة المق زلغادا اما  زتاتور    

اما زتاتور  فع  لث  ذل،  بعد زن ون النتا  فتق يتوم لتن األيتام زاته خالتد 

المتتتتر   بلتتتتم يتتتتدربا زن براءه لتتتتاالرة ل عواتتتتة خريثتتتتة للتتتتر  ام تتتتيم 
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 : قا  له فق قصيدة رحمه هللابالمس مين  حمص زن موقق 

هللا زارتتتر اتتتم فتتتق الضتتتمد لتتتن 

 لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 

يتتتتا خالتتتتد المتتتتر  جتتتتدا خالتتتتد 

 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر !

 

 ون زاه خالد المر   بديها، ديها،  

بتن زبتق بقتاص! بدذا فق يوم لن األيام كلموا زن له قاا ية اقاا ية  تعد 

 رحان هللا ام ت  م الحقا ق  بت  م األلضاو  بي  تم المتاريل؟! القاا تية المتق  يا

بلن لرااة النتار  بامتا قتا   اان الهدل لنها تحرير الضر  لن اير األاا رة 

لتاذا جتاء : بقتد  تيله - «ر تمم»زحد الصحابة لن المس مين لقا د قوا، الضر  

بعتتم؟ بلتتن زاتتمم؟ فقتتا  فتتق لرتتارا، بجيتتزة لختتهللا فيهتتا زدتتدافهم بتت  زدتتدال 

احن قوم ابمعثنا هللا لنخترم لتن متاء لتن لرتااة العرتاا التص :  - ام يم العررى

التدايا التص  تعمها  بلتن جتور األايتان التص لتد  لرااة هللا بحتده  بلتن ضتيق 

 ام يم!

دذه دق قاا ية  عد  فيين القاا يا، المزلولتة المتق جتاء، تضترق األلتة  

 ليحار  بعلها بعلا  بيمزق بعلها بعلا؟!

لتتا لعنتتص زن يحتتار  العتتر  الضتتر  زب يحتتار  العتتراق ايتتران؟ كلمودتتا 

ضتد الضتر   بزحيااًتا كلمودتا  ا قوليتة  فقتالوا: ااهتا حتر  العتر زحيااًا حربً 

ااهتتا حتتر  الستتنة ضتتد الةتتيعة  بكلمودتتا زحيااًتتا حربًتتا : حربًتتا لذدريتتة  فقتتالوا

 س مين ضد المجو  ااها حر  الم: اينية  فقالوا

زاتمم : جع وا اميراايين المست مين لجوً تا! بدتم اآلن يقولتون لهتم: تصوربا

 ق  اا الجارة المس مة  بزاا األخ بالةقيزالمس مون  ب

 زين اان دذا ا ه؟



 185 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

بلر ف حطب العثيربن فق دذا الحر   ب اربا فق دذا الراا   بزلتااوا 

 ال الم ل ص و مه  

ل بموقتتف باحتتد  بل الحمتتد هلل  زاتتق لتتم زتتتورل فتتق متتقء لتتن دتتذا قتتط  ب

 بع مة باحدة 

زن ينصتتر هللا  - لتتوا  متتهر رللتتان - انتتا زالتتو لتتن فتتوق دتتذا المنرتتر

  بالمجاددين فق زفغااستمان  بالمجادتدين فتق الستواان المجاددين فق ف سطين

بالمجاددين فق اريمريا  بالمجادتدين الض رتين  بالمجادتدين فتق اةتمير  بقتا  

تتدلو ل نتا  :  - ببينق ببينه لجال ة بلتواة - لق  ضير العراق دنا فق الدبحة

ص زاتتا زالتتو زن ينصتتر هللا الض ستتطينيين ل تت: فتتق اتت  لعتتان ال العتتراق؟ ق تتا لتته

اليهوا  باالو زن ينصر األفغان ل ص الةيوليين الم حتدين الحمتر  بزالتو زن 

ينصتتتر هللا الض رينيتتتين بالستتتوااايين بامريمتتتريين ل تتتص الصتتت يريين الحاقتتتدين 

الممعصتترين  فعيتتف زالتتو ل عتتراق؟ زن ينصتتر هللا المستت مين ل تتص المستت مين؟! 

 بلماذا اان العراق زحق لن ايران؟ 

تمزيق األلة العربية  المق ااقستما التص : لن دذا العدبانالذي اسرناه اليوم 

لحابر لخم ضة؟ دذا يايد  بدذا يعارض  بدذا بتين بتين  دنتا  لتن يضعت  ذلت، 

خوفًا  بدنا  لن يضع  ذل، لمعًتا فتق الغنتا م  بدنتا  لتن المترح ل يته األلتر  

دنا  لن  عا لن الحق  بدنا  لن اطق بالرال   دنا  الةتيالين الختر   

 نا  الةيالين الممع مون  اخم ط الحاب  بالناب   دذا لا حدط  بد

األلة تمزقا  بمر لا ترم تص بته األلتة زن تممتزق  ان هللا تعتالص جعت  ذلت، 

ٰٓ أَن يَۡبعَييَ  }: عقوبتتا، الستتمابية االخستتف بالمستتلللقوبتتة اا لُييۡر ُهييَو ٱۡلقَيياِدُر َعلَييىَٰ
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يين َعلَييۡيكُۡم َعييتَاب   ِلُكييۡم  «لتتن  تتجي  قصتتب بحجتتارة»فَييۡولِكُۡم ا مِِّ َُ ييِت أَۡر َۡ أَۡو ِميين تَ

يكُم أَۡو يَۡلبَِسكُۡم ِشييَع   «يخسف بعم األرض اما خسف بقاربن» َُ بَيۡأَ  ا َويُيِتيَِّۖ بَۡع

ِت لَعَلَُّمۡم يَۡفقَُمونَ  ُف ٱأۡلٰٓيََٰ ۗ ٱنُرۡر َكۡيَف نَُ رِِّ    [65: ]األاعام  بَۡع ع

لن  الصتتتر الملتتتاخ نتتتا : زب خستتتا راا دتتتذا الممتتتزق  بعتتتد زن انتتتا اقتتتو 

 بالميحم  

 قاد: األح -2

األحقاا المق  ر ا فق النضتو  اآلن  بل اتدري التص لمتص : بزاثر لن دذا

 تتم   فتتق الجيتت  الحتتالق باألجيتتا  القاالتتة؟ لمتتص تتتزا  دتتذه الربا تتب المتتق 

 : بذر، بذبردا بكرلا؟ الةالر العربق يقو 

 ان الق تتتتتو  اذا تنتتتتتافر بادتتتتتا

 

 يةتعبلث  الزجاجة اسردا ل 

تَلييِّۖ : والبَُيياءإ والبَُيياء هييي الَالقييةإ أمييا إنييي ال ألييوو ... »الحقتتد  

  (130)«الشعرإ ولكن تَلِّۖ الدين

 تدمير الثروة:  -3

الثتتربة المتتق اتتان ينرغتتق زن تموجتته التتص تنميتتة دتتذه األلتتة بتعميتتر خرابهتتا  

باخراجهتتا لتتن اا تترة المخ تتف  الم يتتارا، بلةتترا، الم يتتارا، اتتان ينرغتتق زن 

لمنميتتة دتتذه المنطقتتة ا هتتا  بتنميتتة األلتتة العربيتتة بالمستت مة  فالمتتا  لهتتا توجتته 

                                        

   رضتتق هللا لنتتهرباه الرتتزار بإ تتناا جيتتد  بالريهقتتق  برباه المرلتتذي  لتتن الزبيتتر  (130)

د  إليييكم »: بلتتهزب  (1746)( بتترقم 2/753« )المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»

ل رغتوي بمحقيتق متعيب األراتاطبل  «مترل الستنة»باا تر   «... الَسيد: داء األمم لبلكم

  (3538( برقم )13/117)
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جميعًا  بالثربة اليها  بالنا  لستمخ ضون فتق دتذا المتا   بلعتن يرتدب زن دنتا  

لاالرة لاارة خريثة  تريد لهتذا المتا  زن ل ينضتق ال فيمتا ل فا تدة فيته بل اضتع 

 ا لنه  ب  فيما يلردا يقينً 

راق بايران  فالمهما لئا، الم يارا،  فوق لا المهمتا اخمرلا حر  الع

لن زجساا الرةر  ثم دا دق تخمرع اآلن دذه القصة الجديتدة  لمتدلر ثتربة دتذه 

 األلة 

 لاذا  ينضق فق دذه الحر  الخا رة بع  المقاييح؟

احتتن الخا تتربن فيهتتا  األ تت حة  ملتتر  بعلتتنا بتترع    تتواء ضتتربا 

 هتتا فتتق األرض دتتذا الطتترل زم لتتن ذا   ا تت حة ايمابيتتة  لتتن زصتتواريل زم 

 العربية ام يلية 

 لن المساب  لن دذا ا ه؟ 

بلص بها زن تنضتق فتق الخيتر  بزاتا زمتهد بهللا ل عويتا ثربتنا تدلر  باان األ

الهيئتة الخيريتة ام تيلية : زاها لم ترخت  ل تص لةتربع لتن لةتربلا، الخيتر

يقيتا المتق زقالتا اذالتة ا تيلية دا فق العويا  لجنة لس مق زفرنا سزالعالمية 

  يسمعها لةرا، بلئا، المييتين فتق زفريقيتا  بقالتا بنةتر « يراليون»فق 

الدلوة ام تيلية  بلقابلتة حمتي، المنصتير  لجنتة التدلوة بامصتيل المتق 

تدلم الجهاا األفغااق  جمعية لرتد هللا النتوري الخيريتة  جمعيتة احيتاء المتراط 

ا، المستتاجد  جمعيتتة امصتتيل الجممتتالق  بيتتا ام تتيلق المتتق بنتتا لةتتر

الزاتتاة  الهيئتتة العالميتتة لقلتتايا الزاتتاة المن متتة ام تتيلية ل ع تتوم الطريتتة المتتق 

تجمع بين الضقهاء باأللراء  بزصتدر، لنةتورا، لديتدة بامرًتا بلج تدا، فتق 
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 ايتتة لتتن القيمتتة  بكارة األبقتتال بلتتا زصتتدرته لتتن المو تتولة الضقهيتتة المتتق 

زاثر لتن زربعتة بلةترين لج تدًا  بزصتدر، لتداًا ليرًتا لتن امتب  صدر لنها

 المراط األصي ة  

 لاذا زقو  بلاذا زحعق؟ زمياء اثيرة  

لن ذدب الص آ يا بزفريقيتا بجتد زثتر العويتا دنتا   بيمعتن زن ترتذ  زاثتر 

لج تة العربتق  : بزاثر  اضافة الص لتا ترذلته زيًلتا لتن  ي ت  ثقافيتة بفعريتة

م تتتيلق  ب يتتتر ذلتتت،  اذا ا راتتتا التتتص العويتتتا لتتتن ااحيتتتة بلج تتتة التتتولق ا

الةتتورى بالحريتتة  فهتتق لتتن زاثتتر بتتيا العتتر  بالمستت مين حريتتة  زقتتو  لعتتم 

الحق فق دذا  الصحافة العويمية صحافة حرة  الررلمان العتويمق  بالتديواايا، 

العويمية تعمرر اياها برلمااا، صتغيرة  العويتا لتن زحستن التريا فتق دتذا  لتم 

  التتص القمتتة اتتدب  زبربتتا الغربيتتة  بلعتتن بالنستترة لمتتا يجتتري فتتق بيااتتا تصتت

 العربية دق زفل  لن  يردا بي ازاع  

 لماذا اذن العدبان ل ص العويا؟ 

 تدلير الثربة  : ان اميجة دذا ا ه

 دمير القيم: ت -4

تتتدلير القتتيم  القتتيم المعنويتتة  قتتيم األختتوة بالتترحم : بزمتتد لتتن تتتدلير الثتتربة

بالجوار بالوفاء  لاذا اقو  ألبنا نا بزحضاااا حينما امع م لتن حقتوق الترحم  زب 

حقتوق الجتتوار  زب حقتتوق العرببتة  زب حقتتوق ام تتيم؟ لتاذا اقتتو  لهتتم  بدتتذا 

ا ه قتد لستل؟ لتاذا احتدثهم لتن الوفتاء؟ زيتن الوفتاء اذا  تدر، بمتن بفتص لت،  

يتن زبزيتن الترحم؟ ببالمديا ل ص لن بقتف لعت،  تالة الةتدة؟ زيتن األختوة؟ 
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ي يقتتات نق بيغيتتر الجتتوار؟ بزيتتن العرببتتة؟ بزيتتن ام تتيم؟ لتتااام زختتق دتتو التتذ

 ل ق  بليح لدبي؟

 اليأ :  -5

اليتتي  بخيرتتة األلتت  المتتق زصتتابا دتتذه األلتتة  بالعضتتر بتتالعر  بالعرببتتة  

ان العتتر  ل يصتت حون لةتتقء  ااهتتم يلتتر  : زصتترد الستتا د ل تتص اتت  لستتان

بعلتتتهم بعلتتتا  بيقمتتت  بعلتتتهم بعلتتتا  بالعتتتر  ل  ولتتتون  بالةتتتعو  

 ل  ولة  المسابلية لسابلية ا لحعام  

زاا ل زحم  الةعب العراقق ا ه لسابلية لتا حتدط  بان اتان اثيتربن لنته 

ى لتن قرت   رهم  بضت  ا لقتولهم  امتا رزينتا فتق بتيا زرختخقد  ست ا زلختا

ى لتن قرت   ل زحمت  الةتعب العراقتق اميجتة لتا فعت  حعالته  بل روا زختبله

زحم  الةعب الض سطينق اميجة تصرفا، بع  قااته  ل زحم  الةعو  اميجتة 

زخطاء  ا مها  الةعو  فيها خير اثير  بلهتذا رزينتا دتذه الصتحوة ام تيلية 

قافهتا  فق ات  لعتان  باتين دتذه العم يتا، يتراا بهتا اجهتاض دتذه الصتحوة باي

 - زن باحتدًا لتن قتااة الحتز  الجمهتوري: بقد حدثنق بع  امخوة فق زلريعا

راحنتتا لتتن زاذا اتتان لهتتذا العتتدبان فلتت   فإاتته : قتتا  لتته - فتتق ج ستتة خاصتتة

 الذين اتخذبا العويا باًرا لهم! األصوليين

 ... }ااهتتا زحقتتاا صتت يرية ت هتتر ل تتص صتتضحا، الوجتتوه بف متتا، األلستتن  

ِن ٱۡلقَۡووِ َولَتَۡعِرفَنَّمُ  َۡ    [30: ]لحمد  ... ۡم فِي لَ

 شماتة األعداء:  -6

 : الةالر العربق يقو 
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اتتت  المصتتتا ب قتتتد تمتتتر ل تتتص 

 الضمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص

 

 بتهتتتون  يتتتر متتتماتة األلتتتداء

اللميم إنيي أعيوذ بيَ مين »: لما زثر لتن زاليمته ص ص هللا ل يه ب  مبالنرق  

  (131)«األعداءَمد البالدإ ودر  الشقاءإ وسوء القُاءإ وشماتة 

ان ا تتتترا ي  تمةتتتتضص بتةتتتتما بنتتتتا اليتتتتوم  لقتتتتد رزيتتتتا زحتتتتد المستتتتابلين 

دذا لا ق ناه لتن قتديم  ان لةت عة : ام را ي يين فق ت ضزيون بريطاايا بدو يقو 

الةرق األب ط ليسا الصتراع العربتق ام ترا ي ق  بلعتن المةتع ة تعمتن فتق 

 الصراع العربق العربق!

 ليمةضوا بنا  ليةمموا بنا  احن الذين لعنادم  

 : نا الكبرىيااالنشَاو عن لُا -7

انا امحتدط لتن الامضاضتة الض ستطينية  بلتن ثتورة المستاجد  بلتن زمترا  

الحجارة  بلتن األلضتا  التذين يقتات ون الصتهيواية  بانتا امحتدط لتن الهجترة 

دتتذه المتتاالرة  اليهوايتتة  بلتتن دجتترة اليهتتوا الستتوفيا التتص ف ستتطين  بلتتن

هم  انتا اقتيم ن تخرم النتا  لتن ايتاردم بتحت   يتردم لعتاازالمريمة المق تريد 

 الدايا لن زج  دذا 

 اامهص دذا  بمغ نا لنه بهذه المصيرة  ب طا ل ص قلايا الجهاا ا ها  

 : وَود القوات األَنبية -8

لتن الممستترب فتتق دتتذا؟ اااتتا المنطقتة ا هتتا تتترف  زن تعتتون دنتتا  قوالتتد 

 جنتتوا األجااتتتب  ل تتتب لنهتتتا ذلتتت، فتتتق بعتتت  األحيتتتان  رفلتتتا العويتتتا  ل

                                        

لمضتق ل يته لتن حتديث زبتق دريترة  «امحيتاء»ث يتالزين العراقق فق تخري  زحااقا   (131)

(1/322 ) 
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برفلتتا المم عتتة العربيتتة الستتعواية  برفلتتا قطتتر  برفلتتا الرحتترين  

برفلا املارا،  باآلن حااا الضرصة لتذل،  ببجتد المرترر  بجتاء، دتذه 

 األ الي  الررية بالرحرية بالجوية  لمحم  المنطقة بتمحعم فيها  

ا الحتتمي  الجديتتد  التتذي زلتتاا القتتوا، العستتعرية لتتن المستتاب  لتتن دتتذ

األجنرية الص المنطقة بعد زن تحرر، لنها  بالذي جع  حعام المنطقة يط رواته 

ب  لتتن دتتذا ا تته؟ لتتن المستتاب  لتتن دتتذه الخستتا ر؟ لتتاذا ابياضستتهم؟ لتتن المستت

 زلدا لن خسا ر  بلن اوارط  بلن لصا ب  ح ا بنا اميجة دذا العدبان؟ 

اثيتترة باريتترة  لاايتتة بلعنويتتة  آايتتة بلستتمقر ية  بلتتا خضتتق ااهتتا خستتا ر 

 زل م  بلا ينم راا ل يع مه ال هللا  

لو ااضجر الموقف  لو ااط قا الةرارة  لو ا معر، النتار  بلتن  يصتط ق 

بها؟  نصط ق بها ا نا  با ترا ي  تمضترم ل ينتا ضتاحعة الستن  تلتح، لت ء 

 لة لسربرة   نها  بتنام ل ء جضنها  ل ترالق  لرسو

ان ا ترا ي   تتممدخ   بلتا التذي يتتدلودا ألن تمتدخ ؟ ل  دتق لتتن : يقولتون

 تمدخ   يعضيها زن تمضرم ل ينا  

 خسا راا اريرة  باريرة جدًا  

 : لسابلية الساامين لن ال  م

: لصتيرة ح تا بهتذه األلتة  اميجتة لستعوتنا لتن و تم  تابق: يا زيهتا امختوة

امتا حتدثنق زحتد ل متتاء  - باأل ت حة العيمابيتة  زبيتد،ضتر  اخواانتا األاتراا 

زاثتتر لتتن لةتترة آلل قريتتة فتتق لنطقتتة ح رجتتة  قمتت  لتتن زد هتتا لتتن  - األاتتراا

اثتتر لتتن لةتترة آلل قريتتة فيهتتا زاثتتر لتتن زقمتت   بدتتاجر لنهتتا لتتن دتتاجر  
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لةرين زلف لسجد الر،  بقمت  خمستة بلةتربن لالًمتا رفلتوا زن يمراتوا 

 ااخ ها   المساجد  با مةهدبا فق

دذا لا حدط  د  تحدط زحد؟ األفيم تحدثا لنهتا  بت ضزيواتا، العتالم  ال 

 العر  لم يمحدثوا لنها  

ان ير أخيا  ظالًميا أو »: صت ص هللا ل يته ب ت ملو زانتا انتا امتا ل منتا النرتق 

: يتتا ر تتو  هللا  اصتترته ل  وًلتتا  فعيتتف زاصتتره والًمتتا؟ قتتا : قيتت  «مرلوًمييا

بلعننا رانا الص الذين و موا فمسمنا   (132)«تلَ ن ر  إياهتمنعه من الرلمإ ف»

إن »: يقتتو  صتت ص هللا ل يتته ب تت مالنتتار   تتعمنا لتتن ال  تتم ب تتاادااه  بالنرتتق 

النييا  إذا رأوا الرييالم فلييم يأخييتوا علييى يديييه أوشييَ أن يعممييم هللا بعقييا  ميين 

  الَّ َوٱتَّقُوا  فِۡتنَة  }:   بيقو  هللا تعالص(133)«عنده
إ ية  تُِ يبَنَّ ٱلَّيِتيَن َظلَُميوا  ِمينكُۡم َخآٰصَّ

ا  أَنَّ ٱ َ َشييِديدُ ٱۡلِعقَييا ِ َوٱۡعلَُمييوٰٓ   ألن الرحمتتة تختتهللا بالنقمتتة تعتتم  [25: ]األاضتتا   ََّ

 العقا  ينز  ل ص لن و م بل ص لن تغاضص لن ال  م ب عا لنه  

 لن المساب ؟

لمستتاب  لتتن لتتن المستتاب  لتتن اتت  دتتذا التتذي زصتتا  دتتذه األلتتة؟ لتتن ا

اآللنين الذين ربلتوا؟ لتن المستاب  لتن األلتوا  المتق اهرتا؟ لتن المستاب  

لن النساء اليتق ا مصترا؟ لتن المستاب  لتن الحرلتا، المتق اامهعتا؟ لتن 

                                        

ل رغتتوي بمحقيتتق  «متترل الستتنة» رضتتق هللا لنتتهلمضتتق ل تتص صتتحمه لتتن حتتديث زاتتح  (132)

 (  3516( برقم )13/97معيب األرااطبل )

ر بقتتا : حتتديث حستتن صتتحيد  بابتتن لاجتته  رباه زبتتو اابا  بالمرلتتذي لتتن زبتتق بعتت (133)

المنمقتص لتن امتا    » «لستنده»برباه زحمتد فتق   «صتحيحه»بابن حران فتق  لنسا ق با

 (  1375( برقم )2/643« )المر يب بالمرديب
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المستتاب  لتتن األلتتراض المتتق دمعتتا؟ لتتن المستتاب  لتتن الةتتاراين المتتا هين 

اا لتن زيتديهم باضتد الذين لاتوا فق الصحراء  اضد الوقوا لن  ياراتهم  باضد الز

المتتتاء لتتتن قتتتربهم؟ لتتتن المستتتاب  لتتتن األلضتتتا  الصتتتغار فتتتق ت تتت، الطتتترق 

الصحرابية الذين اااوا ي هثون لن العط   يرعون زلام اآلباء باأللهتا،  لتن 

زج  جرلة تربيهم في يجدباها؟ لن المستاب  لتن لةترا، اآللل  بلئتا، 

تراتتوا   «العمتتر تحويةتتة»اآللل التتذين خرجتتوا لتتن العويتتا  بقتتد تراتتوا 

لدخراتهم  تراوا زثاثهم  تراوا لمتالهم  بخرجتوا بميبستهم  بليتمهم يصت ون 

 الص زبلااهم  المين؟ لن المساب  لن دذا ا ه  بلن زاثر لن دذا ا ه؟ 

 ان المساب  دو لن قام بالعدبان  

باذا اتتان دنتتا  زاتتا  يراتتزبن ل تتص المتتدخ  األجنرتتق فتتق المنطقتتة بل تتص 

فالمستتاب  لتتن دتتذا زيًلتتا دتتو لتتن قتتام بالعتتدبان بلتتن بتتدز  الوجتتوا العستتعري 

 الةر  بالةر بالةر يحسم  بالراائ زو م 

بالنتتتتتا  ان و متتتتتوا الرردتتتتتان 

 بالمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتضوا

 

يا لتتن افتتالحر  زجتتدى ل تتص التتد

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م

 

بالةتتر  ان ت قتته بتتالخير ضتتقا 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 ذرًلتتتا  بان ت قتتته بالةتتتر ينحستتتم

المستتاب  لتتن دتتذا دتتو لتتن قتتام بالعتتدبان  المتتاريل يحم تته المستتابلية لمتتا  

 حدط  لول دذا لا اخ  لسعري باحد الص دذه المنطقة  

 د  فا، األبان؟

 د  فا، األبان؟ لم يضا األبن بعد 

لو زن النا  ا ممعوا لصو، العقت   بصتو، اللتمير  بصتو، ام تيم  

بصو، العرببة  لو زانتا اامتداادم هللا فا تممعوا  امتا ربى النستا ق زن رجتًي 
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دى ل تص يتا ر تو  هللا  زرزيتا ان ل ت: فقا  ص ص هللا ل يه ب  مجاء الص النرق 

فتإن : قتا  «بياهلل فانشيد»: ؟ قتا زبتوا ل تقفتإن : قتا  «فانشد بياهلل»: لالق  قا 

تلت ففيي فقاترإ فإن لُ »: ؟ قا ا ل قبوزفإن : قا  «فانشد باهلل»: ؟ قا قل  ابوز

  (134)«تلت ففي النارالجنةإ وإن لَ 

يتا : فقتا  ص ص هللا ل يه ب ت مجاء رج  الص ر و  هللا : خرىزبفق رباية 

:  قتا «فيال تعطيه ماليَ»: ر و  هللا  زرزيا ان جاء رج  يريد زخذ لالق؟ قتا 

  «فأنيت شيميد»: زرزيتا ان قم نتق؟ قتا :   قتا «لاتله»: زرزيا ان قات نق؟ قا 

  (135)«هو في النار»: زرزيا ان قم مه؟ قا : قا 

مين لُتير دون ماليه »: صت ص هللا ل يته ب ت مبربى  عيد بن كيد لن النرتق 

يدإ ومين لتير دون دينيه فميو شيميدإ ميدإ ومين لتير دون دميه فميو شيفمو شم

اماستان لطالتب زن يتدافع لتن لرضته   (136)«أهله فميو شيميدومن لتر دون 

قمالهم  فتإن   رغاة بالمعمدين  بان زاى ذل، الصبلاله باله باينه  بل يسمس م ل

زاةتد  : قم  فهو مهيد بان قم هم فهم فق النتار  بلعتن بعتد زن ينةتد بتاهلل  يقتو 

 هللا  

                                        

  باا تر تع يتق الةتيل القرضتابي ل يته رضتق هللا لنتهرباه النسا ق لن زبق دريرة  (134)

 ( 771( برقم )1/413« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»فق امابه 

« المنمقص لن امتا  المر يتب بالمرديتب»   رضق هللا لنهباه لس م لن زبق دريرة ر (135)

 ( 771( برقم )1/413)

( ا هم لن حديث  تعيد 1455بالمرلذي )  (7/116بالنسا ق )  (1/190رباه زحمد ) (136)

 بن كيد  

 ستنااه قتوي بصتححه األلرتااق فتق : زحمتد «لستند»بقا  معيب األراتاطبل فتق تع يقته ل تص 

 ( 4772برقم ) «صحيد زبق اابا»

 بقا  معيب األرااطبل فق تع يه 
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انةتدام هللا  ثتم :  بل كلنا اقو  لحاام العراق بلن تام العتراق باعترر القتو

انةدام هللا! انةتدام هللا فتق دتذه األلتة  قرت  زن تنتدلع الحتر  المتدلرة  فميات  

األخلر باليابح  بلا ذاب اآللنين؟ لتا ذاتب الةتعو ؟ لتا ذاتب النتا ؟ لتاذا 

  مجنق دذه األلة لن براء ذل،؟ 

انةتتد هللا حعتتام العتتراق زن يستتمجيروا لصتتو، العرببتتة بام تتيم  بالخ تتق 

 دين  بالرحم بالجوار  بالقوااين الدبلية  بينسحروا لن العويا  بال

لقد اان حاام العراق جريئًا حينما فجتر األكلتة  ف تيعن متجاًلا فينهيهتا  لقتد 

قدر ل ص امتعا  النتار  ف تيعن قتااًرا ل تص الضا هتا  ب يستج  ذلت، المتاريل لته 

 تنوا،  ثتم  بإارار  لقد بجد لتن الجترزة زن ينهتق آثتار حتر  ا تممر، ثمتااق

تناك  فيهتا لتن ات  متقء  بزل تن زاهتا لتم تعتن حربًتا لاالتة  اذا باتمته الجترزة 

 ذل، بالنسرة لر د لربق لس م جار لذل، ف يضع  

جتزء  «تتايوان»ان العويا جزء لنه  حمص لو اتان جتزًءا لنته  دتذه : يقو 

بل يعمرل بها زحد  بلتع دتذا  - اثر لن زلف ل يونزالمق لدادا  - لن الصين

جتزء لتن الصتين  بلتع  «دوا  اتوا »ارى الصين لم تضعر فق زخذدا بالقوة  

بينهتا ببتين بريطاايتا  قدا بتالقوة  بتحمترم المعادتدا، المتدذا لتم تضعتر فتق زختذ

 حمص تنمهق 

القو  باللم بالقوة دذا يعطتق حجتة م ترا ي   دتق المستمضيد الوحيتد التذي 

 ه حقًا لها لن الحقوق الماريخية وة لما تزلميرى زن اللم بالق

الةام اااا ب دًا باحدًا لوا  الماريل  لم يعن دنا   وريا بلرنان بف ستطين 

باألران  د  لعنص دذا زن امعن  وريا لميخذ لرنتان بتيختذ األران؟ دت  امتي  
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زن يرم ع اللعيف  بلع  ب تد زن ييختذ األصتغر لنته؟ لصتر تيختذ ليريتا   يل قو

ر  تيخذ لوريماايا  بالجزا ر تيخذ تواح  بدعذا  دت  دتذا لنطتق؟ دتذا بالمغ

 لنطق الغا   بقااون المخ ب بالنا   

احن انامد دالء الحعام زن يمقوا هللا فق دذه األلة  اانا اخال لن المصتير 

األ تتوا التتذي ل اعستتب لنتته ال التتدلار بالختترا   انامتتد دتتالء زن يرجعتتوا 

عااًا بيع نودتتا صتتريحة  دتتذه دتتق الةتتجالة الحقتتة  زاضستتهم  بزن يعواتتوا متتج

الرجتتوع التتص الحتتق خيتتر لتتن الممتتااي فتتق الرالتت   الةتتجالة حقًتتا زن يعمتترل 

 اماسان بخطئه  باللمرال يهدم القمرال  

بعتداا : ااما اان لن جتراء متقء باحتد  دتو - زيها امخوة - ان الذي زصابنا

ا زصتابنا  لتو زن العتر  لتن يتوم زن لن ام يم  بعداا لن ام يم  فيصابنا ل

فَيِإنِۢ بَََيۡت  ... }: حدط دذا العدبان رجعوا الص ام يم بالص القترآن التذي يقتو 

ُِۚ فَييِإن فَييآَٰءۡت  ََّ ٰٓ أَۡمييِر ٱ َء إِلَييىَٰ ييي َحتَّييىَٰ تَِفيييٰٓ َِ تِلُييوا  ٱلَّتِييي تَۡب
ُمَما َعلَييى ٱأۡلُۡخييَرىَٰ فَقََٰ إِۡحييدَىَٰ

وا  بَۡينَُمَمييا بِحلۡ  َُ ييبُّ ٱۡلُمۡقِسييِطينَ فَأَۡصييِل َِ َ يُ ََّ  إِنَّ ٱ
ا إ [9: ]الحجتترا،  عَييۡدِو َوأَۡلِسييُطوٰٓ

(137) - 

دذا فق حالة اقمما  لا ضمين اص د بينهمتا حمتص يعتف ات  لنهمتا لتن صتاحره  

ل بتد  بيغمد  يضه  ألاه ل يجوك لمس م زن يسض، ام لس م آخر  فتإذا حتدط دتذا

حتدادما ل تص األخترى بعتد اان احاجز بين الضريقين باص د بينهمتا  فتإن بغتا 

دذه المحاجزة  بدذا امصيل  اقات  الضئة الرا ية المعمدية ال المة  بلتن بتا  

زبلص اذا لم يحدط اقمما   بحدط بغق لن زب  األلر  بغا الطا ضة القوية ل تص 

ق ترغتق حمتص تضتقء التص زلتر اللعيضة  فالمضربض فق المس مين زن يقتات وا المت

                                        

وا  بَۡينَُمَماَوإِن َ آٰئِفَتَاِن ِمَن }: بزبلها (137) َُ  . ... ٱۡلُمۡمِمنِيَن ٱۡلتَتَلُوا  فَأَۡصِل
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لو زاهم فع وا ذلت،  لتو زن الةتارع  - زن يقف النا  بقوة زلام العدبانل بد  هللا 

العربق المس م قام لن بعرة زبيته لتن المحتيط التص الخ تي   زب لتن المحتيط التص 

ارجعوا زيهتا : ير غ لنان السماء حيط  باااى بصو، باحد  ببصو، جهيرالم

لمعمدبن ل تص اختوااعم  لتو بقتف النتا  بقضتة رجت  باحتد  يها از     المغيربن

لمريتب     لعااوا قد راجعوا زاضسهم  بلعن حدط لا حدط  حدط دذا الاقستام ا

 الاقسام الما ف بالمالم 

ل ص ا  حا   يرقص ام يم دتو لتوق النجتاة  ب تضينمه ماقتاذ دتذه األلتة  

زن اعيهتتا باربيهتتا ا متتة ينرغتتق  رضتتق هللا لنتتهبقتتد قتتا  لمتتر بتتن الخطتتا  

احتن قتوم زلزاتا هللا بام تيم  فمهمتا ا تممح العتزة بغيتره : لرجيا  اا ًما  قتا 

 زذلنا هللا  

عتتالص لتتق بلعتتم  باالتتوه با تتمغضر هللا ت - زيهتتا امختتوة - قتتو  قتتولق دتتذاز

 يسمجب لعم 

 رة الثااية: الخط

 : يها امخوةزببعد  

اان يقنا فتق النتواك   بيتدلو  زاه ص ص هللا ل يه ب  ملن  نة ر و  هللا 

فتتق صتتت واته ل مستت مين المسملتتتعضين فتتق لعتتتة زن ينقتتذدم هللا لتتتن  تعتتالصهللا 

لحنمهم  باان يدلو ل ص لتن و مهتم بل تص لتن زذلهتم لتن المةتراين  بلتذل، 

 ذدب العثيربن لن الضقهاء الص ا محرا  القنو، فق  الة النواك   

  احتن فتق اارثتة لتم تصتب زلمنتا باحن فق ااكلتة اريترة لتم تتر األلتة لث هتا

بمث ها لن لهد بعيد  بلهذا اقنا ان ماء هللا بعد القيام لتن الراتوع فتق الراعتة 
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الثااية  بادلو هللا لعع  لسص زن يعتون فينتا رجت  صتالد يستمجيب هللا تعتالص 

زن يخرم المست مين لنهتا  بلتن دتذا المتيكق  تعالصله  اانا فق لحنة  اسي  هللا 

ه العارثتتة المتتق ح تتا بهتتم  بزن يجمتتع الع متتة ل تتص الهتتدى الصتتعب  بلتتن دتتذ

 بالق و  ل ص المقص بالعزا م ل ص لم  الخير بخير العم   

ااق زل ب لن المس مين زن يدلوا هللا بين يضرم العربة  بزن يعةتف الغمتة  

بزل تتب لتتن األ متتة بالخطرتتاء زن يقنمتتوا قنتتو، النتتواك   فتتإن هللا تعتتالص يجيتتب 

 بيعةف السوء   الملطر اذا الاه

زن يجعتت  لنتتا لتتن دمنتتا فرجتتا  بلتتن ضتتيقنا لخرجتتا  بلتتن  تعتتالصز تتي  هللا 

لسراا يسرا  بلن لحنمنا لنحة  بزن يجزي الذين تسرروا فق دتذا  بان يهتقء 

 لنا لن زلراا رمدا 

* * * 
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 حقا ق حو  ز كلة الخ ي  -11

 الخطرة األبلص: 

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 : ق بعلها بعلافمن يرق

اعي  دذه األيام لآ ق فق حياة المس مين  لآ ق بفمنًا تتدع الح تيم حيتران  

يرقتق بعلتها بعلتا   - (138) صت ص هللا ل يته ب ت مامتا ذاتر النرتق  - ااها فمن

دتذه له عمتق  فمتيتق فمنتة زمتد لنهتا  بحيتث : زي زن الضمنة تتيتق بيقتو  المتالن

 تردبا السابقة رقيقة بدينة بالنسرة لما بعددا  

احن فق لصر فمن تتذر الح تيم حيتران  دتذه الضتمن جع منتا اليتوم ان تر التص 

 طع حسرا،  بزليننا تذرل العررا، دذه المآ ق بق وبنا تمق

دلاء  بتنمهت، المسجد األقصص يعمدى ل يه بتقتوم فيته لذبحتة تتراق فيهتا الت

فيها الحرلا،  بيمنع المصت ون المست مون لتن زااء الصت وا، ااخت  المستجد  

 بلع دذا ل يمحر  المس مون فق لةارق األرض بلغاربها  

اليهتتوا يعم تتون لهتتدم المستتجد األقصتتص  زبلتتص القر متتين بثالتتث المستتجدين 

الع يمتتتين  يعم تتتون لهدلتتته ببنتتتاء الهيعتتت  المزلتتتوم ل تتتص زاقاضتتته  فتتتيين 

 عر ؟ ااهم لةغولون بياضسهم  بي هم بينهم مديد للمس مون؟ بزين اا

لتتم زلجتتب اذا اتتان دنتتا  لتتن يريتتد زن يهتتدم لستتجدًا فتتق الهنتتد  ليرنتتق ل تتص 

                                        

(  برباه زحمتد لتن حديثته 1844رباه لس م لن حديث لرد هللا بن لمرب بن العاص ) (138)

 ( 2/161زيًلا )



 200 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

زاقاضه لعردًا ل له لنددم اذا اان المسجد األقصص اضسه لهداًا  فعيف ل تهتدا 

 بقية لساجد المس مين؟!

يغااربن بيتوتهم لهتاجرين   «عا يرلا»لةرا، اآللل لن المس مين فق 

لتتن يريتتدبن زن تخ تتو المنطقتتة لهتتم  بل  «الماليتت »ألن دنتتا  لتتن الممعصتترين 

 دذا زحد؟ يرقص فيها لس م  د  احم  ل ص

 زرخهللا ام فق األرض دو الدم المس م!

 زدون المعابد دق المعابد المس مة؟

 : ذاق بعلنا بي  بع 

نتا امجته بمتدافعنا ببنااقنتا بز ت حمنا لماذا؟ ألانا لةغولون بياضستنا  بتد  زن ا

الص لدباا الحقيقق  بجهنادا بعلنا الص بع   زصترد الرتي  بيننتا متديدًا  هللا 

لُيۡر ُهيَو ٱۡلقَياِدُر }: تعالص جع  لن العقوبتا، القدريتة لرلتة زن يعتون بي تها بينهتا

ٰٓ أَن يَۡبعَييَ  َعلَييۡيكُۡم َعييتَاب   يين َعلَييىَٰ قتتوم لتتول حجتتارة لتتن امتتا بعتتث ل تتص »فَييۡولِكُۡم ا مِِّ

ِلُكييۡم  « تتجي  َُ ييِت أَۡر َۡ زي يخستتف بعتتم األرض امتتا خستتف بقتتاربن »أَۡو ِميين تَ

يكُمأَۡو يَۡلبَِسكُۡم ِشيَع   «ب يره َُ   يجع عتم متيعًا لمضرقتة  [65: ]األاعتام  ... ا َويُِتيَِّۖ بَۡع

 علها بي  بع   بدذا لا اعي  فيه يعيد بعلها لرع   بيذبق ب

يتا ر تو  هللا : صتية فيلالهتا  قتالوا هللا ل يته ب ت مص ص ص ص ر و  هللا 

أَرإ إنما صالة رغبة ورهبةإ إني سيألت »: ص يا صية لم تعن تص يها  قا 

سيألته أن ال يمليَ أمتيي بسينة : هللا فيما ثالثًيا فأعطياني اثنتيين ومنعنيي واحيدة

فأعطانيميياإ وسييألته أن ال يسييل  عليييمم عييدوا ميين غيييرهم  «أي بالمجاعييات»
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  (139)«طانيماإ وسألته أن ال يتيِّۖ بعُمم بأ  بع  فمنعنيمافأع

يا مَمد إني إذا لُيت لُاء فإنه ال ييردإ : وإن ربي لاو ... »: بفق رباية

وإني أعطيتَ ألمتَ أال أهلكمم بسنة عاميةإ وال أسيل  علييمم عيدًوا مين سيوى 

 مين بيين: أنفسمم فيسيتبيح بيُيتممإ وليو اَتميع علييمم مين ألطارهياإ أو لياو

  دعتذا (140)«ألطارهاإ حتى يكون بعُمم يمليَ بعُياإ ويسيبي بعُيمم بعُيا

زلة يس ط بعلها ل ص بع   األ ت حة : تس ط األلة ل ص زاضسها  بدذا لا اراه

التص صتدبر بعت   المق ونها بع  النا  زاها رصيد لرلة زصرحا لوجهتة

 زبنا ها 

 : لن زاون لواًا ل الم

طرتتة لنتتذ متتهرين  بتحيتتز، فيهتتا لقتتد خطرتتا خ: قتتا  لتتق باحتتد لتتن النتتا 

لعاذ هللا  لا انا لمحيتًزا بلتن زاتون لمحيتًزا  زاتا ل : ل خ ي  ضد العراق  ق ا

زلرل خ يًجا بل لراقًا  ااما زلرل والًما بل  وًلا  زلترل لعمتديًا بلعمتدى 

ل يه  زاا ضد ال الم زيًا اان دذا ال الم  بزاا لع الم  وم زيًا اتان دتذا الم  توم  

ذل، ام يم بل ممنتق الحيتاة  زامويتا بنتار الطغتاة بال تالمين  بلتذل،  ل منق

                                        

دتذا حتديث حستن  ريتب صتحيد  اا تر : المرلذي لن خرتا  بتن األر،  بقتا رباه  (139)

 زبوا  الضمن   اا  النرق ثيثًا فق زلمه  «لارضة األحوذي بةرل صحيد المرلذي»

  رضتق هللا لنته  بزحمتد  لتن ثوبتان زبو اابا  بالمرلتذي  بابتن لاجتهرباه لس م  ب (140)

إ فرأيييت مشييارلما ومَاربميياإ «ولبُييماأي َمعمييا »إن هللا زوى لييي األرض »: بزبلتته

وإن أمتي سييبلم ملكميا ميا زوى ليي منمياإ وأعطييت الكنيزين األحمير واألبيي إ وإنيي 

سألت ربي ألمتيي أال يملكميا بسينة عاميةإ وأال يسيل  علييمم عيدًوا مين سيوى أنفسيممإ 

 «.... فيستبيح بيُتمم

 ( 4015رقم )( ب216  14/215ل روي بمحقيق معيب األرااطبل ) «مرل السنة»
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ِ بَِمييآٰ أَۡنعَۡمييَت َعلَيييَّ فَلَييۡن أَُكييوَن َظِمييير  }: زقتتو  لتتا قتتا  ا تتيم هللا لو تتص ا لَيياَو َر ِّ

  [17: ]القصهللا لِِّۡلُمۡجِرِميَن 

 لن زاتون يوًلتا والًمتا بل لواًتا ل تالم  فتإن زلتوان ال  متة اتي  النتار  ل

فتق يتد وتالم زب زااة لخدلتة  ينرغق ل مس م زن ي  م بل ينرغق له زن يعون  توًلا

 والم 

 : حم ة ام يم ل ص ال  م بال المين

ان هللا حتتترم ال  تتتم ل تتتص اضستتته بحرلتتته ل تتتص لرتتتااه  بقتتتا  فتتتق الحتتتديث 

عبييادي إنيي حرميت الرلييم عليى نفسيي وَعلتييه بيينكم مَرًميا فييال  ييا»: القد تق

 ... }ان هللا ل يحتتب ال تتالمين  بل يهتتدي القتتوم ال تتالمين    (141)...« ترييالموا

ِلُميونَ 
يي ... }  [23:   يو تف135: ]األاعتتام  إِنَّيهَُ اَل يُۡفِلييُح ٱلرََّٰ  ا َولَييۡد َخيياَ  َميۡن َحَمييَر ظُۡلم 

  [111: ]له

لتيح دنتا  ايتن اام تتيم حمت  ل تص ال تالم بال تتالمين  امتا حمت  القتترآن 

 (142)«إن هللا يملي للرالمإ فإذا أخته ليم يفلتيه»المطهرة  العريم بالسنة النروية 

ََ إِذَآٰ أََخيتَ ٱۡلقُيَرىَٰ }: ثتم قترز صت ص هللا ل يته ب ت مدعذا قتا  النرتق  ََ أَۡخيتُ َربِِّي ِل
َوَكيتََٰ

 إِنَّ أَۡختَهَُٰٓ أَِليم  َوِهَي َظَٰ 
  [102: ]دوا  َشِديدإ ِلَمةإُۚ

 : لن  نن هللا تعالص

زن بع  المعاصق تعج  لقوبمها فق التدايا قرت  اآلخترة  بلتن ذلت، ال  تم 

                                        

  بدتو رضق هللا لنتهقطعة لن الحديث القد ق الذي رباه لس م لن زبق ذر الغضاري  (141)

  «األربعين النوبية»الحديث الرابع بالعةربن لن 

المنمقتتص لتتن »   رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري  بلستت م  بالمرلتتذي  لتتن زبتتق لو تتص  (142)

 ( 1303( برقم )2/619« )اما  المر يب بالمرديب
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َوَسيييَۡعلَُم  ... }بالرغتق  فتتإن الرغتق لرتعتته بختيم  بل تتص الرتا ق تتتدبر التدبا ر  

ا  أَيَّ ُمنقَلَب     [227: ]الةعراء  يَنقَِلبُوَن ٱلَِّتيَن َظلَُموٰٓ

   ال  م لرتعه بخيم  في ينرغق زن اقف لع ال الم يوًلا

هللا يرقتص الدبلتة العاالتة بان اااتا اتافرة   نا: ميل ام يم ابن تيمية يقو 

 بيزي  الدبلة ال المة بان اااا لس مة!

را  الريتتتو، فالعتتتد  ان اام لمتتتر  بال  تتتم ان اام التتتر  ال  تتتم  تتترب ختتت

ََ بُيُيوتُُمۡم }: لتدب  الةتالخة  اقترزبا قتو  هللا تعتالصالعالرة  ب ترب  تقول ا فَتِۡلي

 بَِميا َظلَُميوٰٓ َخاوِ 
ََ }:   باقترزبا قولته تعتالص[52: ]النمت   ... ا  يَيةَِۢ أَلَيۡم تَيَر َكۡييَف فَعَيَر َربُّي

ييِد  7إَِرَم ذَاِت ٱۡلِعَميياِد  6بِعَييادع  ييابُوا   8ٱلَّتِييي لَييۡم يُۡذلَييِّۖۡ ِمۡثلَُمييا فِييي ٱۡلبِلََٰ ََ َوثَُمييودَ ٱلَّييِتيَن 

يِد  10تَياِد َوفِۡرَعيۡوَن ِذي ٱأۡلَۡو  9ٱل َّۡذَر بِيحۡلَواِد  فَيأَۡكثَُروا  فِيَميا  11ٱلَّيِتيَن َ ََيۡوا  فِيي ٱۡلبِلََٰ

ََ َسۡوَ  َعيتَا ع  12ٱۡلفََسادَ  ََ لَبِحۡلِمۡرَصيادِ  13فََ بَّ َعلَۡيِمۡم َربُّ  [14 - 6: ]الضجتر  إِنَّ َربَّي

 يمه  بل يهم   ل يغض  بل ينام 

زن اعتتين والًمتتا  يتتاثم ال  تتم لرتعتته بختتيم  فتتي ينرغتتق زن ا  تتم  بل ينرغتتق 

ام تتيم ال تتالم بيتتاثم لتتن زلااتته  زب  تتعا ل يتته  زب رضتتص لنتته  زب لتتا  زب 

ا  إِلَييى ٱلَّييِتيَن : راتتن اليتته لجتترا الميتت  زب الراتتون  فتتاهلل تعتتالص يقتتو  }َواَل تَۡرَكنُييوٰٓ

ِ ِميۡن أَۡوِليَيآَٰء ثُيَظلَُموا   ََّ ن دُوِن ٱ   [113: ]دتوا  مَّ اَل تُنَ يُرونَ فَتََمسَّكُُم ٱلنَّاُر َوَما لَكُم مِِّ

ا  إِلَييى ٱلَّييِتيَن َظلَُمييوا   بتت  ل تمي تتوا التتيهم لجتترا  ل تعينتتوا ال تتالمين  }َواَل تَۡرَكنُييوٰٓ

 المي  

ال  م لرتعته بختيم لهمتا يعتن ق تيًي  فعيتف ب  تم متعب بيام ته  ان القترآن 

ي ... }العريم يقرر فق قم  اضح باحدة   فِيي ا بََِۡييِر نَۡفياع أَۡو فََسياد  أَنَّيهَُ َمين لَتَيَر نَۡفَسِۢ
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ِميع  ٱأۡلَۡرِض فََكأَنََّما لَتََر  ََ يا َوَمۡن أَۡحيَاَها فََكأَنََّمآٰ أَۡحيَيا ٱلنَّياَ  ٱلنَّاَ   ِميع  : ]الما تدة  ... اََ

ليزواو اليدنيا أهيون عنيد هللا مين لتير »: يقتو  ص ص هللا ل يه ب  م  بالنرق [32

أن أهير السيماء وأهير األرض اشيتركوا فيي دم لو »:   بيقو (143)«رَر مسلم

  (144)«مممن ألكبمم هللا في النار

ل يجوك المهابن فق لرض يهم، زب ام يستض، زب لتا  ينهتب  بت  ل يجتوك 

 المهابن فق و م حيوان زلجم  بان اان ا رًا زب درة  

دخلييت امييرأة النييار فييي هييرة ربطتميياإ فلييم تطعمميياإ ولييم تييدعما تأكيير ميين »

  (145)«خشاش األرض

صت ص هللا ل يتته ال  تم ينرغتق زن يقتتابم  بل ينرغتق زن يستعا ل يتته  بالنرتق 

ييييا ظييالمإ فقييد تيييود  : إذا رأيييت أمتيييي تمييا  أن تقييوو للرييالم»: يقتتو  ب تت م

زلتة تضقتد لرترر بقا هتتا اذا لتم تيختذ ل تص يتتد ال تالم بلتم تمنعته لتتن   (146)«مينمم

                                        

رباه النسا ق  بالمرلذي لرفوًلا بلوقوفًا برجتد الموقتول  لتن لرتد هللا بتن لمترب  (143)

زن  رضتق هللا لنتهبإ ناا حسن لن الرراء بن لاك  لاجه  ب  بربى ابنرضق هللا لنه

لزواو اليدنيا أهيون عليى هللا مين لتير ميممن بَيير »: قا  ص ص هللا ل يه ب  مر و  هللا 

ا تنااه صتحيد برجالته لوثقتون  بحستنها الحتافظ : «الزبا تد»قا  الروصيري فق  «حِّۖ

 ( 1446( برقم )2/665« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب  »«الم خيهللا»فق 

حتتديث حستتن : ب  بقتتا رضتتق هللا لنهتترباه المرلتتذي لتتن زبتتق  تتعيد بزبتتق دريتترة  (144)

 ( 1447( برقم )2/665« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب» ريب   

: «خةتاش األرض»ب  بلعنتص رضتق هللا لنهترباه الرخاري ب يره  لتن ابتن لمتر  (145)

( بتترقم 2/628« )المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»حةتترا، األرض باحودتتا   

(1333 ) 

صتحيد ام تناا  ببافقته : ب بقتا رضتق هللا لنهترباه الحاام لن لرد هللا بن لمترب  (146)

ا تموى بجتوادم بلتدلهم  زب تراتوا بختذلوا  :يعنتق «فقيد تيود  مينمم»: الذدرق  بقوله

المنمقص لن امتا  المر يتب »بخ ص بينهم ببين لا يرتعرون لن المعاصق ليعاقروا ل يها   
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رأوا الرالم فلم يأخيتوا عليى النا  إذا  إن»: ص ص هللا ل يه ب  مال  م  بيقو  

  (147)«يديه أوشَ أن يعممم هللا بعقا  من عنده

يلية تضرض ل ص ا  لس م زن ينصر زختاه  والًمتا زب ل  وًلتا   األخوة ام

  فقتا  «ان ير أخيا  ظالًميا أو مرلوًميا»: صت ص هللا ل يته ب ت مدعذا قا  النرق 

يتتا ان اتتان والًمتتا ايتتف يتتا ر تتو  هللا  زاصتتره اذا اتتان ل  وًلتتا  زفرز: رجتتًي 

اان زد  الجاد ية يقولون دذه الع متة ل تص لعنتص ااصتر ابتن قري مت، »زاصره؟ 

صت ص هللا ل يته  واء اان ل ص الحتق زم ل تص الرالت   بلعتن حينمتا قتا  النرتق 

بزن يعتون  صت ص هللا ل يته ب ت ما مغر  الصتحابة زن ينطتق بهتا النرتق  ب  م

عين الرليمإ فيإن  - أو تمنعيه - تَجيزه»: قا  «دذا دو المراا لند زد  الجاد ية

اصرته ل ص اضسه  اصرته ل ص متيطااه  لنعمته لتن الوبتا   (148)«ذلَ ن ره

 الذي ينز  ل يه فق الدايا باآلخرة  

لتتو زن المستت مين فتتق زكلتتة الخ تتي  اصتتربا ال تتالم بتتين لنعتتوه لتتن ال  تتم  

لتا تطتور،  باصربا الم  وم بين بقضتوا التص جاارته  لتا تطتور، األكلتة التص

 اليه  

                                                                                             

(  627( بترقم )1/354ل منتابي ) «فتي  القتدير»( ب1378( برقم )2/644« )بالمرديب

ر بإ تنااين  رباه زحمد بالرتزا: ( بقا 12110برقم )« لجمع الزبا د»بذار الهيثمق فق 

 برجا  زحد ا نااي الرزار رجا  الصحيد  باذل، رجا  زحمد 

بالنستا ق  لاجته  حديث حسن صتحيد  بابتن: رباه زحمد  بزبو اابا  بالمرلذي بقا  (147)

زن ز تاايده : «الريتاض»ب «األذاتار»  باقت  لتن النتوبي فتق «صتحيحه»بابن حران فق 

 ( 1375( برقم )2/643)« المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»  صحيحة

« المنمقتتص لتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»   رضتق هللا لنتتهرباه الرختاري لتتن زاتتح  (148)

 ( 1310( برقم )2/621)
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 احن ينرغق زن اقف ضد ال  م بضد الطغيان  

انتتا باحتتن لتتي  اعيتتب ل تتص ال تتمعمار التتذي يستتمنعر بعتت  الجتترا م 

 عال ها  بانا اممث  بقو  الةالر: الضراية  بلعنه يسحق معوبًا ب

 قمتتتت  التتتترئ فتتتتق  ابتتتتة

 

 جريمتتتتتتتتتتتتة ل تغمضتتتتتتتتتتتتر

 ب تتتتتحق متتتتتعب االتتتتت  

 

 لستتتتتتتيلة فيهتتتتتتتا ا تتتتتتتر!

دعتتذا انتتا اعيتتب ل تتص ال تتمعمار  فتتإذا بنتتا اجتتد لتتن العتتر  لتتن يضعتت  فعتت   

ال معمار  بيسحق متعرًا بعال ته  يستحق ارااتته بارالمته  بيضترض ل يته لتا 

 يريد  

ن لصتدره  دتذه حقيقتة يجب زن اقف ضد ال  م بالطغيان بال مرداا زيًتا اتا

 ل لرح فيها 

 : العويا بلم  الخير

لتيح لعنتص دتذا زن زدت  : ا دقهزريد زن زذاردا بزذار بالحقيقة الثااية المق 

العويا المغزبيين المعمدى ل تيهم لي عتة لقربتون  زب زاريتاء لعصتولون  زب 

 زاهم لن زبلياء هللا الصالحين بليح لديهم لعصية ارتعرا  ل 

ان زدتت  العويتتا اغيتتردم  فتتيهم الصتتالد بالطتتالد  فتتيهم الطيتتب بالخريتتث  

تيتتاًرا ا تتيليًا قويًتتا ل تتص الصتتو،   - امتتا رزينتتا - عويتتابلعتتن اةتتهد زن فتتق ال

يتتدلو التتص هللا  بيتتيلر المعتتربل بينهتتص لتتن المنعتتر  بيجمتتع الةتترا  ل تتص 

 ام يم  بيربق الةرا  ل ص ام يم  

رزينتتا آلل الةتترا  التتذي يعمتت  فتتق جرهتتا، لمعتتداة فتتق  تتري  الخيتترا،  

لتتا، ل تتريا ام تتيلية يناصتتر ف ستتطين  بيجادتتد لتتع األفغتتان  بيجمتتع المرر
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بل منعوبين فق التزلك  بالمجالتا،  رزينتا العمت  الخيتري دنتا بدنتا   رزينتا 

الهيئتتة الخيريتتة ام تتيلية العالميتتة  لجنتتة لستت مق : جمعيتتا، ا تتيلية تعمتت 

ها لم  ا تيلق  زفريقيا  بيا الزااة  ب يردا  العويا اان فيها خير باان في

 بل كا  لسممًرا 

د  العويا بالخير زاهتم حمتص اليتوم يحتابلون زن يستممر لم هتم لما يذار أل

الخيري  بل را الجمعيا، الخيرية ام يلية لتن الرنت، ام تيلق ل منميتة زن 

يمنحهم   ضًا حمتص يهيتئ هللا لهتم ز ترا  العتواة  ليعم توا فتق لةتربلاتهم المتق 

باتم لتن  فق آ تيا بزفريقيتا  فعتم لتن لسمةتضيا، توقضتا  - بعد الغزب - توقضا

 ؟    بام     لدار  بام لن لرااز بام

 - كالا دذه الهيئا، تعم   بل كالتا الهيئتة الخيريتة ام تيلية العالميتة ل

تعمت   بلهتا لعمتب دنتا  فتق رابطتة  - المق  ادم فيها اثير لنعم بجهده بلالته

م زن يتتدفع لهتتا لتتن  كا  حستتابها لضموًحتتا بيستتمطيع لتتنعالعتتالم ام تتيلق  بل

 ه بلن  ير كااته  كاات

 دذا الخير يجيب زن يذار ألد ه  

فإذا اان دنا  مر  فهنا  خير بزونه زاثر لنه بزل ص صتوتًا  ف متاذا اتذار 

توبوا التص هللا لتن : الةر بانسص الخير  بد  اخ  العراق العويا ليقو  ألد ها

 المعاصق؟ د  اخ  ليطهردم لن مردم؟ لا فع  دذا قط  

 : ريةلصيرة القوا، األجن

دنا  حقيقة ثالثة ينرغق زن اتذاردا دنتا  بدتق لتا يمةترث بته العثيتربن لتن 

بجوا القوا، األجنرية ل ص زرض الخ تي   بدتذه ل مت، لصتيرة ا نتا انعردتا  
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لتتع  - بل ارحتتب بوجوادتتا بل بقا هتتا  بقتتد زصتتدر، بيااًتتا لنتتذ األيتتام األبلتتص

دبان ل تتص العويتتا  العتت: ااستتمنعر فيهتتا األلتترين جميعًتت - اختتوة لتتق فتتق لصتتر

 ببجوا القوا، األجنرية فق زرض المس مين  

لتتن التتذي يمحمتت  بكر دتتذه القتتوا، المتتق : بلعتتن لتتن اماصتتال زن اقتتو 

جتتدا، احتتمي  المنطقتتة بعتتد زن اااتتا قتتد خرجتتا لنهتتا؟ لتتن التتذي زلطادتتا 

الرغيلتتة لتتن اتتان الستترب فتتق المرتترر ل عتتواة؟ التتذي يمحمتت  بكر دتتذه القتتوا، 

 بجوادا 

زن اضرق برتين السترب بالنميجتة  بتين الضترع باألصت   دتذا فترع لتن ينرغق 

زن اعتتال  ل بتتد  زن اعتتال  زصتت ه فتتي بتتد  زصتت   فتتإذا زرااتتا زن اعتتال  الضتترع

رفته  ااته: زن يعترل  ترره  السترب ينرغتق زن اعل بد  السرب  زي لرض يعال 

 الغزب العراقق ل عويا 

لعتق ل يعتون لهتذه القتوا، : بلهذا اقتو  ل ن تام العراقتق بل تر يح العراقتق

لرتترر بل حجتتة لوجوادتتا ل تتص زرض المستت مين  ينرغتتق زن تنستتحب  لمستتقط 

حجمهم  بفق دذه الحالة لتن ارضتص برقا هتا  بقتد ق تا دنتا  فتق رابطتة العتالم 

زن تنستحب دتذه القتوا، فتي بتد  يوم ينستحب العتراق: ام يلق بيل ص صوتق

ا الةتتعو  المستت مة فتتق لةتتارق األرض فتتق اليتتوم المتتالق  بال قات نادتتا بالواتت

ل فتق المقدلتة لنقاتت  دتذه بلغاربها الص قمالها  بقمنا احن الع ماء بحمت  الستي

 القوا، 

في ينرغق زن تمر  لها فرصة  زب اتدع لهتا لرترًرا  حمتص ترقتص ل تص زرض 

 المس مين  
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 لن المسمضيد لن الحر   ير ا را ي  بالغر ؟

 الحر  اذا بقعا بلن الخا ر؟ د لنلن المسمضي: حقيقة رابعة

خترا  ل منطقتة ا هتا  بل اريتد زن لالحر  اذا بقعا فستيقع فيهتا التدلار با

تختتر  دتتذه المنطقتتة  احتتن زحتترص لتتا اعتتون ل تتص الةتتعب العراقتتق بالتتولن 

العراقق بالجي  العراقق  ألانا اعمرره قوة برصيدًا أللة العر  بام تيم  ل 

ن دنا ل اريد الحر   ألاها  تمدلر دتذا ا ته  اريد زن يذدب دذا ا ه  دى  بل

لمصتتت حة لتتتن؟ لمصتتت حة الغتتتر   بلمصتتت حة زلريعتتتا  بلمصتتت حة ا تتترا ي   

 ي  دق المسمضيدة األبلص بي ريب ا را 

 المنطقة بيي، الحر  لا ا مطعنا بلن دنا ينرغق زن اجنب 

زن  بدو الذي لاش لجاددًا فق  ري  هللا بيممنتص ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

والييتي نفسييي بيييده لييوددت أنييي أغييزو فييي  ... »: ل يمخ تتص لتتن  تتزبة بيقتتو 

  بلتع دتتذا اتان يعتتره (149)«سيبير هللا فألتيرإ ثييم أغيزو فألتييرإ ثيم أغيزو فألتيير

الحتتر   باذا بجتتد فرصتتة ل ستتيم لتتم يلتتيعها  بلتتذل، صتتالد صتت د الحديريتتة 

 دتتذا ل تتص لتتا اتتان فيتته لتتن متتربل ونهتتا بعتت  المستت مين اجحافًتتا  ب تتمص هللا

يا}: «الضمد»الص د فمًحا لرينًا  بازلا فيه  ورة  بِين  يا مُّ  َ ََ فَۡت نَيا لَي َۡ َ : ]الضتمد  إِنَّا فَت

  ... َوُهيَو ٱلَّيِتي َكيفَّ أَۡييِديَُمۡم َعينكُۡم َوأَۡييِديَكُۡم َعيۡنُمم}:   بجاء فيها قو  هللا تعتالص[1

   قا  ذل، فق لعرض اللمنان [24: ]الضمد

 لعقو  دذا   أَۡيِديَُمۡم َعنكُمۡ َكفَّ }

                                        

ل ريهقتق  «اما  السنن العرترى» رضق هللا لنهرباه الرخاري بلس م  لن زبق دريرة  (149)

 بيرب،   - ( لـ  اار المعرفة9/157)
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حمتتص اتتف زيتتدي المستت مين لتتن المةتتراين المرتتره لنتتة   َوأَۡيييِديَكُۡم َعييۡنُمم}

 باعمة 

بفتتق  تتزبة الخنتتدق المتتق زراا، قتتري  ب طضتتان بلتتن لعهمتتا زن يريتتدبا 

بحاصتتربدم لتتن اتت  الجهتتا،  بجتتاطبدم لتتن فتتوقهم بلتتن ز تتض   - المستت مين

ن النتتا  بتتاهلل ال نتتون  بابم تتص المالنتتون لتتنهم بب غتتا الق تتو  الحنتتاجر بوتت

زراا هللا لعتع زن ينهتق دتذه المعراتة بجنتوا لتم يردتا  - بكلزلوا كلتزاًل متديدًا

ضي، قدبردم بآايتمهم  بق عتا خيتالهم  بلتاابا االمس مون  ببريد لن لنده  ز

ُ ٱلَِّتيَن َكفَ }َوَردَّ ٱ: لدحورين بلم يحققوا زلًي  يقو  القرآن فق ذل، ُروا  بََِيۡيِرِمۡم ََّ

ُ ٱۡلُمۡمِمنِيَن ٱۡلِقتَاَوُۚ اُۚ وَ لَۡم يَنَالُوا  َخۡير   ََّ ُ لَِويًّا َعِزيز  َكفَى ٱ ََّ   [25: ]األحزا  ا  َوَكاَن ٱ

ُ ٱۡلُميۡمِمنِيَن ٱۡلِقتَياوَ }وَ : اا ربا الص دذه الع متة ََّ هللا ل يريتد ل نتا  زن :  َكفَيى ٱ

 بغير الاء فهق اعمة اامها لعراة تراق الاطدم  اذا 

أحيب »:   يقتو «حتر »اان يعتره لجترا ا متة  ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمنإ وأصدلما حار  وهمامإ وألبَما حر  

   ال م اضسه ل يحره  ا م لسمقرد (150)«ومرة

المرةترين   بليح اما يصوره األفتااون لتن ص ص هللا ل يه ب  مدعذا اان 

 زاه اان لياًل لسض، الدلاء  ل  ثم ل : بالمسمةرقين

حينمتا لترض ل يته  تزب التربم  اتان لمترااًا  رضتق هللا لنته يداا لمتر 

                                        

لتتن حتتديث زبتتق بدتتب  «األا  المضتترا»بالرختتاري فتتق و اابا بالنستتا ق بتتزخرجتته ز (150)

 «كاا المعتاا»  الجةمق  بفتق  تنده لقيت  بتن متريب بدتو لجهتو   ببتاقق رجالته ثقتا،

 ( 2/334لبن القيم بمحقيق آ  األرااطبل )
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ان النصر للمون  بااها اذا بزاها اتذا  اتان يقتو  :  اية المراا  بلما قي  له

غتتالر يريتتد زن ي ل  «بهللا لمستت م باحتتد زحتتب التتق لتتن التتربم بلتتا حتتو،»: لهتتم

 بيربال المس مين 

دعذا مين اماسان الذي ين ر التص زاته لستاب  لتن رليمته  بزن ات  ربل 

 لن األربال زلااة فق يده  

الحر  ليسا لعرة بليسا لرثًا  فعيتف بحتر  اليتوم بز ت حة التدلار تضعت  

لريعتان بل ل تص زرض ب تمقوم ل تص زرضتنا بلتيح ل تص زرض األ لا تضع  

الخا ربن فيهتا زيًتا اتان ض العربية ام يلية  فنحن الرريطان  دق ل ص األر

 المنمصر 

احن ل اريد لهذه الحر  زن تقوم  بلذل، ا  لن يحب العتر  بالمست مين  

با  لن يحب العراق بمتعب العتراق بجتي  العتراق  ل يته زن يلتغط ل تص 

المسابلين فتق دتذا الر تد العربتق المست م لينستحب  بل يتدع الضرصتة ل حتر   

 ء قاب  آلن يسوى   مقبا

زلتتتا التتتذين يقضتتتون لتتتع ال  تتتم بالعتتتدبان لايتتتدين  فمعنتتتاه زاهتتتم يغرباتتته 

بال ممرار  بلعنص ال تممرار دتو التدلار  ل يمعتن زن ينمصتر العتراق ل تص 

العالم ا ه  ل يمعن  فمعنص دذا زاه  يدخ  لعراة تليع فيهتا قواتته بلعداتته  

 بيخسر فيها معره  بتخسر المنطقة ا ها  

حن حراص ل تص زي قطترة ام لتن ااستان لست م زن تستض،  بل اريتد لهتذه ا

الحر  زن تقوم  بلهذا ينرغق زن يسعص السالون فق ا  لعتان التص ايقتال دتذا 

األلر  باللغط ل ص لن بيده لضمال الحت   بلضمتال الحت  فتق يتد رجت  باحتد  
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يهتا  دتو دو الذي يسمطيع زن ينهق دذا  دو الذي بدز المعراة بيستمطيع زن ينه

 الذي زمع  النار بيسمطيع زن يطضئها  

بلهتتذا اتتدلوه با تتم هللا  انامتتده با تتم هللا  ببا تتم ام تتيم  ببا تتم التترحم  

ببا تتم الجتتوار  باتت  المقد تتا، بالقتتيم  زن يطضتتئ دتتذه النتتار المتتق اخةتتص زن 

 تحرق األخلر باليابح  بتحرق المنطقة ا ها  

 دذه دق الحقيقة الرابعة 

 عام ل الةعو : سابلية الحل

 : زريد زن زذاردا بزذار بها - زيها امخوة - بحقيقة خالسة

زانتتا ل ينرغتتق زن اخ تتط بتتين الحعتتام بالةتتعو   ل ينرغتتق زن ا  تتم الةتتعو  

ب  تتم حعالهتتا  لتتيح اتت  لراقتتق لستتابًل لمتتا يجتتري فتتق العتتراق بلتتا اتختتذه 

حاام العراق  بليح ا  ف سطينق لسابًل لمتا اتختذه ر تيح ف ستطين  بلتيح 

ا ات  يمنتتق لستابًل لمتتا اتختذه ر تتيح التتيمن  بلتيح اتت  تواستق لستتابًل لمتت

 اتخذه ر يح تواح  

  18:   فتتالر15:   ام تتراء164: ]األاعتتام  ... َواَل تَييِزُر َواِزَرة  ِوۡزَر أُۡخييَرىَٰ  ... }ل, 

  اتتت  ااستتتان لستتتاب  لتتتن اضستتته  لتتتن زيتتتد بزوهتتتر تيييتتتده يمحمتتت  [7: الزلتتتر

المستتابلية  بال فالحعتتام دتتالء لستتابلون لتتن زاضستتهم  بل ينرغتتق زن احمتت  

 عثير لن النا  ليح لهم ذاب  معوبهم آثالهم  ف

لر تتف اتترى اآلن بعتت  التتريا األبربيتتة تعالتت  العتتراقيين فتتق الختتارم 

بالمراردم خصوًلا بزلداء  باثير لنهم فر لن العراق للتطهدًا ل  وًلتا لتن 

م تته  ضتتاقا  تتنوا،  فتتإذا زلغيتتا بعثمتته زب فصتت  لتتن ارا تتمه زب فصتت  لتتن ل
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 الدايا ل يه بما رحرا 

الثقضق بقد اان لعربفًا بال  م بالطغيان  زخذ رجًي لتن الحجام بن يو ف 

احدى القرا    ألاه بحث لن قريب له ارتعب جريمة ف م يجده فيخذ ابتن لمته  

رض جنتتص جتتان لتتن ل تت: لتتا قلتتيم،؟ قتتا : ف متتا بقتتف زلتتام الحجتتام قتتا  لتته

سترره  قتا : زلتا  تمعا قتو  العةيرة فرحث لنته جنتوا  ف تم يجتدبه  فيختذ، ب

 الةالر: 

 جاايتت، لتتن يجنتتق ل يتت، بقتتد

 

 الجتر  عدى الصحال لرتار   ت  

 بلتتتر  لتتتيخوذ بتتتذاب لةتتتيرة 

 

 باجتتا المقتتارل صتتاحب التتذاب

: ان األجر  قد يعدي الس مق  بان الررئ قد ياخذ بتذاب المستقء  فقتا  لته 

  بيحت،: لر قا  ذل،  فإاق  تمعا هللا تعتالص قتا   يتر ذلت،  قتا ااذا اان الة

بقد ل ب لنته اخوتته زن  - قا  هللا تعالص ل ص لسان يو ف: بلاذا قا  هللا؟ قا 

ِ أَن نَّۡأُخيتَ }:  - جد فتق رح ته صتواع الم ت،ييخذ زحددم لعان لن ب   ََّ لَياَو َمعَياذَ ٱ

عَنَا ِعندَهَُٰٓ إِنَّآٰ إِذ   ۡدنَا َمتََٰ ََ ِلُموَن إاِلَّ َمن َو   [79: ]يو ف ا لََّرَٰ

 ذ  الةالر  خ وا  ري ه  صدق هللا با: ها الحجام بقا دنال، ب  

 دذا دو العد   العد  زن ياخذ ا  ااسان بجريرته  

بل اريد لهذه الضمنة بل لهذه األكلة زن تمتر  لترارة بتين الةتعو  بعلتها 

 زن يعصمنا لن الضمن باألحقاا ببع   اسي  هللا تعالص 

 : خ   فق الوجوا ام يلق لغيا  الخيفة

اليوم اميجة لسرب  اميجتة لخ ت  فتق الحيتاة دق زن لا جرى : بحقيقة  اا ة

سد  اميجة لضرا  ينرغق زن يمر  الذي حتدط زن المست مين ام يلية ينرغق زن ي  



 214 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

يتااة لرازيتة قاااا لهم رابطة تربطهم  اااتا لهتم بحتدة تجمعهتم  اااتا لهتم 

: بحتدة ا تيلية تجسد بحدتهم  اان دنا  مقء ا مه الخيفة  الخيفتة لعنادتا

 ة لرازية لها قياا

صتتما  دتتذه الق عتتة دتتدلا  دتتذه الم  تتة دمعتتا  دتتذا بلعتتن دتتذه الرابطتتة ف  

لهتم قيتااة تستمطيع زن  الحصن حطتم  لتم يعتد ل مست مين متقء يجمعهتم  لتم يعتد

ااضتربا فتق  تري  هللا  لتم يعتد دنتا  متقء : تسمنضردم فتق األكلتا، بتقتو  لهتم

 لممناكع فيها بيرا اليه األلور ايمعن زن يحعم بينهم فق النزالا،  

بلهذا ليح لنداا لحعمة لد  ا تيلية تضصت  فتق النتزاع  لتيح لنتداا قتوة 

ُمَما َعلَييى  ... }: راع ا تتيلية تقاتتت  الرتتا ق امتتا قتتا  هللا تعتتالص فَييِإنِۢ بَََييۡت إِۡحييدَىَٰ

 ِ ََّ ٰٓ أَۡميِر ٱ َء إِلَيىَٰ يي َحتَّيىَٰ تَِفييٰٓ َِ تِلُوا  ٱلَّتِي تَۡب
  لتيح لنتداا [9: ،]الحجترا  ... ٱأۡلُۡخَرىَٰ فَقََٰ

دتتذا  فعااتتا النميجتتة زن ا منصتتراا بغيراتتا با تتمعنا بغيراتتا  ل يمعتتن زن تعتتون 

 س مين حياة لسمق ة يسوابن فيها زاضسهم لا لم يراجعوا زاضسهم لن جديد  مل 

ذدرتا الخيفتتة بلتتم يوجتد بتتدي  لنهتتا  فمتا التتذي يوحتتد المست مين؟ لتتا التتذي 

ا}َوَكيتََٰ : يجع هم زلة اما قتا  هللا ية  َوَسيط  كُۡم أُمَّ عَۡلينََٰ ََ  ََ يِتِهٓۦٰ }  [143: ]الرقترة  ... ِل إِنَّ َهَٰ

ة   تُكُۡم أُمَّ ِحدَة  أُمَّ يۡت ِللنَّياِ  }  [92: ]األارياء  ...  َوَٰ ََ يةع أُۡخِر : ]آ  لمتران  ... ُكنيتُۡم َخۡييَر أُمَّ

؟ لتتتا التتتذي يجع هتتتم زلتتتة امتتتا زراا لهتتتم هللا بليستتتوا زلًمتتتا امتتتا زراا لهتتتم [110

  معمار؟ال

اار : األصتتت  فتتتق الحيتتتاة ام تتتيلية زن يعتتتون دنتتتا  اار باحتتتدة  ا تتتمها

ام تتيم  توجتتد زقتتاليم ببليتتا، ااختت  اار ام تتيم  بلعتتن ا هتتا اار باحتتدة  

 با ام الخيفة يحعمها  



 215 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

اآلن يموحتتتد ال المستتت مين  زبربتتتا تموحتتتد ل تتتص لتتتا اتتتان لنهتتتا لتتتن  العتتتالم

الويتا، »صرالا، بخيفا، بثارا، خي  قربن  بدم فق الطريق اآلن الص 

باحتتن لر تتف اخم تتف باضمتترق التتص حتتد زن يقاتتت  بعلتتنا ! «الممحتتدة األبربيتتة

 بعلا 

لتة بد زن امع م لن دذه األكلة  ليسعص زد  امصيل بزد  الرزي فتق األ ل

ايف تعوا لهذه األلتة بحتدتها؟ ايتف تعتوا : ام يلية الص زن يرحثوا لن جديد

بلتتيح بالةتتقء الغريتتب بل لهتتا قيااتهتتا الموحتتدة؟ بدتتذا لتتيح بالةتتقء العريتتر  

 بالعجيب 

المستت مون فتتق العتتالم حتتوالق زلتتف ل يتتون زب يزيتتدبن  بدتتم ااختت  العتتالم 

د لتتن زلتتف بلا تتة ل يتتون ام تتيلق احتتو ثمااما تتة ل يتتون  الصتتين بحتتددا تزيتت

ا يستمرعد اسمة  الهند بحددا زاثر لن تسعما ة ل يون  زبربا اآلن تموحتد  ف متاذ

 زن يعون ل مس مين بحدة؟

 ليح األلر برعيد اذا صدقا النيا، بصحا العزا م 

 : الرجوع الص هللا فق الةدة

التص زن النا  فق األكلا، ينرغتق زن يعتوابا : بالحقيقة األخيرة زيها امخوة

زن يعتون ل بتد  هللا  ينرغق زن يرجعوا الص هللا  زن يمتذاربا زن لتا اتز  بالنتا 

براءه لعصية  لهما ق نا زن زد  العويا اذا باذا  لتيح لعنتص دتذا زانتا ارترئ 

 الع  لقصر      زد  العويا زب زن اررئ زد  قطر زب اررئ زد  الخ ي 

يحا تتب اضستته  زن  فتتق األكلتتا، ينرغتتق ل استتان زن يراجتتع  تتجيته  زن

يعترل لتاذا بينته ببتين هللا؟ اذا لتم يعترل النتا  ربهتم فتق بقتا المحنتة فممتتص 
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 يعرفون ربهم؟

 : النا  ثيثة

دنا  لن يعرل هللا فق بقا الرختاء ليعرفته هللا فتق بقتا الةتدة  امتا قتا  

احفي هللا تجده أمامَإ تعرف إلى  ... »: لبن لرا  ص ص هللا ل يه ب  مالنرق 

  (151)...« ي الرخاء يعرفَ في الشدةهللا ف

 دذا صنف لن النا   

ينسص هللا فتق  تعة الرختاء بالعافيتة  حمتص اذا ادممته الةتدة : الصنف الثااق

ا تتميقظ ضتتميره  بصتتحا ق رتته  برجتتع التتص ربتته لنيرًتتا ا ليتته  االتتذين حتتدط هللا 

نِيبِيييَن إِلَۡيييهِ  دََعييۡوا  َربَُّمييم َوإِذَا َميياَّ ٱلنَّيياَ  ُضييرِّ  }: تعتتالص لتتنهم   [33: ]التتربم  ... مُّ

آَٰءهُُم ٱۡلَمۡوُ  ِمن ُكيرِِّ َمَكيان   ... }بايد  السضينة الذين اذا راروا السضينة  ََ ا   َوَظنُّيَو وٰٓ

ييِتهِۦ لَنَُكييونَنَّ ِمييَن  أَنَُّمييۡم أُِحيييَ  بِِمييۡم دََعييُوا   يَن لَييئِۡن أَنَجۡيتَنَييا ِمييۡن َهَٰ َ ُمۡذِلِ يييَن لَييهُ ٱلييدِِّ ََّ ٱ

ِكِرينَ 
[22: ]يواح  ٱلشََّٰ

(152)  

صتتحيد زن اثيتتًرا لتتنهم بعتتد زن تنمهتتق األكلتتة يعتتوا  تتيرته األبلتتص  بلعتتن 

يتا ر  يتا ر   يرستط يتده التص هللا  بيقتو  : ل ص األق  فق  الة األكلة يقتو 

ِفييۡر لَنَييا وَ  ... }: لتتا قالتته زبتتوه آام بزلتته حتتواء َۡ تَۡرَحۡمنَييا َربَّنَييا َظلَۡمنَييآٰ أَنفَُسيينَا َوإِن لَّييۡم تَ

ِسِرينَ  لَنَُكونَنَّ    [23: ]األلرال  ِمَن ٱۡلَذَٰ

                                        

حتديث : بقتا  الةتيل متعيب األراتاطبل  (1/307رباه زحمد لتن حتديث ابتن لرتا  ) (151)

 صحيد 

ييَرۡيَن بِِمييم بِييِريح  َ يِِّبَيية  ُهييَو }: بزبلهتتا (152) ََ َِ َو ٰٓ إِذَا كُنييتُۡم فِييي ٱۡلفُۡليي ييِرإ َحتَّييىَٰ َۡ ييِتي يَُسيييُِِّركُۡم فِييي ٱۡلبَييرِِّ َوٱۡلبَ
ٱلَّ

آَٰءۡتَما ِريحإ َعاِصف   ََ    ... َوفَِرُحوا  بَِما 
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ل يمحر  ق ره ل فق رخاء بل فتق متدة  ل فتق لافيتة : بدنا  صنف ثالث

  تمتر ل يته الستراء باللتراء بالنعمتاء بالري تاء  بدتو  تا  لتن ءبل فق بتي

ا  هللا هللا  تنز  بته المحتن القاصتمة فتي يرجتع التص ربته  بدتالء دتم التذين قت

ُعونَ }: فيهم يرَّ َُ َ ُمم بِحۡلعَتَاِ  فََما ٱۡسيتََكانُوا  ِليَربِِِّمۡم َوَميا يَت   [76: ]المالنتون  َولَقَۡد أََخۡتنََٰ

ٰٓ أَُمييم  }: ن قتتا  هللا فتتيهميبدتتم التتذ ٰٓ إِلَييىَٰ ُمم بِحۡلبَۡأَسييَولَقَييۡد أَۡرَسييۡلنَا ََ فَأََخييۡتنََٰ يين لَۡبِليي آِٰء  مِِّ

آِٰء لَعَلَُّمۡم  َُّرَّ ُعوَن َوٱل رَّ َُ َ ِكن لََسيۡت لُلُيوبُُمۡم  42يَت ُعوا  َولََٰ رَّ َُ آَٰءهُم بَۡأُسنَا تَ ََ فَلَۡواَلٰٓ إِۡذ 

ُن َما َكانُوا  يَۡعَملُوَن  َ   43َوَزيََّن لَُمُم ٱلشَّۡيَطَٰ نَيا َعلَيۡيِمۡم أَۡبيَوَٰ َۡ َ ُروا  بِهِۦ فَت ا نَُسوا  َما ذُكِِّ فَلَمَّ

ٰٓ إِذَا فَِرحُ  تَية  ُكرِِّ َشۡيءع َحتَّىَٰ َۡ ُمم بَ ا  أََخيۡتنََٰ ۡبِلُسيوَن وا  بَِمآٰ أُوتُيوٰٓ فَقُِطيَع دَابِيُر  44 فَيِإذَا ُهيم مُّ

لَِمينَ  ِ ٱۡلعََٰ ِ َر ِّ َّ َِ ۡمدُ  ََ  َوٱۡل
  [45 - 42: ]األاعام  ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّتيَن َظلَُموا ُۚ

ينرغتتتق زن ارجتتتع التتتص هللا فتتتق بقتتتا األكلتتتا،  بزن امتتتو  التتتص هللا توبتتتة 

 سان زلرل بنضسه ببما بينه ببين ربه  جمالية  با  اا

ينرغتتق زن امطهتتر  ينرغتتق زن اخ تتهللا التتدلاء فتتق دتتذه المرح تتة  ليجنتتب هللا 

 دذه األلة المصا ب الممرقرة  زن يجنرها الحر  ببييتها  

بلعن هللا ل يسمجيب لنا اذا و ا الق و  ل  مة بالمعصية  بو تا األاضتح 

اامتتتا يستتتمجيب هللا لنتتتا اذا الواتتتاه بعيتتتدة لتتتن هللا  تجتتتري براء الةتتتهوا،  

لتتز لخ صتتين لتته التتدين  بدتتذه دتتق الضرصتتة لنمطهتتر بامتتو  بارجتتع التتص هللا 

  بان ر فق زلوراا ا ها  لنقولها بمقيا  ام تيم  فمتا اتان لنهتا صتوابًا بج 

حمتتداا هللا ل يتته ب تتيلناه الثرتتا، ل يتته بالمزيتتد لنتته  بلتتا اتتان خطتتي زب خطيئتتة 

خيتًرا لم نتا ل تص زن يعتون يولنتا خيتًرا لتن زلستنا  ب تداا ا مغضراا هللا لنه  ب

 لن يولنا 
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 ينرغق زن يضع  ذل، الحاام بالمحعوم  بالرالق بالرلية  بالغنق بالضقير  

لمتتن زدمتت  الصتتية زن يقتتيم      ينرغتتق لمتتن لنتتع الزاتتاة زن يتتااي الزاتتاة

لتته فتتق لمتتن ينضتتق لا     لمتتن و تتم اللتتعضاء زن يعتتد  لتتع اللتتعضاء     الصتتية

 المعاصق زن يمسعه في ينضقه ال فق الحق  

ينرغق لعت  ااستان لترل لتن اضسته ااحرافًتا لتن صترال هللا زن يرجتع التص 

َوإِذَا }يا ر  يا ر   فتإن هللا زدت  ألن يجيتب التدلاء : هللا  بيمو  اليه  بيقو 

يُب دَۡعَوةَ ٱلدَّا ِ إِ  َِ  أُ
ََ ِعبَاِدي َعنِِّي فَِإنِِّي لَِريبإإ [186: ]الرقرة  ... ذَا دََعانِ َسأَلَ

(153)  

ال هم ااا اسيل، زن تعةف الغمة لن دذه األلة  بزن تخرجنتا لتن دتذه الضمنتة 

 هم ااصراا بالحق بااصر الحق بنا لنصورين بالحق  ال 

زقتو  قتتولق دتذا  بز تتمغضر هللا تعتالص لتتق بلعتم  فا تتمغضربه ااته دتتو الغضتتور 

 الرحيم  باالوه يسمجب لعم 

 : الثاايةالخطرة 

برا زن فق يوم الجمعة  الة اجابة  ل يصاافها لرد لست م يتدلو هللا بخيتر 

 ال ا مجا  له  بلع ها تعون دذه السالة  

ال هم ااا اسيل، العضو بالعافية  فق ايننا باايااا  بزد ينا بزلوالنا  ال هتم ا تمر 

زيماانا بلتن  لوراتنا  بآلن ربلاتنا  باحض نا لن بين زيدينا بلن خ ضنا  بلن

 مما  نا بلن فوقنا  باعوذ بع مم، زن اغما  لن تحمنا 

* * * 

                                        

  يَۡستَِجيبُوا  لِي َوۡليُۡمِمنُوا  بِي لَعَلَُّمۡم يَۡرشُدُوَن فَلۡ  ... }: بتمممها (153)
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 لا اة المس مين فق الرو نة بالهر ، -12

 :الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

انا زبا زن زبدز لععم فتق   ست ة امحتدط فيهتا لتن ام تيم بتعاليمته  لتن 

م تتيم زخيقًتتا  اتتمع م ام تتيم بلراا تته ام تتيم لقيتتدة  بام تتيم متتريعة  با

 بزحعاله  بامواصص به  

بلعن لآ ق المس مين المق تصاحرنا بتما تينا  بترابحنتا زاراطدتا بتغااينتا  

ة زب لستتتمولة زب ا اقمربنتتتا لتتتن زجهتتتزة املتتتيم لر يتتتبتصتتت، ز تتتمالنا ا متتت

طيع زن امحتتدط لتتن لقتتربءة  لآ تتق المستت مين فتتق اتت  لعتتان تجع نتتا ل استتم

 لور الن رية األ

يرلييِّۖ بعُييما »: كلنتتا فتتق لآ تتق بعتتد لآ تتق  فتتمن امتتا جتتاء فتتق الحتتديث ل

  زي ا ما جاء، فمنة  طا ل ص المق قر هتا  حمتص المرتر لتا قر هتا (154)«بعُا

لتر امتا يقتو  الةتالر زبتو الطيتب ميئًا دينًا رقيقًا بالنسرة لما يحتدط  باتين األ

 :الممنرق

 رلتتااق التتددر بتتاألركاء حمتتص

 

 فتتتق  ةتتتاء لتتتن ارتتتا فتتتاااي 

 فصتتتتر، اذا زصتتتتابمنق  تتتتهام 

 

 تعسر، النصتا  ل تص النصتا 

 دذه دق زحوالنا  بدذه دق زحداثنا بلآ ينا   

                                        

 ( 159 رق تخريجه فق )ص  (154)
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  «ارباتيتتا»لاصتتمة  «ك تتر »لنتتذ ز تترولين صتت يا الجمعتتة فتتق لدينتتة 

 دذه العاصمة دق المنضذ الوحيد مخوتنا المس مين فق الرو نة بالهر ،  

المراز ام يلق دنا   بدو المستجد الوحيتد فتق ص ينا الجمعة فق لسجد 

التذي رزينتاه فتق ب تط الر تدة  بفتق  - دذه الر دة  بعد زن حو  لستجددا الجتالع

لية  والتص لمحتف فتق لهتد الةتي -  رة المدينة بفق ليدان لتن زل تم ليااينهتا

لآذاه األربتع با تمرقص المستجد لمحضًتا  بل كا  الميتدان  «المارما  تيمو»ددم 

    «ليدان الجالع» يسمص

المس مون فق ت ، الريا لنذ قرن بربع قرن لتن الزلتان ييقتون المصتا ب 

ت و المصتا ب  بالمتذابد اثتر المتذابد  لنتذ لهتد المم عتة اليو ستيفية القديمتة  

ببعد كبا  الةتيولية اليتوم زصترد دتالء لحمهتم لراًحتا    ةيوليةلبلنذ لهد ا

المست مين  بدااتا يقطع بالسعااين لا بين الحين بالحين  دعذا رخصا التاء 

 حرلا، المس مين 

  زب كراتتا «ك تتر »لقتتد كراتتا امختتوة لتتن الرو تتنة بالهر تت، فتتق لدينتتة 

بحلتراا  المهاجرين لنهم زب المهجترين زب الضتارين بياضستهم  با تممعنا التيهم 

  حلتتره (155)لتتاتمًرا لالميًتتا لرلايتتة حقتتوق اماستتان فتتق الرو تتنة بالهر تت،

لمث ون لن زاثر لن ثيثين ابلة  بلر ف لم ار لته اثتًرا فتق املتيم العتالمق 

 لر تف - بل ام يلق بل العربق  ألن الذي يسيطر ل ص امليم فتق العتالم

يسمع لتن دتذا المتاتمر ال بعت   دم اليهوا بزمراه اليهوا  بالص يريون  ف م -

                                        

 تترممرر  تتنة  19ب 18باتيتتا فتتق ااعقتتد دتتذا المتتاتمر فتتق لدينتتة ك تتر  لاصتتمة ار (155)

 م 1992
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  «لندن»تع يقا، فق اذالة 

 :تنااى الغيوربن لن المس مين بحلور دذا الماتمر لياابا لدة ر ا  

اهتم ليستوا بحتددم  : زالص المس مين فق الرو تنة بالهر ت، الرسالة األولى:

بزن اخوااهم المس مين فق لةارق األرض بلغاربها ليسوا  تاف ين لتنهم  بل 

اةد زكردم باقوي للددم بانضل فق ربحهم  دذه دتق  اا ين لقليمهم  حمص

 الر الة األبلص  

التص العتالم الغربتتق التذي يمرتادص بيمعتتالم      التص الغتتر  والرسيالة الثانيية:

زيتن : ار غه ر الة تقو  بياه لالم حقوق اماسان  لالم النور بالحرية  زرااا زن

ا يا زبربا بيا زلريعا بدالء يذبحون بيقم تون  زاا زيها العالم الغربق؟ زين زا

بتضع  بهم األفالي   فق ااخ  زبربا  قارة النتور بالع تم بالحريتة؟! زيتن العتالم 

يام زكلة العويتا  بجتاء تحتالف لتن زين دذا العالم الذي خف  ريعًا زالغربق؟ 

اذا ثيثين ابلة لمحرير العويا اما كلموا؟ د  اتان تحريتًرا ل عويتا حقًتا؟ لمت

 ل يحرربن دالء اذن؟

لر ف زن لج ح األلتن قتد زصتدر قتراًرا بح تر توريتد األ ت حة التص ت ت، 

بتتين المعمتتدي  قتتة حتتر  زد يتتة!! يتتا لجرًتتا ايتتف يستتويالمنطقتتة  ألاهتتا لنط

بتين الجتااق باللتحية المجنتص ل يهتا؟! بلعنتص  معمدي ل يه؟! ايف يسويبال

 سعااين لمقطتع رقتابهم بزلنتاقم  تس يمهم ل: ح ر توريد األ  حة الص المس مين

 لا يصنعه العالم الغربق الممحلر دذا 

 زرااا زن ار غ دالء ر الة لسص زن يمنرهوا بيسميق وا 

الص المس مين فق العالم  بلر ف لم تص  التيهم  لتن زجهتزة  ورسالة ثالثة:
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 امليم لم توص  دذه الر الة اما ينرغق  

نتا  لتن خطتر  دلم لا يمعترض لته اخوتنتا اسمع المس مين فق العا زرااا زن

خطتتر فتتق اايتتادم بفتتق ايتتنهم  فتتق زاضستتهم بفتتق : خطتتر ل تتيهم فتتق اتت  ااحيتتة

 زلراضهم  فق زلضالهم بفق اسا هم  فق حاضردم بفق لسمقر هم  

زاثتر لتن  تترعما ة »متعب يرتاا ابتااة اال تة  يصتضص جستتديًا  تهتدم لستاجده 

ا  تهتتدم المتتدار   تحتترق   تهتتدم المسمةتتضيا، ل تتص لتتن فيهتت«لستتجد دتتدلا

ريتتدبن زن يرقتتص لتتن دتتذا المتتزارع  تتتدلر المصتتااع  تهتتدم الريتتو،  ااهتتم ل ي

 الةعب مقء 

فتتق الحتتر  العالميتتة دتتدلا لنتتاك  بدتتدلا لسمةتتضيا، بدتتدلا لتتدار   

بلعنهتتا دتتدلا خطتتي ل قصتتدًا  اتتان التتذين يرلتتون القنابتت  يقصتتدبن األدتتدال 

الء فهتم يقصتدبن بيعمتدبن لمتدًا التص العسعرية فمصيب زددافًا لداية  زلتا دت

يتتدبن زن ل يرقتتص تتتدلير الريتتو، بالمتتدار  بالمستتاجد بالمسمةتتضيا،  ااهتتم ير

 لهذا الةعب مقء 

لتتف قم تتوا حمتتص اآلن  يريتتدبن زن يضنتتوا الرجتتا   بيستتمرقوا ززاثتتر لتتن لا تتة 

لقتد ذاتر القترآن لتن فرلتون  - النساء  ل ل خدلة اما اان يضع  فرلتون قتديًما

عَيَر أَۡهلََميا ِشييَع  }: ميله الجرارالم ََ يِعُف إِنَّ فِۡرَعۡوَن َعياَل فِيي ٱأۡلَۡرِض َو ُۡ  َ آٰئِفَية  ا يَۡستَ

يِۦ نَِسآَٰءهُۡمُۚ إِنَّهَُ َكاَن  َۡ َٰٓءهُۡم َويَۡستَ ۡنُمۡم يُتَبُِِّح أَۡبنَا بلعتن  - [4: ]القصهللا  ِمَن ٱۡلُمۡفِسِدينَ مِِّ

لتتراض المستت مين لعرتتة  زصتترحا زيستتمرقودن لي مصتتا  بل ممعتتة  زصتترحا 

 المرزة تمعرض ل هم، بالامها   بل تجد لن يحميها 

زاا بفلي ة الةيل الغزالق ببعت  امختوة لتن  - ذدرنا الص زحد المعسعرا،
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دبا  برزينتا ختلبعت  القصتهللا  برزينتا التدلوع ل تص ا با تممعنا التص - الدلاة

تربا بع  المعستعرا، تريدبن زن : المآ ق  بقا  لنا بع  امخوة المرافقين

بلن لنده ق ب يسمطيع زن يترى زاثتر لمتا رزى؟ لتم استمطع زن : األخرى؟ ق نا

 ارقص لويًي  لع زانا ل اسمع ال بوا طة لمرجم  بلعن الدلوع اااا تعرر  

ن لعسعر فيه زلضان بخمسما ة  لع مهم لن النستاء باأللضتا  بالةتيوخ  أل

لعستتعرا، اللمقتتا   باتتذا العثيتتر لتتن الرجتتا  التتا يقم تتون بالتتا يعمق تتون فتتق 

 الةابا،  

زن يطهتتربا ل بتتد  دتتالء الصتتر  الحاقتتدبن المموحةتتون يزلمتتون زاهتتم

المنطقة لن الرو نويين المس مين  ل يريدبن زن يعون دنتا  لترق آختر  ااهتا 

فعرة بحةتية   فتاهلل خ تق      لم ية تطهير لنصري لرقق  دذه فعرة جاد ية

   ليمعارفوا  ل ليقم  بعلهم بعلا النا  معوبًا بقرا 

 فل  لن لرق؟ زبلماذا اان لرق 

لصترية : بدق ليسا لسيلة لرقيتة فقتط  بلعتن لتع دتذه العصترية العرقيتة 

لصرية ص يرية  بل زقتو  لصترية اينيتة  فهتالء ليستوا لتن التدين      جاد ية

يين  فق مقء  فرق بين الص يرية ببتين المتدين المستيحق  دتالء ليستوا لستيح

دم ص يريون  ل يعرفون لن المسيحية ال معار الص يب  دم حاقتدبن  ببهتذه 

 - لمتتترزةزب ا - العنصتتترية الحاقتتتدة يمعتتتال ون لتتتع المستتت مين  يقم تتتون الرجتتت 

يتن المستيحية المتق زبير مون الص يب ل يه  دتذا لتا يعرفواته لتن المستيحية  

 لن ضرب، ل ص خد  األيمن فيار له خد  األيسر؟!: تقو 

دالء ل يعرفتون ال التدلاء  لجتاكر براء لجتاكر  بلتذابد براء لتذابد  
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زن يتتيتق يتتوم بل بتتد  بيعمةتتف العتتالم يوًلتتا بعتتد يتتوم لقتتابر فيهتتا لئتتا، بآلل 

زن يتيتق يتوم يحتاامون فيته ل بتد  يحاام فيه دالء بالمراردم لجرلتق حتر  

 ل ص لرزى بلسمع لن العالم  

: العستعرية لقتوا، الرو تنة «التدرع»فتق لج تة  لقد رزينا تقريًرا لجرًا اةتر

لقتتد قرلتتوا ل تتص بعتت  الصتتربيين لتتن الجنتتوا التتذين اتتااوا يمولتتون المعتتذيب 

بالحرا ة فق لعسعرا، اللمقا   بحققوا لعهتم  بالمرفتوا المرافتا، يةتيب 

لن دولها الولدان  بتقةر لن ف المها األبدان  دالء الجنوا ترع لذل، التزليم 

  بجنتتواه اتتااوا يتتدربون فتتق «زراتتان»ح  التتذي يعتترل بتتـ الصتتربق الممتتو

 بن  بدم  ية لموحةون قساة  يو ا را ي  ثم يعوا

 ااهم يمولون حرا ة المعمق ين باأل رى لن المست مين  بيع ضتون بتذبد لتدا

لنه ا  يوم  بلريقة القم  المضل ة لند الصريريين دق قطتع الرقرتة امتا ل بد 

زاه ا ف لع فريق زن يعم وا جتزارين ل مست مين  بيتد تذبد األ نام  ذار زحددم 

يتذبحون بهتا المست مين   - استعين الجتزار زب القصتا  تماًلتا - ا  لنهم  تعين

ذبحا فق يولين ثمااين لس ًما! ايف يذبحه؟ يلربه بمطرقة فوق رز ته : قا 

زب فق لاخرة رز ه فيغمص ل يه  ثم يتيتق بالستعين فيتذبد رقرمته بيحتز رز ته  

دذه الرطب  بعتد ذلت، لرط تا ه ليتريهم زاته لمت  فيجتاا بزحستن  فيعافتي بيقدم 

 مولة لن فميا، المس مين يغمصرهن ل ص ذل، بمج

ا مصرا ثيط لةترة الترزة  زب  لتن صتاافنق لتنهن لجتوك : قا  زحددم

 ممعتتتة فقتتتط  ااهتتتم لفتتتق  تتتن الستتتمين فا مصتتترمها! دتتتالء اذن ل يغمصتتترون 

با مصترا زربتع فميتا، لتا بتين : ما،  قتا يغمصرون مذل  المست مين بالمست 

ولتة زخترى فتق العةترينا، لجم ببعد ذل، - لضي، - العامرة بالثااية لةرة
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 لن العمر 

 يط لةرة الرزة بباحد لنهم المرل زاه ذبد ثمااين  با مصب ث

رزينا العجتا ز لتن النستاء   - فق زلرال المدينة - لندلا انا فق ذل، المخيم

  باأللضتتا   بقتتد جتتاءبا لتتن بعتت  اخواانتتا جتتاء لعتته بالةتتيوخ لتتن الرجتتا 

بالح وى يوكلهتا ل تيهم  بلتم اتر اثيتًرا لتن الضميتا،  لمتاذا؟ لقتد اخمرتي الضميتا، 

 لنهن حم ن اميجة ال مصا  براء الجدر حياء بخجًي  ان اثيًرا 

لقتتد لتترل : بلنتتدلا انتتا فتتق المتتاتمر قتتا  التتدامور لصتتطضص ا تتمربم 

بمجيئت، زاتا بالةتيل الغزالتق  بلتذل، يقتدلون اليعمتا امخوان باألختوا، دنتا 

لتتا العمتت  فتتق دتتذا الحمتت  التتذي جتتاء اميجتتة ال مصتتا ؟ لتتاذا تضعتت  : ا تتمضماء

حم تن ا مصتابًا؟  صتتدالء األخوا، بالرنتا، بالضميتا، العتذارى باألبعتار الا

 األرحام بدذه األجنة فق بطواهن؟ لاذا يعم ن فق دذه

معناه لتن قرت   لترض ل ينتا لتن اخواانتا فتق بدو ا تمضماء لتيح بجديتد   ت

اريمريا  حيث الجنوا الص يريون اااوا يضع ون ذل، بضميا، المس مين  بلترض 

ل ينا قر  ذل، لتن  تجون احتدى التدب  العربيتة  المتق ل ترقتب فتق لتالن ال 

  (156)بل ذلة

تحت  بنتا احتن المست مين  التذي ااضترل لقتداا   - زيها امختوة - ااها لصا ب

بلتم اجتد زحتدًا يتدافع لنتا  اتان لنتا خيفتة قرت  ذلت،  باتان الخ يضتة يستمطيع زن 

                                        

زجا  الةيل القرضابي لن ا تمضماء المست ما، فتق الرو تنة بالهر ت، بضمتوى اةتر،  (156)

اجهتاض : (  تحتا لنتوان612 - 609الجتزء الثتااق )ص  «فمتابى لعاصترة»فق امابته 

 النامئ لن ا مصا  الحم  
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بحسره زن ينااي اتداء  فيهتب المست مون  م لس مون دروا لنجدة اخوااع يا: يقو 

لن زقطار األرض ل  اثة بالنجتدة  ثتم دتدلا زب دمعتا الخيفتة  دمعتا دتذه 

 لماريخية  الم  ة ا

: افع تتوا يقتتو  «بابتتا»لتتيح لنتتداا  تت طة اينيتتة امتتا لنتتد النصتتارى  لنتتددم 

نداا دذه الس طة  اتان فتق بقتا لتن األبقتا، يوجتد لتن يستمص ب وبا  ليح ل

زارتتر متتيل لنتتد المستت مين  بلعتتن السيا تتة ضتتيعا ل متتاء  «متتيل ام تتيم»

ي يستتمع لتته التتذ «متتيل ام تتيم»ام تتيم  ف تتم يعتتد دنتتا  زحتتد يمعتتن زن يستتمص 

 النا  فق ا  لعان  

صرحا لآ ينا فتق متما  زضعنا احن المس مين  باجمرز ل ينا لن اجمرز  ب

 تتاة القديمتتة الجديتتدة ياألرض بجنوبهتتا  لتتا خ صتتنا لتتن لي تتاة ف ستتطين  الم

الممجتتتداة  حمتتتص فوجئنتتتا بض ستتتطين زختتترى  صتتتربيا العرتتترى زمتتتره بإ تتترا ي  

أَتََواَصۡوا  بِِهۚۦُ بَيۡر }  حذب  النع  بالنع  العررى  بدالء الصربيون زمره باليهوا

   تةابها ق وبهم فمةابها لواقضهم بتصرفاتهم  [53: ]الذاريا،  هُۡم لَۡوم  َ اُغونَ 

  تيحقنا فق ا  بقا لن األبقا، - زيها امخوة المس مون -ااها المآ ق 

بالمعواتتتة اخواانتتتا دنتتتا  اآلن يحمتتتاجون التتتص المعواتتتة  المعواتتتة بالستتتيل 

بالما   بالما  دو قر  ات  متقء  بته يستمطيعون زن يةتمربا الستيل  صتحيد 

زاهم  دبا ل يهم الطريق بقرار الح ر  بلعن الذين يعرفتون التدايا يع متون زن 

ن تةتتمري اام لعتت، لتتا  تستتمطيع ز الستتيل يةتتمرى لتتن الستتوق الستتوااء  لتتا

 السيل لن دنا بدنا  

ن ليةمربا به السيل  ااهم فق حاجة الستيل الجهاا بالما  دو المط و  اآل
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ليتتتدافعوا لتتتن زاضستتتهم  باآلن قتتتد ارتضعتتتا لعنويتتتاتهم بزصتتترحوا يصتتتمدبن  

بزصتتترحوا يعرتتتدبن الصتتتربيين خستتتا ر فتتتق األربال  ر تتتم لتتتدم المعتتتافا  

فالصربيون برثوا جي  يو ستيفيا التذي اتان رابتع جتي  فتق زبربتا  برثتوا 

طا را، بالصواريل بالمدرلا، بالمصتضحا،  ز  حمه الثقي ة لن الدبابا، بال

زصرحا ا ها بييديهم  بالمست مون لتيح لعهتم ال لتدافع خضيضتة زب بنتااق  ااهتم 

 حمص يسمطيعوا زن يواجهوا دالء  اآلن فق حاجة الص الدلم

اذا اتتان دنتتا  زلضتتا  زيمتتام  فتتإن بتتيا المستت مين : حينمتتا ق نتتا ل ختتوة دنتتا 

     المم عة العربية الستعواية     لصر: ا اثيرةلسمعدة ل ملافمهم  دنا  بي

ان : بااستتتمان  زبتتتد، ا تتتمعدااًا ل ملتتتافة اآللل لتتتن دتتتالء  بلعتتتنهم قتتتالوا

 يا منا اآلن زن يرقص المس مون بل يهاجربا  بزن يقابلوا بلو ااهدلا ل تيهم 

بيوتهم زب تحولا لستاانهم التص لقتابر  ل اريتد ان تمعترر لي تاة ف ستطين  لقتد 

قتتالوا المتتذابد فتتق ايتتر يا تتين ب يردتتا  اتتق يمتتربا زبزلثالتته ب «بتتيجن»فع هتتا 

الق تتو  رلرًتتا  بيجع ودتتا تهجتتر لناكلهتتا  بتصتترد المةتتع ة لةتتع ة لجئتتين  

يعضق لن داجر لن األلضا  الص زبربا  اريد زن ارقص فق زلااننتا  اصترر : قالوا

 باصابر باقابم باقاب  بلو فنينا 

بينرغتتق زن يعتتااوا ل يتته  بينرغتتق زن يايتتدبا فيتته   بدتتذا لوقتتف يحمتتد لهتتم 

بدنتتا  لحتتابل، ل تتمرااا األلضتتا  التتذين ذدرتتوا التتص زلماايتتا زب ايطاليتتا زب 

ليعواتوا  «ا تماارو » يردا لن الريا األبربيتة  بالتجتاه اآلن زن يعواتوا فتق 

دتم لمتا  فق بيئة قريرة لتن بيئتمهم  بيئتة زبربيتة  المنتاخ قريتب  بالحيتاة قريرتة

فيتته  فتتإاهم لتتو جتتاءبا التتص لثتت  اياراتتا لعتتان الموقتتف لخم ضًتتا تماًلتتا  بفتتق دتتذا 

 ألبلئ، األلضا   بدذا اتجاه ليب صدلة اضسية 
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ان فق المس مين خيًرا اثيًرا  بدذا الخير يجب زن استمثمره لصتالد اخواانتا 

يتنجد المستت مون فتق دتتذا  بارجتو زن دتالء  ااته المحتتان ل لتمير ام تتيلق 

 حان اللم

دنتتا   - يهتتا امختتوةز - ااهتتم اآلن ل تتص زبتتوا  لحنتتة اريتترة  فضصتت  الةتتماء

تنتتز  ارجتتة الحتترارة فيتته التتص ثيثتتين ارجتتة تحتتا الصتتضر  زب زاثتتر  جتتراة 

المجمد  الث وم ترتضع الص ثيثة زلمار زب زربعة زب خمسة  الطرقتا، تموقتف  ل 

وا زن تمحتتر  بتنمقتت  تستتمطيع الةتتحااا، المتتق تحمتت  الغتتذاء زب التتدباء زب الوقتت

اليهم  بلذل، دم فق حاجة التص لختزبن لتن األ ذيتة باألابيتة بالوقتوا يعضتيهم 

   بال د عوا براًابد عوا جوًلا لعدة زمهر  حمص يمجابكبا فص  الةماء

تق فصت  الةتماء  يلتداا دتالء قرت  زن يتالتن ل بتد  حدثنا امخوة دنتا  زاته

 بال بقعوا فق دي  لرين  

ان الهيئا، الضعالتة دتق ديئتا، ام اثتة العربيتة : امخوة الرو نيونبقا  لنا 

بام تتيلية فتتق ت تت، المنتتالق  بلع تتم لتتا يتتيتق لتتن لريتتق األلتتم الممحتتدة ل 

 يص  اليهم  

 ل بد زن يمحر  اللمير المس م  بد زن امد اليد اليهم  في

 ان الصتتربيين يزلمتتون زاهتتم يتتدافعون لتتن زبربتتا  بزاهتتم يقولتتون بخدلتتة

ببمهمتتة ج ي تتة تاريخيتتة ألبربتتا ا هتتا  لتتا دتتق دتتذه المهمتتة؟ ااهتتم يتتدفعون لتتن 

 زبربا خطر ام يم!

اتتذبوا بهللا  ام تتيم لتتيح خطتتًرا  ام تتيم رحمتتة هللا ل عتتالمين  بهللا لتتن 

ينقذدم لمتا دتم فيته ال ام تيم  ام تيم لتيح التاء تستض،  بل زلرًضتا تهمت، 
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بته اتان يحترم زن يقمت  الةتيل زب المترزة زب اما يضع ون  ام يم حمتص فتق حرب

ب يقطتتع الةتتجر  زب يمثتت  بجثتتة  بلهتتذا قتتا  المتتارخ زالطضتت   زب يهتتدم الرنتتاء  

لتا لترل المتاريل فاتًحتا زلتد  بل »: « و تمال لوبتون»الضراسق المعربل 

 س مين يعنق الم «زرحم لن العر 

بربتتا؟! دتت  دتتالء المييتتين المعتتدباة فتتق الرو تتنة بالهر تت، يخوفتتون ز

دتتالء يريتتدبن زن يقيمتتوا لهتتم ابلتتة بتتين العتتربا، العاثوليتت، ببتتين الصتتر  

األرثوذاح  بدم ليسوا زصوليين اما يزلمون  ااهم زاا  لاموا احو اصتف 

قرن تحا بلية الحعم الةتيولق المستمرد  التذي جه هتم بام تيم بفتر هم لتن 

م تتيم متتيئًا  ل لعتتااق ام تتيم ال ق تتيًي لتتنهم  فتتي يعتتاابن يعرفتتون لتتن ا

يعرفون لن ام يم ال ا تمه بل لتن القترآن ال ر تمه  ااهتم بقايتا ا تيم  لتا 

  «مهااة زن ل اله ال هللا لحمد ر و  هللا»يرقيهم بيمسعهم ل ص ام يم دو 

بلتتذل، قتتا  لتتق التتوكير التتذي كاراتتا دنتتا فتتق قطتتر حينمتتا كرتتته فتتق فنتتدق 

ا لن هللا لنتا  فقتد ترانتا ام تيم بجه نتاه  ان لا زصابنا اان تيايرً : «ميراتون»

فيراا هللا تعالص زن يرااا اليه بان ي قننا ارً ا قا يًا  حمص اعتوا التص ايننتا التذي 

 به لزتنا فق الدايا ب عااتنا فق الخرة  

دتالء بعتتدبا لتن ام تتيم لتوا  الحعتتم الةتيولق  التتذي لتم يع مهتتم ل فتتق 

قء  بلتتتذل، ايتتتف يقتتتيم دتتتالء ابلتتتة د بل فتتتق زي متتتجلدر تتتة بل فتتتق لستتت

ام تتيم؟! بدتم فعتتًي بتتدزبا  «زلتتف بتاء»لتتص زن يمع متوا ازصتولية  بدتتم بحاجتة 

 بهذا 

حينما ل موا زاهم يقم ون بيذبحون لن زج  ام يم  بدزبا يستيلون لتن دتذا 
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 يص ون  ببدز، بع  الضميا، تمغطص با يسمجيرون  ببدزبا زام يم  ببد

: ص زحد المخيما، دنا  فيلقص ل يهم ارً ا  ثتم قتا  لهتمذدب زحد ا لدلاة ل 

فتتق يتتوم الخمتتيح القتتاام  تتآتق أللقتتق ل تتيعم ارً تتا آختتر  بلعتتم زتمنتتص لتتو انتتمم 

ثنتين ترفتع فيهمتا األلمتا  التص هللا تعتالص  صا مين  فإن يوم الخمتيح بيتوم ام

بحينمتتا لتتد، التتيهم فتتق التتدر  : فنحتتب زن اتتدلو هللا لعًتتا باحتتن صتتيام  يقتتو 

 الرجا  بالنساء صا مين بصا ما،  المالق بجد، زاثر لن زربعما ة لن

 فهذا لن فل  هللا  ر  ضارة اافعة  بر  لنحة فق لق لحنة  

 لقد قدلوا العثير  بلعن دذا لن يليع ان ماء هللا  

: بلعتن ديهتا، ان ام يم باق بان زراا زد  العضر زن يمحتوه لتن األرض 

ِفيُرونَ   يُِريدُوَن أَن يُۡطفِ } ٰٓ أَن يُتِمَّ نُوَرهَُ َولَۡو َكيِرهَ ٱۡلَكَٰ ُ إاِلَّ ََّ ِهِمۡم َويَۡأبَى ٱ ِ بِأَۡفَوَٰ ََّ   وا  نُوَر ٱ

   د  يسمطيع زحد زن يطضئ الةمح بنضخة لن فمه؟ ل [32: ]الموبة

ِ ِليُۡرِميَرهَُ َعلَيى } يِِّّۖ ََ يِن كُلِِّيهِۦ َولَيۡو َكيِرهَ ُهَو ٱلَِّتيٰٓ أَۡرَسَر َرُسولَهَُ بِحۡلُمدَىَٰ َوِديِن ٱۡل ٱليدِِّ

  [33: ]الموبة  ٱۡلُمۡشِرُكونَ 

 : يا زيها امخوة المالنون

زاتتتمم لتتتدلوبن لمعاباتتتة اختتتوااعم فتتتق الرو تتتنة بالهر تتت،  باختتتوااعم فتتتق 

الصولا   باخوااعم فق ف سطين  باخوااعم فق جالو باةمير  باختوااعم فتق 

ه مل يمراته بل يست   » يسيلمه المسلم أخو المسلمإ ال يرلميهإ وال»ا  لعان  ب

مين كيان فيي حاَية أخييه  «أللدا ه ب  يقف بجاارته بلتو ا ضته ذلت، اضسته بلالته

كان هللا في حاَتهإ ومن فر  عن مسلم كربة فر  هللا عنه بما كربة من كير  
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  (157)...« يوم القيامة

{ ِ ََّ ُماَلِٰٓء تُۡدَعۡوَن ِلتُنِفقُيوا  فِيي َسيبِيِر ٱ
ٰٓ ٰٓأَنتُۡم َهَٰ ين يَۡبَذيُرإ َوَمين يَۡبَذيۡر فَِإنََّميا َهَٰ فَِمينكُم مَّ

ُ ٱۡلََنِييُّ َوأَنيتُُم ٱۡلفُقَيَرآُٰءُۚ َوإِن تَتََولَّيۡوا  يَۡسيتَۡبِدۡو لَۡوًميا َغۡييَركُۡم ثُي ََّ مَّ اَل يَۡبَذُر َعين نَّۡفِسيِهۚۦُ َوٱ

لَكُم ا  أَۡمثََٰ   [38: ]لحمد  يَُكونُوٰٓ

فهم لن لصارل الزااة بتياثر لتن  اسمطيع زن اعين دالء لن لا  الزااة 

بدتتم فتتق  تتري  هللا  باستتمطيع زن  دتتم فقتتراء بلستتااين  بزبنتتاء  تتري  : بجتته

اعينهم لن الصدقا، بعد الزااة  بلن الوصايا المق تمر  لن زلتوا  الممتوفين  

 ا  مالباسمطيع زن اعينهم بالجهاا ب

ليستوا فتق  ان بع  الةرا  يريد زن يذدب الص دنا  ليجادد  بلعنهم حقيقة

ر  عتتتبان اتتتان يوجتتتد دنتتتا  بعتتت  امختتتوة لتتتن ال - حاجتتتة التتتص الرجتتتا 

 بالمس مين  بدم يقولون بمقوية الربل المعنوية لهتالء امختوة لتن الرو تنيين

َ ٱۡشيتََرىَٰ }: بلعن حاجمهم الص الما   فالجهتاا بالمتا  دتو المط تو  اآلن - ََّ إِنَّ ٱ

يي}  [111: ]الموبتتة  ... لَُمم بِييأَنَّ لَُمييُم ٱۡلَجنَّييةَ َوَٰ ِمييَن ٱۡلُمييۡمِمنِيَن أَنفَُسييُمۡم َوأَۡميي ا ٱنِفييُروا  ِخفَاف 

ِلكُۡم َوأَنفُِسييكُۡم  ِمييدُوا  بِييأَۡمَوَٰ َََٰ ِ َوثِقَيياال  َو ََّ ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن }  [41: ]الموبتتة  ... فِييي َسييبِيِر ٱ يََٰ

ييۡن َعيي ييَرة  تُنِجيييكُم مِِّ ِ َوَرُسييوِلهِۦ  10تَا ع أَِليييم  َءاَمنُييوا  َهييۡر أَدُلُُّكييۡم َعلَييىَٰ تَِجَٰ ََّ تُۡمِمنُييوَن بِييح

ِلكُۡم َخۡير  لَّكُۡم إِن ُكنيتُۡم تَۡعلَُميوَن 
ِلكُۡم َوأَنفُِسكُۡمُۚ ذََٰ ِ بِأَۡمَوَٰ ََّ ِمدُوَن فِي َسبِيِر ٱ دتذه » 11َوتَُجَٰ

يت   «دق المجتارة الرابحتة  لتا ربحهتا؟
نََّٰ ََ ِفيۡر لَُكيۡم ذُنُيوبَكُۡم َويُيۡدِخۡلكُۡم  َۡ  تَۡجيِري ِمين يَ

ََ ٱۡلفَيۡوُز ٱۡلعَِرييُم  ِلي ِت َعۡدن ُۚ ذََٰ
نََّٰ ََ ِكَن َ يِِّبَة  فِي  ُر َوَمَسَٰ تَِما ٱأۡلَۡنَمَٰ َۡ بُّونََمياإ  12تَ َِ َوأُۡخيَرىَٰ تُ

                                        

ب رضتق هللا لنهترباه الرخاري  بلس م  بزبو اابا  بالمرلذي  لن حديث ابن لمتر  (157)

( بتترقم 2/703(  )1386( بتترقم )2/647« )المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب  »

(1569 ) 
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ِ َوفَيۡتح   «زي زن الربد ليح فق اآلخرة فقط بلعن زيًلا فتق التدايا» ََّ يَن ٱ نَۡ ير  مِِّ

ِر ٱۡلُمۡمِمنِينَ  ۗ َوبَشِِّ   [13 - 10: ]الصف  لَِريب 

بز مغضر هللا تعالص لق بلعم  فا تمغضربه لتن  - زيها امخوة - زقو  قولق دذا

 ا  ذاب  ااه دو الغضور الرحيم  باالوه يسمجب لعم 

 : الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة

برا زن فق يوم الجمعة  الة اجابة  ل يصاافها لرد لست م يتدلو هللا بخيتر 

 ال ا مجا  له  بلع ها تعون دذه السالة  

ال هم ااصر ام يم بزلز المس مين  ال هتم اجعت  ا متة ام تيم دتق الع يتا  

 باجع  ا مة زلداء ام يم دق السض ص 

خواانتا المست مين فتق ا ت،  بال هم زيتد اخواانتا المست مين فتق الرو تنة بالهر

ف طستتتين  باخواانتتتا المستتت مين فتتتق جتتتالو باةتتتمير  باخواانتتتا المستتت مين فتتتق 

الض رين  باخواانا المس مين فق بورلا  باخواانا المست مين فتق ات  لعتان  ال هتم 

زيددم بمر لن جند   باحر هم بعين، المق ل تنام  بااردم فق انض، التذي ل 

 ا،  بل تجع  أللدا هم ل يهم  ريي يلام  بزلددم بربل لن لد

ال هتتم ل يتت، بالصتتربيين المموحةتتين  ال هتتم ل يتت، بتتاليهوا الغتتاارين  ال هتتم 

ل ي، بيلداء ام يم بالمس مين  ال هم را لنا ايددم  بف  حددم  باذدب لتن 

 ااصردم زب باادم زخذ لزيز لقمدر  زرض،   طااهم  بخذدم بلن

ه فتتق ق وبنتتا  باتتره الينتتا العضتتر بالضستتوق ال هتتم حرتتب الينتتا اميمتتان بكينتت
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 بالعصيان  باجع نا لن الرامدين  

ال هم اجمع ا مة المس مين ل ص الهدى  بق وبهم ل ص المقتص  باضو تهم ل تص 

المحرتتة  بلتتزا مهم ل تتص لمتت  الخيتتر بخيتتر العمتت , بايتتاتهم ل تتص الجهتتاا فتتق 

  ري ،  

َرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِسۡ  ... }

ِفِرينَ     [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن }: تعتتالصلرتتاا هللا  يقتتو  هللا  ُِۚ يََٰ ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ إِنَّ ٱ

  [56: ]األحزا  َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه 

ال هم ص  ب ت م ببتار  ل تص لرتد  بر تول، لحمتد بل تص آلته بصتحره  

 بالمابعين لهم بإحسان الص يوم الدين 

{ ... ُ ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشيآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعيِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ  َوأَلِِم ٱل َّ

  [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 الصحوة ام يلية بين الممةا مين بالممضا  ين - 13

 الضجر قريب(     )ل يي 

 :الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

فق بع  المراح  لن تاريل األلم  تسوا بع  لوجا، المةتاطم باليتي   

ضو   فم ن زن ال ي  لستممر  بزن ال تيم ل ينمهتق  حمص تغ ب ل ص بع  الن

بزن الضجر لن يط ع  بدذا ل ينرغق زن يعون لن ميم المالنين  فإن اليتي  لتن 

 }: تعتالصلواكم العضر لند المست مين  بالقنتول لتن ل تادر اللتي   يقتو  هللا 

ِ إاِلَّ ٱۡلقَۡوُم ٱلۡ   إِنَّهَُ اَل يَا يۡ  ... ََّ ۡوحِ ٱ ِفُرونَ ُا ِمن رَّ لَاَو َوَمين يَۡقينَ ُ ِمين }  [87: ]يو ف  َكَٰ

آٰلُّونَ  َُّ ۡحَمِة َربِِِّهٓۦٰ إاِلَّ ٱل   [56: ]الحجر  رَّ

فتتتق العتتتام الماضتتتق انتتتا فتتتق الجزا تتتر  فجتتتاءاق بعتتت  الةتتترا  المستتت م 

ل  تيم رايتة؟ د  ت ن زن تقوم لهذه األلة قا متة  بزن ترتضتع : الممحمح بقا 

بعلتها ل تص بعت ؟ ااأل تما  ي تمهم العريتر الصتغير   بدا دق األلتة يعمتدي

باالستراع فتتق الغابتة يضمتتر  القتتوي اللتعيف  يعمتتدي الجتتار ل تص جتتاره  فتتي 

تسمطيع األلة زن تحر   اانًا  بل تستمطيع األلتة زن تحت  لةتعيتها بنضستها  

ف تتيح لنتتددا قتتوة راع تتتراع الرتتا ق  بلتتيح لنتتددا لحعمتتة لتتد  تضصتت  فتتق 

 :نها  بزصرد األلر اما قا  الةالر لن قر الخيل فيما بي

 فتتق اتت  لحعمتتة قلتتية لستت م

 

 يةتتتتتعو ب يمتتتتته لغيتتتتتر المستتتتت م

بعلتتنا بعلتتا    بلهتتذا ا تتمعنا بغيراتتا حمتتص يحتت  لنتتا لةتتعيتنا  بضتتر 
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يًتتا اتتان الجتتااق بالمجنتتق ل يتته  فاللتتحية دتتق زبقلتتص بعلتتنا ل تتص بعتت   

 بلقدراتها بزبناطدا قمصاا األلة األلة فق لجمولها  بالمليع دو ا

 دذا ا أللر را  ين ربن الص ةدعذا اان بع  ال

زل تترى : بفق زبا   دذا العام جاءاق بع  الةرا  دنا فتق الدبحتة بقتالوا

لتتتا يحتتتدط؟ دتتتذا لتتتاتمر الستتتيم امتتتا يدلواتتته  ا تتترا ي  تمعجتتترل بتتتتمحعم 

بتةتتمرل  بالجميتتع يحنتتون لهتتا التترطب   بيقر تتون الةتتربل  تنهتتق الجممتتاع 

دلا تريد  بتحلر لنتدلا تريتد  بتحتدا لتا تترى  بل يستمطيع زحتد زن يترا لن

: لها قوًل  زب ينق  لها مترًلا  زلتيح دتذا دتو التودن التذي قتا  هللا تعتالص فيته

لَُكيمۡ } ُ َمعَكُۡم َولَن يَتِيَركُۡم أَۡعَمَٰ ََّ ا  إِلَى ٱلسَّۡلِم َوأَنتُُم ٱأۡلَۡعلَۡوَن َوٱ : ]لحمتد  فاََل تَِمنُوا  َوتَۡدُعوٰٓ

35]   

يولتوا ليقتوم بةتعا ر  «لدريتد»ل ص زن ينهق الماتمر فتق  «مالير»زصر 

دتا احتن : السرا  بقتا  لته بعت  الحاضترين لتن بكراء الخارجيتة المست مين

يوم الجمعة بلع دذا لم ارا  بيوم الجمعة! ف متاذا اصترار  ل تص الرجتوع التص 

 ا را ي  يوم السرا؟! 

هوا يحمرلون يوم السرا  باحتن ل احمترم يتوم زن الي: دذا دو ا  لا لنداا

 الجمعة!

زاته اجهاضتة ليامضاضتة  بقلتاء ل تص  (158)رزى الرع  فق دتذا المتاتمر

اتمر الجهاا الذي رف  زن يذار لجرا لنتوان زب لض تة فتق بيتان لت     الجهاا

 القمة ام يلق فق السنغا  

                                        

 فق لدريد اما يزلمواه  «لاتمر السيم»: زي (158)
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الةترا  المصتري لتن  - بزاا ذادتب التص زلريعتا ببريطاايتا - بجاء آخربن

زل تترى لتا يحتدط؟ زل تترى دتذه العتوارط؟ زل تترى دتذه : المس م يقولون لق

الحتتوااط؟ النتتا  يموتتتون بالمئتتا، لتتن زجتت  زاتتا  زختتذبا رمتتوة  ب تتمحوا 

زل  ارة ل تص د ل عرور  زليح دذا اليًي ل ص المسيب؟ زل تترى دتذا الضستاا بعر  

 سه  بجمع لئا، المييين؟ ترى الوكير الذي اممرى لنضسه  بباع لنض

 بدعذا فق ا  لعان زرى الممةا مين باليا سين  

بقمتت  زحتتد القتتااة  بحينمتتا اخم تتف المجادتتدبن األفغتتان بعلتتهم لتتع بعتت  

اا تر التص دتذا الجهتاا األفغتااق التذي : اميجة فمنتة  جتاءاق بعت  النتا  بقتا 

 بفع وا   لالما تحدثمم لنه بالوتم الص تيييده  قم  بعلهم بعلا  بفع وا

يريدبن زن يةودوا الصورة الملتيئة المةترقة المتق بيلتا بجته ام تيم 

 بمرفا المس مين  

يست م الحعتم  اا تر ايتف اامهتص الجهتاا امريمتري التص زن: بآخربن يقولون

الص جرهة يستارية ل ماايتة  يتر ا تيلية  زدتذا دتو الجهتاا التذي لالمتا التوتم 

 ألصحابه بالنصر؟ زدذه دق القلية؟ 

عذا  الممةا مون يربن الصورة لن بجته باحتد  ل يتربن ال الضستاا  بل د

بل يتتربن ال ال تتيم  بين تتربن التتص األلتتور بمن تتار  يتتربن ال الاحتترال 

 ز وا قاتم  بلعن الواقع زن الصورة ليسا ا ها اذل،  

بلعن د  دذه الصتورة الستوااء دتق الحقيقتة ا هتا؟ بدت  صتحيد زن األلتة 

وتيم االتح  بزاهتا ل تستير لتن  تقء ال التص ز توز  بل لتن  ا ها  ارقة فق

 األ وز ال الص األمد  وًءا؟
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احتتن ا  تتم زاضستتنا  با  تتم زلمنتتا  با  تتم ايننتتا  اذ ا راتتا التتص األلتتور بهتتذه 

عمنا لتن المحا تن  بجستمنا الطريقة  اذا مودنا الصورة الص دتذا الحتد  اذا  ت

ألخطاء بالعيو   اذا ا راا الص جااتب بضخمنا ا  ض نا المزايا زاذا  المسابئ 

   رباحد فقط لن الصورة  بزلرضنا لن الجااب اآلخ

ا  م زاضسنا اذا ا راا الص األلر اذل،  اا ين زن لع العسر يسترا  بزن بعتد 

لور ل تدبم دعذا  بزن فتق الصتورة ال ي  فجرا  بزن بعد ال يم اورا  بزن األ

زن اهتتمم بهتتا  بينرغتتق زن التتعها زلتتام جوااتتب ينرغتتق زن ان تتر اليهتتا بينرغتتق 

 زليننا 

 التص زلضتا  الحجتارة     لماذا ل ان ر الص دذا الجهتاا المقتد  فتق ف ستطين

ل الته ال هللا بهللا »الص دذا الةترا  التذي ااط تق لتن المستاجد يرفتع متعار     

  يمحم  لا يمحمت  لتن استر الع تام  بلتن اق األجستام  بلتن المعتذيب «زارر

 بلن؟؟     بلن     مقي،  بلن القم   بلنفق المع

 لماذا ل ان ر الص دالء الصالدين؟ 

لماذا ل ان ر الص الجهاا األفغااق التذي وت   تنين لوي تة يقاتت  زلمتص قتوة 

ابلتة التحتاا الستوفيمق؟ : بزلمص ابلة ل حدة فق الماريل     ل حدة فق األرض

بعتت  بنتتااق ببعتت  »قات هتتا بي تت حمه الرستتيطة المتتق قتتام بهتتا فتتق زب  األلتتر 

لن لدبه  حمص المترل النتا  بته     ثم و  ينمزع ز  حمه بعد ذل،«لسد ا،

حمتص   بوت  دتذه الستنين صتالدًا متالًخا را تًخا االجرت  األمتم بزيده لن زيده 

 المغيير ثم الاهيار فق التحاا السوفيمق  اان  ررًا لن األ را  المق زا، الص 

 لماذا ل اذار دذا زيها امخوة؟ 
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بثيثتين لاًلتا تحتا الحعتم  لماذا ل اذار الجزا ر؟ الجزا ر المق و ا لا تة

تحا ال معمار ال ميطااق الممعصتب  التذي زرا زن ي غتق دويتة      الضراسق

ة  بفتتراح المع تتيم  بحتتو  الجزا تتر  فحتتار  ام تتيم اينًتتا  بحتتار العربيتتة لغتت

 اثيًرا لن المساجد الص لسمةضيا، زب ثعنا، زب انا ح زب احو ذل، 

بوتتن النتتا  ال نتتون بتتين متتعب الجزا تتر قتتد اامهتتص لتتن الخريطتتة العربيتتة 

بالرةتتتير  لرتتتد الحميتتتد بتتتن بتتتاايح : بام تتتيلية  بلعتتتن هللا ديتتتي لتتته زلثتتتا 

 تتخين  التتذين زبتتوا ال زن باخوااهمتتا لتتن الع متتاء الصتتالدين الرا امبراديمتتق 

بحض توه فتق  يحض وا ل ص دذا الةعب مخصيمه ام يلية بدويمه الماريخيتة 

 : المدار  ام يلية المق زاةيبدا

 متتتتتتتتتعب الجزا تتتتتتتتتر لستتتتتتتتت م

 

 ينمستتتتتتتتتب ةبتتتتتتتتتبالتتتتتتتتتص العرب

 صتتتتت هزلتتتتتن قتتتتتا  حتتتتتاا لتتتتتن  

 

 زب قتتتتتتا  لتتتتتتا، فقتتتتتتد اتتتتتتذ 

الجهتتاا  بو تتا دتتذه المربيتتة تعمتت  لم هتتا حمتتص اااتتا ثتتورة الجزا تتر  زب 

اما اتان  - الجزا ري  زب حر  المحرير الجزا ري  بين المس مين بالضراسيين

بقتتدلا الجزا تتر ل يواًتتا باصتتف  - يقتتا  فتتق اذالتتا، العتتالم فتتق ذلتت، الوقتتا

 : بخرم النا  فق الةوارع يهمضون الم يون لن الةهداء  بتحرر، 

 لرتتترب  ل يتتت، (159)يتتتا لحمتتتد

 

 الجزا تتتتتتتتتر رجعتتتتتتتتتا اليتتتتتتتتت،

اخمطضها اتار   بااما - ص ص هللا ل يه ب  مصحيد زاها لم ترجع اال ة الص  

ام تتيم يتتزرع : لتتاراح  ل تتص لتتااة لتتا يحتتدط فتتق اثيتتر لتتن بتتيا ام تتيم

بلعن حينما زتيحا الضرصتة ل ةتعب الجزا تري ليعرتر لتن  - بالع مااية تحصد

                                        

   ص ص هللا ل يه ب  مر و  هللا : زي (159)
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لية الها  ة المتق اضسه  لم يجد ال ام يم ليذًا بل جئًا  باااا الصحوة ام ي

 رزيمها بعينق بلايةمها ت ، السنين المق للا خي  لقد الثمااينا،  

لقد انا زخطب الجمعة فق بع  األحيان  فيحلر لا تة بخمستون زلضًتا زب 

 لا ما زلف لن الضميان بالضميا،  يسممعون الص الخطرة!

العتري  الرنا، اليتق تربين ل تص لنتاد  فراستا قتديًما  باتن ل يعترفن ال 

تجتد ا  بزصرحا تمر فتق الةتوارع فتي تعتاا المزلن الحجا  لوالية باخميارً 

 الرزة  ير لحجرة ال الق ي  

باااا النميجتة لتا رزينتاه بقرزاتاه ب تمعناه لتن اجتال الميتار ام تيلق فتق 

بجربتتوا اليستتار   الجزا تتر  بلتتيح دتتذا بغريتتب  بالمستت مون جربتتوا اليمتتين 

ا المتتمرااية  ف تتم يجنتتوا لتتن براء ذلتت، ال اللتتياع جربتتوا ال يرراليتتة  بجربتتو

 بالخرا  ل ص ا  صعيد  ف ماذا ل يجربون ام يم؟ 

بحعتم العقتد التذي بيننتا ببتين  - ل ص زن ام يم ليح لجرا تجربة  ام يم

زن اخمتاره  ببراءه الخيتر ل بتد  ليح لنتا خيتار فتق قرولته زب رفلته  بت  - هللا

 حسنا تطريقه زه با  الخير اذا زحسنا فهم

بلر تتف بجتتداا الغتتر  ا تته بقلتته بقليلتته  يختتال لتتن اامصتتار الميتتار 

ام يلق فق الجزا ر  بيخول المست مين لتن براء ذلت،  لتم دتذا ا ته؟ متعب 

 اخمار لنضسه الطريق 

زلستتمم زاتتمم زيهتتا الغربيتتون تتتدلون التتص ا لديمقراليتتة  بتتتدلون الةتتعو  

ام تتيم  اااتتا الديمقراليتتة متتيئًا يختتال لمخمتتار لنضستتها؟! فتتإذا اخمتتار الةتتعب 

 بيجب زن يمحق بيسحق؟! بيدلو ن يدلو الص تدخ  الجي  الجزا تري بالتص
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     لم دذا ا ه؟ بالص    

 لماذا يخال ام يم؟ 

 ا  الموراة  فإذا جاء لن يريدبن زن يقيموا ابلتة ز ص لا را ي  تقيم ابلة 

المرفتوض؟! ام تيم بحتده دتو التذي ل ص ز ا  القرآن  اان دذا دو الةتقء 

 الم؟! لماذا ل يحمرم النا  ر رة الةعب الجزا ري؟ عيحار  فق ال

زن ي مزلتوا بام تيم الصتحيد  بزن : ا  لتا اريتده لتن التذين اجحتوا دنتا 

ي مزلتتتتوا الحعمتتتتة  بزن يعرفتتتتوا لتتتتوقعهم لتتتتن العتتتتالم  بزن يتتتتدلو بالحعمتتتتة 

 عروا الحماقا،  بالمول ة الحسنة  بزل يمهوربا بل يرت

اقطتة تحستب ل  تيم بأللمته بتد  دتذا المةتاطم  - زيها امخوة - زليسا دذه

 باليي  الذي لم العثيرين؟ 

ل ينرغق زن ايي   فام تيم قتوي  بيتوم تمتال لته الضرصتة  تي هر بيرترك 

 الص الوجوا 

 زلا الخا ضون لن ام يم فماذا اصنع لهم؟ 

ممةتداين المست مين  احتذربا الممطترفين  احتذربا ال: اااوا لتن قرت  يقولتون

احتتذربا المعمتتدلين المستت مين  احتتذربا : تتتدربن لتتاذا يقولتتون اليتتوم؟ يقولتتونز

   ان دتالء المعمتتدلين زمتد خطتًرا  ان الممطترفين ل يتتدبلون دام تيم المعمت

م هتتتلتتتويًي ان لمتتتر الممطتتترل قصتتتير  زلتتتا التتتذين يستتتممربن بيتتتدبلون  ف

لتتتص المتتتواكن بالو تتتطية باللمتتتدا   اخةتتتوا لتتتن المعمتتتدلون التتتذين يتتتدلون ا

 دالء!!



 241 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

لماذا ل يمرانا دالء بمتيانا؟ لمتاذا يريتدبن زن يقضتوا لنتا بالمرصتاا؟ لمتاذا 

: دتتم ختتا ضون لتتن زي حراتتة ل  تتيم التتص األلتتام؟ حمتتص ان بعلتتهم حينمتتا قتتا 

صتترد ز  ب تتف بار تتوح توا ح تتف األل نطتتق  ف تتم يعتتد لتته لعتان بعتتد زن حتت  ح

ان بقتتاء الح تتف ضتتربري : باحتتد  فقالتتا ر يستة بكراء بريطاايتتادنتا  قطتتب 

فق الةرق األب تط! بلهتذا اامقت  لقتر الح تف لتن متما   «المطرل»لمواجهة 

زبربتتا التتص جنوبهتتا فتتق ايطاليتتا  ليعتتون بقتتر  دتتذه المنطقتتة  بلتتا المطتترل 

  ط؟ ااه ام يم  بام يم بحده المقصوا فق الةرق األب

 بخير   - خوةزيها ام - ان ام يم

بربا  بحلر، لاتمرا، الةترا  ام تيلق دنتا   زانا فق زلريعا بفق 

:   زي«العر تمح»بمتا يستمص  - فتق زجتاكاتهم - النا  فق ت ، األيام يحمض تون

زليتتاا المتتييا  تقلتتق األجتتاكا، فتتق متتر  المستتعرا،  بتنتتاب  المختتدرا،  

بالعب لن ااب  ال تذا،  بلعتن دتذا الةترا  اامهتز الضرصتة ليقتيم لعستعرا، 

 ا يلية  

ل تص      دذه المعسعرا، زب المخيما، تقوم ل ص العرااة بالثقافة بالرياضتة

، بالنتتتدبا، قيتتتام ال يتتت   بصتتتية الضجتتتر  بح قتتتا، التتتدرب   بالمحاضتتترا

 يلية باألااميد ام 

فق ق ب زلريعا آلل لن الةرا  المس م  رزيتمهم دنتا  فتق زلريعتا برزيتمهم 

 فق بريطاايا برزيمهم فق فراسا  برزيمهم فق  يردا لن الريا  

لن اان ي ن زن يذدب الةا  الص ت ، الريا ليزااا تدينًا  زب ليعترل التدين 

لتن الخ تي  بلتن الةتام بلتن لصتر  - ا رالةدنا  لع اخوااه الةرا ؟ يذدب 
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 يتر لمتدين  ل يعتاا يعترل الصتية  زب ل  - بلن المغتر   بلتن بتيا اثيترة

يص ق زبدًا  في مقق بإخوته لن الةرا  المس م دنا   فيعتوا متابًا لست ًما ل مزًلتا 

 لمحمًسا  يوًرا ل ص اينه!

وا التتص ب تتده بعقتت  اتتااوا قتتديًما يتتربن زن االتتام الةتتا  االتتاًجا اتتالًي ليعتت

 زن يرعث فق بعثة الص بيا الغر   :  ير لق  المس م  بق ب  ير ق ب المس م

لندلا احم ا ااج مترا لصتر ب يردتا لتن التريا  اتان  تري  المغييتر األب  

المع يم بالمربية  لن لريتق المتدار  المرةتيرية باألجنريتة فتق التريا  ثتم : دو

فق لصتر اتان دنتا  قستيح  - نق اضسهلن لريق اممرال ل ص المع يم الول

  دتو التذي يلتع المنتاد  بالرترال  بف ستضة المع تيم  بيةترل «اا تو »ا مه 

ثتتم لتتن زراابا زن ينلتتجوه التتص النهايتتة  - ل يهتتا فتتق بكارة المعتتارل حينتتذا 

تماًلتتا  ا تتمه ا تتم المستت مين  بلق تته ل  «خواجتتة»بعثتتوا بتته التتص زبربتتا  ليعتتوا 

 ة ما هة يعرل لن ام يم ال صور

 تغير الوضع اآلن بالحمد هلل  

 زليح دذا لما يرةر بخير؟

ن تراختتا قرلتتة ززاتته بعتتد : حتتدثنق بعتت  امختتوة القتتاالين لتتن العتتراق

التتص المستتاجد  بعتتد زن اتتااوا      الحعولتتة القا متتة  لتتاا النتتا  التتص ام تتيم

يختتافون لتتن التتذدا  التتص المستتاجد  ببعتتد زن اتتااوا يختتافون لتتن قتتراءة امتتا  

  يلق زب يلرط لع زحددم اما  ا يلق  ا

اه الضطرة المق فطر هللا النتا  ل يهتا  بألاته حقيقتة لاا النا  الص الدين  أل

 دذه األلة  
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 ام يم  : الحقيقة المعررة لن دذه األلة بلن معوبها جميعًا دق

برزيتتا بعتت  امختتوة لتتن التتيمن الجنوبيتتة  التتيمن الجنوبيتتة اااتتا تحعمهتتا 

د تعصتترًا لتتن زدتت  متتالةتتيولية  بالتتذين اتتااوا يحعمواهتتا اتتااوا زالماراستتية ب

رب يا زم الممرااية  اااوا لاراسيين زاثر لتن لتاراح اضسته  اتااوا يعيرتون 

تهاباهم فتق الةتيولية  باآلن بعتد  - بلنهم الرب  - ل ص الةيوليين اآلخرين

التتتص ن زتتتتيد ل نتتتا  زن يمنضستتتوا الصتتتعداء  لتتتاا النتتتا  زلهتتتد الوحتتتدة  ببعتتتد 

 الص دذا الدين ا ، ببحدااام يم  بزقر وا كرافا

 ام يم ينمصر فق ا  لعان  

لماذا ل اذار دذا؟ اذا انا اتذار اا ًمتا الست ريا،  لمتاذا ل اتذار اميجابيتا،؟ 

لماذا ل اذار الوجه المةرق؟ لماذا ل اذار مرا  الصتحوة التذي اتراه فتق ات  

متاذا ل اتذار الضميتا، المحجرتا،  اليتتق لعان ااخ  بيا ام يم بخارجهتا؟ ل

لتتزلن زاضستتهن بهتتذا الحجتتا  زلتتم ي تتزلهن ز  بل كبم بالحجتتا   بلعتتن دتتن 

  ل مقء  ير ذل،؟ لماذا ل اذار دذا ا ته حمتص تمم تئ تعالصهللا  رلا مجابة أل

 ق وبنا باألل ؟ 

بعتت  النتتا  يتتذاربن زحاايتتث الضتتمن بزمتترال الستتالة بلتتا برا فتتق آختتر 

الزلان  زحاايتث يضهمواهتا ل تص  يتر بجههتا  تتوحق بعت  يتي  ببعت  قنتول  

دتذه األحاايتث  ص ص هللا ل يه ب ت مبدذا  ير صحيد  ل يمعن زن يذار النرق 

 ليمر ق و  األلة باليي   

سييعود غريبًيا كميا بيدأإ فطيوبى بيدأ اإلسيالم غريبًياإ و»: لتن دتذه األحاايتث
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 ال تقييوم السيياعة حتييى تمييل األرض ظلًمييا وَييوًرا وعييدوانا»  ب(160)«للَربيياء

  (162)...« ال يأتي عليكم زمان إال والتي بعده أشر منه... », ب(161)...«

بتذار دذه األحاايث لمتوحق ل مست م العتااي زن العضتر فتق اقرتا   بام تيم 

ي اتافر بتن زص تقوم السالة ل ص لعع بتن لعتع  اه  ي   لدبًرا حمزفق اابار  ب

 اافر  

بهتذه األحاايتث  صت ص هللا ل يته ب ت مد  دذه دق الحقيقة؟ بد  زراا النرق 

إن لاميت السياعة »: زن يو سنا بيقنطنا؟ ايتف بدتو التذي يقتو  فتق زلتر التدايا

فييإن اسييتطا  أال تقييوم حتييى  «اخ تتة صتتغيرة     متتم ة»وفييي يييد أحكييم فسيييلة 

لتتو زن ا تترافي  لمستت، بالصتتور ليتتنضل بينهتتق دتتذه  (163)«يَرسييما فليَرسييما

الحياة  بفق يد  اخ ة صغيرة  فإن ا مطعا زن ل تنمهق الحياة حمتص تغر تها 

فا ر تتها  لمتتاذا بلتتن تياتت  لنهتتا  بلتتن يياتت  لنهتتا زحتتد بعتتد   بلتتن ينمضتتع بهتتا 

                                        

 لتن ابتن لستعوا  بابتنلاجته  لن زبق دريرة  بالمرلذي بابنلاجه  رباه لس م بابن (160)

ا رضتق هللا لنهتلن زاح  بالطررااتق لتن  ت مان ب ته  بتن  تعد بابتن لرتا   لاجه 

 ( 107ل قرضابي )ص  «المرةرا، باامصار ام يم»  جميعًا

رةتترا، باامصتتار الم»رباه الحتتاام بصتتححه ل تتص متترل الةتتيخين  ببافقتته التتذدرق  (161)

إ كميا ثم يذر  رَير مين أهير بيتيي يملمهيا لسيًطا وعيداًل »: (  بتمممه40)ص  «ام يم

  «ا وعدوانًاملئت ظلًما وَورً 

أتينيا »:   بسنده الص الزبير بن لدي قتا «صحيحه»ا  الضمن لن مرباه الرخاري فق ا (162)

اصيبرواإ فإنيه ال ييأتي علييكم : أنا بن مالَ فشكونا إليه ميا يلقيون مين الَجيا إ فقياو

صييلى هللا عليييه زمييان إال والييتي بعييده أشيير منييه حتييى تلقييوا ربكييمإ سييمعته ميين نبيييكم 

  ( لـ  اار الريان بالقادرة13/22) «فمد الراري» :اا ر «.وسلم

لتن زاتح  باتذا الطيالستق  «األا  المضترا»  بالرختاري فتق «لستنده»رباه زحمد فق  (163)

ل قرضتابي  «المرةترا، باامصتار ام تيم»رباتته ثقتا، زثرتا،   :بالرزار  بقا  الهيثمتق

 ( 108)ص 
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ي   لالًي لنمًجتا لعطتاء حمتص ت ضتظ الحيتاة لخ وق؟ ااها امارة الص زن المس م 

العمت  فتق حتد ذاتته لرتااة هلل آخر زاضا ها  بلو لتم ينمضتع بهتذا العمت  زحتد  ألن 

  لز بج 

دتتذا فتتق زلتتر التتدايا  فمتتا بتتالعم فتتق زلتتر التتدين؟! زلعقتتو  زن يقتتو  ام تتيم 

  اتتتر  األلتتر بتتالمعربل  اتتتر  النهتتق لتتن اتتتر  التتدلوة التتص هللا: ل مستت م

 نعر  اتر  العم  مصيل الضساا  ألانا فق آخر كلن بل فا دة؟ الم

لسمحي   لهما فستد، األحتوا   فقتد جتاء، اآليتا، باألحاايتث ترةتراا زن 

 :اه ان ض  قوم فسي   دنا  لهمدبن داابنزلة ل تجممع ل ص ضيلة  باأل

ُٰٓماَلِٰٓء فَقَۡد َوكَّۡلنَا بَِما لَۡو  ... } ِفِرينَ ا لَّۡيُسوا  م  فَِإن يَۡكفُۡر بَِما َهَٰ   [89: ]األاعام  بَِما بَِكَٰ

ة  } ٰٓ أُمَّ ۡن َخلَۡقنَا ِ َوِممَّ ِِّّۖ ََ    [181: ]األلرال  َوبِهِۦ يَۡعِدلُونَ  يَۡمدُوَن بِحۡل

ييهِ } يِن كُلِِّ ِ ِليُۡرِمييَرهَُ َعلَييى ٱلييدِِّ ييِِّّۖ ََ   ... ُهييَو ٱلَّييِتيٰٓ أَۡرَسييَر َرُسييولَهَُ بِحۡلُمييدَىَٰ َوِديييِن ٱۡل

  لي هتر ام تيم بيغ تب ل تص ات  األايتان  بقتد [9:   الصتف28:   الضتمد33: ]الموبة

وهر ل ص اليهواية بالنصترااية بالمجو تية  بلعتن بقيتا الروذيتة بالهندب تية 

زن ي هتتر لتترة زختترى ل تتص اتت  ايتتن  بدتتذه آيتتة بل بتتد  بالوثنيتتا، المخم ضتتة 

  (164)ذار، فق القرآن ثيط لرا،

{ ...  ٰٓ ُ إاِلَّ ََّ ِفُرونَ َويَۡأبَى ٱ [32: ]الموبة   أَن يُتِمَّ نُوَرهَُ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلَكَٰ
(165)  

ِت لَيَۡسييتَۡذِلفَنَُّمۡم فِييي ٱأۡلَۡرِض َكَمييا } َََٰ ييِل
ُ ٱلَّييِتيَن َءاَمنُييوا  ِميينكُۡم َوَعِملُييوا  ٱل ََّٰ ََّ َوَعييدَ ٱ

                                        

ييهِۦ َولَييۡو َكييِرهَ ٱۡلُمۡشييِركُوَن ِليُرۡ } «الصتتف»ب  «الموبتتة»فتق  (164) يِن كُلِِّ  :«الضتتمد»  فتتق ِمييَرهَُ َعلَييى ٱلييدِِّ

ِ َشِميد  ِليُرۡ } ََّ يِن كُلِِِّهۚۦُ َوَكفَىَٰ بِح  . اِمَرهَُ َعلَى ٱلدِِّ

ِ   فِ يُِريدُوَن أَن يُطۡ }: زبلها (165) ََّ  . ... وا  نُوَر ٱ
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نَنَّ لَُمۡم ِدينَُمُم ٱلَّي ينِۢ بَۡعيِد ٱۡستَۡذلََف ٱلَِّتيَن ِمن لَۡبِلِمۡم َولَيَُمكِِّ لَنَُّمم مِِّ يىَٰ لَُميۡم َولَيُبَيدِِّ َُ ِتي ٱۡرتَ

[55: ]النور  0... اَخۡوفِِمۡم أَۡمن  
(166)  

 : بةا ر القرآن اثيرة  ببةا ر السنة زاثر

ال تزاو  ائفة من أمتي لائمين على الَِّۖ ال يُرهم من خالمم حتى ييأتي »

زن تنلتم التص      القاف تة  فع ي، اذن زن تنلم الص دتذه «أمر هللا وهم على ذلَ

 دذه الطا ضة المنصورة  القا مة ل ص الحق  الثابمة ل يه الص يوم القيالة  

ينمةتر »ليبلَن هتا األمر ما بلم اللير والنمار »: بقا  ل يه الصية بالسيم

فق المةرق بالمغر  بفق ا  لعان وهر فيه لي  زب اهتار  زي فتق العتالم ا ته 

بيتا لتن حجتر زب »وال يتر  هللا بيت مدر وال وبير  «ابفق العرة األرضية ا ه

إال أدخليه هللا هيتا اليدينإ بعيز عزييز  «لن معر زي فق الحلر زب فتق الرتوااي

  دعذا (167)«وذاًل يتو هللا به الكفر إأو بتو ذليرإ عًزا يعز هللا به اإلسالم وأهله

  «الدلوة»بةراا ل يه الصية بالسيم باامةار 

إن هللا زوى لييي األرضإ فرأيييت »: فقتتا  «الدبلتتة»اع ببةتتراا اتتذل، باتستت

بقتد   (168)...« وى ليي منميازمشارلما ومَاربماإ وإن أمتيي سييبلم ملكميا ميا 

حتتتدط فيمتتتا  تتترق زن اامةتتتر، الدبلتتتة ام تتتيلية لتتتن زلتتترال الصتتتين التتتص 

متتا بةتتراا الحتتديث األاتتدلح  بلعنهتتا لتتم تر تتغ اتت  المةتتارق باتت  المغتتار   ا

                                        

ِسقُوَن     بِي َشيۡ }يَۡعبُدُونَنِي اَل يُۡشِركُوَن : بتمممها (166) ََ هُُم ٱۡلفََٰ ئِ
ٰٓ لََٰ ََ فَأُو  ِل   اُۚ َوَمن َكفََر بَۡعدَ ذََٰ

رباه زحمتتد بالطررااتتق برجالتته رجتتا  : بقتتا  «لجمتتع الزبا تتد»زبراه الهيثمتتق فتتق  (167)

 ( 9807( برقم )8  6/7) «ية الرا د فق تحقيق لجمع الزبا دبغ»  الصحيد

ألراتتاطبل ل رغتتوي بمحقيتتق ا «متترل الستتنة» رضتتق هللا لنتتهرباه لستت م لتتن ثوبتتان  (168)

 ( 4015( برقم )14/215)
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 الةريف 

ل يته الصتية بالستيم زاته بعتد الخيفتة الرامتدة  تيعون دنتا  ل ت، بحدثنا 

  دتذه بةترى (169)للوض  ثم ل ، جرري  ثم تعون خيفة ل ص لنهام النروة

  ص ص هللا ل يه ب  ملن بةريا، ر و  هللا 

القستطنطينية : زي المتدينمين تضتمد زبًل : ب ئ  لرد هللا بن لمرب بن العتاص

 «ربلتتا»دتتق  «لعجتتم الر تتدان»  يتتاقو، فتتق ربليتتة امتتا يقتتو - زب ربليتتة؟

فتتتيخرم صتتتحيضة لتتتن  - لاصتتتمة ايطاليتتتا اآلن  بقستتتطنطينية دتتتق ا تتتماارو 

باتتين  - دتتذا الستتاا  صتت ص هللا ل يتته ب تت م تتئ  النرتتق : صتتندبق لنتتده  بقتتا 

زيهمتا يضتمد : الصحابة قد ل موا زب  معوا زن ا ما المدينمين  مضمد  لعن الستاا 

  «قسطنطنية»: زي (170)«هرلر تفتح أوالً  مدينة»: فقا  - زبًل؟

بدتتذا لتتا حتتدط بالضعتت   فتتمد دتتذه المدينتتة ذلتت، الةتتا  العثمتتااق الطمتتول 

  التذي قترز فتق «لحمتد الضتاتد»المعربل فتق المتاريل با تم  «لحمد بن لراا»

لتفييييتَن »: «لستتتتمدر  الحتتتتاام»ب «لستتتتند زحمتتتتد»فتتتتق      امتتتتب الحتتتتديث

  فماقتتا (171)«وليينعم الجييي  ذلييَ الجييي القسييطنطينيةإ ليينعم األمييير أميرهيياإ 

دتتذا الضلتت  قتتد ااختتر لتته  بزن يعتتون زن يعتتون  - باتتان ذا اضتتح تواقتتة - اضستته

األليتتر المنةتتوا  بوتت  يهيتتئ دتتو  جيةتته دتتو الجتتي  المولتتوا  بزن يعتتون

                                        

 ( 213)ص  «خطرة ليد الضطر»اا ر اهللا الحديث فق  (169)

بقا : رباه زحمد برجاله رجا  الصحيد  ير زبق قريت   «المجمع»زبراه الهيثمق فق ( 170)

  (10384)برقم  (6/323) «بغية الرا د فق تحقيق لجمع الزبا د»بدو ثقة  

 «فتي  القتدير»  التذدرقبزقتره ل يته لن بةر الغنتوي   بصححهرباه زحمد بالحاام  (171)

  (7227)برقم  (5/262) ل منابي
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 األ را  بيعد الخطط لضمد القسطنطينية  فضمحها بدو ابن الثالثة بالعةرين!

 يف تعون المطالد باألحيم ليعرل ذل، مرابنا  ليعرفوا ا

المرااتتب زجرادتتا الستت طان لحمتتد : فمحتتا القستتطنطنية بطريقتتة لعربفتتة

  باخ  القسطنطنية دنا  لن الجااتب اآل تيوي «الزفا»الضاتد ل ص القطران 

(  بلتن كار لتنعم ا تماارو   بكار لنطقتة الضتاتد  م1453الص األبربق  تنة )

: لعموبًتتا ل تتص الرتتا  لتتن الختتارمبجتتالع لحمتتد الضتتاتد  بجتتد دتتذا الحتتديث 

  «لتفتَن القسطنطنيةإ فلنعم األمير أميرهاإ ولنعم الجي  ذلَ الجي »

اذن  دعتتذا بةتتراا ر تتو  هللا  د ربليتتةمفمحتتا القستتطنطنية  ببقتتص زن تضتت

  ص ص هللا ل يه ب  م

عتتتتوا زي زن ي     زي الضاتيعتتتتان     زي ايطاليتتتتا     انم تتتتر زن تضتتتتمد ربليتتتتة

 بربا لرة زخرى ام يم الص ز

 م بلا زحوم الغر  ا ه الص ام ي

 :زيها امخوة

ان الغر  ا مطاع زن يصعد التص القمتر  بلعنته لتم يستعد اضسته ل تص  تطد 

لتتن الضتتطرابا،      األرض  ان النتتا  دنتتا  يةتتعون لتتن الق تتق بالامئتتا 

هتا لتن الحيتاة المتق ل لعنتص لهتا بل لعتم  يةتعربن في     لن العقتد     النضسية

 بالمضادة باللياع  بلهذا اثيًرا لا يمخ صون لن حياتهم بالامحار 

بدذا  ر لا اراه باقرزه باسمع لنه لن الخنافح بالهيرز ب يتر ذلت،  لتن 

الذين ثاربا ل ص لااية الحلارة بآليمهتا  الحلتارة لتم تةترع اهمهتم الربحتق  
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با ل تص الحلتارة لم تمر فرا هم العقا دي  ااهم يريتدبن متيئًا آختر  ااهتم ثتار

 ي  لنداا بلعنهم ل يعرفون الردي   بالرد

دتت  اقتتدم احتتن الرتتدي  ل استتااية المعذبتتة؟ دتت  احمتت  الرايتتة؟ دتت  احمتت  

 الر الة الص العالم؟

ل يوجتتد  يراتتا يحمتت  لتتوق النجتتاة  ل يوجتتد  يراتتا لنتتده  تتضينة الاقتتاذ  

 ام يم بحده دو  ضينة الاقاذ ل عالم  

بلعن ايف اقدم ام يم ل عالم  اذا لم اقمه فق اياراتا بضهتم صتحيد ل  تيم 

 لتز بجت بتطريق صحيد لته؟ اانتا لستابلون لتن ضتي  األلتم   يستيلنا هللا 

لن الم يارا، لن الرةر الذين لم يعرفوا ام تيم التص اليتوم  ألانتا لتم اقتدم لهتم 

ا لتع بعت   زب بهمتوم ام يم اما ينرغق  احن لةغولون بالصراع بين بعلن

زاضستتتنا  زب بالحيتتتاة الماايتتتة المتتتق لغتتتا ل ينتتتا  بلتتتم اةتتتغ  بتتتديننا امتتتا متتتغ  

 اآلخربن بدينهم  

  بافعتا «زاثر لتن زربعتة لييتين»المسيحية جيةا جيوًما لن المرةرين 

  «ا توراابا»الم يارا،  بليح ل ياًرا باحتدًا  االتذي حتدثمعم لنته فتق لتاتمر 

! «زلتف ل يتون ابلر»ا، جمعوا فيته فتق لي تة باحتدة بدو لاتمر لن الماتمر

بلعتتن ل يتتارا، التتدبلرا، تتتدفع با تتممرار لستتالدة ل عنتتا ح  فهتت  اقتتوم احتتن 

 بنصرة ايننا اما يقوم اآلخربن بنصرة زايااهم؟

 دذا لا يط ب لنها  

زن اعم  ل  تيم  امتا اعمت  : اين فق زلناقنا  بفق لنق ا  لس م بلس مة

دلو التتص دتتذا التتدين فتتق التتداخ  بالختتارم  بزن ل اختتال لتتن بام تتيم  بزن اتت
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 ام يم 

اثير لن النا  يخافون لن ام يم  ام يم لصتدر األلتن بلتيح لصتدًرا 

ل خول  ل يخال لتن ام تيم ال لمح ت   يختال زن يحعتم ام تيم ل يته بستد 

ا  َءاَو لُيو    ... }: با  الةتهوا،  امتا قتا  قتوم لتول لتن قرت  يوٰٓ َُ ين لَيۡريَتِكُۡمإ أَۡخِر  مِِّ

[56: ]النم   تََطمَُّرونَ إِنَُّمۡم أُنَا   يَ 
ب وتالم   ل يختال لتن ام تيم ال فتاجر ز(172)

 زب لمعد ل ص حرلا، النا  

ام يم دو لصدر العد   بلصدر األلان  بلصتدر ال تمقرار  بلصتدر 

صتالد فتق لجممتع صتالد  اذا انتا الطمياينة  بدو بحده الذي يصنع اماستان ال

ف تن يصت حنا ال  - فستاا اللتما ر بفستاا الق تو  - اةعو لن المسيب زب الضستاا

زن اعوا الص ام يم  باربق ل يه األلة  باربق ل يه األجيا  لن جديد  حمتص 

  فتتالقوااين بحتتددا ل لتتز بجتت اختترم اماستتان التتذي يختتال هللا  بيراقتتب هللا 

 تص د المجممعا،  

 يصتت د القتتااون فينتتا رااًلتتا لتتن

 

 حمص اعون ذبي ضتما ر تتراع

َ اَل يََُيُِِّر َما بِقَۡومع َحتَّىَٰ يََُيُِِّروا  َما بِأَنفُِسِممۡ  ... }  ََّ   [11: ]الرلد  ... إِنَّ ٱ

زن يجع  يولنا خيًرا لن زلستنا  بزن يجعت   تداا خيتًرا لتن  تعالص ي  هللا ز

 يولنا  بزن يحسن لاقرمنا فق األلور ا ها  

زقو  قولق دذا  بز مغضر هللا لق بلعتم  فا تمغضربه ااته دتو الغضتور الترحيم  

 باالوه يسمجب لعم 

                                        

َواَ  لَۡو }: بزبلها (172) ََ ا  فََما َكاَن  ٰٓ أَن لَالُوٰٓ َواَ  لَۡو }:   بفق  ورة األلرالِمِهٓۦٰ إاِلَّ ََ ٰٓ َوَما َكاَن  ِميِهٓۦٰ إاِلَّ

ن لَۡريَتِكُۡمإ إِنَّمُ  وهُم مِِّ َُ ا  أَۡخِر   [82]  يَتََطمَُّروَن ۡم أُنَا   أَن لَالُوٰٓ
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 :الخطرة الثااية

رتتد لستت م ل يوافقهتتازلتتا بعتتد  فقتتد برا زن فتتق يتتوم الجمعتتة  تتالة اجابتتة  ل 

  بلع هتا تعتون دتذه الستالة  ال هتم زصت د لنتا ايننتا ميئًا ال زلطاه زيتاههللا  يسي 

بزصت د لنتا آخرتنتا   راا  بزص د لنا اايااا المق فيها لعامنالالذي دو لصمة ز

لعاااا  باجع  الحياة كيااة لنا فق ا  خير باجعت  المتو، راحتة لنتا  المق اليها

واانتا المجادتدين فتق ات  لعتان  ال هتم احر تهم ال هتم ااصتر اخ     لن ا  متر

 بعين، المق ل تنام  بااردم فق انض، الذي ل يلام 

ال هتتم ل يتت، بيلتتدا ، زلتتداء ام تتيم  ال هتتم را لنتتا ايتتددم  بفتت  حتتددم  

د لتتن لرتتاا  بزذدتتب لتتن زرضتت،  تت طااهم  بل تتتدع لهتتم  تتريًي ل تتص زحتت

 المالنين ال هم آلين 

ُ َوأَلِِم  ... } ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ٱل َّ

  [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 



 252 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 خطرة ليد الضطر -14

 هـ1416ألقيت بمدينة الدوحة عام 

هللا زارتتر, هللا زارتتر  هللا زارتتر, هللا هللا زارتتر, هللا زارتتر, هللا زارتتر  هللا زارتتر, 

 زارر, هللا زارر 

ل ينتتا بنعمتتة ام تتيم, بزامتت  لنتتا بتته دتتذا التتدين القتتويم,  الحمتتد هلل التتذي لتتن  

ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَكُۡم ِديينَكُۡم َوأَۡتَمۡميُت َعلَيۡيكُۡم نِۡعَمتِيي  ... }بارتلاه لنا ليعون لنا لنهاًجا 

َم ِدين  َوَرِضيُت لَكُُم ٱإۡلِ  ِم ِدين  , [3: ]الما تدة  ... اۡسلََٰ ۡسلََٰ يُۡقبَيَر ِمۡنيهُ ا فَلَن }َوَمن يَۡبتَمِ َغۡيَر ٱإۡلِ

ِسِريَن    [85: ]آ  لمران َوُهَو فِي ٱأۡلِٰٓخَرِة ِمَن ٱۡلَذَٰ

بزمتتتهد زن ل التتته ال هللا بحتتتده ل متتتري، لتتته, جع نتتتا بام تتتيم خيتتتر زلتتتة 

ا  ا  امتتا جعتت  الر تتو  ل ينتتا متتهيدً زخرجتتا ل نتتا , بجع نتتا متتهداء ل تتص النتت

بزمهد زن  يداا بالالنا بز وتنا بحريرنا لحمدًا لرد هللا بر توله, زاى األلااتة, 

بب غ الر الة, باصد لرلة, بجادد فتق هللا حتق جهتااه, بترانتا ل تص المحجتة 

الريلاء, ل ص الطريقة الواضحة الغراء, لي ها انهاردا ل يزيع لنها ال دالت،, 

ا, بلتن يعتهللا هللا بر توله فقتد ضت  ا ل يمً ع هللا بر وله فقد فاك فوكً فمن يط

 ا ضيًل لرينً 

ال هم ص  ب  م ببار  ل ص ل ص دتذا النرتق العتريم, بل تص آلته بصتحابمه, 

بزحينتتا ال هتتم ل تتص  تتنمه, بزلمنتتا ل تتص ل متته, باحةتتراا فتتق كلرتتته, لتتع التتذين 

لحين بحستتن زبلئتت، زاعمتتا ل تتيهم لتتن النريتتين بالصتتديقين بالةتتهداء بالصتتا

 ا رفيقً 
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 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 : المعرير كينة العيد

, فتاهلل (173)«زينوا أعيادكم بالتكبير»: دذا يوم المعرير, جاء فق بع  اآلثار

زارر هللا زارر هللا زارر  هللا زارر لا صام صا م بزفطتر, هللا زارتر لتا د ت  له ت  

با مرةر, هللا زارتر لتا زذاتب لتذاب با تمغضر,  بارر, هللا زارر لا زحسن لحسن

 هللا زارر لا ذدب يوم بزابر, هللا زارر لا زمرق صرد بز ضر 

 هللا زارر, هللا زارر, ل اله ال هللا بهللا زارر, هللا زارر بهلل الحمد 

مفتياح ال يالة »المعرير معار لن معا ر ام يم, به يتدخ  المست م الصتية 

, بالمعرير ينمق  المست م بتين (174)«لتكبير, وتَليلما التسليمالطمور, وتَريمما ا

اذا راع ارتر, باذا  تجد ارتر, باذا قتام بتين الستجدتين : زراان الصية المخم ضة

هللا زارتتر, هللا : المعريتتر بتته يستتمقر  المستت م لولتتواه فيتتاذن فتتق زذاتته اليمنتتص  ارتتر

زارتر, امتا قتا  الر تو  هللا زارتر هللا : المعرير بته يتدخ  المست م المعتار   زارر

                                        

 رضتق هللا لنتهبسند ضعيف لن زبق دريرة  «األب ط بالصغير»رباه الطررااق فق  (173)

بألبق اعيم بسند فيته اتذابان لتن زاتح  ل طررااق لن زاح  «الدرر»ا  بلزاه فق لرفولً 

قتا  :   بقتا  ابتن الغتر «زينوا العيدين بالتملير والتكبير والتَمييد والتقيديا»: رفعه

لتص ابلزاه التص زبتق اعتيم ب «الجالع الصغير»ميخنا حديث حسن  بزبراه السيولق فق 

( بترقم 1/443) «اةتف الخضتاء»ق زيًلتا ملنه الدي برباه : كادر لن زاح  قا  المنابي

 ( 4579( برقم )4/69(  )4578( برقم )4/68) «في  القدير»( باا ر 1441)

  رلتتز رضتتق هللا لنتته  لتتن ل تتق   بزبتتو اابا  بالمرلتتذي  بابتتن لاجتتهرباه زحمتتد (174)

زبتق  بكلتم ابتن العربتق زن ا تناا: السيولق لحسنه ترعًا ل نتوبي  بقتا  العيلتة المنتابي

بل بجه له بفيه لحمتد بتن لقيت  ضتعضه األاثتر  :اابا زص د لن المرلذي  قا  اليعمري

( بترقم 5/527ل منتابي ) «فتي  القتدير»  السوء حض ه  لعن ينرغق زن يعون حديثه حستنً 

(8193 ) 
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هللا أكبيير, خربييت خيبيير, إنييا إذا نزلنييا بسيياحة لييوم »: زا خيرتتر تتالعتتريم لنتتدلا 

  (175)«نفساء صباح المنتري

المعرير زن تع م زن هللا زارر لن ا  مقء, ا  لا يخيت  اليت، زاته اريتر, فتاهلل 

زارتر لنتته, ان اتان بعتت  النتا  ارتتراء لنتتد  فتاهلل زارتتر لتنهم, ان اتتان المتتا  

ريتتًرا لنتتد  فتتاهلل زارتتر لتتن المتتا , ان اتتان الجتتاه اريتتًرا فتتاهلل زارتتر لتتن الجتتاه ا

بالمنصتتب, ان اااتتا التتدايا اريتترة لتتدي، فتتاهلل زارتتر لنهتتا, يسمحلتتر المستت م 

 هللا زارر : اررياء هللا تعالص بتعاليه بل ممه ا ما اطق بهذا الةعار

هللا زارتتر, هللا زارتتر هللا زارتتر, هللا زارتتر, : بفتتق األليتتاا يمعتترر دتتذا الةتتعار

 اريًرا, بالحمد هلل اثيًرا, ب رحان هللا بعرة بزصيي 

 :تميز زلياا ام يم

األلياا باحة ل اسان فق رح تة الحيتاة, ل يحممت  اماستان زن تعتون الحيتاة 

ا ل لهتتو فيتته, با هتتا تعرًتتا ل راحتتة فيتته, لهتتذا لتترل النتتا  األليتتاا, ا هتتا جتتدً 

ا را، ممص, ربطمها زحيااًتا بمعتان بذاريتا، قوليتة, بلرفا األلم األلياا لمن

بزحيااًا بمعان بذاريا، بثنية, بلعن ام يم ربط زليااه بمعان ربااية بلعتان 

 ااسااية 

اان لراصار فق الجاد ية ليدان زب يولان ي عرون فيهما, ف ما جتاء ام تيم 

  (176)ضتتحصيتتوم الضطتتر بيتتوم األ: زبتتدلهم هللا بهتتذين اليتتولين يتتولين آختترين

                                        

(  900) «ال التتا بالمرجتتتان» :اا تتر  جتتزء لتتن حتتديث زاتتح الممضتتق ل تتص صتتحمه (175)

(1180 ) 

(  ا هتتم 235  178  103  3(  بزحمتتد )1465(  بالنستتا ق )1134با )رباه زبتتو اا (176)

ا تنااه :   بصححه األلرااق  بقا  الةيل معيب األرااطبلرضق هللا لنهلن حديث زاح 
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 :بدذان اليولان ارترطا بعابدتين ل يممين

ليد الضطر ارتترط بضريلتة الصتيام, ت ت، العرتااة الع يمتة المتق يمربتص فيهتا  -1

ته, يدع لعالته لتن زجت  هللا, االمس م ل ص اما  العرواية هلل, ي قوى فيها ارا

بمرابه لن زج  هللا, بمهوته لتن زجت  هللا, بكبجمته لتن زجت  هللا, بلتذل، 

 ال يييام لييي وأنييا أَييزي بييه...  »: ا تتمحق زن ي نستتب دتتذا الصتتيام التتص هللا

...»(177)  

ايتتف يتتدع الةتتقء بدتتو يةتتمهيه, : الصتتيام تربيتتة مرااة المستت م, يتتمع م لنتته

 بيسمطيع زن يمنابله لو زراا 

ربتتط ام تتيم ليتتد الضطتتر بهتتذه الضريلتتة, فتتإذا زتمهتتا ا تتمحق العيتتد  بلتتذل، 

اياه جتا زة لمتن صتام بقتام, جتا زة لتن هللا تعتالص «, الجا زة»يسمص العيد يوم 

ُ  ... }: لعرااه يوكع ل يهم لغضرته برحممه, بلهذا جتاء فتق آيتة الصتيام ََّ يُِرييدُ ٱ

كُۡم َولَ  َ َعلَيىَٰ َميا َهيدَىَٰ ََّ لَُّكيۡم عَ بِكُُم ٱۡليُۡسَر َواَل يُِريدُ بِكُُم ٱۡلعُۡسَر َوِلتُۡكِملُيوا  ٱۡلِعيدَّةَ َوِلتَُكبِِّيُروا  ٱ

  [185: ]الرقرة تَۡشُكُروَن 

بربط ليد األضحص بضريلتة الحت , فالعيتد يتوم الحت  األارتر التذي يتذدب  -2

النتتا  فيتته لتتن لزالضتتة التتص رلتتق الجمتتار, ثتتم التتص الطتتوال بالععرتتة, التتص 

 الح ق, الص النحر بالذبد, الص المح    دذا ا ه فق يوم العيد 

                                                                                             

 صحيد برجاله ثقا، رجا  الةيخين 

المنمقتص لتن امتا  »   رضتق هللا لنتهجزء لن حديث رباه الرخاري لتن زبتق دريترة  (177)

 ( 505( برقم )1/307« )المر يب بالمرديب
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 : المعنص الربااق فق زلياااا

م يم ليد الضطر بالصيام, بليتد األضتحص بتالح , لتنع م زن األليتاا ربط ا

, ليح العيتد ااطيقًتا ل ةتهوا، امتا لترل فتق لز بج لنداا دق زيام معر هلل 

زن يتوم العيتد يتوم يستير النتا  براء متهواتهم, يعرتون لنهتا حتيًل : زايان زخر

بتالمعرير      بصتية العيتد     اااا زب حراًلا, ل, العيد فق ام يم يرتدز بالعرتااة

  لز بج هلل 

صية العيد فرض اضايتة ل تص ات  جمالتة لست مة, بدتق  تنة بالنسترة لعت  

لس م بلس مة, لن فاتمه الصية فق الجمالة لع املام ينرغق زن يص ق بحتده, 

لتتع كبجمتته بزبلاه, فالصتتية ل رجتتا  بل نستتاء      زب يصتت ق لتتع زدتت  بيمتته

 ا جميعً 

 : ا يلق ل رجا  بالنساء باأللضا العيد لهرجان 

زن يعتون يتوم العيتد يتوم لهرجتتان  صت ص هللا ل يته ب ت مبقتد حترص النرتق 

لرلة ا ها, بلتذل، التا الجميتع التص المةتاراة فيته, « لر  ا يلق»ا يلق 

ان ر تو  هللا : ارضتق هللا لنهتالا الرجا  بالا النساء, حمص قالا زم لطيتة 

رم األبعتار بالعوا تق بذبا، الختدبر بالحتي  اتان يخت ص ص هللا ل يه ب ت م

فتتق العيتتدين, فيلتتا الحتتي  فيعمتتزلن المصتت ص بيةتتهدن التتوة المستت مين, قالتتا 

فلتعرهييا »: قتتا « ق تختترم بتتهجثتتو  ختتار»ان لتتم يعتتن لهتتا ج رتتا ؟ : احتتدادن

     لتن صتديقمها     لن جارتها     تسمعير لن زخمها (178)«أختما من َالبيبما

                                        

بدتق الجاريتة المتق قاربتا  جمع العاتق : رباه الرخاري بلس م  بالمرلذي  بالعواتق (178)

رقتتم ( 320  4/319ل رغتتوي بمحقيتتق الةتتابي  باألراتتاطبل ) «متترل الستتنة»امارا   

(1110 ) 
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صت ص هللا دب الص صية العيتد, حمتص الحتي  زلتردن النرتق لن قريرة لها, بتذ

زن يحلترن بيةتتهدن العيتد, يعمتتزلن الصتية بلعتتن يةتهدن الخيتتر  ل يته ب تت م

 بالوة المس مين بان ان حيًلا, بدذه  نة دجردا المس مون لر ف 

زاهتم لزلتتوا المتترزة لتتن التتدين, اتتين : لمتا حتتدط فتتق المجممعتتا، ام تتيلية

بلتتيح ل نستتاء, بلزلودتتا لتتن المستتاجد, فتتي تتتذدب التتص  التتدين ل رجتتا  بحتتددم

جمعة بال الص جمالة, بلزلودتا لتن العيتد, فتي تةتار  الرجتا  فرحتة العيتد 

 بصية العيد 

 بالحمد هلل قد بدزاا لع الصحوة ام يلية احيق دذه السنن 

، قد حلرن, بلعن ينرغق زن يحلتر النستاء, زي ادنا زرى ق يًي لن األخو

 ا  رج  لعه بزبجمه ببناته, ليحلرن دذا المهرجان ام يلق زن ييتق 

المرزة لع ضة االرجت , المترزة اصتف المجممتع, المترزة لتن الرجت  بالرجت  

لن المرزة, يعم ها بتعم ه, فينرغق زن تةار  فق دتذه العرتااا، الجماليتة, بهللا 

ِمير   }فَحۡستََجاَ  لَُمۡم َربُُّمۡم أَنِِّي اَلٰٓ أُِضيعُ : تعالص يقو 
ين َعَميَر َعَٰ ينكُم مِِّ إ  مِِّ ذََكيرع أَۡو أُنثَيىَٰ

نِۢ بَۡع    ُُكُم مِِّ ينِۢ بَۡعي   , لتا لعنتص [195: ]آ  لمتران  ... بَۡع يكُم مِِّ ُُ : ؟ لعنادتا }بَۡع

زن الرج  لن المرزة بالمرزة لتن الرجت  ايدمتا ل يستمغنق لتن صتاحره, بل 

 له ا ا لاخر, بل لدبً يسمغنق لنه صاحره, ليح زحددما خصمً 

لعنتص الةتعر هلل تعتالص ل تص لتا : المعنص الربااق فتق زلياااتا لعنتص باضتد

: زاعم ل ص اماسان, بلذل، اان العيد يوم فرحة, اما جاء فق الحتديث الصتحيد

إذا أفطيير فييرح بفطييره, وإذا لقييي ربييه فييرح : لل ييائم فرحتييان يفرحممييا ... »
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 :, بالضرحة بالضطرة لها لعنيان(179)«ب ومه

ا الضرحة اليولية, ا ما زفطر اماسان لند الغترب  بزات  بمتر , الا لعناد -1

  (180)«ىذهب الرمأ, وابتلت العرو , وثبت األَر إن شاء هللا تعال»: بقا 

بدنا  الضرحة فتق اهايتة الةتهر اذا زفطتر, بجتاء العيتد, باامهتص لتن صتيام  -2

 : مهره  دنال، يضرل الضرحة العالة  بفرحمه أللرين

هللا تعالص زبال له لتا اتان لحرًلتا ل يته, لتاا، لته الحريتة,  زن األمر األوو:

ييا  بيةتر  بيرامتر كبجمته, لتا اتان لحرًلتا ل يته ختي  اهتارا، رللتان 

 ل ص دذه النعمة      زصرد لراًحا له اليوم, فهو يحمد هللا ل ص دذه الحرية

لته, حيتتث  تعتتالصالضرحتتة بموفيتق هللا : بدنتتا  لعنتص آختتر دتو األمير الثياني:

ام الةهر ايمااا باحمسابًا, بقام لياليه ايمااًا باحمسابًا, بدذه فرحة زل تم امتا ص

ََ فَۡليَۡفَرُحيوا  ُهيَو َخۡيير  : قا  هللا تعالص ِل
ِ َوبَِرۡحَمتِيهِۦ فَبِيتََٰ ََّ ِر ٱ ُۡ يا }لُۡر بِفَ مَّ  يَۡجَمعُيوَن  مِِّ

  [58: ]يواح

وإذا لقيييي ربيييه فيييرح  ... »بيتتتدخر لتتته فرحتتتة زل تتتم حينمتتتا ي قتتتص ربتتته 

  (181)«هب وم

 دذا دو المعنص الربااق فق زلياا المس مين 

                                        

المنمقتص »اري بال ضتظ لته  برباه لست م   جزء لن حتديث زبتق دريترة التذي رباه الرخت (179)

 ( 505) رقم(  1/307« )لن اما  المر يب بالمرديب

  صحيد ل ص مرل الرخاري: رباه زبو اابا  بالداقطنق بحسن ا نااه  بالحاام بقا  (180)

 لـ  اار الصحوة/اار الوفاء  ( 110ل قرضابي )ص  «فقه الصيام»

 تقدم تخريجه قر  ق ي   (181)
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 : المعنص اماسااق فق العيد

تممتتاك زليتتاا المستت مين لتتن زليتتاا اآلختترين بهتتذا المعنتتص الربتتااق العميتتق, 

ان ام تيم لتم يترا زن تعتون : بتمماك زلياا المست مين زيًلتا بتالمعنص اماستااق

المو رين بالواجدين, ل ص حين يحرم لنها الضقتراء  فرحة العيد لقصورة ل ص

 بالمسااين 

ل, ل يجوك ل، زن تضترل بالعيتد بحتد , تجتد فيته لتا لتذ بلتا  لتن الطعتام 

بالةتترا , تياتت  لتت ء بطنتت،, بتلتتح، لتت ء  تتن،, بت تترح الثيتتا  الجديتتدة, 

 ببجوار  فقير زب لسعين ل يجد القو،, بربما يئن لن الجوع زاين الم سوع 

 - صت ص هللا ل يته ب ت مفرض ام يم كااة الضطر, فرضتها ر تو  هللا  دنا

  مييرة لل ييائم ميين اللَييو والرفيي , و عميية للمسيياكين»: امتتا قتتا  ابتتن لرتتا 

أغنيوهم عين الطيواف »: , ا عافًا لهالء المسااين فق دذا اليوم, بقا (182)«...

د يتتده , ل تحتتوم المستتعين بالضقيتتر التتص زن يطتتول بتت،, يمتت(183)«فيي هييتا اليييوم

الي، بيسيل،, ب  زاا الذي تطول ل يه, بترحث لنه, بتوص  اليه الزاتاة فتق 

 بيمه 

القتتااربن بالعتتاجزبن, الواجتتدبن : بهتتذا تعتتم الضرحتتة الجميتتع, يةتتمر  فيهتتا

                                        

ببافقتته  صتتحيد ل تتص متترل الرختتاري :   بالحتتاام بقتتا هو اابا  بابتتن لاجتترباه زبتت (182)

 ( 571( برقم )1/331« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»الذدرق   

 تتر  »ب بإ تتناا ضتتعيف رضتتق هللا لنهتتقطنق لتتن ابتتن لمتتر ررباه ابتتن لتتدي بالتتدا( 183)

فيرض رسيوو هللا »: قطنق لتن ابتن لمتر قتا ر(  بزخرم الريهقق بالدا2/270) «السيم

: بفتق ربايتة ل ريهقتق  «اغنيوهم فيي هيتا الييوم: لفطير ولياوزكاة ا صلى هللا عليه وسلم

لتن حتديث  «الطرقتا،»بزخرجته زيًلتا ابتن  تعد فتق   «أغنوهم عن  واف هيتا الييوم»

 ( 4/258) «اي  األبلار»بق  عيد زلا ةة ب
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 بالمحربلون, المو ربن بالمعسربن, األ نياء بالضقراء 

المعستر الضقيتر, ًمتا باربًتا ل تص  ا ل مو تر الغنتق, بزلا زن يعون العيتد ليتدً 

بمترع فتق «, كاتاة الضطتر»فهذا لا يرفله ام يم  لهذا مرع فق ليد الضطر 

 - زيًلتتا - تو تتعة ل تتص التتنضح باألدتت , بتو تتعة«, األضتتحية»ليتتد األضتتحص 

  ل ص الضقراء بالمسااين, حمص ييا وا ال حم فق العيد, اما ييا ه زد  اليسار

 دذه دق المعااق اماسااية 

 : الق فق العيدالمعنص الجمم

 : بدنا  المعااق الجممالية

ا, بعلتهم بعًلت را, يتزبيصت  بعلتهم بعًلت: زن يمواص  النا  فتق العيتد

تقرت  : تقرت  هللا لنتا بلتنعم, زي: ا, ي قتص الرجت  زختاه فيقتو يهنئ بعلهم بعًلت

 صيال، بقيال،, لن، بلنق 

ا, خصوًصتتا الجيتتران بتتين بعلتتهم ينرغتتق زن يهنتتئ النتتا  بعلتتهم بعًلتت

ببع , باألقار  بين بعلهم ببع , ل ينرغق زن يمتدابر النتا  بيمقتالعوا, 

الدايا زدون لن زن يمعتااى ل يهتا النتا   بلتو جتاك المتدابر بالمقتالع بالمهتاجر 

فتتق دتذه األليتتاا      فتق بقتتا لتا, ل يجتتوك زن تعتون فتتق دتذه الموا تتم الخيترة

بينمصتتر ل تتص متتهوته  الرباايتتة اماستتااية  بتت  ينرغتتق ل استتان زن يع تتم  ي تته

ب لره, بيح  دذه العقدة لتن اضسته, بيواصت  زقاربته التذين اتان بيتنهم ببينته 

 جضوة 

زختتا  فتتق التتدين, فلتتًي لتتن زن يعتتون زختتا       ل ينرغتتق زن تهجتتر زختتا 

ألبيتت، زب أللتت،  ل تهجتتر زرحالتت، بزقاربتت،, هللا تعتتالص جعتت  دتتذه الرابطتتة 
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ا  أَۡرَحياَمكُۡم }فََمۡر َعَسۡيتُۡم إِ : «رابطة زبدية» عُيوٰٓ ن تََولَّۡيتُۡم أَن تُۡفِسدُوا  فِي ٱأۡلَۡرِض َوتُقَطِِّ

ييَرهُۡم  22 ٰٓ أَۡبَ َٰ ُمۡم َوأَۡعَمييىَٰ ُ فَأََصييمَّ ََّ ََ ٱلَّييِتيَن لَعَيينَُمُم ٱ ئِيي
ٰٓ لََٰ   ايتتا  زن [23  22: ]لحمتتد أُو 

 تعون لن دالء 

بصت       ل تص  لتر،     ل ص فرايمت،     ا مع  زيها المس م ل ص زااايم،

زي ليح باصت  الترحم  (184)«... ليا الواصر بالمكافئ»: زقارب،, فق الحديث

ولكين الواصير »دو الذي يعافئ احسااًا بإحستان, بلتواة بمتواة, بدديتة بهديتة, 

 ألن الوص  ااما يعون بعد ااقطاع  (185)«التي إذا لطعت رحمه وصلما

ين وخمييا, فيَفير هللا عرض األعماو في كير اثنيت»: بفق الحديث الصحيد

ا, إال اميرًءا كانيت بينييه فيي ذليَ اليييوم لكير اميرر ال يشير  بيياهلل شييئً  عيز وَير

: (187)  بفق رباية(186)«اتركوا هتين حتى ي طلَا: وبين أخيه شَناء فيقوو

المغضرة توكع لن يمين بمما  ألدت  «  اثيثً » «أنرروا هتين حتى ي طلَا»

ممقتتالعين, فهتتم لحربلتتون لتتن رحمتتة هللا الموحيتتد, ال دتتالء الممخاصتتمين ال

  لز بج 

                                        

هللا بتن لمترب بتن العتاص  رباه الرخاري بال ضظ لته  بزبتو اابا  بالمرلتذي  لتن لرتد (184)

 ( 1508( برقم )2/685« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»ب   رضق هللا لنه

رباه الرخاري بال ضظ لته  بزبتو اابا  بالمرلتذي  لتن لرتد هللا بتن لمترب بتن العتاص  (185)

 ( 1508( برقم )2/685« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»ب   رضق هللا لنه

بنحتتوه  لتتن زبتتق لاجتته  بتتو اابا  بالمرلتتذي  بابتتنزلتت،  بلستت م بال ضتتظ لتته  برباه لا (186)

( بتتترقم 2/729« )المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب بالمرديتتتب»   رضتتتق هللا لنتتته ةدريتتتر

(1666 ) 

« المنمقص لتن امتا  المر يتب بالمرديتب»بدما   رزخ «انرروا هتين»لمس م  بلعنص  (187)

 ( 1666( برقم )730  2/729)
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 :لآ ينا احن المس مين

 : زيها امخوة

ل يسعنا باحن امحتدط لتن العيتد بفرحتة العيتد, ال زن امحتدط لتن لآ تينا 

احن المس مين  العيد يوم فرحة, بلعننا لنتذ كلتن لويت  لتم تعممت  لنتا الضرحتة  

ا, فمآ تتق لهتتذه الضرحتتة لعااًتت اريتتد زن اضتترل لتتن زلمتتاق ق وبنتتا, بلعنتتا ل اجتتد

المس مين حيثما مرقنا زب  ربنا, ذدرنتا يمينًتا زب متماًل, تواجهنتا, بتصترخ فتق 

 بجودنا 

     فتق الةيةتان     فتق الرو تنة بالهر ت،     لآ ق المس مين فق ف ستطين

     فتق زفغااستمان     فتق العتراق     فتق الستواان     فق الض رتين     فق اةمير

فتتق بتتيا متتمص, ل ز تتمطيع زن زلتتدا لجتترا      فتتق الجزا تتر     فتتق الصتتولا 

 تعديد لآ ق المس مين المق اواجهها, ا ما قرزاا زب  معنا اةرة األخرار 

المستت مون تعالتتب ل تتيهم األلتتداء, تتتدالا ل تتيهم زلتتم العضتتر, امتتا تمتتدالص 

لتن اضسته,  األا ة ل تص قصتعمها, لمتع فينتا الطتالعون, لمتع فينتا لتن ل يتدفع

لمعتوا  - زحرص النتا  ل تص حيتاة, بزبخت  النتا  بتنضح بلتا  - حمص اليهوا

, بزقتتالوا ابلتتمهم فتتق زرضتتنا, بل تتص زاقتتاض زد نتتا زدتت  ف ستتطين, دتتذا لتتا فينتتا

 حدط 

 : باجرنا فق كلن السالري

فتق كلتن لرتااة      فتق كلتن الستالري     احن اآلن فق الزلن ام را ي ق

ل عيقتة      ل صتداقة لتع ا ترا ي      رب  التص ا ترا ي العج  الذدرق, الع  يه

ل ستتياحة لتتع ا تترا ي , دنتتا  زاتتا       ل مجتتارة لتتع ا تترا ي      لتتع ا تترا ي 
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يهيئون زاضسهم ألخذ الواال، ام را ي ية, يريدبن زن يعستروا بلتو لتن حترام, 

لتن بلو ل ص حسا  اخوتنا الذين يعااون لا يعتااون التص اليتوم, ر تم لتا يقتا  

 دذا السيم المزلوم 

زين السيم بالقد  فق زيدي اليهوا, باألقصتص ز تير لتدى اليهتوا, بل يقرت  

التتتذي اتتتان لمن متتتة المحريتتتر, « بيتتتا المةتتترق»اليهتتتوا زن يتتتزبر النتتتا  

بالمستتمولنا، فتتق اتت  يتتوم تمستتع بتزيتتد لستتمولنة بعتتد لستتمولنة, باليهتتوا 

م تتترا ي , العاصتتتمة يع نتتتون بيمرجحتتتون زن القتتتد  دتتتق العاصتتتمة األبديتتتة 

 الموحدة, زي المق ل تقر  القسمة؟؟؟

زن ل انستاق براء ذلت، لهمتا فترل المضرلتون, زن : ل ينا احن باجب اينق

راء ثتتاقتتالع الرلتتا ع ام تترا ي ية, اذا تتترخهللا الممرخصتتون التتذين يريتتدبن ال

 بيي ب ي ة, ل ينا احن الةعو  زن اقالع دذه الرلا ع 

ر تم التضاقيتا، المتق اتضقتا ل يهتا  - لخير, زاتهالةعب المصري يذار له بتا

تت  » , رفت  زن يتذدب التص رف  زن يمعالت  لتع ا ترا ي - الدبلة بالحعولة

رف  زن يةمري الرلا ع ام را ي ية  ل ينا زن اضع  ذلت،, ل يستمطيع «, زبيب

زحد زن ير منا ل ص الةراء لتن بلتا ع ا ترا ي , قتد تغرينتا ا ترا ي  فتق زب  

اص بلا عها لم عوااا ل يها, بلعن ل ص المست م زن يضطتم اضسته لتن األلر بإرخ

 دذا األلر 

 : ربة ام يم فق اياره

 اانا ل اسمطيع زن اةعر بضرحة العيد لن زلماقنا باحن اواجه المآ ق 

 : الممنرق قديًما جاءه العيد بدو لغمر  فقا  
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 ليتتد بييتتة حتتا  لتتد، يتتا ليتتد

 

 بمتتا للتتص زم أللتتر فيتت، تجديتتد

 زلتتتتا األحرتتتتة فالريتتتتـداء اباهتتتتم 

 

 ف يتتتا اباتتت، بيتتتـدًا اباهتتتا بيتتتـد

ا لتن ب تده, بزن األحرتة بعتداء اان ا  لا يععر صضو الممنرق زاه اتان  ريرًت 

لنتته, بزاتته بعيتتد لتتنهم, فعيتتف اةتتعر احتتن بالعيتتد بام تتيم اضستته  ريتتب فتتق 

يم اياره, بالتدلاة التص ام تيم  ربتاء فتق ايتاردم؟! ات  زلتة تتممعن لتن زن تقت

حياتها اما تريد, ال زلة ام يم  لو زراا معب زن يقيم حياتته ل تص ز تا  لتن 

يترف   - الن تام العتالمق الجديتد امتا يستمواه - ام يم, فإن العتالم الممحلتر

ن يقتوم ب تد ل تص ز تا  ام تيم, امتا يضعت  زدذا, الغر  يرف  دتذا, يترف  

  ذل، لع السواان

 لا ذاب السواان؟

ا, اتت  لتتا فتتق األلتتر زاتته ات هتتم بياتته يعمتتد ل تتص زحتتد, لتتا فعتت  متيئً الستواان لتتم 

تعتالوا دنتا لمتربا الر تد بتيلينعم اذا اتان : يابي امردابيين! بيقو  الستوااايون

ل, فقد فمد بابه لعت  لتن يريتد ذلت، لتن الخرتراء, بلعتن ذاتب  بفيها اردابيون ز

عة ام تيم, بل تم زاته توجته التص ام تيم, بلرتق متري: السواان الذي ل ي غضتر

النا  ايف يعواون لس مين, بفمد المعسعرا، المق يتمع م النتا  فيهتا الجنديتة 

يصولون بيقولون بيم تون امتا  هللا  بزي ب تد      الجندية الربااية     الحقيقية

زن يحار , بلتو تخ تص الستواان لتن توجهته ام تيلق لقتاب وه ل بد  يضع  ذل،

 باألحلان 

 مين بحددا المق ت حار  دذه الحر ؟لماذا بيا المس 

 لماذا ل يسمد لنا احن المس مين بين اقيم ا يلنا اذا زراااه؟
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ا  زلة تسمطيع زن تعيف حياتها بفق لا تريتده متعوبها ال المست مين, لتيح 

لهم ذل،  الةعب الجزا تري اخمتار التذين يمث تون ام تيم فتق اامخاباتته, بلعتن 

ب الجزا تري دتذا الخميتار, بفترض ل يته الحعتم العالم الغربق زبص ل تص الةتع

 العسعري, بلم تهدز الثا رة, بلم تجف الدلاء لن يولها الص اليوم 

ا تحا ا تم المطترل, ام يم يحار  فق ا  لعان تحا ز ماء ممص, زحيااً 

ا ا تحتتا ا تتم األصتتولية, بزحيااًتتا تحتتا ا تتم العنتتف بامردتتا , بزحيااًتتبزحيااًتت

سيا ق, ا ها زمياء لا زاز  هللا بها لن   طان, بالقصتد تحا لنوان ام يم ال

 حر  ام يم : الحقيقق

احتتن ضتتد العنتتف  بضتتد امردتتا   بضتتد  تتض، التتدلاء بغيتتر حتتق  بلعتتن 

افستتحوا الطريتتق ل  تتيم  افستتحوا ل تتدلاة الحقيقيتتين  حمتتص يع متتوا النتتتا   

 بيجمعوا النا  ل ص دذا الدين 

 دذا لا ل يريدبن 

 : م المعمد احذربا ام ي

 احذربا المطرل, باحذربا الممطرفين : ا يقولوناااوا قديمً 

احتتذربا المعمتتدلين, احتتذربا ام تتيم المعمتتد   زتتتدربن لتتاذا يقولتتون اليتتوم؟ 

ا لتتن الممطتترفين! ان ام تتيم الممطتترل قصتتير العمتتر, زلتتا ااهتتم زمتتد خطتترً 

: يعتوابن فيقولتونا  ثتم ام يم المعمد  فهو التذي يرقتص بلهتذا اتان زمتد خطترً 

, ام تيم يرتدز لعمتدًل ثتم يمطترل! فاحتذربا ام يم ل يمعتن زن يعتون لعمتدًل 

 دالء الذين يسمون المعمدلين 

احمراا لعهم, اذا المدلنا حذربا لنا, باذا تطرفنا حاربواتا, لتاذا استمطيع زن 
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 اضع  حمص ارضق دالء؟

ََ ٱۡليَُمي: هللا تعالص يقو  َّبِيَع ِملَّيتَُممۡ }َولَن تَۡرَضىَٰ َعني يَرىَٰ َحتَّيىَٰ تَت   ... ودُ َواَل ٱلنََّ َٰ

تِلُيونَكُۡم  ... }: ل يمعتن زن يرضتوا لنتا  بيقتو  تعتالص [120: ]الرقرة َواَل يََزالُيوَن يُقََٰ

عُوا   [217: ]الرقرة  ... َحتَّىَٰ يَُردُّوكُۡم َعن ِدينِكُۡم إِِن ٱۡستََطَٰ

 : المآ ق اثيرة بالمرةرا، زاثر

 : ا امخوةيا زيه

زن      المآ ق اثيرة, بلعن المرةرا، زاثر  ثقتوا زن المستمقر  لهتذا ام تيم

 زن النصر قاام, دذا لا ل اة، فيه      الغد لهذا الدين

األالتتة لتتن القتترآن, باألالتتة لتتن الستتنة, باألالتتة لتتن : لنتتداا األالتتة العثيتترة

العتون, ا هتا تتد  ل تص زن الماريل, باألالة لن الواقع, باألالة لن  نن هللا فتق 

 دذا ام يم لنمصر بزن الغد له 

 }يُِريدُوَن أَن يُۡطفِ : القرآن يقو 

ي

ٰٓ أَن    ُ إاِلَّ ََّ ِهِمۡم َويَيۡأبَى ٱ ِ بِيأَۡفَوَٰ ََّ يُيتِمَّ نُيوَرهَُ وا  نُيوَر ٱ

ِفيُروَن  ِ ِليُۡرِميَرهَُ َعلَيى ُهيَو ٱلَّيِتيٰٓ أَۡرَسيَر َرُسيولَهَُ بِحۡلُميدَىَٰ َوِديينِ  32َولَۡو َكِرهَ ٱۡلَكَٰ يِِّّۖ ََ  ٱۡل

ييهِۦ َولَييۡو َكييِرهَ ٱۡلُمۡشييِرُكوَن  يِن كُلِِّ تِنَييا فِييي : , بيقتتو [33  32: ]الموبتتة ٱلييدِِّ }َسيينُِريِمۡم َءايََٰ

ََ أَنَّيهَُ َعلَيىَٰ ُكيرِِّ   أََو لَۡم يَۡكيِف بَِربِِّي
ۗ
ُِّّۖ ََ َشيۡيء   ٱأۡلٰٓفَاِ  َوفِيٰٓ أَنفُِسِمۡم َحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَُمۡم أَنَّهُ ٱۡل

  [53: ]فص ا َشِميدإ 

زلا األحاايث فالمرةرا، فيها اثيرة, بان اان اثير لن الولتاو بالمتذارين 

ا كميا بيدأ, ا, وسييعود غريبًيبدأ اإلسالم غريبً »: ينسواها, بل يذاربن ال حديث
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ال يأتي عليكم زمان إال واليتي بعيده أشير  ... »: , بحديث(188)«فطوبى للَرباء

 :نسون دذه المرةرا، الع يمة, لنها, بي(189)«... منه

 : اامةار الوة ام يم فق العالم

: يقتو  صت ص هللا ل يته ب ت م تمعا ر تو  هللا : لا رباه تمتيم التداري قتا  -1

ليبلَن هتا األمر ما بلم اللير والنمار, وال يتر  هللا بيت مدر وال وبير, إال »

ا يعز هللا بيه اإلسيالم, وذاًل أدخله هللا هتا الدين, بعز عزيز, أو بتو ذلير, عزً 

  (190)«ريتو هللا به الكف

 : اتساع ابلة ام يم

إن هللا »: زن النرتتق ل يتته الصتتية بالستتيم قتتا  «صتتحيد لستت م»برا فتتق  -2

زوى لييي األرض, فرأيييت مشييارلما ومَاربمييا, وإن أمتييي سيييبلم ملكمييا مييا 

لنهتتار, التتدين  ينمةتتر لتتا اامةتتر ال يتت  با: يعنتتق (191)«... زوي لييي منمييا

                                        

 لتن ابتن لستعوا  بابتنلاجته  لن زبق دريرة  بالمرلذي بابنلاجه  لس م بابنرباه  (188)

 رضتتق هللا لتتنهمبابتتن لرتتا   بالطررااتتق لتتن  تت مان ب تته  بتتن  تتعد لتتن زاتتح لاجتته 

 ( 107ل قرضابي )ص  «المرةرا، باامصار ام يم»جميعًا 

فتتمد » رضتتق هللا لنتتهلتتن زاتتح  «صتتحيحه»لتتن  «الضتتمن»رباه الرختتاري فتتق امتتا   (189)

باا ر لا امرته الةتيل القرضتابي لتن دتذا الحتديث بالتذي قر ته فتق   (13/22) «الراري

 «زضواء ل تص زحاايتث ز تقء فهمهتا» :تحا لنوان «المرةرا، باامصار ام يم»امابه 

 ( 131 - 105)ص 

رباه زحمتتتد : بقتتتا  «لجمتتتع الزبا تتتد»رباه زحمتتتد فتتتق  تتتنده  بزبراه الهيثمتتتق فتتتق  (190)

( 8 - 6/7) «الرا د فتق تحقيتق لجمتع الزبا تد بغية»برجاله رجا  الصحيد  :بالطررااق

اامةاره فق األرض ا ها  بالمدر  دو : (  بلعنص ب و ه لا ب غ ال ي  بالنهار9807برقم )

 الحجر  بالوبر دو الةعر  زي زن دذا الدين  يدخ  الحواضر بالروااي جميعها 

ل رغتوي  «مترل الستنة» رضتق هللا لنته لتن حتديث ثوبتان «صتحيحه»رباه لس م فق  (191)

زي : «زوى لييي األرض»(  بلعنتتص 4015( بتترقم )14/215بمحقيتتق متتعيب األراتتاطبل )
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 بالدبلة  ممسع لمةم  المةارق بالمغار  

 : خيفة لع لنهام النروة

تكييون النبييوة فيييكم مييا شيياء هللا أن تكييونإ ثييم »: جتتاء فتتق الحتتديث اآلختتر -3

فتكيون ميا  إيرفعما إذا شاء أن يرفعماإ ثم تكون خالفة عليى منميا  النبيوة

 إملًكييا عاًضييا شيياء هللا أن تكييونإ ثييم يرفعمييا إذا شيياء أن يرفعميياإ ثييم تكييون

كونإ ثم يرفعما إذا شياء أن يرفعمياإ ثيم تكيون ملًكيا تكون ما شاء هللا أن تف

فتكييون مييا شيياء هللا أن تكييونإ ثييم يرفعمييا إذا شيياء أن يرفعميياإ ثييم  إَبرييية

 ثم  عا  (192)«تكون خالفة على منما  النبوة

 :لواة ام يم الص زبربا لرة زخرى

صت ص     اذ  تئ  ر تو  هللا  بجاء زن ربلية  مضمد بعد فمد القستطنطينية  -4

 : زي المتتتدينمين تضتتتمد زبًل قستتتطنطينية زب ربليتتتة؟ فقتتتا :هللا ل يتتته ب تتت م

, بدق القسطنطينية, بقتد فمحتا لنتذ قتربن, (193)«مدينة هرلر تفتح أوالً »

                                                                                             

 بجمعها له ل يه الصية بالسيم حمص يرادا جم ة باحدة  قرلها  بضمها 

رباه زحمد فق ترجمة النعمتان  بالرتزار زتتم لنته  : بقا  «المجمع»زبراه الهيثمق فق  (192)

بغيتتة الرا تتد فتتتق تحقيتتق لجمتتتع »    برجالتته ثقتتتا،«األب تتط»بالطررااتتق برعلتته فتتتق 

(  قا  الةيل القرضابي لع قًا ل ص الحتديث فتق 8960( برقم )342 - 5/341) «الزبا د

 :بفتتتتق ربايتتتتة - بالم تتتت، العتتتتاض: (34)ص  «المرةتتتترا، باامصتتتتار ام تتتتيم»امابتتتته 

دو الذي يصيب النتا  فيته لستف بو تم اياته لته زايابًتا تعت   زلتا ل ت،  - «العلوض»

 الطغيان  زمره بالحعم العسعري المسمرد فق لصراا لجررية فهو القا م ل ص الجررب، با

رباه زحمد برجاله رجا  الصحيد  ير زبق قريت  : بقا « المجمع»زبراه الهيثمق فق  (193)

(  بقتا  الةتيل 10384( بترقم )6/323) «قيق لجمع الزبا دلرا د فق تحبغية ا»بدو ثقة 

(  باا تتر 4بتترقم ) «  ستت مه الصتتحيحة»ا تتنااه صتتحيد  بذاتتره األلرتتااق فتتق : متتاار

 ( 31 - 28ل ةيل القرضابي )ص  «المرةرا، باامصار ام يم»
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بدتتق « ربليتتة»بقتتق زن تضتتمد «  لحمتتد الضتتاتد»فمحهتتا الةتتا  العثمتتااق 

لاصتمة ايطاليتا, بلعنتص دتذا زن ام تيم  تيعوا التص زبربتا لترة « ربلا»

لترة زخترم لتن األاتدلح بلترة زخترم : زخرى, بعد زن ز خرم لنهتا لترتين

 ر قان, بدذا لا اوقن به اللن 

 تتيعوا ام تتيم التتص زبربتتا, بالغتتر  زحتتوم لتتا يعتتون التتص دتتذا التتدين, فهتتو 

النضستية  صتحيد زاهتم ا تمطالوا زن يعي  لصتر الق تق بالمعااتاة باأللتراض 

يص وا الص القمر, بلعنهم لم يستمطيعوا زن ي ستعدبا زاضستهم ل تص األرض  التذي 

 يحقق لهم السعااة دو ر الة ام يم 

 :الامصار ل ص اليهوا

ال تقييوم السيياعة حتييى »زانتتا  ننمصتتر ل تتص اليهتتوا : بلنتتداا لتتن المرةتترا، -5

مسييلمون, حتييى يذتبييئ اليمييودي ميين يقاتيير المسييلمون اليمييود, فيقييتلمم ال

ييا مسيلم, ييا عبيد هللا, هيتا : وراء الَجر والشجر, فيقوو الَجير أو الشيجر

  (194)«يمودي خلفي, فتعاو فالتله

  المرةرا، اثيرة لن السنة

 : لرةرا، لن الماريل بلن الواقع

حتتترب  التتتراة, بالحتتترب  الصتتت يرية, : بالمرةتتترا، اثيتتترة لتتتن المتتتاريل

اامصر ام يم فيها  بدذه األلة ثرتا تاريخيًتا زاهتا زصت ب لتا بحرب  الممار, 

ا, بزمد لا تعتون قتوة, حينمتا تحت  بستاحمها الخطتو , بتةتمد ل يهتا تعون لواً 

العرب , بتمضاقم ل يها المحن, دنا ي هر المعنون لتن لاقاتهتا, امتا وهتر زيتام 

                                        

 ( 7427برقم ) «صحيد الجالع الصغير» رضق هللا لنهرباه لس م لن زبق دريرة  (194)
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 صيل الدين بزيام قطز, فق لعراة حطين بلعراة لين جالو، 

ان دتتذه الصتتحوة ام تتيلية : لمرةتترا، لتتن الواقتتع فيعضتتق زن اقتتو بزلتتا ا

 المعاصرة تد  ل ص زن ام يم بخير 

لتتا التتذي يحتتدط فتتق بتتيا : جتتاءتنق لنتتذ  تتنمين لرا تت ة زلريعيتتة تقتتو  لتتق

ام يم؟ فتق بتيا الغتر  اجتد النتا  يمراتون التدين بيريعتون العنتا ح, بزاتمم 

 !!لندام دذا امقرا  العرير ل ص الدين

 زج , دذا لا لضا زا ار ا  المراقرين فق الغر  بالةرق 

دتذه قتتوة دتذا التتدين, دتذا التتدين بل مت، قتتوي بذاتته, فيتته قتوة ذاتيتتة ااخ يتتة, 

اا تتربا دتتذه الصتتحوة المتتق جمعتتا الةتترا  ل تتص ام تتيم, المستتاجد تمم تتئ 

بالمصتتت ين بالمصتتت يا،, الموا تتتم فتتتق األرض المقد تتتة تمم تتتئ بتتتالمعممرين 

ا،, بلع تتتم دتتتالء متتترا   صتتت ص فتتتق يتتتوم الجمعتتتة لي تتتة الستتتابع بالمعممتتتر

بالعةرين لتن رللتان حتوالق ل يتواين, بفتق المستجد النرتوي لئتا، اآللل, 

, دتتذا يتتد  قتتالوا ت تت، ال ي تتة بفتتق اتت  بتتيا ام تتيم لييتتين بلةتترا، المييتتين

 ل ص زن دذه األلة بخير 

 ر ف لا اضمقده ا  لا اريده لن األلة زن تسمضيد لن ارب ها, بدذا ل

ا د  تع منا لن لدر ة رللان؟ المدر ة المق يضمحهتا ام تيم ثيثتين يوًلت

 بلي ة فق ا  لام 

دتت  تع منتتا لتتن الصتتيام قتتوة امرااة؟ دتت  تع منتتا لتتن القيتتام؟ دتت  تع منتتا لتتن 

 تيبة القرآن؟ د  تع منا لن الدرب  المق  معنادا لوا  دذا الةهر؟
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 بياضسنا  ق زن امع م حمص اغير لاغينر

دذه المييين المق صالا بقالا تسمطيع زن تضع  العثيتر لتو زاهتا اجممعتا 

ل تص لنهتتام باضتتد, ببراء قيتااة ا تتيلية, تستتمطيع زن تضعت  لتتا فعتت  صتتيل 

 الدين لن قر , بلا فع  قطز, بلا فع  المجاددبن األبلون 

رهم مين ال تزاو  ائفة مين أمتيي لائمية بيأمر هللا, ال يُي»ب: األلة فيها خير

  (195)«ختلمم وال من خيالفمم, حتيى ييأتي أمير هللا, وهيم ظياهرون عليى النيا 

ة   ٰٓ أُمَّ ۡن َخلَۡقنَا ِ }َوِممَّ ِِّّۖ ََ   [181: ]األلرال َوبِهِۦ يَۡعِدلُوَن  يَۡمدُوَن بِحۡل

 ان المرةرا، اثيرة 

 : لرةرا، لن  نن هللا

: بياضسنا  يتر هللا لتا بنتازن  نن هللا لعنا, اذا  يراا لا : بلن دذه المرةرا،

َ اَل يََُيُِِّر َما بِقَۡومع َحتَّىَٰ يََُيُِِّروا  َما بِأَنفُِسِمم ... } ََّ   [11: ]الرلد  ... إِنَّ ٱ

ََ  ... }: تداب  األيام بتين األلتم باألقتوام     بلن ذل،  نة المداب   ٱأۡلَيَّياُم َوتِۡلي

الددر يولان, يوم لت،, بيتوم : , بلهذا قي [140 :]آ  لمران  ... نُدَاِولَُما بَۡيَن ٱلنَّاِ  

ابام الحا  لن المحا   بدذه الدبرة ل ينتا, بلعتن التدبرة القاالتة : ل ي،, بقي 

لنا ان ماء هللا  اان القرن الما ع لةر قرن الرز مالية, باان القرن العةتربن 

قرن الةيولية, بلعن القترن الحتااي بالعةترين  تيعون قترن ام تيم ان متاء 

 هللا 

                                        

 ( 2790برقم ) «صحيد الجالع الصغير»رباه زحمد بالةيخان  (195)
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 : دذا زل نا, بدذا رجاطاا

ٰٓ أَن يُييتِمَّ نُييوَرهُ ... }:  ينمصتتر ام تتيم ُ إاِلَّ ََّ , بلعتتن [32: ]الموبتتة  ... َويَييۡأبَى ٱ

 : ام يم ااما ينمصر بيد ه

 صبلتتتتتتااة الستتتتتتيف زن يزدتتتتتت

 بجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودره

 

 بلتتيح يعمتت  ال فتتق يتتد ي  بطتت 

 ُهييَو ٱلَّييِتيٰٓ أَيَّييدََ  بِنَۡ ييِرهِۦ َوبِييحۡلُمۡمِمنِيَن  ... }: ا ر تتولهيقتتو  هللا تعتتالص لخالرًتت 

 , فالنصر ل مالنين, بالنصر بالمالنين [62: ]األاضا 

حققوا ايمااعم, ايمااًا صااقًا يمج ص فق زلما , بيمجستد فتق زختيق, بيمحتدا 

ُ فَيياَل َغاِلييَب لَُكيي: فتتق لواقتتف, بهللا تعتتالص لتتن يمخ تتص لتتنعم ََّ ۡمإ َوإِن }إِن يَنُ ييۡركُُم ٱ

ِ فَۡليَتََوكَّيِر ٱۡلُمۡمِمنُيوَن  ََّ ينِۢ بَۡعيِدِهۦۗ َوَعلَيى ٱ : ]آ  لمتران يَۡذتُۡلكُۡم فََمن ذَا ٱلَِّتي يَنُ يُركُم مِِّ

160]  

 : يا زيها امخوة

زن  تعتالصليد الضطر, التذي زارلنتا هللا تعتالص بته  استي  هللا      دذا دو العيد

باأللن باميمان بالسيم بام تيم بالموفيتق لمتا  يعيده, بيعيد زلثاله ل ص زلمنا,

 يحب بيرضص 

ال هم اجمع ا مة دذه األلة ل ص الهدى, بق وبهتا ل تص المقتص, باضو تها ل تص 

 المحرة, بلزا مها ل ص لم  الخير بخير العم  

ال هم بفق المخم ضين لن دذه األلة, ال هم بفتق اخوتنتا فتق زفغااستمان, ببفتق 

ا , ببفق اخوتنا المجاددين فق لعت  لعتان, بافتمد لهتم فمًحتاخوتنا فق الصولا 

 ا لزيزا ا لسمقيما, بااصردم اصرً لرينا, بادددم صرالً 
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َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم ...  }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ِن َواَل تَۡجعَييۡر فِييي لُلُوبِنَييا ِغييالِّ   ... } يَمَٰ نِنَييا ٱلَّييِتيَن َسييبَقُونَا بِييحإۡلِ ۡخَوَٰ َربَّنَييا ٱۡغِفييۡر لَنَييا َوإِلِ

ِحيمإ  ََ َرُءوف  رَّ ٰٓ إِنَّ   [10: ]الحةر  لِِّلَِّتيَن َءاَمنُوا  َربَّنَا

ا يَِ فُونَ } ِة َعمَّ ِ ٱۡلِعزَّ ََ َر ِّ َن َربِِّ َََٰ مإ  180 ُسۡب
ۡميدُ  181 َعلَيى ٱۡلُمۡرَسيِليَن َوَسيلََٰ ََ َوٱۡل

لَِمينَ  ِ ٱۡلعََٰ ِ َر ِّ َّ   [182 - 180: ]الصافا،  َِ

 بتقر  هللا لنا بلنعم  بالسيم ل يعم برحمة هللا ببرااته 

* * * 
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 بقضا، بعد رللان - 15

 :الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

 : ا  مقء دال، ال بجهه

ااقلص رللان  اع  مقء فق دذه التدايا ينقلتق بيتزب   ات  جمتع التص 

ُكييرُّ  ... }متتما،  باتت  حتتق التتص لمتتا،  باتت  متتقء فتتق دتتذه التتدايا التتص كبا   

عُونَ  ََ ۡكُم َوإِلَۡيِه تُۡر َُ َمهَُُۚ لَهُ ٱۡل َۡ َإ إاِلَّ َو    [88: ]القصهللا  َشۡيءع َهاِل

ُكيرُّ َميۡن }العون لمغير بفان  احن كا  ون  بالحياة ا ها كا  ة  ا  لا فق دذا

ۡكَرامِ  26َعلَۡيَما فَان   ِر َوٱإۡلِ
ََ ذُو ٱۡلَجلََٰ هُ َربِِّ َۡ    [27  26: ]الرحمن  َويَۡبقَىَٰ َو

األكلنة تملق  بالحياة ا ها تملق  باحتن املتق باتذدب  الحتق اليتوم 

ا  دتذه ا  لن اان ل ص وهتر األرض اليتوم  يصترد فتق بطنهتا  تدً  يمو،  دً 

دتتو اميمتتان بالعمتت       الحيتتاة  بالرتتاقق دتتو الراقيتتا، الصتتالحا، دتتق  تتنة

  تعالصالصالحا،  ا  مقء ذادب ال لا قدلا لن خير لوجه هللا 

 : فرحة الصا مين بالعيد

بلن دنا اان ل ص المس م بعد رللان زن يقف بقضتا، يحا تب فيهتا اضسته  

صتر؟ زلتا لتن زاى بيراجع فيها  ج ه  بين ر فيما قدم  دت  زاى الواجتب زب ق

إذا : ولل ييائم فرحتييان يفرحممييا»: الواجتتب فمتتن حقتته زن يضتترل  بدتتذا لعنتتص
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  الضتترل بتتالضطر فتترل يتتولق (196)«أفطيير فييرح بفطييرهإ وإذا لقييى ربييه ب ييومه

لندلا يمناب  لعاله الذي اان لحرًلا ل يه  بمترابه التذي اتان لمنوًلتا لنته  

  (197)«عيز وَيرذهب الرمأ وابتلت العرو  وثبت األَر إن شاء هللا »: بيقو 

لو بمتا متاء هللا لته د  بيت(198)«اللمم لَ صمتإ وعلى رزليَ أفطيرت»: بيقو 

 لن خيري الدايا باآلخرة 

فرحة يولية حرم لنها زبلئ، الذين ا توا، بجتودهم بق توبهم  بلتم يعرفتوا 

 لرللان بل لر  رللان حق ا 

يضرل الصتا مون باامهتاء دتذا الةتهر ل تص خيتر  ااهتا فرحتة ثم ييتق العيد  ف

يِر }: بموفيق هللا تعالص ل طالة  ااها الضرحة المق لرر لنها القرآن بقوله ُۡ لُيۡر بِفَ

ََ فَۡليَۡفَرُحوا  ُهَو َخۡير   ِل
ِ َوبَِرۡحَمتِهِۦ فَبِتََٰ ََّ ا ٱ مَّ    [58: ]يواح  يَۡجَمعُونَ  مِِّ

 : فرل بالحق بفرل بالرال 

 فرل بالرال  بفرل بالحق : لضرل فرحانا

 الضرل بالحق لا اان بضل  هللا ببرحممه بتوفيقه لطالمه 

ِلُكييم بَِمييا ُكنييتُۡم }: زلتتا الضتترل اآلختتر فعالتتذين قتتا  هللا لهتتم حينمتتا زاخ هتتم النتتار ذََٰ

ِ َوبَِميا ُكنيتُۡم تَۡمَرُحيونَ  ِِّّۖ ََ   التذين يضرحتون [75: ] تافر  تَۡفَرُحوَن فِي ٱأۡلَۡرِض بََِۡيِر ٱۡل

                                        

المنمقتتص » رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري بدتتذا لض تته  برباه لستت م  لتتن زبتتق دريتترة  (196)

 ( 505( برقم )1/307« )اما  المر يب بالمرديب

« متترل الستتنة»رباه زبتتو اابا  بالتتدارقطنق بحستتن ا تتنااه  بالحتتاام  بابتتن الستتنق  (197)

 ( 1740( برقم )6/265) قيق األرااطبلل رغوي بمح

ل رغتوي بمحقيتق متعيب « مترل الستنة»رباه زبو اابا  بابن السنق  بالحتديث لر ت   (198)

 ( 1741)( برقم 6/265) األرااطبل
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يضرحون بالمتا  الحترام التذي فتق زيتديهم  يضرحتون بالجتاه الزا تف : بغير الحق

الذي يستر لهتم بل يقولتون بةتعر هللا ل تص متقء لتن دتذا  يضرحتون بتيلوالهم 

بزبلادم  يضرحون بما زتيد لهم لن مهوا، حرام  بلمع حترام  بلتا  حترام  

َميينَّ }بلجتتد حتترام   ََ   َ ا  أَۡبييَوَٰ ِلييِديَن فِيَميياإ فَبِييۡئَا َمۡثييَوى ٱۡلُمتََكبِِّييِرينَ ٱۡدُخلُييوٰٓ
: ] تتافر  َم َخَٰ

76]  

بع  الضرل يعون لصيرة ل ص صتاحره فتق التدايا باآلخترة  االتذين حتدثنا 

هللا لنهم زاهم تنز  بهم المصا ب  بتح  بهم الةدا د  في يرق لتنهم ق تب  بل 

  القا تتية الصتتخرية  تتتدلع لهتتم لتتين  بل ينمضعتتون بعرتترة  زبلئتت، ذبب الق تتو

ُرُۚ َوإِنَّ ِمۡنَما لََما يَشَّقَُِّّۖ فَيَۡذُرُ  ِمۡنيهُ }الحجرية  ُر ِمۡنهُ ٱأۡلَۡنَمَٰ َجاَرِة لََما يَتَفَجَّ َِ َوإِنَّ ِمَن ٱۡل

  [74: ]الرقرة  ٱۡلَمآٰءُ 

ٰٓ أَُمييم  }: دتتالء دتتم التتذين قتتا  هللا فتتيهم ٰٓ إِلَييىَٰ ََ فَأََخييَولَقَييۡد أَۡرَسييۡلنَا يين لَۡبِليي ُمم  مِِّ ۡتنََٰ

ُعوَن بِحۡلبَۡأسَ  رَّ َُ َ آِٰء لَعَلَُّمۡم يَت َُّرَّ ُعوا   42آِٰء َوٱل يرَّ َُ يآَٰءهُم بَۡأُسينَا تَ ََ حينمتا »  فَلَۡواَلٰٓ إِۡذ 

يتتا ر   بقرلتتوا بتتا  الستتماء : اتتز  بهتتم بتتي  هللا بازلتتا بهتتم الةتتدة لتتا قتتالوا

ِكن لََسۡت لُلُوبُُمۡم َوَزيََّن لَُمي}« لسمغيثين ااالين ُن َميا َكيانُوا  يَۡعَملُيوَن َولََٰ  43ُم ٱلشَّيۡيَطَٰ

َ  ُكييرِِّ َشييۡيءع  نَييا َعلَييۡيِمۡم أَۡبييَوَٰ َۡ َ ييُروا  بِييهِۦ فَت ييا نَُسييوا  َمييا ذُكِِّ ا متتا زحتتدثوا لعصتتية »  فَلَمَّ

ٰٓ إِذَا }« ا لتتن هللا لهتتم  بايتتدًا لهتتم  بلعتتًرا بهتتمحتتدثا لهتتم اعمتتة  ا تتمدراجً  َحتَّييىَٰ

ا  أََختۡ  تَة  فَِرُحوا  بَِمآٰ أُوتُوٰٓ َۡ ُمم بَ ۡبِلُسوَن نََٰ   [44 - 42]األاعام  فَِإذَا هُم مُّ

ييۡن َحۡيييُ  اَل يَۡعلَُمييوَن }: دتتذا دتتو ال تتمدرام ُمم مِِّ َُ َوأُۡمِلييي لَُمييۡمُۚ إِنَّ  44َسنَۡسييتَۡدِر

إن هللا يملييي للرييالمإ فييإذا أخييته لييم »  بفتتق الحتتديث [45  44: ]الق تتم  َكۡييِدي َمتِييينإ 
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ََ إِذَآٰ أََختَ ٱۡلقَُرىَٰ َوِهَي َظَٰ }: (200)ثم قرز (199)«يفلته ََ أَۡختُ َربِِّ ِل
 إِنَّ أَۡخيتَهَُٰٓ أَِلييم  َوَكتََٰ

 ِلَمةإُۚ

   [102: ]دوا َشِديدإ 

اذا رزيتتا بعتت  ال  متتة الجرتتارين بقتتد زل تتق لتته بزرختتص لتته فتتق الحرتت   

ا فرحان  عران بخمتر النعمتة بالنعمتة  بفاضا النعم لن حوله  برزيمه لنمةيً 

سمدرم  بزن ميئًا ينم ره لن السماء  بزن اارثة  منز  بته  بلهتذا فال م زاه ل

ٰٓ إِذَا فَِرُحيوا  }: قا  تعالص َ  ُكيرِِّ َشيۡيءع َحتَّيىَٰ نَيا َعلَيۡيِمۡم أَۡبيَوَٰ َۡ َ ُروا  بِهِۦ فَت ا نَُسوا  َما ذُكِِّ فَلَمَّ

تَة   َۡ ُمم بَ ا  أََخۡتنََٰ ۡبِلُسوَن بَِمآٰ أُوتُوٰٓ ۡميدُ فَقُِطَع  44 فَِإذَا هُم مُّ ََ  َوٱۡل
دَابِيُر ٱۡلقَيۡوِم ٱلَّيِتيَن َظلَُميوا ُۚ

لَِمينَ  ِ ٱۡلعََٰ ِ َر ِّ َّ الحمد هلل ل ص قطع اابر ال تالمين  ألاهتم اقمتة  [45  44: ]األاعام  َِ

ل ص النا  ا هم  بل ص العون ا ه  بقطع اابردم اعمتة يحمتد هللا تعتالص ل يهتا 

 بتد  ل ص ربوبيمه ل عالمين 

 ي يج ب ل ص صاحره مر الدايا بمر اآلخرة  دذا دو الضرل الذ

بالموفيق  دذا دتو التذي      بالطالة     ليح ا  فرل لحمواًا  الضرل بالحق

هتتق لنتته يحمتتد  زلتتا الضتترل بمعنتتص األمتتر بالرطتتر فهتتذا لتتذلوم  بدتتو التتذي ا  

ييبُّ ٱۡلفَييِرِحينَ }قتتاربن حينمتتا قتتا  لتته قتتوم لو تتص  َِ َ اَل يُ ََّ : ]القصتتهللا  اَل تَۡفييَرۡحإ إِنَّ ٱ

ترطر بما لند  لن اعم  بل تعن لتن المزدتوين المغتربرين  فتإن  : لزي [76

 هللا ل يحب دذا النوع لن النا  

                                        

المنمقتتص لتتن »   رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري  بلستت م  بالمرلتتذي  لتتن زبتتق لو تتص  (199)

 ( 1303( برقم )2/619« )اما  المر يب بالمرديب

  ص ص هللا ل يه ب  مالنرق : زي (200)
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 : الحذر لن العجب بالطالة

اذا اتتان لمتتن بفقتته هللا لحستتن الصتتيام بحستتن  - المستت م يقتتف بعتتد رللتتان

باحمستابًا  بقضتة الضترل القيام  اذا اان لمن صاله ايمااًا باحمسابًا  بقاله ايمااًا 

  زن يمقر  لنه بل يعجب بنضسه   بيسي  هللالز بج بموفيق هللا      بضل  هللا

ايتتا  بالعجتتب بمتتا بفقتتا اليتته لتتن لالتتة  ايتتا  بالغتتربر  فإاتت، ل تتتدري 

زقر ا لن، الطالة زم ل؟ ربما اان فيها خ    ربمتا متابها متا رة لتن الريتاء زب 

عجتب له ت،  بلضستد ل طالتة  بلهتذا قتا  ل تق لدم امختيص زب العجتب  بال

 تيئة تنعتد «!  يئة تستوط  خيتر لنتد هللا لتن حستنة تعجرت،»: رضق هللا لنه

 ل ي، بتندم ل يها بتنعر اضس، لن زج ها  خير لن حسنة تعجب بها بتغمر 

ربما فمد هللا لت، »: زخذ دذا المعنص ابن لطاء هللا بلرر لنه فق حعمة فقا 

مد ل، با  القرو   بربما قدر ل يت، المعصتية فعااتا  تررًا با  الطالة  بلا ف

فتتق الوصتتو   لعصتتية زبرثتتا ذًل بااعستتاًرا  خيتتر لتتن لالتتة زبرثتتا لجرًتتا 

لتن لث تق؟ : الطالة المق تورث، العجب بال معرار بتقو  بعتددا«  با معراًرا

زاتتا التتذي صتتما بقمتتا  زاتتا التتذي صتت يا المتترابيد بصتت يا القيتتام  زاتتا التتذي 

 بزلعا  لا يدري، يا لسعين زن دذا قد قر  لن،؟ تصدقا

بقد ذدب بع  الصالحين لزيارة متيل لهتم بدتو لتري  لترض المتو،  

لتم ترعتق بقتد بفقت، هللا ل صتالحا،  اتم صت يا باتم : فوجدبه يرعق  فقتالوا لته

بلتا يتدرينق : صما  بام تصدقا  باتم حججتا  باتم الممتر،؟! فقتا  لهتم

ُ ِمييَن ٱۡلُمتَِّقييينَ      }:  تعتتالص يقتتو زن متتيئًا لتتن دتتذا قتتد قرتت ؟ بهللا ََّ   إِنََّمييا يَتَقَبَّييُر ٱ

 بلا يدرينق زاق لنهم؟  [27: ]الما دة
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بلهذا ل ي، زن تضرل اذا بفقتا ل طالتة بل تعجتب بنضست،  اتن خا ضًتا  اتن 

بهللا ل »: رضتق هللا لنتهل ص حذر لتن لعتر هللا  امتا قتا  زبتو بعتر الصتديق 

فتالمالن اا ًمتا يحتذر اآلخترة « اااا احدى رج تق فتق الجنتةآلن لعر هللا بلو 

بيرجتتو رحمتتة ربتته  يرجتتو رحممتته بيخةتتص لذابتته  دتتو اا ًمتتا بتتين الرجتتاء 

 بالخول لهما قدم لن لم  

 :خزي زد  المعصية فق العيد

دتتذه بقضتتة يقضهتتا المستت م بعتتد رللتتان  الضرحتتة ألدتت  الطالتتة  زلتتا زدتت  

الندالتتة  الصتتا مون القتتا مون فتتق العيتتد المعصتتية ف هتتم الختتزي  بالندالتتة اتت  

بجودهم لسضرة  ضاحعة لسمرةرة  زلا زبلئ، فوجودهم ل يها  رترة  تردقهتا 

قمرة  زبلئ، دم العصتاة الضجترة  زبلئت، التذين لتم يعرفتوا لرللتان حقته  لمتن 

 يمسمون بي ماء المس مين  بيعيةون بين وهرااق المس مين 

لتن استاء يةتعون لتن زكبام زب لتن تينق ر تا   باتم تتيتينق دواتتف يام ت

زبناء يةعون لن آبتاء يضطتربن فتق اهتار رللتان  بيط رتون الخمتر فتق اهتار 

زن يوجد بين وهرااينا زاتا  يضطتربن فتق اهتار : رللان! زليسا دذه لصيرة

 رللان بصريان المس مين يصولون؟!

ام لتن صتريان فتق  تن الستابعة بالثالنتة صتالوا رللتان  بتترى الرجت  

الطويت  العتتري  بضطتتر رللتتان  تنهتتاه كبجمته بينهتتاه ابنتته الصتتغير بدتتو ل 

يزاجر  بل يعمرتر  زليستا دتذه لصتيرة؟ لصتيرة زن يرقتص بتين وهرااينتا لثت  

دالء  يجب زن يقالعهم المجممتع  يجتب زن يحاصتردم حصتاًرا زابيًتا  يجتب 

لرلرًتا ااتته زيتتدك المعصتتية  ااهتتم « ايتتدًكا»يةتعر النتتا  زن دتتالء يحم تتون  زن
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يعتتدبن األصتتحاء  ااهتتم لصتتيرة  ااهتتم يحم تتون زلراًضتتا بجتتراثيم زخطتتر لتتن 

 بحم ة األلراض الخريثة « اميدك»حم ة 

دالء ليح لهتم رللتان  بلتيح لهتم ليتد  بلتيح العيتد ليتددم  العيتد ليتد 

 الصا مين القا مين 

 :ار فق الطالة بعد رللانال ممر

المس م الذي بفقه هللا يقف بعد رللان فرًحتا بمتا بفقته هللا اليته لتن لالتة  

دتق بقضتة الممابعتة بال تممرار بالثرتا، ل تص لتا بفقته هللا : بيقف بقضة زخترى

 اليه  بالنية فق الملق فق دذا الطريق بال مضااة لن رللان 

ه الةتحنة فتق  تير  التص هللا  فا مضد لتن دتذ« الرطارية»رللان محن ل، 

 رللان زلطا  كااًا ينضع، لوا  العام  فا مضد لن دذا الزاا 

زلا زن تنقطع بعد رللان لتن هللا فهتذا لتا ل ينرغتق  زلتا زن يعتون لت، فتق 

رللان حظ لن الميبة  ثم بعد ذل، تهجر المصحف الص رللان القتاام فهتذا 

  ثتتم بعتتد ذلتت، تنقطتتع لنتته التتص لتتا ل ي يتتق  زلتتا زن يعتتون لتت، حتتظ لتتن المستتجد

 رللان القاام فهذا ل ي يق 

بدتذا لريعتق  فرللتان يزيتد اماستان فيته لتن اةتاله  - قد يختف اةتال،

بلعتتن الاقطتتاع بعتتد رللتتان ل  - فهتتو لو تتم الطالتتا، بلمجتتر الصتتالحين

 يجوك 

لن اان يعرد رللان فإن رللان قد لا،  بلن اان يعرد هللا فإن هللا حتق 

 ل يمو، 



 281 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

صت ص هللا الثرا، بال ممرار ل ص الطالة لن زخيق المالنين  اتان النرتق 

 (201)«يا مقلب القلو  ثبيت للبيي عليى دينيَ»: لن زاثر لا يدلو به ل يه ب  م

إِۡذ َهيدَۡيتَنَا َوَهيۡب لَنَيا ِمين  َربَّنَيا اَل تُيِزۡغ لُلُوبَنَيا بَۡعيدَ }: بلن الاء الرا خين فق الع تم

 إِ 
ََ َرۡحَمةًُۚ ََ أَنَت ٱۡلَوهَّا ُ لَّدُن زي ل تزيغ بعد الهداية  بل تنحترل  [8: ]آ  لمران  نَّ

 الة  بزن ت   لسمقيًما فق لريق، بعد ال مق

ئَِكيةُ أاَلَّ }: لقد قا  هللا تعالص
ٰٓ ُو َعلَۡيِمُم ٱۡلَملََٰ ُموا  تَتَنَزَّ ُ ثُمَّ ٱۡستَقََٰ ََّ إِنَّ ٱلَِّتيَن لَالُوا  َربُّنَا ٱ

َزنُييوا  َوأَۡبِشييُروا  بِحۡلَجنَّييِة ٱلَّتِييي ُكنييتُۡم تُوَعييدُوَن تََذييافُوا   َۡ ييُن أَۡوِليَييآُٰؤكُۡم فِييي  30َواَل تَ َۡ نَ

 َولَُكيۡم فِيَميا َميا تَۡشيتَِميٰٓ أَنفُُسيكُۡم َولَُكيۡم فِيَميا َميا تَيدَُّعوَن 
ِة ٱلدُّۡنيَا َوفِي ٱأۡلِٰٓخَرِةإ يَوَٰ ََ  31ٱۡل

ِحيييم   ييۡن َغفُييور  رَّ التتذين  -   تمنتتز  المي عتتة ل تتص دتتالء[32 - 30: صتت ا]ف  نُييُزال  مِِّ

لنتتد الحملتتار  ترةتتردم بالجنتتة       لنتتد الوفتتاة - قتتالوا ربنتتا هللا ثتتم ا تتمقالوا

 بترةردم بهذا الخير العميم 

  بزابا «ربنتا هللا»ثرمتوا ل تص قتولهم »: جاء لن الس ف فتق بصتف دتالء

«  وا رب تتان الثعالتتتبلهتتا حقهتتا  با تتتممربا ل يهتتا التتتص المتتو،  بلتتم يرب تتت

 ا مقالوا ل ص الطريق  بللوا االةعاع  لم ينحرفوا 

ُمُم }: دتتالء دتتم التتذين يستتمحقون الرةتتارة بالجنتتة لنتتد المتتو، ٱلَّييِتيَن تَتَييَوفَّىَٰ

مإ َعلَۡيكُُم ٱۡدُخلُوا  ٱۡلَجنَّةَ بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُونَ 
ئَِكةُ َ يِِّبِيَن يَقُولُوَن َسلََٰ

ٰٓ    [32 :]النح   ٱۡلَملََٰ

اذا لمت  لمتًي زثرمته  زي اابم ل يته  باتان  ص ص هللا ل يه ب ت ماان النرق 

                                        

« اةتتتف الخضتتتاء»رباه المرلتتذي بحستتتنه لتتن زاتتتح  بالحتتتاام بصتتححه لتتتن جتتابر  (201)

 ( 3215( برقم )2/390) ل عجواق
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   (202)«أحب األعماو إلى هللا أدومما وإن لر»: ل يه الصية بالسيم يقو 

المهتتم زن تستتمديم ل تتص العمتت   بتستتممر بل تنقطتتع  ل تتتمحمح فمتترة لتتن 

لتع      حً تا اا ًمتا لتع هللاالزلن ثم تنقطع لن دذا العم  اها يًا  ل  اجعت  لت، 

لتتتع المواصتتت  مخوااتتت،      لتتتع لمتتت  الخيتتترا،     لتتتع المستتتجد     القتتترآن

 برحم، 

 : لا اسرمه فق رللان ل تليعه  زحرص ل ص دذا الزاا الع يم

 تتتتتتتتزبا ل تتتتتتتذي ل بتتتتتتتد لنتتتتتتته

 

 فتتتتتإن المتتتتتو، ليقتتتتتا، العرتتتتتاا

 زترضتتتص زن تعتتتون رفيتتتق قتتتوم 

 

 لهتتتتتتم كاا بزاتتتتتتا بغيتتتتتتر كاا؟

زن زحتتدًا ل يعطيتت، لتتن كااه فتتق اآلختترة  اتت  ااستتان حتتريهللا بخصوًصتتا  

ل ص كااه  ل يضرل فق متقء لنته  ل أل  بل ألم بل لولتد بل ألخ  ألن اتيا 

يازع َعين َواِليِدهِۦ الَّ يَۡجيِزي َواِليدإ  ... }اضستق اضستق : يقو  ََ َعين َولَيِدهِۦ َواَل َمۡولُيودإ ُهيَو 

ِ حَ   َشيۡ  ََّ  اُۚ إِنَّ َوۡعدَ ٱ
إ نَّكُم بِحِِّّۖ  ةُ ٱلدُّۡنيَا َواَل يََُرَّ يَوَٰ ََ نَّكُُم ٱۡل ِ ٱۡلََُرورُ  فاََل تََُرَّ   [33: ]لقمان  ََّ

ا تممر ل يته  بلتو بقتدر زقت   بلعتن  - زيهتا المست م - لا اسرمه فتق رللتان

 ا ممر ل ص الخير  اثرا ل يه 

 :ان رباايًا بل تعن رللاايًا

يعتتون لو تتميًا فقتتط  يطيتتع هللا فتتق متتهر ام تتيم ل يريتتد لتتن اماستتان زن 

بتئح القتوم قتوم ل يعرفتون هللا ال »: لعين ثم ينقطع تماًلا  اان الس ف يقولون

زي ل تعتتن زدتتًي ل طالتتة فتتق «  فتتق رللتتان  اتتن رباايًتتا بل تعتتن رللتتاايًا

                                        

« اةتتتف الخضتتتاء»ا  بلتتته زلضتتتاو زختتترى رضتتتق هللا لنهتتترباه الةتتتيخان لتتتن لا ةتتتة  (202)

 ( 122( برقم )1/52) ل عج واق



 283 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

رللتتان بحتتده  اتتن زدتت  الطالتتة فتتق اتت  الةتتهور  كا فتتق رللتتان  بااةتتط 

ممر ل ص الطالة بعد رللان  فهتذا اليت  ل تص زن زاثر فق رللان  بلعن ا 

هللا تعالص قد قر  صيال، بقيال،  فعيلة قرو  الحسنة زن توفق لحستن بعتددا  

ُ ٱلَّيِتيَن ٱۡهتَيدَۡوا  ُهيد  }َويَِزييدُ ٱ: امتا قتا  تعتالص َوٱلَّيِتيَن ٱۡهتَييدَۡوا  }  [76: ]لتريم  ... ىََّ

ُمۡم تَۡقيَوىَٰ  ى َوَءاتَىَٰ   بلتن ليلتة العقوبتة ل تص الستيئة زن [17: ]لحمتد  ُممۡ َزادَهُۡم هُد 

تعم   يئة بعددا  بدق لقوبة لعج ة فتق التدايا قرت  لقتا  اآلخترة  بلعتن اذا 

 رضق هللا لن، بفق، ألن تمو  لن السيئة  بزن تزيد الحسنة حسنا، بعددا 

 : يا زيها امخوة

هللا زن يعتتون  لقتد للتتص رللتان التتا متتاددًا لنتا بالتتا متتاددًا ل ينتا  باستتي 

ال ييام والقيررن يشيفعان للعبيد »: ماددًا لنا  بزن يعون متضيعًا لنتا  فقتد برا زن

أي ر  منعته الطعام والشموة فشفعني فيهإ ويقوو : يوم القيامةإ يقوو ال يام

   (203)«فيشفعان: منعته النوم باللير فشفعني فيهإ لاو: القررن

 : صيام  ا لن موا 

بلما مرله ام تيم ل تممرار الطالتة  بعتد رللتان  بابام الصت ة بتاهلل 

لتن صتيام  تا  صت ص هللا ل يته ب ت متعالص بعد رللان  لا حثنا ل يته النرتق 

من صيام رمُيانإ ثيم أتبعيه سيتًا مين شيواو كيان ك ييام »: لن موا   فقد قا 

                                        

لحتم  بهتم فتق  برجالته «العريتر»بتن لمترب  بالطررااتق فتق رباه زحمد لن لرتد هللا  (203)

اما قا  المنذري بالهيثمق  برباه ابن زبق الدايا بإ ناا حسن  برباه الحاام « الصحيد»

المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب »صتتتحيد ل تتتص متتترل لستتت م  ببافقتتته التتتذدرق   : بقتتتا 

 ( 509( برقم )1/309« )بالمرديب
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بعشير َعير هللا الَسينة »:   بجاء تضسير ذل، فق حديث آخر  قتا (204)«الدهر

  (205)«أمثالماإ فشمر بعشرة أشيمرإ وصييام سيتة أييام بعيد الفطير تميام السينة

صتام الستنة ا هتا  باذا : فصيام رللان بعةرة زمهر  ب مة زيام بةتهرين  زي

 ا ممر ل ص ذل، ا   نة فقد صام الددر ا ه 

   امتا زات، اذا صت يا ضام يم يريد لن اماسان زن يعون له بعد الضرض ا

راعمان قر  الصرد  براعمان قر  ال هر  براعمتان بعتد :  نة الضرض تص ق

ال هر  براعمتان بعتد المغتر   براعمتان بعتد العةتاء  ات  دتذه  تنن  لمتاذا؟ 

لمجرر لا حدط لن خ   بقصور فق الضريلة  فهق رصيد احميالق يعمت  لتا 

 اقهللا لن فرض، 

ر بلتن ااحيتة زخترى تقابت  لتا بتدر لنت، لتن  تيئا،  فرصتيد الستيئا، اريت

 يحمام الص مقء يقاب ه 

وال يييزاو عبييدي يتقيير  إلييي  ... »: بلتتن ااحيتتة ثالثتتة لمتتزااا اقمرابًتتا لتتن هللا

بالنوافيير حتييى أحبييهإ فييإذا أحببتييه كنييت سييمعه الييتي يسييمع بييهإ وب ييره الييتي 

يب ر بهإ ويده التي يبط  بماإ ورَله التي يمشي بماإ ولئن سألني ألعطينه 

   (206)«ولئن استعاذني ألعيتنه

                                        

مرلذي  بالنسا ق  بابن لاجه  بالطررااق  لن زبتق زيتو  رباه لس م  بزبو اابا  بال (204)

 ( 523( برقم )1/315« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب» رضق هللا لنه

« المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب» رضتتق هللا لنتتهرباه النستتا ق لتتن ثوبتتان  (205)

 ( 524( برقم )1/315)

بدتتو الحتتديث الثتتالن بالثيثتتون لتتن   رضتتق هللا لنتتهرباه الرختتاري لتتن زبتتق دريتترة  (206)

  «األربعين النوبية»
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مين صيام رمُيانإ ثيم أتبعيه »بلهذا مرع هللا صتيام دتذه الستا لتن متوا  

  ...« ستًا من شواو

المهتم زن : يمرعها فتق اليتوم الثتااق ل عيتد  بالترع  قتا : بع  الع ماء يقو 

ا   لممابعتتة  يمعتتن زن  بلتتيح لتتن اللتتربري زن يصتتولها  تتماا تعتتون فتتق متتو 

قها   يضر 

ر ته بتاهلل تعتالص لوصتوًل  بل ينقطتع ا   دذا ليستممر فتق الطالتة  لي ت   ح

 زبدًا   تعالصلن هللا 

ثابا ل ص الطالة  لستممر فتق لمت  الخيتر  : دذا دو مين اماسان المالن

ل يموقتتف بل يرتتتد التتص التتوراء  بل ينحتترل يمينًتتا زب متتماًل  ألاتته يستتي  هللا 

}فَحۡسيتَِقۡم َكَميآٰ : تعالص اا ًما زن يهديه الصرال المسمقيم  فهم قولته تعتالص لر توله

 ََ   فهو يجمهتد اا ًمتا زن يعتون لتن التذين قتا  [112: ]دوا  ... أُِمۡرَت َوَمن تَاَ  َمعَ

َزنُيوَن }: هللا فيهم َۡ ُموا  فَياَل َخيۡوفإ َعلَيۡيِمۡم َواَل ُهيۡم يَ ُ ثُيمَّ ٱۡسيتَقََٰ ََّ إِنَّ ٱلَِّتيَن لَيالُوا  َربُّنَيا ٱ

ُب ٱۡلَجنَّ  13 َََٰ ََ أَۡص ئِ
ٰٓ لََٰ َزآَٰءِۢ بَِما َكانُوا  يَۡعَملُونَ أُو  ََ ِلِديَن فِيَما     [14  13: ]األحقال  ِة َخَٰ

زقتتو  قتتولق دتتذا  ز تتمغضر هللا تعتتالص لتتق بلعتتم  فا تتمغضربه ااتته دتتو الغضتتور 

 الرحيم  باالوه يسمجب لعم  

 :الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة

افها لرد لست م يتدلو هللا بخيتر برا زن  فق يوم الجمعة  الة اجابة  ل يصا

 ال ا مجا  له  بلع  ها تعون دذه السالة  
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ال هتتم ااصتتراا ل تتص زلتتدا ، زلتتداء ام تتيم  هللا ختتذدم بلتتن ااصتتردم زختتذ 

 لزيز لقمدر  ال هم زار الدا رة ل يهم  ب ق الوبا  اليهم  

ال هتتتم احضتتتظ زبلاانتتتا لتتتن ايتتتد العا تتتدين  بلتتتدبان المعمتتتدين  بالتتتوا، 

 خاء رختاء ب تا ر  لين  بااحي  المنح  ين  باجع  دذا الر د آلنا لطمئنااالهد ا

 بيا المس مين 

 ال هم اا ا اسيل، العضو بالعافية فق الدين بالدايا باآلخرة  

ال هم زارلنا بل تهن ا  بزلطنتا بل تحرلنتا  بكااتا بل تنقصتنا  بآثراتا بل 

زلم نا ل ص الهدى  بق وبها ل تص  ل ينا  بارض لن ا بزرضنا  باجمع ا مة تاثر

المقتتص  بلزا مهتتا ل تتص لمتت  الخيتتر بخيتتر العمتت   باياتهتتا ل تتص الجهتتاا فتتق 

 ري ،  

َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم  ... }

ِفِرينَ     [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

تتة ام تتيم  بزلتتد زلثتتا  ل يهتتا  ال هتتم اجعتت  دتتذا العيتتد خيتتًرا ببراتتة ل تتص زل 

 م يم  بالموفيق لما تحب بترضص باأللن باميمان بالسيلة با

ي اتنا  ربنا بتقر  الاء    ربنا اجع نا لقيمق الصية بلن ذر 

 ربنا ا ضر لنا بلوالدينا بل مالنين يوم يقوم الحسا   

 هم آلين ال 

ُ وَ  ... } ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ أَلِِم ٱل َّ

   [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 



 287 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

* * * 
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 رح ة الح  -16

 الخطرة األبلص: 

ا بعد فيا زي ها امخوة المس مون  : زل 

يتوم المربيتة  اليتوم التذي يرتدز فيته      لتن ذي الحجتةاحن اليوم فتق الثتالن 

الحجام رح مهم الص لنص  ثم التص لرفتا،  ثتم لتن لرفتا، التص المزالضتة  التص 

 لنص لرلق جمرة العقرة  الص الععرة ل طوال بريا هللا الحرام لوال امفاضة  

التذي  - لن زراتان ام تيم - ثحن فق زي ام الح   بالح  دو الران الخالح

 مم هللا به الةعا ر بالضرا   العم ية  المق جع ها زراان دذا ام يم  ت

فريلتتة ل تتص اتت   [97: ]آ  لمتتران (207) ِحييمُّ ٱۡلبَۡيييِت َمييِن ٱۡسييتََطاَ  إِلَۡيييِه َسييبِيال  }

قتدر ل تص زااء الحت  بتداياا بقتدر ل تص زااء الحت  لالياتا  ل ت،  - بلس مة - لس م

زن : «ل ت، التزاا بالراح تة»  بلعنص (208)ثالزاا بالراح ة اما ربي فق الحدي

يم تت، اضقتتا، الطريتتق التتص بيتتا هللا  باضقتتا، امقالتتة دنتتا   اتت   ل تتص لتتا ي يتتق 

 بحاله  

باحمد هللا فق دذا العصر زا نا ل اةعو لن ق  ة الحجام  ب  ربما متعواا لتن 

امتتترة اثتتترة الحجتتتام باكاحتتتام المو تتتم لمتتتن يحجتتتون الحجتتتة الستتتابعة بالع

                                        

ِ َعلَى وَ  ... }: قا  تعالص (207) َّ    ... ٱلنَّاِ  ِحمُّ ٱۡلبَۡيِت َمِن ٱۡستََطاَ  إِلَۡيِه َسبِيال  َِ

زن  رجتتًي قتتا  : برضتتق هللا لنهتتبإ تتناا حستتن  لتتن ابتتن لمتتر لاجتته  التتذي رباه ابتتن (208)

فتتيي الحتت  : قتتا   «التِّفيير  عشييال»: لتتن الحتتام؟ قتتا : ب تت مصتت ص هللا ل يتته لر تتو  هللا 

باا تتر     «الييزاد والراحليية»: بلتتا الستتري ؟ قتتا : قتتا   «والييثمِّ  مالعيي»: زفلتت ؟ قتتا 

 (  601برقم  1/348« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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 باألربعين بالعةرين 

الحمد هلل  الريا الحرام لزاحم بالطا ضين  بلتالروا الحت  ات   لتام اثيتربن 

باثيتتربن  بزاثتتردم ل يختترم فتتق القرلتتة  ل ت متتال لتته الضرصتتة  بلتتذل، لتتيح 

حديثنا لن دذه الضريلة بل لن المقصرين فيها  اا ما حتديثنا لتن ز ترار دتذا 

ادا دذا الدين ل  ن براء دذه الةعيرة الع يمة  الح   بلن الحعم المق توخ 

التذي بنتص الريتتا  ل يته الستتيم األاريتاء ابتراديم ان  الحت  تتذاير ل نتا  بتتيبق

الحتترام التتذي يحتت  اليتته النتتا   دتتذا الريتتا التتذي فتترض هللا ل تتص اتت  لستت م زن 

ا، ان اقمصتتر ل تتص الضتترا    يتتولق بجهتته  يموجتته اليتته فتتق اليتتوم خمتتح لتتر 

ييَراِمُۚ َوِمييۡن حَ }: متتطر المستتجد الحتترام ََ ََ َشييۡطَر ٱۡلَمۡسييِجِد ٱۡل َميي َۡ ييَت فَييَووِِّ َو َۡ ۡيييُ  َخَر

وَهكُۡم َشۡطَرهُ َُ    [150: ]الرقرة  ... َوَحۡيُ  َما ُكنتُۡم فََولُّوا  ُو

هِ }: دذا الريا بناه ابتراديم بابنته ا تمالي  ٱۡلقََواِعيدَ ِميَن ٱۡلبَۡييِت  مُ  َۧوإِۡذ يَۡرفَيُع إِۡبيَرَٰ

ِعيُر َربَّنَ  ََ أَنَت ٱلسَِّميُع ٱۡلعَِليمُ َوإِۡسَمَٰ ٰٓإ إِنَّ ضتع فتق [127: ]الرقرة  ا تَقَبَّۡر ِمنَّا   زب   بيتا ب 

 األرض بز   ح لعرااة هللا بحده  

الريتا الحترام  ف ترض ل ينتا زن اموجته اليته فتق صت واتنا  فهتو قر تة : الععرة

  الع يمتة المس مين  بزن اطتول بته فتق العمتر لترة باحتدة فتق دتذه الضريلتة

 حو  الريا ببالقر  لن الريا  ،طول بالريا باااي المنا ا

 : الح  محنة ربحية دا  ة

دتتذا الحتت  جع تته هللا لعتتع متتعيرة لمميتتزة  فيتته متتحنة ربحيتتة بلالضي تتة 

ا  لتتتتا لعنتتتتص ببجدااي تتتتة ل استتتتان المستتتت م يتتتتذدب التتتتص ت تتتت، األرض لحرًلتتتت

لتن ثيابته  - رجتًي ان اتان  - ؟ زي اابيًتا ل حت  التص بيتا هللا  لمجتراًا«الحرلً »
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ثيابًتا      العااي ة  الثيتا  المتق فيهتا الصتنعة بفيهتا المزبيتق  ي ترح ثيابًتا فطريتة

لريعيتتة  لتتيح فيهتتا صتتنعة الخيتتال  لتتيح فيهتتا تزبيتتق النتتا   زمتتره لتتا تعتتون 

 بياضان الموتص  بما ي عضن  به المالنون لن الثيا  الري   

ا لتن الحيتاة المداي تة المصتطنعة بع  الضي ضة الا النتا  زن يمخ  توا زحيااًت

الم  ضقة  بزن يعوابا لا بين الحين بالحين الص الطريعة  ليعيةوا بين زحلتااها  

ابا لن القيوا المق قيدبا بها زاضسهم    بيمجر 

 الص الضطرة       دذه لواة الص الطريعة

يحتترم الحتتام بيتتذدب التتص ت تتت، األرض المقد تتة  تهتتب  ل يتته التتتذاريا، 

 ة لن بعيد  بالذاريا، المحمدية لن قريب  امبراديمي

ان قتتوة الجمالتتة ام تتيلية ببحتتدتها  بتجرادتتا لتتن  إيَيياء هييته الشييعائر:

لبييَ اللميم لبييَإ لبييَ ال شيريَ ليَ لبييَإ إن »: كخارل الدايا  باتداءاتها هلل

لهتتا زثردتتا فتتق اضستتية المستت م بفتتق  «الَمييد والنعميية لييَ والملييَإ ال شييريَ لييَ

 ه  تحريعه لن ااخ

ا  بتعيتده ايامتا دتو لخ توق جديتد   دذه المعااق تهز  المس م لتن زلماقته دتزا

لد لن جديد  فيعوا زلهر ق رًا  بزصدق لزًلا ل ص الطالة  بزاثتر اتدًلا  ايا ما ب 

ل تتص المعصتتية  بلتتذل،  تترلان لتتا اجتتد اماستتان بعتتد الحتت  قتتد تغيتتر بزصتترد 

إ فليم »: حتين قتا  مص ص هللا ل يه ب  ااسااًا آخر  بصدق ر و  هللا  مين حيمِّ

ييه لتتد لتتيياًا (209)«يرفيي إ ولييم يفسييِّۖإ رَييع ميين ذنوبييه كيييوم ولدتييه أمِّ   لقتتد ب 

                                        

ا غفير ليه مي»:   بالمرلتذي ال ااته قتا هرباه الرخاري  بلس م  بالنستا ق  بابتن لاجت (209)

المنمقتص لتن امتا  المر يتب »   رضتق هللا لنته  لتن حتديث زبتق دريترة «تقدم من ذنبه
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 جديدًا 

 : الح  تو يع ألفق المس م

الحت  تو تيع ألفتق المستت م  المست م التذي لتاش فتتق بلنته  زب فتق قريمتته ل 

يخرم لنها  بل يعرل  يردتا  بل يستمع بتريا  توادا  الحت  يرفتع لستمواه  

ص ه بالعالم ام يلق  ي قتص لست مين لتن زاحتاء األرض  لتن زجنتا  متم ص  ي

بزبلان مم ص  بلغا، مم ص  بلرقتا، متم ص  فيمستع زفقته  بيعترل ربلتة دتذا 

 زفقه  بزن  له اخوااًا لس مين فق زاحاء العالم ام يم بلالميمه  ب عة 

ياال  َوأَذِِّن فِيي ٱلنَّياِ  بِيحلۡ }فهذه بع  المنافع المق يةهددا  ََ ِ يَيۡأتُوَ  ِر مِّ  َوَعلَيىَٰ ََ

ع ُكرِِّ َضاِمر   ِ فِييٰٓ أَيَّيام  لِِّيَۡشَمدُوا   27  َعِميِّۖ   يَۡأتِيَن ِمن ُكرِِّ فَمِّ ََّ ِفَع لَُمۡم َويَۡتُكُروا  ٱۡسَم ٱ
 َمنََٰ

تع  ۡعلُوَمَٰ تجاري تة  بقتد اتان بعت         لنتافع بعلتها لاايتة[28  27: ]الح   ... مَّ

الصحابة يمحرجون لن المجارة فق المو م  بيخافون زن يعون دتذا خدًمتا فتق 

نَياحإ }: ايم هم باخيصهم فق دذه العرااة  فياز  هللا تعالص قولته َُ أَن  لَيۡيَا َعلَيۡيكُۡم 

ال   ُۡ بِِّكُمۡ تَۡبتََُوا  فَ ن رَّ م بترمغتق ل حرم فق زن تمجر فق المو  [198: ]الرقترة  ...  مِِّ

 فل  هللا بركق هللا  لا اام ددف، األ ا ق دو زااء دذه الةعيرة  

ث  ام يم  : الح  تدريب لم ق ل ص لمار ة ل 

 : بالح  اذل، تدريب لم ق ل ص المراائ الع يمة المق جاء بها ام يم

 : تدريب على ركو  المشقِّة -1

اماسان يذدب الص الح   فيمر  بلنه  بيهجر زد ه بزحر اءه  بيهتاجر التص 

  دجرة ل يرمغق بها ال  بجه هللا تعالص  يعااق لن الستضر ببلثتاء لز بج هللا 

                                                                                             

 ( 581برقم  1/341« )بالمرديب
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السضر  بالسضر قطعة لن العذا  زياتا اااتا ب تي ة الستضر   تواءر  تافر بتالرر  زم 

حت  قتديًما اتان بالتدبا   بلعنته لتم بالرحر زم بالجو  السضر قطعة لن العذا   ال

 يعن يحمام الص تيميرا،  بل اجراءا، اسضر اليوم  

لرنتتان زب : بلتتم يةتتي هللا زن يجعتت  دتتذا الحتت  التتص لدينتتة لتتن المتتدن الجمي تتة

 ويستترا  باا متتا جع تته التتص باا  يتتر ذي كرع  بمتتاء هللا زن يربطتته باألمتتهر 

مُّ أَۡشُمر  }القمري ة  ََ يت  ٱۡل ۡعلُوَمَٰ متوا  بذب القعتدة بذب الحجتة  : [197: ]الرقترة  ...  مَّ

بدذه زمهر تمعابر ل ص فصو  السنة  فيحيااًا ييتق الح  فق الصيف  بزحيااًتا 

فق الربيع  بزحيااًا فق الخريف  بزحيااًا فق الةماء  لث  الصتيام زيًلتا  ليعمتاا 

 زااء معا ره فق ا   فصو  العام  المس م

تت  المستت  م راتتو  المةتتق ا،  بزن ينتتز  فتتق دتتذا التتوااي متتاء القتتدر زن يحم 

  لينصتتب الخيتتام  بيعتتي  حيتتاة زمتتره بحيتتاة العة تتافين «لنتتص»  بااي اللتتيق

الين  ينام ل ص الحصص  ل ص الحصراء  لا ا مطاع زن يضع  ذل،       بالجو 

 دذا دو الح   

 الح  رح ة لةقة يرذ  فيها المس م لن اضسه بلن لالته  العرتااا، ام تيلي ة

بعلتتها لرتتااا، بداي تتة االصتتية بالصتتيام  ببعلتتها لرتتااا، لالي تتة االزاتتاة  

ت   ببعلتها يجمتع بتين الرتدن بالمتا  لثت  الحت   فهتو لرتااة بداي تة لالي تة  يمحم 

 يرذ  لن بداه  بيرذ  لن لاله  : اماسان فيها المةق ة

ى المتتا  الحتتي   زن يحتت  لتتن لتتا  ليتتب  فتتالح   بينرغتتق ل مستت م زن يمحتتر 

مرربر دو الذي يعون بالما  الطيب  ببالني ة الخالصتة  بزل  يعتون فيته رفتث ال
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  (210)«م المبرور ليا له َزاء إالِّ الجنةَوال...  »بل فسوق بل جدا  

 : تدريب على المساواة -2

تت  المعتتاره بالمةتتقا،  بيمتتدر  المستت م  فتتق الحتت  يمتتدر  المستت م ل تتص تحم 

ل تتن فتتق النتتا  زا هتتم  وا تتية اي تتنان ل تتص لعنتتص المستتاباة  ام تتيم جتتاء بز

المةتتط  بجتتاء، لرتتااا، ام تتيم تااتتد  دتتذا لثتت  صتتية الجمالتتة  يقتتف اتت  

ااستان بجتتوار لتن لتتن يمينتته بلتن متتماله  الخضيتتر بجتوار التتوكير  بالصتتغير 

 بجوار العرير  بالغنق بجوار الضقير  

ح بلعتتن فتتق الصتتية ي تت  النتتا  لممتتايزين بميبستتهم بمتتاراتهم  دتتذا ي تتر

ج رابًا  بدذا ي رح بدلة  بدذا ي ترح جرتة  بدتذا ي ترح ثوبًتا  اليًتا  بدتذا ي ترح 

  بلعتن فتق « مترة»ثوبًا رخيًصا  بدذا يلع لمالة ل ص رز ه  بدتذا يلتع 

ة ا  ها  بلرسوا دذه الثيتا  المتق دتق  ا النا  لن دذه الةارا، المميز  الح  تجر 

 زمره باألاضان  

فقط زي الذي اخ مته الخيالتة  « المخيط»و زن الممنوع د بع  النا  ي ن

ل  المقصوا الصنعة  المقصوا دو الثيا  المضص  ة ل ص قدر الجسد  بلهتذا لتم 

  بي تترح اماستتان متتيئًا زمتتره «العرا تتي »ا تتمرل ل ثيتتا  المتتق تصتتنع بفيهتتا 

  ل  لتتيح دتتذا دتتو المقصتتوا  المقصتتوا زن ي تترح اماستتان الثيتتا  «بتتالمنورة»

 يمدر  ل ص لعنص المساباة  دذا دو لا يريده ام يم  الطريعية  بزن 

                                        

رباه لال،  بالرختاري  بلست م  بالمرلتذي  بالنستا ق  بابتن لاجته  لتن زبتق دريترة  (210)

له  رضق هللا لنه امتا  المنمقتص لتن   »«... العمرة إلى العمرة كفِّيارة لميا بينمميا»: بزب 

 ( 582برقم  1/342« )المر يب بالمرديب
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فق  احة لرفا،  بقد تساببا زلتام هللا      يقف الجميع فق لرصة لرفا،

فق زبا تط زي تام  ص ص هللا ل يه ب  م  ا  هم  وا ية  بلذل، قا  النرق لز بج 

لعربيي يا أيِّما النيا  إنِّ ربكيم واحيدإ وإنِّ أبياكم واحيدإ أال ال فُير »: المةريق

إ وال لعجميِّ على عربييإ وال ألحمير عليى أسيودإ وال أسيود عليى  على أعجميِّ

   (211)...« أحمر إالِّ بالتقوى

 الح  تدريب ل ص المساباة الحقيقي ة  

 : تدريب على الوحدة -3

ة باحدة  آلنا بر   باحتد  باترعتا  بدو تدريب ل ص الوحدة زيًلا  دذه زل 

ة  بلها ددل باحتد  بلهتا لتنه  باحتد  بفتق ر وًل باحدًا  بزا ، معا ر باحد

بحتتدة المةتتالر  ببحتتدة الةتتعا ر  ببحتتدة الهتتدل  : الحتت  تمج  تتص دتتذه الوحتتدة

ببحتتدة الستت و   ببحتتدة العمتت   فالعتت  يتتاا بن زلمتتاًل باحتتدة  ببحتتدة القتتو  

  ...«لبيَ اللمم لبيَ »: بالهمال

ييِتِهٓۦٰ }: دتتذه الوحتتدة تجس تتد دتتذا المعنتتص العريتتر يية  إِنَّ َهَٰ ييتُكُۡم أُمَّ ِحييدَة  أُمَّ  (212) ...  َوَٰ

تتة االرنيتتان المرصتتوص يةتتد  بعلتتها بعًلتتا  [92: ]األاريتتاء   ينرغتتق زن تقتتف األل 

ا،  يجتب زن بخصوًصا اذا ح ا بساحمها الةدا د بزحالا بها المحن بالعربت

 تمجس د بحدتها حينئذ 

                                        

زب ط زي ام المةريق  بقتد ربادتا زحمتد فتق  ص ص هللا ل يه ب  مقطعة لن خطرة النرق  (211)

« الضتتمد الربتتااق لتتع متترحه ب تتو  األلتتااق»لتتن حتتديث زبتتق التترة  اا تتر  «لستتنده»

( ثتم 5622بترقم  3/586« )لجمع الزبا د»(  بزبرادا الهيثمق فق 427برقم  12/226)

 رباه زحمد برجاله رجا  الصحيد  : قا 

 .}َوأَنَُا َربُّكُۡم فَحۡعبُدُوِن : بتمممها (212)
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 الح  يجس د دذه الوحدة بدذا المعنص العرير  

 : سالمتجسيد لمعنى ال -4

 «   السيم»يجس د الح  اذل، لعنص آخر  بيدر   المس مين ل يه  اا ه لعنص 

يمهمون المس مين بيا هم الاة حر   بالمست مون التاة  تيم  برح تة الحت  

 م الص زرض السيم فق كلن السيم تدريب ل ص لعنص السيم  دق رح ة  ي

الريتتا الحتترام       الععرتتة     األرض المقد تتة: زرض الحتت  زرض الستتيم

لتو رزيتا »:  رضتق هللا لنته الذي لن اخ ه اان آلنًتا  بقتا  فيته ابتن الخطتا 

عَۡلنَا ٱۡلبَۡييَت َمثَابَية  }  «فيه قات  زبق لا لسسمه بيذى ََ ي َوإِۡذ  : ]الرقترة  ... الِِّلنَّياِ  َوأَۡمن 

لة ل ي صاا صيددا  بل ي قطع حةيةها  حمتص صتيد الرتر ل [125   زرض لحر 

َم َعلَۡيكُۡم َصۡيدُ ٱۡلبَرِِّ َما دُۡمتُۡم ُحُرم  }يمح بل يذبد     [96: ]الما دة  ... اَوُحرِِّ

ألن لع تتم زلمتتا  الحتت  فتتق ذي القعتتدة بذي  زميين الَييم زميين السييالم:

لان  ٰٓأَيَُّما ٱلَّ }الحجة  بدما مهران لحر  ِ َواَل ٱلشَّيۡمَر يََٰ ََّ ٰٓئَِر ٱ لُّوا  َشيعََٰ َِ ِتيَن َءاَمنُوا  اَل تُ

ئِيييدَ 
ٰٓ يييَراَم َواَل ٱۡلَميييۡدَي َواَل ٱۡلقَلََٰ ََ   جعتتت  هللا األمتتتهر الحتتترم دداتتتة [2: ]الما تتتدة  ... ٱۡل

 ها الدلاء  بي صان فيها السيم يها القما  بت حقن فيفاجرارية ل مس مين  يوقف 

لعنتتص الستتيم  : لص المستت مين فتتق دتتذه الرح تتة الع يمتتةدعتتذا يع  تتم هللا تعتتا

 بزلما  السيم  

 : الَم ممتمر عالمي -5

تتة ام تتيلية لتتن  تتة ام تتيلية  تجممتتع فيتته األل  بالحتت  لتتاتمر ربتتااق لرل 

لةارق األرض بلغاربها  لاتمر لم يدع اليته ل ت، بل زليتر بل ر تيح  اا متا 

لنتا  التتص دتذا المتتاتمر  لي مقتوا ل تتص   التا التز بجتت التا اليته ر   العتتالمين 
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ا مة  واء  ل ص ا مة ام يم  فينرغق ل مس مين زن يسمضيدبا لن دتذا المتاتمر 

 السنوي الع يم  

ي مقتتق اتت  لتتام احتتو ل يتتواين زب زاثتتر لتتن المستت مين  فهتت  يستتمضيدبن؟ دتت  

يةتهدبن لنتتافع لهتم؟ دتت  يمدار تتون لةتعيتهم؟ دتت  يمعتتابن زدت  التترزي فتتيهم 

ل تتص لتتا يجتتب لم تته؟ زم زن النتتا  يتتذدرون بيجيئتتون بلتتم يستتمضيدبا لتتن دتتذا 

 الماتمر الع يم؟ 

مر  حمص ان  زحتددم فتق ان  زلداء ام يم دم الذين يدراون خطر دذا المات

امب تقريتًرا لتن فةت  المنصتير  - بدو لن المرةرين العماة - لطالع دذا القرن

 تي    ام تيم فتق لصتر صتخرة لاتيتة تتمحطم : فق لصتر بز ترابه قتا  فيته

 القترآن: ل يها لحابل، المرةير المسيحق  لا اام ل  يم دتذه التدلا م األربتع

 !(213)بلاتمر الح  السنوي     باجمماع الجمعة األ رولق     باألكدر    

لتا اام المصتحف يقترز : الحيتاة ام تيلية ددعذا قا  دذا الرج  الذي يرصت

اطه بتتالمييين  بلتتا اام األكدتتتر  بيرتتت  صتترال لستتاء  بلتتا اام حض اوتتته بقتتر 

بالع ماء لوجواين يقولتون ا متة الحتق  بيع  متون النتا  التدين  بيتدلون التص 

  بلا االا خطرة الجمعة األ ترولية قا متة  ي مقتق النتا  ل يهتا بيمع متون هللا

ايتتنهم  بيمتتذاربن لتتا استتوه  بيمنرهتتون لمتتا  ض تتوا لنتته  بلتتا اام لتتاتمر الحتت  

                                        

م المدار  المق زاةيبدا   بالخضاق بالضة   ر - بالحمد هلل - بلذل، باء، لحابلتهم (213)

، المتق  لودتا  بالمجتي  بالمعادد المق ز  سودا  باأللوا  المتق بتذلودا  بالعمتب المتق بك 

لَُمۡم ِليَُ يدُّوا  أَۡمي}إِنَّ ٱلَِّتيَن َكفَيُروا  يُنِفقُيوَن : ةربدا بين المس مين  بصدق هللا الع يم اذ يقو ا َوَٰ

ُِۚ فََسييُنِفقُونََما ثُيمَّ تَُكيوُن َعلَيۡيِمۡم َحۡسيَرة  َعي ََّ َۡ  ثُين َسيبِيِر ٱ َشيُروَن مَّ يُ َۡ َمينََّم يُ ََ ا  إِلَيىَٰ   لَبُيوَنۗ َوٱلَّيِتيَن َكفَيُروٰٓ

  [36: ]األاضا 



 297 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

السنوي يجمع المس مين لتن زقاصتق األرض  يجمتع متماتهم  بيحيتق لتواتهم  

ع المرةتير زن مطيبيذا ردم بتربهم بايتنهم  لتا االتا دتذه األربتع قا متة ف تن يست

مه   ينجد فق لهم 

دذا لا ينرغق زن اسمضيد لنه احن المست مين لتن دتذا المتاتمر الع تيم  التذي 

يعقد  نويًا  بلتا يستمطيع زحتد زن يمنعته  بل يستمطيع زحتد زن يمتدخ  فتق لقتد 

 دذا الماتمر الربااق اماسااق العالمق الع يم 

 : يا زيها امخوة

لتترل قيمتتة دتتذا المتتاتمر  باتتان يع تتن فيتته  صتت ص هللا ل يتته ب تت مان النرتتق 

تتة  فتتق زب    تتنة حتت   فيهتتا زبتتو بعتتر  رضتتق هللا لنتته القتترارا، الع يمتتة المهم 

تة ص ص هللا ل يه ب  مبالمس مين  زل ن النرق  زل تن : فق ذل، الحت  لرتاائ لهم 

م لةتر   ااهاء العهوا بينه ببتين المةتراين  بزل تن زا ته ل يحت  بعتد دتذا العتا

 الريا ل ريان بل يطول ب

بنضستته حجمتته الوحيتتدة   صتت ص هللا ل يتته ب تت مبفتتق الستتنة الماليتتة حتت   النرتتق 

تتتة التتتوااع بحجتتتة التتتري   فتتتيل ن ل تتتص النتتتا  لرتتتاائ ام تتتيم العالمي تتتة  حج 

إن دمياءكم وأميوالكم حيرام علييكمإ كَرمية ييومكم هيتاإ ...  »: اماسااي ة  بقا 

: ل ن بيااه الع يم ل ص النا  قتا ًي   بز(214)...« في شمركم هتاإ في بلدكم هتا

  «أال هر بلَت  اللمم فاشمد»

                                        

تة النرتق  رضتق هللا لنتهقطعة لن حتديث جتابر بتن لرتد هللا  (214) صت ص هللا فتق بصتف حج 

« صتتحيد لستت م بةتترل النتتوبي» :  اا تتر«صتتحيحه»  التتذي رباه لستت م فتتق ل يتته ب تت م

 ( ل  اار الضعر  8/182)
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احتتن ل ينتتا زن استتمضيد لتتن دتتذا الحتت   ل ينتتا زن استتمضيد لتتن حجنتتا احتتن 

تة لممستعة باميمتان  تة ل كالتا زل  المس مين  باع ن ل ص الدايا ا  ها زن  دذه األل 

بر تتولها  بلتتن تمخ  تتص لتتن دتتذا      بمحمتتد دا     بقرآاهتتا     بتتدينها     بربهتتا

ل  الدين  بزا ها تقف صضاا باحدًا زلام ا   لتدبان ل تص لقد  تاتها  بزا هتا لتن تضتر 

فق لسجددا األقصص الذي ربطه القرآن بالمستجد الحترام فتق  تورة لعربفتة  

َن ٱلَّييِتيٰٓ أَۡسييَرىَٰ }: جعتت  دتتذا لرمتتدز ام تتيء بجعتت  اآلختتر لنمقتتص ام تتراء َََٰ ُسييۡب

ييَراِم إِلَييى ۦ لَييۡيال  بِعَۡبييِدهِ  ََ ييَن ٱۡلَمۡسييِجِد ٱۡل َرۡكنَييا َحۡولَييهَُ ِلنُِريَييهَُ ِمييۡن  مِِّ ٱۡلَمۡسييِجِد ٱأۡلَۡلَ ييا ٱلَّييِتي بََٰ

 ٰٓ تِنَا    [1: ]ام راء  َءايََٰ

ل فق المسجد الحرام  ل ينتا  ة فق المسجد األقصص  اما لم تضر  ل األل  لن تضر 

ص يعون حجنتا لرتربًرا  بذارنتا زن اع ن دذا فق دذا المو م بفق ا  لو م  حم

 لغضوًرا  ب عينا لةعوًرا  بلم نا لرربًرا  ان ماء هللا  

  ال هم ا ضر لنا لا للص  بزص د لنا لا بقص

ِن َواَل تَۡجعَييۡر فِييي لُلُوبِنَييا ِغييالِّ   ... } يَمَٰ نِنَييا ٱلَّييِتيَن َسييبَقُونَا بِييحإۡلِ ۡخَوَٰ َربَّنَييا ٱۡغِفييۡر لَنَييا َوإِلِ

ِحيمإ لِِّلَِّتيَن ءَ  ََ َرُءوف  رَّ ٰٓ إِنَّ    [10: ]الحةر  اَمنُوا  َربَّنَا

 االوا هللا يسمجب لعم  

 : الخطرة الثااية

ا بعد زي ها امخوة المس مون  : زل 

ل كا  العتتتدبان ام تتترا ي ق الغامتتتم قا ًمتتتا لمرجًحتتتا  ل يستتتمحق لتتتن زحتتتد  

العتالم  يمحدى العر  ات   العتر   بيمحتدى المست مين ات  المست مين  بيمحتدى

بي ة المق يم عهتا  بل يم ت، زحتد فتق المنطقتة  ا   العالم  ألاه يعمز  بمر اامه النو 
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ميئًا لن ذل،  بيعمز بيبليا ه بح ضا ته لتن األلريعتان  بالتذي ياي دباته فتق ات  

 لا فع   بيصدقواه فق ا  لا قا   بيسندباه فق ا   لدبان يقوم به  

رنان الةقيق قا ًما  متالًخا برز ته  ثاايًتا ل كا  دذا العواا ام را ي ق ل ص ل

ا بنضسه    لعطضه  لغمرا

ل كا  دتتذا العتتدبان يياتت  لتتن اربلنتتا لناقيتتد العنتتب  بيطعمنتتا احتتن لتتن 

الغلب ل ينا  الغلب ل تص لرنتان  الغلتب  (215)« لناقيد الغلب»تر اامه 

  ص حز  هللا الذي يدافع لن بلنه ل

د  اان الدفاع لن التولن خطتي زب خطيئتة  دت  اتان التدفاع لتن األبلتان 

المحم ة جريمتة؟ فتق زي ل ترل؟ فتق زي ف ستضة؟ فتق زي ايتن؟ فتق زي  لتذدب؟ 

 فق زي  قااون؟ الواا ل ص ذل،  

زلتتتيح لتتتن حتتتق التتتولن المحمتتت  زن يجنتتتد زبنتتتاءه ل تتتدفاع لنتتته زلتتتام العتتتدب 

 المغمصب؟ 

صتواريل العاتيومتا ل تص متما  ا ترا ي   لم ي جرم حتز  هللا حينمتا زل تق 

ان له الحق ا   الحق فق زن يدافع لن اضسته  با ترا ي  دتق الممحرمتة اا ًمتا  

 بدق الراا ة اا ًما  

المستتتيلة ليستتتا حتتتز  هللا  بليستتتا : بزحتتتب  زن زقتتتو  لعتتتم زي هتتتا امختتتوة

زاتا التذي لع تر، ل تق  : صواريل العاتيوما  دذه ا  هتا تعتي، زمتره بمتا يقتا 

الماء  ااته تحعتم التذ ب فتق الحمت   ان ا ترا ي  تريتد زن تع  منتا اذا ان تا جه نتا  

                                        

 تممها  العم ية المق قالا بها ا را ي  ضد لرنان فق قااا  برال ضحيمها زلداا اريرة  (215)

 «   القرضابي»م 18/4/1996باان ذل، فق « لناقيد الغلب»ا را ي  
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زا هتا  تيدة المنطقتة  بزا هتا دتق : بتنرهنا اذا ان ا  ض نا  بزن تتذاراا اذا ان تا استينا

م  بتضع  لتا تةتاء  بتحعتم لتا  الممحعمة فق الرقا   تيلر بتنهق  بتح   بتحر 

ا تضع     تريد  ل ت سي  لم 

 لا تريده ا را ي    دذا

اذل  لرنتان  باذل       ترايتع لرنتان: المستيلة«  حتز  هللا»ليسا المستيلة 

 وريا  باذل  العتر   حمتص يرضتخوا لمةتيئة ا ترا ي   حمتص يستير الجميتع 

  تمعنا بزلعنتا  حمتص ينحنتق الجميتع: فق راا  ا ترا ي   حمتص يقتو  الجميتع

 رااعين  بيطيلئوا زذلء  اجدين 

     بالذ   العربتق     ي  تضع  ذل، مالخة  ألاها ترى العجز العربقبا را 

ق العربتتق  بحيتتث ل اتترى     بالهتتوان العربتتق امتتا ق تتا لعتتم فتتق  - بالممتتز 

ل ارى احمجاًجا صارًخا  ااما ارى احمجاجتا،      صراًخا - الجمعة الماضية

 اليق ان بالصراخ يوقظ الن عسان  دالسة  بالهمح ينيم

  ف لا اراه  دذا لر

فق لدبااها  بدذا يثرا لنا بيااتد لنتا لتا ق مته      ا را ي  لممااية فق  ي ها

زن  امردابق األارر فتق دتذه : لن قر  باررته  بل كلا زقوله بزارره بزطاد ه

المنطقة ليح دو جمالة حما  بليح دو الجهاا ام يلق  بلتيح دتو حتز  

لقد تتاتهم بلتتن زبلتتااهم  امردتتابق   هللا  فهتتالء ا  هتتم زبطتتا  يتتدافعون لتتن

 «   ا را ي »األارر دو 

ل تتص  - حينمتتا اااتتا لصتتابا، - ا تترا ي  قالتتا لنتتذ قالتتا بقرتت  زن تقتتوم

 امردا   
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؟ العصتابا، «األرجتون»بلصتابا، « الهاجااتاة»لن لن ا ينستص لصتابا، 

بتا التديار  ببقتر، بطتون النستاء   المق  ضعا الدلاء  باهرتا األلتوا   بخر 

 بفع ا األفالي   حمص فر  النا  لن بيوتهم لذلورين  

اااتتتا دتتتذه ا تتترا ي  قرتتت  زن تقتتتوم لهتتتا ابي مهتتتا  ببعتتتد زن قالتتتا ابي مهتتتا 

 زصرحا زاثر اردابًا  

 فق المنطقة « امردابق األارر»ااها 

هتتة التتص العتتر «  هللاحتتز»ان  المستتيلة ليستتا  اتت          ااهتتا ر تتالة لوج 

اتهتا المست  حة - زن  ا را ي : العر  قتاارة ل تص الوصتو  التص  - بطا راتها بقو 

زي  لاصتتمة لربيتتة  ل يمنعهتتا لتتن ذلتت، لتتااع  بل يصتتد دا صتتاا  بل يرا دتتا 

ة المتق ترالهتا؟ ل  راا  بلو زراا، ا را ي  ذل، لضع ا  لتن يمنعهتا؟ زيتن القتو 

ة فق بيا العتر  بل فتق بتيا المست مين تم ت، زن تتراع ا ترا ي   بزن  اجد قو 

  زب اصتتف صتتاع  زب ربتتع صتتاع!! بل اقتتو  تتترا لهتتا الصتتاع صتتاًلا باحتتدًا

 اما يقولون  « الصاع صالين»

 فق لوقضنا  - زيها امخوة - دذا لا اراه

واه  ؟! «بقتف التيق النتار»باآلن يمناابن بوقف التيق النتار؟ لمتاذا تستم 

: بد  دنا  اار لمراالة لن الجاارين حمص يوقف اليق النار؟ لمتاذا ل تستمواه

 ايقال العدبان؟ 

بدب زن  العدبان قد بقف  فما دق اميجة آثار العدبان؟ الريا المتق د جتر، 

باتتزل زد ودتتا  حتتوالق اصتتف ل يتتون لتتن الةتتيوخ باأللضتتا  بالنستتاء ازحتتوا 

ياِو }دا مين ل ص بجودهم  تاراين بيوتهم بلساانهم   ََ عَِفيَن ِميَن ٱلرِِّ ُۡ إاِلَّ ٱۡلُمۡستَ
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ِن اَل يَۡسيتَ  لتاذا تعتون  [98: ]النستاء  َواَل يَۡمتَيدُوَن َسيبِيال  ِطيعُوَن ِحيلَية  َوٱلنَِِّسآِٰء َوٱۡلِوۡلدََٰ

اميجتتة بقتتف التتيق النتتار؟ لتتاذا تضع تتون بهتتالء؟ لتتاذا تضع تتون بتتالقرى المتتق 

د د لا  بلحط ا، المياه بالعهرباء المق ح طما بلئا، المييين المق خسترتها 

بمها الحرب   األد ية؟  لرنان  بدق تحاب  زن تعمر زرضها المق خر 

لرنان لهد ا با ممرار  ا  ما حاب  زن يرنق ددلوا لا بناه  بذلت، زن  لرنتان لته 

تتة  اا تته ب تتد يمعتتن زن ينتتافح ا تترا ي  فتتق  تتوق  - فتتق المستتمقر  - لريعتتة خاص 

القمصاا  المق تريد ا را ي  زن تسيطر ل يها بحددا  لرنان قد يعون لته متقء 

تلر  لرنان حمص ل تقوم لته قا متة  بل  فق  وق المنافسة  فمريد ا را ي  زن

 يطمع زن يعون له اقير زب قطمير فق ت ، السوق  

ا ترا ي  تريتد زن تنضترا بالمنطقتة  تريتتد المنطقتة ل ًعتا خالًصتا لهتا  تصتتو  

 فيها بتجو   بتعربد اما تةاء  

 دذه دق ا را ي   

ل فترق  ا را ي  ايان اخي  ل ص المنطقة  قا م ل ص ال مصا  بالعدبان 

   ل فرق بين دذا بذا   «ال يعوا»بحز  « العم »فق ذل، بين حز  

زي  :  - حمتارا العرتتااي: ا تمهما -   تئ  زلرابتق اتتان لنتده حمتاران  تتيئان

؟ فقا   دذا بدذا! زي ايدما مر  : حماري، مر 

 : العم   بال يعوا  اما يقو  الةالر: ايلها مر  

 بلتتتيح فتتتيهم لتتتن فمتتتص لطيتتتع

 

 هللا ل تتتتتتتتص الجميتتتتتتتتعف عنتتتتتتتتة 

يية  }  بتتين دتتذا بذا    ل فتترق [38: ]األلتترال  ...  لَّعَنَييۡت أُۡختََميياكُلََّمييا دََخلَييۡت أُمَّ

بل لتن « متالير»بل لتن « رابتين»زثتيم  ل يقت   لتن   ضال« بريز»زليقًا  
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   ا  هم  ض احون «بيجن»

القاتت   الستض ال « بريتز»ينرغق زن يع م دذا التذين بضتعوا زيتديهم فتق زيتدي 

ثا يده الاء ال رناايين   التذين «قااتا»الاء األلضا  بالنساء فق قرية      الذي لو 

ق م وا بغير حق ال  زن يقولوا ربنتا هللا  حمتص التذين ا تم   وا بع تم األلتم الممحتدة 

 ض ربوا  حمص الذين اااوا يرارون  ي ارة ام عال ض ربوا بذ بحوا  

  بيمتو  لتز بجت ق يتده  زن يستمغضر هللا دذا  ضال ينرغق لمن بضع يده فت

 (216)اليه  بيغس  يده  رع لرا، احدادن بالمرا  

با ل يتته  با تتممرزبه   احتتن زلتتام  تتض احين لعمتتدين لار تتوا امثتتم  با تتممر 

ة لن ت   اذل،  باما يقو  الةالر: بزحب زن زقو  لهم  : ان  دذه األل 

ة  باذا الذ ا  ا منعجا لت، لتر 

 

 ا ذ ابًتتتتا!فحتتتتذار لنهتتتتا زن تعتتتتو

تة تستمنع  بتسملتعف   تي هر لنهتا األبطتا  التذين ييختذبن   لن ت ت  األل 

بثتتيردم لتتن المعمتتدين ل يهتتا  بان ذلتت، لقريتتب ان متتاء هللا  بلتتا ذلتت، ل تتص هللا 

ٰٓ أَن يُييتِمَّ }بعزيتتز  بلنتتداا بةتتا ر القتترآن بالستتنة بالمتتاريل بالواقتتع  ُ إاِلَّ ََّ َويَييۡأبَى ٱ

ِفُرونَ  نُوَرهَُ َولَۡو َكِرهَ  [32: ]الموبة  ٱۡلَكَٰ
(217)  

 : يا زيها امخوة

                                        

 «صتحيحه»قياً ا ل تص لستيلة تطهيتر اماتاء اذا بلتغ فيته الع تب  فقتد ربى لست م فتق  (216)

 ميور إنياء أحيدكم إذا وليم فييه »: رضتق هللا لنتهلن زبق دريرة  « ننه»بزبو اابا فق 

لنتد الرتزار   «إحيداهن»: بفتق ربايتة  «ا الكلب أن يَسله سبع ميراتإ أوالهين بيالتر

ل منتتابي  «فتتي  القتتدير»جتتب حم هتتا ل تتص المقيتتدة  اا تتر يبل تتص صتتحمها فهتتق لط قتتة 

 ( 1/37نعا ق )صل  « ر  السيم»ب   (5280برقم  4/272)

ِهِمۡم   فِ يُِريدُوَن أَن يُطۡ }: بزبلها (217) ِ بِأَۡفَوَٰ ََّ   وا  نُوَر ٱ
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احن لقر ون ل ص العيد  بل ينا زن اسمقر  دذا العيد بما ينرغق له  لن توجته 

التتص هللا لعتتع زن يمتتن  ل تتص المستت مين بعيتتد يضرحتتون فيتته الضرحتتة الحقيقيتتة  

ُِۚ  4ۡمِمنُييوَن  يَۡفييَرُح ٱۡلمُ َويَۡوَمئِييت  }: يضرحتتون بتتنهللا هللا ََّ    يَنُ ييُر َميين يََشييآٰءُ بِنَۡ ييِر ٱ

   [5  4: ]الربم

ل ينتتا زن اتتااي الةتتعا ر المتتق ل رهتتا ام تتيم لن تتا  ام تتيم متترع فتتق ليتتد 

لهتترة ل صتتا م لتتن ال غتتو بالرفتتث بلعمتتة ل مستتااين  « صتتدقة الضطتتر»الضطتتر 

  تتذايًرا لستنة ابتراديم  بتو تعة ل تص «األضتحية»بمرع فتق ليتد األضتحص 

بالمستتتااين  فام تتتيم ل يريتتتد زن تعتتتون فرحتتتة العيتتتد التتتنضح بل تتتص الضقتتتراء 

لقصتتتورة ل تتتص الواجتتتدين بالمو تتترين ل تتتص حتتتين يحتتترم لنهتتتا المعتتتدلون 

« األضتحية»فق ليد الضطر  بمترع « صدقة الضطر»بالمعسربن  لذل، مرع 

 فق ليد األضحص  

بيجوك ل مس م زن يلتحق فتق ب تد آختر  اذا اتان دنتا لست م لتن بااستمان زب 

لن اليمن زب لن لصر  بله زد  بزقار  دنا  فق ب تده  يستمطيع  بنجياش زب

ا لنه فق ب د دتو زمتد  حاجتة لتن دتذا الر تد التذي ب  تع  زن يوا  هم فق زن يلحو 

 ل يه هللا تعالص  

باتتذل، يستتمطيع المستت م زن يةتتمري زضتتحية لتتن ب تتد ا تتيلق يوا تت  لتتن 

 فق الض رتين     جياشفق بن     فق السنغا      فق ايجيريا - يلح ق لنه دنا 

فتق زي  ب تد لتن دتذه      فق ف سطين  فق الةيةتان     فق الرو نة بالهر ،    

تتة باحتتدة  يستتعص بتتذلم هم زااتتادم  بدتتم يتتدر ل تتص لتتن  - الر تتدان فالمستت مون زل 

  «اار ام تتيم»  تتوادم  بدتتم جميعًتتا اختتوة  بزبلتتان ام تتيم يستتميها الضقهتتاء

 فهق اار باحدة 
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ز مطيع زن زبا   زخق المست م فتق ب تد آختر زد ته زمتد  حاجتة  بزاتا بلذل، زاا 

ق دنا ان اان لندي  عة زب زامضق بةراء ال حم زب بيخذ ال حم لن جتا ري زضح 

 بقريرق بل حرم فق ذل، زبدًا 

تمخيت »: قتا  صت ص هللا ل يته ب ت مام يم زجاك اقت  الزاتاة  لتع زن النرتق 

بلعتتتن الضقهتتتاء زجتتتاكبا اقتتت  الزاتتتاة  (218)«مييين أغنييييائمم فتيييردِّ عليييى فقيييرائمم

للمرارا،  اين ينق ها اماسان الص قرابة له  زب الص ب د زمد حاجة  زب التص ب تد 

ولته فيه لجالة زب فيه اارثة  ألن المس مين لملالنون فيمتا بيتنهم  بدتذا لتا اق

 بالنسرة لرضحية 

ز تتماا »فتتق  تعتتالصزريتتد زن زارتته امختتوة التتص زانتتا  نصتت ق العيتتد بمةتتيئة هللا 

استتي  هللا زن يعيتتد ل ينتتا زلثتتا  دتتذا العيتتد  بل تتص زلمنتتا « اتتااي قطتتر الرياضتتق

 العررى  باأللن باميمان بالسيلة بام يم بالموفيق لما يحب بيرضص  

ال هم اجع  يولنا خيتًرا لتن زلستنا  باجعت   تداا خيتًرا لتن يولنتا  بزحستن 

 لاقرمنا فق األلور ا ها  بزجراا لن خزي الدايا بلذا  اآلخرة  

ال هم  اجمع ا مة دذه األلة ل ص الهتدى  بق وبهتا ل تص المقتص باضو تها ل تص 

بخيتتر اتهتتا ل تتص لمتت  الخيتتر المحر تتة  بلزا مهتتا ل تتص الجهتتاا فتتق  تتري ،  باي  

 العم  

ال هتتم ب   زلوراتتا خياراتتا  بل تتتو   زلوراتتا متتراراا  بل ته عنتتا بمتتا فعتت  

 السضهاء لن ا  بل تس  ط ل ينا بذاوبنا لن ل يخاف، بل يرحمنا  

                                        

 لرا   لمضق ل يه لن حديث ابن (218)
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 ا لطمئنًا   خاء رخاء  ب ا ر بيا المس مين ال هم  اجع  دذا الر د آلنً 

وتنتتتا فتتتق الرو تتتنة ال هتتتم ااصتتتر اخوتنتتتا فتتتق ف ستتتطين بلرنتتتان  بااصتتتر اخ

بالةيةان  بااصتر اخوتنتا فتق اةتمير بالستواان بااصتر اخواانتا المجادتدين 

تتذ بييتتدي اخوتنتتا الملتتطهدين بالمممحنتتين  ال هتتم  فتتق  تتري ، حيثمتتا اتتااوا  بخ 

ت، ز ردم  باجرر برحمم، ار هم  بتو   بعنايم، زلردم    افع، بقو 

ل تيهم بي ت، التذي ل يترا  ال هم ل يت، بيلتدا ، زلتداء ام تيم  ال هتم  زاتز  

لن القوم المجرلين  ال هتم  اا تا اجع ت، فتق احتوردم باعتوذ بت، لتن متربردم  

 ال هم ل تدع لهم  ريًي ل ص زحد لن لراا  المالنين  

ِم َربَّنَيا ٱۡغِفييۡر لَنَيا ذُنُوبَنَييا َوإِۡسيَرافَنَا فِيييٰٓ أَۡمِرنَيا َوثَبِِّييۡت أَۡليدَاَمنَا َوٱنُ ييۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَييۡو }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ِن َواَل تَۡجعَيۡر فِيي لُلُوبِنَيا ِغيالِّ  لِِّلَّيِتيَن } يَمَٰ نِنَا ٱلَِّتيَن َسيبَقُونَا بِيحإۡلِ ۡخَوَٰ َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا َوإِلِ

ِحيمإ  ََ َرُءوف  رَّ ٰٓ إِنَّ   [10: ]الحةر  َءاَمنُوا  َربَّنَا

 بلن ذري اتنا  ربنا بتقر  الاء  ربنا اجع نا لقيمق الصية

 ربنا ا ضر لنا بلوالدينا بل مالنين يوم يقوم الحسا   

 .ال هم آلين

ُ يَعۡ } ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِرۗ َولَِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ لَيُم َوأَلِِم ٱل َّ

  [45: ]العنعرو،  َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 



 307 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

 خطرة ليد األضحص -17

 هـ1416ألقيت بمدينة الدوحة عام 

 زارتتر  هللا هللا زارتتر  هللا زارتتر  هللا زارتتر  هللا زارتتر  هللا زارتتر  هللا زارتتر  هللا

 زارر  هللا زارر 

الحمد هلل الذي بنعممه تمم الصتالحا،  ببضلت ه تمنتز  الخيترا، بالرراتا،  

ا بلتا ان تا لنهمتدي ذا،  الحمتد هلل التذي دتدااا لهتببموفيقه تمحقق المقاصد بالغاي

لول زن ددااا هللا  الحمد هلل الذي زتم  ل ينا اعمتة ام تيم  بزامت  لنتا دتذا التدين 

ة زخرجا ل نا   تيلر بتالمعربل بتنهتص لتن المنعتر  القيم  بجع نا به خير زل 

 بتالن باهلل  

بخير اما  زاز   بزارلنتا زمهد زن ل اله ال هللا بحده ل مري، له  خص نا 

ٱۡليَيۡوَم }لنهتام ام تيم : بخير ارق ز ر    بزتم ل ينا النعمة بيل م لنهام مرع

يَئَِا ٱلَِّتيَن َكفَُروا  ِمن ِدينِكُۡم فاََل تَۡذَشۡوهُۡم َوٱۡخَشۡوِنُۚ ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَكُۡم ِديينَكُۡم َوأَۡتَمۡميُت 

َم ِدين  َعلَۡيكُۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَ  ۡسلََٰ    [3: ]الما دة ا كُُم ٱإۡلِ

بزمتتهد زن  تتي داا بالالنتتا بز تتوتنا بحريرنتتا لحمتتدًا لرتتد هللا بر تتوله  لع  تتم 

النتتا  الخيتتر  بدتتااي الرةتترية التتص الرمتتد  بقا تتد الخ تتق ل حتتق  صتت وا، هللا 

ُروهُ َونََ يُروهُ }ب يله ل يه  بل ص آله بصحره الذين  َوٱتَّبَعُيوا  َءاَمنُيوا  بِيهِۦ َوَعيزَّ

ونَ  َُ ََ هُُم ٱۡلُمۡفِل ئِ
ٰٓ لََٰ برضق هللا لمتن التا  [157: ]األلرال  ٱلنُّوَر ٱلَِّتيٰٓ أُنِزَو َمعَهَُٰٓ أُو 

 بدلوته  بادمدى بسنمه  بجادد جهااه الص يوم الدين  

 هللا زارر  هللا زارر  هللا زارر  
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ا بعد فيا زي ها امخوة المس مون  : زل 

اه هللا      احتن فتق يتوم العيتد ليتد األضتحص  فتق يتوم الحت  األارتر امتا  تتم 

اه ر وله  تعالص   فق دتذا اليتوم ت قلتص لع تم لنا ت، ص ص هللا ل يه ب  مب م 

بعد زن بقضتوا بتاأللح فتق  - يذدب الحجام الص لنص ليرلوا جمرة العقرة: الح 

صتتعيد لرفتتا،  ببعتتد زن زفاضتتوا التتص المزالضتتة  ببعتتددا يتتذدرون التتص لنتتص 

تتربن بيتتذبحون زب ينحتتربن   - ا الةتتيطان ال عتتينليرجمتتو ثتتم  يح قتتون زب يقص 

ُُوا  تَفَثَُمۡم َوۡليُوفُوا  نُيتُوَرهُۡم }بيذدرون الص الععرة لا ضين لوال امفاضة  ثُمَّ ۡليَۡق

فُوا  بِحۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِيِِّۖ    [29: ]الح   َوۡليَطَّوَّ

لتتن زاحتتاء العتتالم  دتتذا يتتوم الحتت  األارتتر  فتتق دتتذا اليتتوم يجممتتع المستت مون

لمث ين لن ا  ب د  ل يواان جاطبا لن مم ص الر تدان  بمتم ص األلتوان  بلخم تف 

األجنا   بلخم ف ال غا،  بلخم ف الطرقا،  بلعن ذابا بينهم الضتوارق  فتي 

يعتترل ز تتيوي لتتن افريقتتق  بل لربتتق لتتن لجمتتق  بل  نتتق لتتن فقيتتر  بل 

د بل لستتتوا  بل حتتتاام  بل زليتتتر لتتتن خضيتتتر  ل زبتتتي  بل ز تتتوا  بل  تتتي  

 تعالص  لحعوم  الع    وا ية فق دذا الموقف زلام هللا

تتة بعراااتتته تتد األل  الجمالتتة فتتق الصتت وا، الخمتتح توحتتد : جتتاء ام تتيم ليوح 

زد  الحق  الجمعتة توحيتد زارتر  العيتد توحيتد زارتر ألدت  الر تدة  الحت  توحيتد 

ألاثر لن ل يواين  بقتد جتاطبا هللا المس مين جميعًا  يجمع دالء الم يواين زب ا

 لحرلين  ل رين   الين  لا ضين  ق وبهم خامتعة  ليتواهم االعتة  زلنتاقهم هلل

 خاضعة  زاض هم بالدلاء ضارلة 

لن  ير ام يم يقدر زن يجمع دذه المييين فق صعيد باحد؟! الحت  يرترك 
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ة ام تيم امتا قتا  النرتق  م هللا اميرًءا رحي»: لصتحابمه صت ص هللا ل يته ب ت مقتو 

ة    (219)«أراهم اليوم من نفسه لوِّ

ة ام يل ة األل   ي ة فق دذا الح  تمج  ص قو 

ة ام يلي ة ام ، لتا ل يم ت،  يراتا  بلعنتا لر تف ل اووتف لتا  احن األل 

 ام عه  ل احسن توويف قدراتنا  

ة ام يلي ة ام ت، زاثتر لتن زلتف ل يتون لتن الرةتر  ل يتار بربتع »احن األل 

ام ، القوة العداية بدتق اعمتة لتن هللا «  الم يار زب ث ث الم يار فق زاحار العالم

ا  : المن بها ل ص لرااه حينما قا    [86: ]األلرال  فََكثََّركُۡم إِۡذ ُكنتُۡم لَِليال  }َوٱۡذُكُروٰٓ

ة العدا    لعنا قو 

ة المتاا ة ة تم ت، لتن القتواة الماايتة بالقمصتااية  األلتة ام تيلي     لعنا قتو 

الثتتربا، المتتذخورة بالمطمتتورة بالمنةتتورة لتتا ل يم تت، اآلختتربن  لنتتداا لتتن 

 الثربة الزرالية بالثربة المعداي ة بالثربة الما ية  لا ل يم ،  يراا  

تتة  ام تت، زبا تتط القتتارا،  بلنابتتا الر تتال،  بلهتتابط الحلتتارا،  األل 

  يلي ة تم ، لا ل يم ،  يردا ام

تة زل تم ر تالة  تم ت، الر تالة الخالتدة ر تالة ام تيمثم تم ، دذه األ      ل 

ر تتالة المتتواكن  الر تتالة المتتق ربطتتا الستتماء بتتاألرض       ر تتالة الو تتطي ة

بلزجا بين الربل بالمااة  بجمعا بين الدايا باآلخرة  بباكاتا بتين العقت  

                                        

ب فتق بصتف رضتق هللا لنهتلتن حتديث ابتن لرتا   « يرته»زبراه ابن ا حاق فق  (219)

( ل  اار 237)ص « تهذيب  يرة ابتن دامتم»لمرة القلاء  نة  رع لن الهجرة  اا ر 

 الرحوط الع مية بالعويا  تحقيق لرد السيم داربن  
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 بالق ب  ببف قا بين حري ة الضرا بلص حة المجممع  

 الذين ام ، دذه الر الة   احن المس مين بحداا

بام ، المصاار المعصولة المتق ل تمغيتر بل تمرتد   ام ت، الوثيقتة املهيتة 

تتة لتتن األلتتم  ام تت، الوثيقتتة الستتمابية : المتتق ل يم عهتتا ايتتن لتتن األايتتان بل زل 

القتترآن العتتريم  التتذي زازلتته هللا  فرقتتص التتص يولنتتا دتتذا امتتا زازلتته ل تتص ر تتوله 

اقترزه لعموبًتا امتا امتب فتق لهتد لثمتان بتن لض تان  ب ت م ص ص هللا ل يهلحمد 

  رضق هللا لنه

تتة ام تتيلي ة يم تت، دتتذه الوثيقتتة املهيتتة؟! احتتن ام تت، القتتوة : لتتن  يتتر األل 

الرةرية  بالقوة المااية  بالقتوة الربحيتة  بلعن نتا ل اوو تف دتذه القتوى  ايا متا 

ااا لنها  اليهوا يقابلوانتا با تم المتوراة باحتن ل اقتابلهم با تم القترآن  دتم  ترر 

عتون تحتا رايتة  يمجمعون ل ص الموراة باحن ل امجم ع ل ص القترآن  دتم يمجم 

اليهواية باحن ل امجم ع تحا راية ام يم  دتم يحمرلتون يتوم السترا باحتن 

المستتتجد »باحتتتن ل اقتتتو  « الهيعتتت »ل احمتتترم يتتتوم الجمعتتتة  دتتتم يقولتتتون 

 « األقصص

ة  زخرجنتا اميمتان لتن المعراتة  بالمعراتة فتق زخرجنا التدين لتن المعرات

ز ا ها لعراة اينية  اليهوا خ طوا القوليتة بالتدين  باحتن لزلنتا القوليتة لتن 

 الدين  

المتتق  - اليهتتوا جتتاطبا لتتن زاحتتاء األرض  لتتن بتتيا متتم ص  التتص ف ستتطين

 با م الموراة با م الم موا      با م الدين - زرض الميعاا: يسموا ها

المعراة بيننا ببين اليهوا لعراتة اينينتة  بات   لتن يريتد اخترام التدين لتن 



 311 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

ة زللص ز  حمها  ل يمعتن زن انمصتر ل تص  ة  بيحرم األل  المعراة يخون األل 

اليهوا ال  بام يم  ببام يم بحده  بدذا لتا يحستب لته اليهتوا زلتف حستا   

: اء بلنتابين متم صدم يريدبن حر  ام يم باخراجه لن المعراة تحا ز تم

ل حينًتتا  باألصتتولية حينًتتا  بالمقصتتوا دتتو  امردتتا  حينًتتا  بالعنتتف بالمطتتر 

  دتتو تنحيتتة ام تتيم لتتن المعراتتة  باختترام ام تتيم لتتن القلتتية  «ام تتيم»

ص قلتتية اينيتتة لمرقتتص قلتتي ة قولي تتة ل مااي تتة فتتق ا راتتا  بفتتق ا تتردم دتتم ترقتت

 توراتي ة ت مواي ة 

 ه زي ها امخوة  دذا لا ينرغق زن اع م

ان  لا جرى فق المد ة األخيرة لن ضر  ل رنان بتهجير ألبنا ه بعتد لعراتة 

ربا  بقم  لن قم  لن األلضتا  بلتن النستاء « قااا» الةهيرة  اصف ل يون دج 

بلن الةيوخ الذين ل يسمطيعون حي تة بل يهمتدبن  تريًي  زراا، ا ترا ي  زن 

ل لنتتا بالعصتتا ال     تاابنتتا اذا لتتم تستتمعوا لقتتولق  بلتتم : غ ي تتة بتقتتو زن ت تتو 

 تطيعوا زلري  فهذا لصيرام  

ضربا ا را ي  بقم ا بذب حا  ثم زبقضا اليق النار  ا   لتا فع نتاه بلتا 

 زن يوقف اليق النار!!: لهث اليدثون لن زج ه

 زدذا ا  لا اريد؟!

ب بلدبان المعمدى  با مصا  المغمصب  بو م ال الم  بقم  القات   يتذد

 بي قصاص؟! 

لوا الةعب الض سطينق  بحاصربا الةعب الض سطينق  بلاذا صنعنا؟   جو 

با الميثتتاق التتولنق! بفتتق دتتذه  جتتاء لتتن يمث تتون الةتتعب الض ستتطينق  ب يتتر 
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المرح ة بالذا، المق لا اان ينرغق زن يضع  فيها دذا  لعنهم فع وا دذا  ب يتربا 

   لا اان فيه تهديد م را ي  بتربيع م را ي 

دعذا ل را ا را ي  بدعذا يجب زن ت جا   ل ينرغق زن يرف  لهتا ل تب  

 لم؟!!: ل  زب اقو  ل: ل يصد  زن اقو  لها

منا   دذا لا جرى ل ص زل 

ة   « قوة»اا ما يجئ الح   ليعطق دذه األل 

الذي بضع الععرتة   ل يه السيم «ابراديم»الح  يذا راا بيبق األارياء بزبينا 

هِ }: «ا تتمالي »دا  دتتو بابنتته برفتتع قوالتتد ٱۡلقََواِعييدَ ِمييَن ٱۡلبَۡيييِت  مُ  َۧوإِۡذ يَۡرفَييُع إِۡبييَرَٰ

ََ أَنَت ٱلسَِّميُع ٱۡلعَِليمُ  ٰٓإ إِنَّ ِعيُر َربَّنَا تَقَبَّۡر ِمنَّا    [127: ]الرقرة  َوإِۡسَمَٰ

تة      بتيب   بيتا بضتع فتق األرض - بدتق آختر األلتم - يربط هللا دذه األل 

هِ }ببإبراديم بالذا،؟ ألاه الذي زلره هللا زن يقيم الم  تة الحنيضيتة  َم  ۧلُيۡر بَيۡر ِملَّيةَ إِۡبيَرَٰ

ي}  [135: ]الرقرة  اإ َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ َحنِيف   ِهيُم يَُموِديِّ  ا َميا َكياَن إِۡبيَرَٰ ا َواَل نَۡ يَرانِيِّ 

ِكن َكاَن َحنِيف   ا َوَما َكانَ َولََٰ ۡسِلم     [67: ]آ  لمران  ِكينَ ِمَن ٱۡلُمۡشرِ  ا مُّ

زقتتام التتدين هلل  حط تتم األصتتنام  بزبتتص ال  زن تعتتون لرااتتته هلل  « ابتتراديم»

 بالاطه هلل  بتوجهه هلل بحده ل مري، له  

دتتتو االتتتق الموحيتتتد  دتتتو رلتتتز دتتتذا الموحيتتتد التتتذي دتتتو ربل « ابتتتراديم»

ة بحياته بجودر دذا الدين   ام يم  ا ا  ها بربل دذه األل 

 ينرغق زن ارترط به « ابراديم»

ص بنضسته فتيلقص فتق النتار « ابراديم» ص بولنه بدتاجر هلل  بضتح  الذي ضح 
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لُيوهُ }: لن زج  توحيد هللا  بلتم يرتا  بمتا زصتابه فتق  تري  هللا  دتد ابه لَيالُوا  َحرِِّ

ِعِلييينَ  ا  َءاِلَمييتَكُۡم إِن ُكنييتُۡم فََٰ ص ابتتراديم بتتالمحريق بل فمتتا بتتال [68: ]األاريتتاء  َوٱنُ يُروٰٓ

نَاُر ُكيونِي بَيۡرد   ... }: المهديد  بلعن هللا حو   النار الص ربل برياحين بقا  لها ا يََٰ

ِهيَم  ٰٓ إِۡبَرَٰ ًما َعلَىَٰ
   [69: ]األارياء َوَسلََٰ

ة لينته  بل هجتة ق رته  « ابراديم» ص بولتده  بف تذة ارتده  بقتر  دتو التذي ضتح 

ص بابنتته الوحيتتد    التتذي بدرتته هللا لتته ل تتص العرتتر  «ا تتمالي »دتتو التتذي ضتتح 

فمع ق به فاااه  با ما اما الولد اما حر ه فق ق ره باكااا تع  قه به  بدنتا  تار هللا 

ل ص ق ب خ ي ه  بزراا زن يممحنه بذبد دذا الولد  باان ذل، فتق رطيتا لنالي تة  

بُنَييَّ إِنِِّييٰٓ      }: لم يعن بحيًا صريًحا ينز  به جرري  ل يه  اا ما رآه فتق المنتام يََٰ

ََ فَييحنُرۡر َميياذَا تَييَرىَٰ  يي َُ   لمتتص اتتان ذلتت،؟ [102: ]الصتتافا،  أََرىَٰ فِييي ٱۡلَمنَيياِم أَنِِّيييٰٓ أَۡذبَ

حينما ب غ لعه السعق  حينما مب  لن الطوق  بزصرد ي رجص لنه النضتع ألبيته  

بُنَيَّ إِنِِّيٰٓ أََرىَٰ فِي ٱۡلمَ }فق دذه الحالة جاء اللمحان  ََ فَحنُرۡر َمياذَا لَاَو يََٰ َُ نَاِم أَنِِّيٰٓ أَۡذبَ

  دنتتا لتتم يعتتن فتتق ربلتتة لوقتتف الوالتتد ال  لوقتتف الولتتد  [102: ]الصتتافا،  تَييَرىَٰ 

ٱۡفعَيۡر      }: دنا قا  ا تمالي  ألبيته«  بلن يةابه زبه فما والم»بالوالد  ر زبيه 

بِِرينَ  ُ ِمَن ٱل ََّٰ ََّ  َستَِجدُنِيٰٓ إِن َشآَٰء ٱ
  اض ذ األبالتر املهي تة [102: ]الصافا،  َما تُۡمَمُرإ

فع  بق لا تالر  ايا ما فنص لن اضسته  بفتر  : زالمق لند   حمص اا ه لم يق  له

ُ }اض ذ لا تالر : لن ذاته  ب  قا  له ََّ  َسيتَِجدُنِيٰٓ إِن َشيآَٰء ٱ
ٰٓأَبَيِت ٱۡفعَيۡر َميا تُيۡمَمُرإ لَاَو يََٰ

بِِرينَ  لتم يتزلم الرطولتة  باا متا بات   األلتر التص هللا لم يتد ع الةتجالة ب  ِمَن ٱل ََّٰ

بِِرينَ }: بقا  ُ ِمَن ٱل ََّٰ ََّ    َستَِجدُنِيٰٓ إِن َشآَٰء ٱ

 ت  م الوالتد بلتده ب ت  م الولتد لنقته : بفعًي صرر الوالد بصرر الولتد  ب ت  ما

ل تتذبد  بزلستت، الوالتتد بالستتعين ليتتذبد دنتتا جتتاء الضتترم  لقتتد اجتتد ابتتراديم فتتق 
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اللمحان  ليح القصد زن ي ذبد الولد  اا ما القصتد زن يممثت  األلتر  اا متا القصتد 

أَن }: زن يعرل زا ته لهمتا ل  تب لنته فإاته لنضتذ  بلتذل، جتاء الضترم لتن الستماء

ِٰٓإبۡ  ِهيُم يََٰ ِسينِيَن  104َرَٰ َۡ ََ نَۡجِزي ٱۡلُم ِل ُٰٓۚ إِنَّا َكتََٰ ۡءيَا يُما   105لَۡد َصدَّۡلَت ٱلرُّ
ٰٓ يتَا لَُميَو ٱۡلبَلََٰ إِنَّ َهَٰ

ُما  ٱۡلُمبِينُ  106ٱۡلُمبِيُن 
ٰٓ تَا لَُمَو ٱۡلبَلََٰ    [107 - 104: ]الصافا،  إِنَّ َهَٰ

ِبي     لذل، مرلا األضحية فق دذا العيد وا »: ليد األضحص  بقد ر  َِّ ضي

  (220)«فإنما سنِّة أبيكم إبراهيم

ينا تذاراا دذا الحدط الع يم دتذا الموقتف الج يت   لتن الخ يت       ا ما ضح 

ق بتيلز  متقء ل يته   بابنه ا مالي   تذا راا ايف يرقص اماسان الص زن يلتح 

ص ابتراديم بزحب  مقء اليه  بآثر متقء لديته  لتا اام ذلت، فتق  تري  هللا  ضت ح 

ص بلده بنضسه  ا   ذل، هلل    بولده  بضح 

باحتتن فتتق دتتذا العيتتد زن اتتمع م لتتن  - زيهتتا امختتوة المستت مون - لتتا زجتتدراا

     هلل رار  الصتتر     ار  الرتتذ  هلل     ابتتراديم با تتمالي  ار  الملتتحية

 َسييتَِجدُنِيٰٓ إِن}ار  الطالتة هلل 
ٰٓأَبَيِت ٱۡفعَييۡر َميا تُيۡمَمُرإ ييبِِرينَ  لَياَو يََٰ ُ ِميَن ٱل ََّٰ ََّ   َشيآَٰء ٱ

   [102: ]الصافا،

تتة  باع تتح رز تتها  بزر تتم زاضهتتا  بجع هتتا دي نتتة لنتتد  ان  التتذي زذ   دتتذه األل 

 لدم الرذ   لدم الملحية  : زلدا ها دو

 ... »: صت ص هللا ل يته ب ت مان دذه األلة زصتابها التودن امتا حتذراا النرتق 

                                        

: هيته األضياحي لياو ميا » ...( ب ضتظ 3127رباه ابن لاجه لن حتديث كيتد بتن زرقتم ) (220)

  «سنة أبيكم إبراهيم

فتتق ا تتنااه زبتتو اابا با تتمه اضيتتع بتتن الحتتارط بدتتو لمتترب  باتهتتم بوضتتع : «الزبا تتد»فتتق 

 الحديث 
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كم الممابة منكمإ وليقتفن هللا في للوبكم الوهن   «ولينزعن هللا من صدور عدوِّ

  (221)«حيبِّ اليدنيا وكراهيية الميوت» فقا  قا  : يا ر و  هللا بلا الودن؟ قا :

تع تتق النتتا  »حتتب التتدايا  -: دتتذا دتتو التتودن  دتتذا  تتر  التتودن ب تتر  اللتتعف

تةتترث النتتا  »المتتو، باراديتتة « بالمصتتالد الةخصتتية بالماايتتة     بالتتدايا

 «   بالحياة بلو اااا ذلي ة  بدو  رب الجرن

فتتق ايتتن هللا   اامتتا فتتمد الصتتحابة الضمتتول  باااتتا لهتتم الر تتدان  باختت  الن تتا

زفواًجا  ألاهم دااا ل هم الدايا  بألاهم لا اااوا يرالون زبقعتوا ل تص المتو، زم 

ل تتص المتتو،  احتترص يتتا خالتتد: بقتتع المتتو، ل تتيهم  امتتا قتتا  زبتتو بعتتر الخالتتد

 تودب ل، الحياة 

دروا الحياة    حرصوا ل ص المو، فو 

اان خالد بن الوليد فق حرببه لتع فتار  بالتربم  يتدلودم التص زن ي ست موا 

 - زي اذا رفلتمم - بال»: س موا  بيعمب الر ا   الص قتااتهم بيخممهتا بقولتهفي  

 « يحرون المو، اما تحرون الحياة  زبتعم بقوم

ن احب الحياة باحرص ل ص الحيتاة امتا بصتف هللا اليهتوا فإذا زصرحنا اح

ة  }: لن قر  زي  حيتاة لزيتزة زب  [69: ]الرقترة  َولَتَِجدَنَُّمۡم أَۡحيَرَص ٱلنَّياِ  َعلَيىَٰ َحيَيوَٰ

ذلي ة  اريمتة زب لهينتة  اتان اليهتوا زحترص النتا  ل تص حيتاة  زصترحنا احتن 

                                        

  بفيتته راب لجهتتو  رضتتق هللا لنتتهزخرجتته زبتتو اابا فتتق الميحتتم لتتن حتتديث ثوبتتان  (221)

بنحتوه لتن لريتق آختر ب تنده قتوي   «المستند»بباقق رجاله ثقا،  لعتن رباه زحمتد فتق 

( 4224بترقم  16015ل رغتوي بمحقيتق متعيد األراتاطبل ) «مرل السنة»فصد به  اا ر 

قتا  قا ت : يتا   «علييكم كميا تيداعى األكلية إليى ل يعتما ىيوشيَ األميم أن تيداع»: بزبله

  «... ال بر أنتم كثيرإ ولكنكم غثاء كَثاء السِّير» ر و  هللا بلن ق  ة يولئذ؟ قا :
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 بقد برثنا زخيق اليهوا قديًما  

فممتتا يا تتف لتته زن  لتتا بصتتف هللا بتته اليهتتوا قتتديًما زصتترد العثيتتربن لن تتا 

صتتضوا بتتياهم  صتتف اليهتتوا بتتالحرص ل تتص حيتتاة زي حيتتاة  ب  يوصتتضون بتته  ب 

صتتضوا بتتالجرن  يينَةع أَۡو ِميين }بختتيء بالمتتا   ب  َّ ََ ى مُّ ِميعًييا إاِلَّ فِييي لُيير  ََ تِلُييونَكُۡم  اَل يُقََٰ

دُِرِۢ  َُ  احن لر ف ز صرنا بما ز صيب به اليهوا  [14: ]الحةر  ... َوَرآِٰء 

 لا الذي جرى لرلة؟ د  تغي ر، لريعة األلة؟ 

يا َولُلُيوبُُمۡم َشيتَّىَٰ }بصف هللا اليهوا بياهم  ِميع  ََ َسيبُُمۡم  َۡ   بَۡأُسيُمم بَۡيينَُمۡم َشيِديد ُۚ تَ

  باحتن اترى زلم نتا اليتوم بي تها بينهتا متديد  يجضتو بعلتها بعًلتا  [14: ]الحةر

اي بعلها بعًلا  ب  يقات  بعلتها بعًلتا  امتا رزينتا فتق حتر  العتراق بيعا

ق األلتة  بايران  ثم  حر  العراق بالعويا  زب العتراق بالخ تي   بدتو لتا لتز 

الص اليوم ف م ي مئم لها مم   بلم تعقد لها قمتة متال ة  بقتد التا بعت  رجتال، 

زج  لرنان  بلو قمتة الص لقد قمة لربية لن  - بعد العدبان ل ص لرنان - العر 

لصغ رة  فما ا تمجا  لتذل، زحتد  ألن األلتة زصترحا يلتر  بعلتها بجتوه 

 مم ها  بلذل، لمع فيها زلداطدا  بع   ل يجممع

زن ا تم  متماتها       زن احاب  زن اجمع مم  دذه األلتة - زيها امخوة - ل بد  

تتد الصتتضول  دتتو التتذي  بل يجمعهتتا متتقء ال ام تتيم  ام تتيم دتتو التتذي يوح 

ا اذا  تراا براء  يتر ام تيم  فإانتا  يجمع الةميا  دو الذي يوحد  الممضرق  زل 

 تتنمضرق متتذر لتتذر   تتنمضرق التتص يمتتين بيستتار  باليمتتين ارجتتا، باليستتار 

ارجا،  دنا  يمين اليمين بب ط اليمين  بيسار اليمين  بدنتا  يستار اليستار 

ا بلتن بلطه لعتذا   تممضرق بب ط اليسار بيمين اليسار  بدنتا  لتن قر مته اتذ
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ِ ي ُمۡسييتَِقيم  }األلتتة  بل يجمعهتتا متتقء ال ام تتيم  ييتَا ِصييَرَٰ عُوهُإ َواَل ا فَييحتَّبِ َوأَنَّ َهَٰ

كُم بِهِۦ لَعَلَّكُۡم تَتَّقُونَ  ىَٰ ِلكُۡم َوصَّ َ  بِكُۡم َعن َسبِيِلِهۚۦُ ذََٰ َّبِعُوا  ٱلسُّبَُر فَتَفَرَّ    [153: ]األاعام  تَت

تة بخيتر  األلة بخير   لقد ذدرا الص زلاان مم ص بزقطار مم ص  ببجد، األل 

تتة فيهتتا الخيتتر  اتتالن فتتق زلماقهتتا  اتترى ذلتت، فتتق دتتذه المجمعتتا، ل تتص  األل 

لتن الحجتام  اترى « ب  زاثتر لتن الم يتواين» يواين مام يم  ارى ذل، فق ال

ذل، فتق لوا تم الحت  بالعمترة المتق تمم تئ بتالمييين  اترى ذلت، فتق المستاجد 

اتتا  المتتق تمم تتئ بالمصتت ين  اتترى ذلتت، فتتق دتتذه الصتتحوة ام تتيلية المتتق حر 

ة تحمام الص قيااة  تحمتام التص لتن يقوادتا  العقو  بالق و  بالعزا م  بلعن األل 

  فيضجر لاقاتها المعنواة  بدق لاقا، دا  ة ل يضجردا ال  اميمان  با م هللا

دتتتتذه األلتتتتة ل ت قتتتتاا بالقولي تتتتة  بل بالمتتتتمرااي ة  بل بالديمقراليتتتتة  بل 

بالثوري تتة  بل بتتيي متتقء لتتن دتتذا  اا متتا تقتتاا حينمتتا ترفتتع المصتتحف زلالهتتا  

يا ريال الجن تة در تق  بيتا : تقو حينما «  ل اله ال هللا بهللا زارر»: بتع ن ل يها

ة براء     اما ب هللا  يري  تسير األل 

اها متقء ال  ام تيم  بلعتن زلتداء  ة ل يمعن زن يجمعها مقء زب يحر  األل 

ة يعرفون ذل،  بلذل، يستعون التص تضريقهتا  ل بتد  لتن تضريتق « فترق تستد»األل 

ة بيي  ب ي ة  ل بد  زن ل يعون لهذه األل    ة مم  ل مئم! دذه األل 

األقرتال فتق لصتر  : فق بع  الريا يثيربن لسيلة األق يتا،  يتر المست مة

 النصارى فق لرنان  بدعذا  

اذا لتتتم توجتتتد زق يتتتة  يتتتر لستتت مة  يثيتتتربن المذدريتتتة ام تتتيلية بالطا ضيتتتة 

  ن ة بميعة  : ام يلية
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  لتر  ببربتر زب لتتر: اذا لتم يوجتد  تن ة بمتتيعة  يثيتربن لستيلة العرقيتتة

 بزاراا  

  ضق بصوفق  لتذدرق بل لتذدرق  : اذا لم يوجد حمص دذه العرقي ة يقولون

تة  باحتن اريتد زن اجمتع  ق األل  بدعذا  ل بتد  زن يحتابلوا زن يوجتدبا متيئًا يضتر 

ة بع  لوا ضها ببع   فصا  ها    األل 

زن  زلتتتداءاا : ينرغتتتق ألبنتتتاء الصتتتحوة ام تتتيلية زن يتتتدراوا دتتتذه الحقيقتتتة

قواا مر  لمزق  بزل يرتضتع لنتا ل تم  بزل اجممتع  يريدبن قواا  بزن يمز  زن يضر 

تحتا رايتتة  بل بتد  زن اتتدر  ايتتددم  بزن اترا ايتتددم فتق احتتوردم  بزن اعيتتد 

  هالهم المسمولة الص صدبردم  

 ينرغق زن اعون زاثر بليًا لما يعيده لنا زلداء ام يم  

آلباة ل حاصر لتن ات  لعتان  ي لتر  فق دذه ا - زي ها امخوة - ان  ام يم

بييتتدي بلتتته بحع التته  خوفتتوا الحعتتام لتتن      ام تتيم بلر تتف بييتتدي زبنا تته

لتن التدلوة ام تيلية  فيصترد دنتا       لتن الصتحوة ام تيلية     الةعو 

ة با عة بفجوة لميقة بين الحع ام بالمحعولين  بل بد  لنتا زن اتول ق النتا   دو 

طر اذا لم يمحدبا ل ص ام يم  اذا لم يسمقيموا ل تص امتا  هللا زن  الجميع فق خ

   ص ص هللا ل يه ب  مهللا  و بل ص  ن ة ر 

احتن : ال بام يم  اقو  لا قاله ابن الخطتا  - زيها امخوة - ل لخ هللا لنا

اا هللا بام يم  بلهما اط ب العز  بغيره زذل نا هللا    ان ا زذ   قوم فيلز 

ق فق  ري ه  بارذ  لن زج ه التنضح  ل بد  لنا زن اسممس، بهذا الدين  بالح 

بالنضيح  بالغالق بالترخيهللا  اقتد م زاضستنا باقتد م زبلااتا  امتا قتدلا الخنستاء 



 319 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

زبلادا األربعة فتق لعراتة القاا تية  بزبصتمهم زن ي قتدلوا بل يحجمتوا  بزن 

غهتتا اعتتيهم لتتم ت طتتم يثرمتتوا بل يمتتراابا  حمتتص قم تتوا ا هتتم فتتق المعراتتة  بلمتتا ب 

فنق با مةتهاادم  بجع هتم : خد ا  بلم تةق جيرًا  بلعن قالا الحمد هلل التذي متر 

 مضعاء لق يوم القيالة!!

 : خوةميا زيها ا

لتتا زحوجنتتا التتص ليتتد تع تتو فيتته ا متتة ام تتيم  بترتضتتع فيتته رايتتة القتترآن لتتا 

 زحوجنا الص ليد بي لةعي، بل زحزان بل الوع  

احاب  زن اجد ليدًا لن دذا الن وع بحيث ارمسم بالتح، لتن ق وبنتا باضترل 

 الضرحة الحقيقية  في اعاا اجد دذا العيد  

 : زبو الطيب الممنرق قا  يوًلا فق ليد لن األلياا

 ليتتد بييتتة حتتا  ل تتد، يتتا ليتتد

 

 بمتتا للتتص زم أللتتر فيتت، تجديتتد

تتتتتا األحرتتتتتة فالريتتتتتداء اباهتتتتتم   زل 

 

 اباهتتتا بيتتتتدف يتتتا اباتتت، بيتتتتدًا 

ا موح  الةالر لن العيد لضراق زحر مه  ألن  زحرمه اااوا بعيدين لنته  لتاذا  

يقتتو  الممنرتتق لتتو رزى زلياااتتا دتتذه  بزلم نتتا تقا تتق لتتا تقا تتق  فتتق ف ستتطين 

بلرنتتان  فتتق الرو تتنة بالةيةتتان  فتتق اةتتمير بالض رتتين  فتتق اثيتتر لتتن بتتيا 

ببع  لا تعاايه لن صتنع زيتديها  ام يم  بع  لا تعاايه لن صنع زلدا ها  

اما يحدط فق زفغااستمان  بامتا يحتدط فتق الصتولا   بامتا يحتدط فتق اثيتر 

 لن بيا ام يم 

دتذا دتو : لا زحوجنا التص ليتد ارمستم فيته  باةتعر بالضرحتة العرترى  باقتو 

ُِۚ يَنُ يُر َمي 4ۡمِمنُوَن  يَۡفَرُح ٱۡلمُ َويَۡوَمئِت  }العيد األارر  ََّ ن يََشيآُٰءإ َوُهيَو ٱۡلعَِزييُز بِنَۡ يِر ٱ
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ِحيُم  ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِ  اَل يَۡعلَُمونَ  5ٱلرَّ ُ َوۡعدَهَُ َولََٰ ََّ ِإ اَل يُۡذِلُف ٱ ََّ    [6 - 4: ]الربم  َوۡعدَ ٱ

زقو  قولق دذا  بز مغضر هللا لق بلعتم  فا تمغضربه اا ته دتو الغضتور الترحيم  

 باالوه يسمجب لعم  

 : الخطرة الثااية

يهَ إاِلَّ ُهيَوإ إِلَۡييِه }الحمد هلل  ِب َولَابِِر ٱلتَّۡوِ  َشِديِد ٱۡلِعقَياِ  ِذي ٱلطَّيۡوِوإ اَلٰٓ إِلََٰ َغافِِر ٱلتَّنِۢ

  بزمتتهد زن ل التته ال هللا بحتتده ل متتري،  يستترد لتته لتتا فتتق [3: ] تتافر  ٱۡلَمِ يييرُ 

ير  الستمابا، بلتا فتتق األرض  لته الم تت، بلته الحمتد بدتتو ل تص اتت  متقء قتتد

بزمتتهد زن   تتيداا بالالنتتا  بز تتوتنا بحريرنتتا لحمتتدًا لرتتد هللا بر تتوله  الرةتتير 

النذير بالسرام المنير  ص وا، هللا ب تيله ل يته  بل تص آلته بصتحره  بلتن 

 الا بدلوته  بادمدى بسنم ه  بجادد جهااه الص يوم الدين  

ا بعد فيا زيها المس مون  : زل 

  استتيله زن تعتتالصدينا التتص هللا يتتال  زن امتتد  زفتتق دتتذا اليتتوم العتتريم ل يستتعنا 

 ر ايننا ل ص زايان الةر  بالعضر ينصر زلمنا ل ص زلدا ها  بزن ينص

ال هم ااصر ام يم بزلز المس مين  ال هتم اجعت  ا متة ام تيم دتق الع يتا  

 باجع  ا مة زلداء ام يم دق السض ص 

ل تتص الصتتربيين الحاقتتدين ال هتتم ااصتتراا ل تتص اليهتتوا الغتتاارين  بااصتتراا 

بااصتتتراا ل تتتص التتتوثنيين الممعصتتترين  بااصتتتراا ل تتتص التتترب  الجاحتتتدين  

بااصراا ل ص جميتع زلتدا ، زلتداء التدين  ال هتم را لنتا ايتددم  بفت  حتددم  

 الذي ل يرا لن القوم المجرلين  م بي ،هبزذ  ابلمهم بزاز  ل ي
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ال هم زيددم بربل لتن   اال هم ااصر اخوتنا المجاددين فق  ري ، حيثما اااو

   بااردم فق انض، الذي ل يلام لند   باحر هم بعين، المق ل تنام

ال هتتم ااتتا استتيل، زن تعرلنتتا بل تهيننتتا  ال هتتم زارلنتتا بل تهنتتا  بزلطنتتا بل 

 تحرلنا  بكااا بل تنقصنا  بآثراا بل تاثر ل ينا  بارض لنا بزرضنا 

  باجعت   تداا خيتًرا لتن يولنتا  بزحستن ال هم اجع  يولنا خيتًرا لتن زلستنا

 لاقرمنا فق األلور ا ها  بزجراا لن خزي الدايا بلذا  اآلخرة  

ال هم ب  زلوراا خياراتا  بل تتو  زلوراتا متراراا  بارفتع لقمت، ب لتر، 

بنا لتن ل يخافت، بل ولنا  بل ته عنا بما فع  السضهاء لنا  بل تس ط ل ينتا بتذا

 يرحمنا 

 ا الر د آلنًا لطمئنًا   خاء رخاء  ب ا ر بيا المس مين  ال هم اجع  دذ

ال هتتم ا ضتتر ل مستت مين المستت ما،  بالمتتالنين بالمالنتتا،  األحيتتاء لتتنهم 

 ريب لجيب الدلوا، يا ر  العالمين باأللوا،  اا ،  ميع ق

ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّ }: تعتتالصيقتتو  هللا : لرتتاا هللا
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن إِنَّ ٱ ُِۚ يََٰ بِيييِّ

   [56: ]األحزا   َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما

ال هم ص  ب ت م ببتار  ل تص لرتد  بر ت و  لحمتد  بل تص آلته بصتحره 

 بالمابعين لهم بإحسان  

 بالسيم ل يعم برحمة هللا ببرااته  

* * * 
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 ، يا ليددليد بيية حا  ل - 18

 : الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

ليتتدام لرتتار   بلستتاام لتتن : لتتر، ل ينتتا زيتتام العيتتد  بدنتتي بعلتتنا بعًلتتا

لتتوااه  باتت  لتتام بزاتتمم بخيتتر  بذبتتد النتتا  التتذبا د  بزا تتوا حمتتص التتمر، 

 بطواهم  بجمعوا ل ص لوا ددم لا لذ  بلا  لن الطعام بالةرا   

بلن قر  دذا العيد لر ليد آخر  قر  ليتد األضتحص لتر ليتد الضطتر  بقرت  

 دذا بذا  لر، زلياا بزلياا  

بلعن العيد الحقيقق الذي ينرغق زن ترمستم لته الةتضاة  بزن تضترل بته الق تو   

العيتد التذي  ودت: بزن تنةرل به الصتدبر  بزن تع تن األلتة بته الضرحتة العرترى

ا حقيقيًتا  حتين تع تو ا متة اميمتان  حتين ترتضتع ينمصر فيته المست مون اامصتارً 

راية القرآن  حين تحعم مريعة ام تيم  حينمتا تمحترر زرض ام تيم  حينمتا 

يصرد المس مون  تااة زاضستهم  حينمتا يصترد زلتردم بييتديهم بل يعواتون امتا 

 : قا  الةالر

 بي قلص األلتر حتين تغيتب تتيم

 

 بل يستتتتتميذاون بدتتتتتم متتتتتهوا!

نم ره دتو العيتد التذي يصترد المست مون فيته زحتراًرا  تااة  دتم العيد الذي ا 

 الذين ي م ون القرار  بدم الذين يمخذباه لن لند زاضسهم  

حين يعتون المست مون قتاارين ل تص التدفاع لتن حرلتاتهم  ل تص التذبا لتن 

حمادم  ل يهم، لهم لترض  بل تنمهت، حرلتة  ل يستض، ام  ل يهتدم لستجد  
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ليتدام لرتار   بات  : يتيتق دتذا اليتوم يحتق لنتا زن اقتو  ل يدلر لنز   حينما

 لام بزامم بخير  

 زلا زلياااا اليوم ف يسا زليااًا  ااها زلياا ل لعم لها  ل لعنص لها  

ايتتف اعيتتد؟ ايتتف اضتترل؟ ايتتف التتح،؟ ايتتف يمم تتئ الم يضزيتتون بم تت، 

ا المست مون الررال  المضرحة زب  ير المضرحة  النافع ب ير النافع لنها  باخوتن

ينهمعتتون؟ قولتتوا لتتق بتتاهلل ايتتف      يرتتاابن     يقم تتون     دنتتا بدنتتا  يتتذبحون

 اضرل؟ 

ايف اضرل بالمسجد األقصص ز ير فق زيدي يهوا  يمحعمون فيه  بيضع تون 

 زفالي هم ليهدلوه  بيقيموا لعرددم ل ص زاقاضه؟ 

حتترص فيهتتا الحرلتتا،  لتتن اليهتتوا ز ايتتف اضتترل بزرض النرتتوا، تنمهتت،

 النا  ل ص حياة؟

ايتتف اضتترل باخوتنتتا فتتق الرو تتنة بالهر تت، التتص اليتتوم يتتذبقون العتتذا   

  ص زيدي زبلئ، الحاقدين الص يريين المموحةين؟ لبيةربون العي  المرة  

ايتتتف اضتتترل باخوتنتتتا فتتتق جتتتالو باةتتتمير ي قتتتون لتتتن الوثنيتتتة الممعصتتترة 

 الرغيلة لا ي قون؟ 

الضتطهاا  بيةتعون لترارة  ايف اضترل بلنتا اختوة فتق ات  لعتان يةتعون

 األذى  بيمجرلون الصا  بالع قم؟ 

 ايف أللمنا زن تضرل بالعيد بدذا حالنا؟ 

 : لن قديم قا  زبو الطيب الممنرق
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 ليتتد بييتتة حتتا  لتتد، يتتا ليتتد

 

 بمتتا للتتص زم أللتتر فيتت، تجديتتد

 زلتتتتتا األحرتتتتتة فالريتتتتتداء اباهتتتتتم 

 

 ف يتتتا اباتتت، بيتتتتدًا اباهتتتا بيتتتتد

الغربتة لتن األدت  بالتولن  يةتعو فتراق      الغربتةاان زبو الطيتب يةتعو  

 األحرة  ف يمنا اةعو لث  دذا  

لتا دتو زمتد اييًلتا  اةتعو لآ تق ح تا باأللتة       اانا اةتعو لتا دتو زبجتع

فتتيخر، لستتيرتها  بلزقتتا صتتضوفها  بزصتترد زلتتداطدا يمحعمتتون فيهتتا بل 

 تسمطيع زن ترا لهم زلًرا  

لعتتوارط بالمآ تتق  باحتتن لتتاجزبن لتتاذا اصتتنع زلتتام دتتذه المصتتا ب با

 لة ولو األيدي زلام لا يحدط لنا بمخوتنا دنا بدنا ؟ 

زاتاا : اةرا، األخرار لع مها لآ ق المس مين  حمص قا  لق بع  امختوة

ز  ق الم ضزيون ا ما جاء، اةرة األخرار  ألن األخرار المتق تمصتدردا لآ تق 

 ا يلية  

دمتتتوم  دتتتذا لتتتا اتتتراه فتتتق اتتت  يتتتوم  زحتتتزان براء زحتتتزان  بدمتتتوم براء 

المصا ب تصابحنا بتما ينا  بترابحنتا بتغااينتا  ل استمطيع زن اغ تق زليننتا  

ذه بل اسمطيع زن اصم ز مالنا  زلام دذا الصراخ  ل يسمطيع اماسان زلتام دت

 المةادد  زن يغ ق بصره ب معه 

 لاذا اصنع؟ 

   بالمتتق جع هتتا خيتتر زلتتة األلتتة المتتق بوزدتتا هللا لعااتتة الةتتهااة ل تتص النتتا

زخرجا ل نا   زلة لحمد  زلة القرآن  زلتة ام تيم  زلتة الخ توا  األلتة المتق 

ون لتن زلف ل يتون بلا متا ل يت»ب غ تعداادا ل ياًرا باحو ربع الم يار لن الرةر 
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   اثرة اغثاء السي  «النا 

 لئا، المييين  بلعنها ل تسمطيع زن تصنع ميئًا  

 ل  ب  لا زق هتملا زاثر النا   

 

 هللا بع تتتتم زاتتتتتق لتتتتم زقتتتتت  فنتتتتتدا

 ااتتق لفتتمد لينتتق حتتين زفمحهتتا 

 

 ل تتص اثيتتر بلعتتن ل زرى زحتتدا

 لئا، المييين  بلعنها ل تغنق لند الخطر  ل تضع  ميئًا يذار   

لا الذي جترى لهتذه األلتة؟ لتا التذي جترى لهتا حمتص يحتدط لهتا لتا حتدط؟ 

لنتددا القتدرة الرةترية  : الستيااة بالريتااةلنددا ب ا   القتوة  لنتددا لقولتا، 

لنددا القدرة القمصااية  فهق تم ، لع تم لنتابع التنضط  بتم ت، لتن المعتاان  

بتم تتت، لتتتن الرقعتتتة الزراليتتتة  لنتتتددا المواريتتتث الحلتتتارية  لنتتتددا القتتتوة 

 الربحية ألاها تم ، زل م ر الة الرةر  ر الة ام يم الخالدة  

بلعنها لم تةتعر اعمتة هللا ل تص دتذا  لتم تستمضد لتن لنددا لادي، السيااة  

لزدتتا بلجتتددا   دتتذه الطاقتتا، بدتتذه القتتوى  تراتتا ام تتيم  تراتتا لصتتدر

 فمحعم فيها  يردا 

ل      ل بحتتدة لهتتا     ل اامصتتار لهتتا     ل لتتز لهتتا     ل قيتتام لهتتذه األلتتة

 يااة لها  ال بال ممسا  بعرى ام يم  حينما تممس، بام تيم  تيعزدا هللا  

اذا اصتتر، هللا اصتتردا هللا  اذا زلتتز، ايتتن هللا زلزدتتا هللا  اذا اااتتا لتتع هللا 

َ يَنُ يۡركُمۡ  ... }: اان هللا لعها ََّ ُ فَياَل }  [7: ]لحمتد  ... إِن تَنُ ُروا  ٱ ََّ إِن يَنُ يۡركُُم ٱ

ِ فَۡليَتََوكَّيييِر غَ  ََّ ييينِۢ بَۡعيييِدِهۦۗ َوَعلَيييى ٱ اِليييَب لَُكيييۡمإ َوإِن يَۡذيييتُۡلكُۡم فََمييين ذَا ٱلَّيييِتي يَنُ يييُركُم مِِّ

   [160: ]آ  لمران  ٱۡلُمۡمِمنُونَ 

لا الذي جرى أللمنا حمص حدط لها لا حدط  بلر، ل يها األليتاا بحالهتا 
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 دعذا؟ ايف اضرل بالعيد؟ ايف الح، ل عيد بدذه حا  زلمنا؟ 

احتتاب  زن ار تتتم الرستتتمة ل تتص الةتتتضاه  احتتتاب  زن ار تتم اممتتتراقة ل تتتص 

الوجوه  احاب  زن ام ادر بالضرل بالسربر  بلعن دنا  جرال لميقتة  تا رة 

فتتق  تتويداء ق وبنتتا ل استتمطيع زن انستتادا  باخوتنتتا فتتق اتت  لعتتان يعتتااون لمتتا 

 باقرزه باسمعه باةادده  اعرفه 

لةع منا فق دذا العصر زن األحداط زلالنتا  المست مون قتديًما ضتالا لتنهم 

  بلعتتن لتتا اتتان النتتا  يتتربن دتتذا بل طاألاتتدلح بحتتدط لرادلستتيين لتتا حتتد

يسمعواه  اااوا يسمعواه بعتد زن يقتع بيمتهر زب بستنين  زلتا احتن اآلن فنةتادد 

لتام دتذه المآ تق المتق اةتهددا باستمعها األحداط لح ة ب ح ة  في لتذر لنتا ز

 باعايةها  

     اخوتنا فق الرو نة حديث العالم ا ه اآلن  صتراع بتين الوحةتية الغتاارة

بين الجيح المس د بيحدط األ ت حة ببتين لتز  ضتعال  صتراع بتين التذ ا  

بالحمتتين  صتتراع بتتين اللتتضدلة بالثعرتتان  صتتراع بتتين ال حتتم بالستتعين  ل 

 لقوى فق ا تعافا  ل تقار 

الن تتام العتتالمق الجديتتد  لج تتح األلتتن  ديئتتة األلتتم الممحتتدة  لتتاذا صتتنعوا؟ 

ح ربا ل ص المس مين زن تر   اليهم األ  حة  بال زتيحا الضرصتة ل مستابي 

طتتتاايين! زي ل ينرغتتتق زن يحتتتدط قمتتت ! دعتتتذا قتتتا  زحتتتد السيا تتتيين الرريفتتتق ال

حمتص ل يستممر القمتا   اآلختر  لرل لن قمت  الطترلالمسابي فق دذا  يمعن 

 يمال لطرل زن يقم  بل ص الطرل اآلخر زن يسمعين بيصرر!!

لاذا فع  الن تام العتالمق الجديتد المزلتوم؟ لتاذا فع تا الهيئتا، الدبليتة؟ لتم 
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 نضع  ب نضع   بلا فع توا بلتن يضع توا ال بعتد زن : تصنع ميئًا ال العيم  يقا 

ر لمزق  بل يرقتص لهتم ال متقء تذدب زراضق المس مين باياردم بيمزقوا م

ل قيمة له  دنال، يدلون الص ااهتاء القلتية بالمصتالحة! زي لصتالحة؟! ل تص 

 زي مقء؟! 

لتتاذا فعتت  المتتاتمر ام تتيلق التتذي اجممتتع لتتن قرتت  فتتق جتتدة  باجممتتع فتتق 

ا يم آباا  ب يجممع لن بعد فق لعان اذا؟ لاذا صنع دالء؟ اتيم فتق اتيم  

 :باما قا  الةالر

 قذيضتتتتتة لتتتتتن اتتتتتيم ان زلضتتتتتق

 

 ل تستتتتابي قذيضتتتتة لتتتتن حديتتتتد

حمص ايلنا اذا تع منا فهو ايم خافا  زمتره بتالهمح التذي ينتيم اليق تان ل  

 ان  صو، خافا  صو، ضعيف بالصراخ الذي يوقظ النا م  بيحر  السا

زاته اتان اذا تع تم ز تمع  رز، احتدى  رضق هللا لنهاان لن زبصال لمر 

: ةتترا  يمةتتون لممتتابتين  فستتيلا لتتن دتتالء؟ قتتالوا لهتتاالصتتحابيا، بعتت  ال

اان لمتر اا تًعا  بلعنته اتان اذا لةتص ز ترع  باذا : دالء اسا  لراا  فقالا

 تع م ز مع  باذا زلعم زمرع  باذا ضر  زبجع  بدذا دو النا ، حقًا  

دتذه ل تادرة القتوة  زلتا احتن اليتتوم فنتمع م فتي استمع  بامةتق فتي استترع  

 اةرع  بالر  في اوجع  دذه حا  زلمنا  باطعم في 

اا ربا لاذا تضع  ا را ي   احن ارا  براءدا  ا هث لتن خ ضهتا  امنتاك  

لن مقء بعد مقء  بدتق ايامتا تخترم لنتا لستااها  تستخر لنتا  تستمهزئ بنتا  

ا ما ز رفنا فتق المتذل   ز ترفا فتق الممنتع بالمتدل   ا متا بالغنتا فتق الاحنتاء  

  ا ما كااا تناكًل كاا، تعاليًا  بدعذا  زبناء القتراة بالخنتاكير بالغا فق امباء
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التتذين  لتتب هللا ل تتيهم فتتق امرتته  زصتترحوا يستتخربن لنتتا  صتتاحب التتدار 

لتتن ااره العريتترة      يترا  براء ال تتهللا  يرجتتوه زن يتدع لتته حجتترة لتن بيمتته

المق ا مصترها  بال تهللا ل يريتد زن يمتر  لته حمتص دتذه الحجترة!! دتم يقولتون 

 ض ستتتطين اآلن! اذدرتتتوا التتتص األران  لتتتيح لعتتتم لعتتتان فتتتق ف ستتتطين  بدتتتذه ل

المضابضا، المق يرالون براءدا تلييع لربقا،  ليح دنا  لم  لجتد ال 

الجهاا فق  ري  هللا  لا  تزى قتوم فتق لقتر ااردتم ال ذلتوا  لتا زختذ بتالقوة ل 

 : الضطرة باألاضةيسمرا ال بالقوة  دذا لا قاله الةالر العربق لن قديم بحعم 

بانتتتتتتتا اذا قتتتتتتتوم  زباتتتتتتتق 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزبتهم

 

 فهتت  زاتتا فتتق ذا يالهمتتذان وتتالم؟

لمتتتتتص تحمتتتتت  الق تتتتتب التتتتتذاق  

 بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارًلا

 

 بزاضًتتتا حميًتتتا تجمنرتتت، المتتترا م

تتترى زلتتم يعتتد لنتتا ق تتو  ذايتتة  زب اضتتو  زبيتتة  زب زاتتول حميتتة  زب صتتوارم  

لربيتتة  اتتدافع بهتتا لتتن زاضستتنا  حمتتص تجمنرنتتا المتترا م  بحمتتص امحتترر لتتن 

 الم الم؟؟ 

لا الذي حدط لنا؟ انا اغتزب فيصترحنا اغتزي  انتا اقتوا فيصترحنا اقتاا  انتا 

  ااة العالم فيصرحنا فق ذي  القاف ة  

   تعالصل بد لن رجعة الص هللا 

زاتا المتق : ان ا را ي  تريتد زن تصترد دتق  تيدة المنطقتة  بدتق اآلن تقتو 

زحمق العالم! بلم تحميته؟ لتن ام تيم  ثتم تستمق دتذا ام تيم متيئًا اخمرلمته 

: بصتراحة يقولتوا« ام تيم»األصتولية! بتد  زن يقولتوا : دذه األيام  بدو ا م

 ألصولية!احن احمق العالم لن ا

التتص تحعتتيم      لتتا األصتتولية؟ دتتق التتدلوة التتص امتتا  هللا ب تتنة ر تتوله
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الةريعة  لواة دذه األلة الص جذبردا  الص ذاتيمهتا  زن ل تخلتع لغيردتا  زن 

 صتت ص هللا ل يتته ب تت مل ترضتتص بغيتتر امتتا  هللا لنهاًجتتا  ببغيتتر ر تتو  هللا 

 الاًلا  

 مين باحتتن ل اقردتتا  تحتتدط حتتوااط اردتتا  فتتق زلعنتتة لتتن بتتيا المستت

ليرغلتتتوا النتتتا  فتتتيهم  « األصتتتوليين»ف يصتتتقواها بام تتتيم  بينستتترواها ال 

  زب «تةتتتتداًا»  زب «تطرفًتتتتا»  زب يستتتتمواه «األصتتتتولية»: فيستتتتمون ام تتتتيم

بام تتيم ل يقتتر زن يقمتت  ااستتان بتتريء بغيتتر حتتق  بلعتتن دتتذا لتتا «! اردابًتتا»

ص حوااط تحدط فق بتيا المست مين يحدط فق ا  زاحاء العالم  ف ماذا يراز ل 

 بحددا  بيمخذ لنها ذريعة للر  ام يم  بضر  المدين؟ 

ان المتدين دتو لصتدر دتذا الخطتر ا ته! : بزصرد يعمب فتق صتحف  تيارة

المدين لا اام لوجواًا فهو الذي يضرك المطترل  بيضترك األصتوليين! ل بتد اذن 

زاته ينرغتق فتق : بمعنتص«  عتجضيف المناب»: لن  يا ة قا مة ل ص ف سضة  مودا

امليم بفتق المع تيم بفتق الثقافتة زن ت حتذل األمتياء المتق لتن متياها زن تنةتئ 

 العق ية المس مة  بالنضسية المس مة  بالةخصية المس مة  

ات  لتا    حتذفوا لتن لنتاد  المع تيم(222)بدذا لتا فع توه فتق لتدا لتن الر تدان

ا  لا يرعتث فيته ربل      اك بدينها  لا يخ ق فيه اللمز     يثير حمية المس م

 ا  لا يثير فيه الغيرة ل ص اينه بل ص زلمه       الجهاا

دذا لتا يحتدط فتق بتيا اثيترة  يغر تون فتق الطضت  لنتذ اعولتة زوضتاره لتا 

زن الحقا ق ليسا لط قة  اذا انا احتن اتدلو التص :   زي«اسرية الحقا ق»يسمص 

                                        

 « القرضابي»لث  ترايا بتواح بصراحة  بفق بيا زخرى بخرث بتدرم   (222)
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بالمث يتث  بدنتا  لتن يترى زن املته  الموحيد باالن بالموحيد  فهنا  لن يالن

يمج ص فق مجرة زب بقرة زب اهر زب صنم  دنا  بثنية  بلع تم العتالم بثنيتون  

 دالء بةر لث نا لن حقهم زن احمرلهم بزن اقر بدياااتهم!!

اذا انتتا اتتالن بر تتالة لحمتتد فهنتتا  لتتن ل يتتالن بهتتا  دنتتا  لتتن يالنتتون 

،  مابية  اذا انتا اتالن بتاآلخرة بر   آخرين  بدنا  لن ل يالنون بر ال

بزن دنتا  جنتة باتاًرا  فهنتا  زاتا  يقولتون بمنا تل األربال  بدنتا  آختربن 

 ااه ل جنة بل اار!!: يقولون

 المق يمحدثون لنها   وفسطا ية جديدة  « النسرية»دذه دق 

 دذا لا يجري فق بع  الر دان  بتحاب  بيا زخرى زن تق ددم  

 و الخطر الذي اراه اآلن فق ا  لعان  د« تجضيف المنابع»

 - فق صحيضة يولية  يارة فق ابلتة خ يجيتة - لقد قرز، فق احدى الصحف

زمتتياء ت تتذد  اماستتان  ل يعتتاا اماستتان يمصتتوردا  ايتتف يحتتدط دتتذا فتتق ب تتد 

لربق لس م  بل تهي  الدايا؟ بل يقذل دذا العاتب بالحجارة لتن األلضتا  فتق 

يتدين      يعمتب ااستان يتدين المتاريل ام تيلق ا ته الةوارع؟ ايتف يحتدط زن

الربم اااوا لاالين بالمس مون فق حتربهم ل تربم : الضمد ام يلق ا ه؟ بيقو 

  اتان رجتًي «بالعمصتماه»اااوا والمين! المعمصم الذي امحتدط لنته باقتو  

والًما  ذدتب التص زاتا  فقتم هم فتق بيادتم لتن زجت  الترزة! بالمست مون حينمتا 

ا التتص األاتتدلح اتتااوا  تتزاة لقتتوم لستتالمين  بلتتذل، حتتق ألدتت  التتريا زن ذدرتتو

« ا تترا ي »ان : يطتترابدم  بزن يستتمرابا بيادتتم لتتن دتتالء الغتتزاة! بيقتتو 

 م لعربل فتق امرنتا بفتق قرآانتا بفتق العمتب المقد تة  لتم يعتن ل عتر  حتق ا
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دلق مرابه  ف تيح لضئتة زن تت تفيها  دق حق بنق ا را ي   بدتذا بلتنهم بقتد ا

 زاها صاحرة الحق!

بل « درتتز »دذا ي عمب فتق صتحضنا  دتذا لتا لتم يق ته اليهتوا  بلتا لتم يق ته 

اقستم :   دالء لم يقولوا ااهتم زصتحا  الحتق بحتددم  بت  قتالوا«ابن جريون»

ا دذا فيقو   - احن زصحا  األرض امتا اتزلم - ل  ليح لنا: األرض بيننا  زل 

 حق فق دذا!!

الم زن التربم اتااوا لستمعمرين لتريا الةتام بلصتر جه  دذا الةخهللا الممع

بمما  زفريقيا  بزن المست مين اتااوا لحتررين لهتذه الةتعو   بزن األادلستيين 

دتتم التتذين ا تتمعااوا بالمستت مين لينقتتذبدم  بزن بنتتق ا تترا ي  لتتم تقتتم ابلتتمهم فتتق 

(  تنة  بزاهتم حينمتا اخ توا ف ستطين لتم تعتن 400ف سطين زاثر لن زربعما تة )

 ة  بحين خرجوا لنها لم تعن خالية  فقد اان فيها زد ها  زد  ف سطين  فار 

افمحتتوا المحافتت  الما تتواية  الما تتواية  : بدتتو يتتدافع لتتن الما تتواية بيقتتو 

 ديئة خيرية ااسااية!!

زااة لتتن زابا، اليهوايتتة العالميتتة  بلتتن زابا،  - زيهتتا امختتوة - الما تتواية

 ا مه  الصهيواية  ل ميثير ل ص العالم ب ي

 زي ليد دذا الذي يقا  فيه دذا العيم بيمر بسهولة؟ 

زي ليتتد دتتذا التتذي يحتتدط فيتته لتتا يحتتدط أللمنتتا العرتترى  لتتن المحتتيط التتص 

 المحيط  زلة األلف بث ث األلف لن المييين؟
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فتق زحتد األليتاا  قصتيدة  يرعتق  (223)لنذ احو  مين  نة امب زحد الةعراء

 : قصيدته فيها حا  المس مين  بلما قاله فق

 لجرنتتا لتتا لةتتعر  باايًتتا: قتتالوا

 

 فتتق العيتتد  لتتا دتتذا بةتتين لعي تتد؟

 لا حي ة العصضور قص وا ريةته 

 

: برلتتتتتوه فتتتتتق قضتتتتتهللا بقتتتتتالوا

ا؟!   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 

ايف يغرا العصضور اذ ق هللا جناحه بامف ريةه ببضتع فتق القضتهللا؟ دت  

 يسمطيع زن يغرا؟ ااه ينول بل يغرا  

  لا لتم اقترع بتا  هللا بالموبتة  تعالصبدذه دق حالنا لا لم اصط د ل ص هللا 

َربَّنَيا َظلَۡمنَيآٰ  ... }: لا لم ارجع الص زاضسنا  لا لم اق  لا قا  زبواا آام بزلنتا حتواء

ِفۡر لَنَا َوتَۡرَحۡمنَا لَنَُكونَنَّ  َۡ ِسِرينَ  أَنفَُسنَا َوإِن لَّۡم تَ    [23: ]األلرال  ِمَن ٱۡلَذَٰ

زاتته لتتيح دنتتا  بصتتيهللا لتتن زلتت   بزن  - زيهتتا امختتوة - لتتيح لعنتتص دتتذا

الصتتورة  تتوااء لتتن اتت  جواارهتتا  اانتتا حتتين امتتيلم  فهتتذا اليتت  حياتنتتا  تعالتتب 

 األلداء ل ينا يد  ل ص زانا زحياء  فاأللوا، ل يعاايهم زحد  

 : المرةرا، اثيرة زيها امخوة  فرجوار دذا دنا  صور لةرقة

لمم ئتة بالمصت ين بالحمتد هلل  لو تم الحت  لالت  بالحجتام  اثنتان المساجد 

تتوا دتتذا العتتام  التتذين يقتترزبن العمتتا  ام تتيلق بتتالمييين   لتتن المييتتين حج 

 ضيتترة فتتق اتت  لعتتان  صتتو، ام تتيم ل  رالمنتتاابن بمطريتتق الةتتريعة جمتتادي

 كا  لرتضعًا 

دم بجتوا ر تم ضتعضهم ببدتن حتالهم  بلت - امخوة فق الرو تنة بالهر ت،

                                        

 « الر الة»لحموا  نيم  بالقصيدة اةر، فق لج ة : دو الةالر المصري العرير (223)
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«  تتراييضو»قتتابلوا بل كالتتوا يقتتابلون  اتتااوا ي نتتون زن  -  تتيل فتتق زيتتديهم

 مسقط بعد ثيثة ز ابيع  فمر ل يها  نة  بلر ل يهتا بعتد الستنة متهر بمتهر  

 بدق صالدة  

ان الامضاضتتتة  تتتمنمهق بعتتتد ز تتتابيع  بان ثتتتورة المستتتاجد : قالتتتا ا تتترا ي 

بلعتن الجتذبة لتم تنطضتئ  وت  زلضتا  عد زيتام زب زمتهر ل تص األاثتر  ب منطضئ 

رحوا يخيضتون بن بيعرربن  الص زن زصرد األمترا  ز تواًا  بزصترالحجارة يعر

 ا را ي  فق ا  لعان 

ر تتم تعستتير الع تتام  بر تتم اكدتتاق األربال  بر تتم  تتض، التتدلاء  بر تتم 

 ن  ل كا  زمرا  الحجارة يعم ون اللمقا  بالسجو

حرامهتا فتق ات  لعتان  فتق المنطقتة با را ي  تحاب  زن تعوض لن دتذا ب

احتتتن لععتتتم ضتتتد : قالتتتا لهتتتمببفتتق  يتتتر المنطقتتتة  حمتتتص ذدرتتتا التتتص الهنتتد 

: ضد األصتولية ام تيلية  باجممتع الثنتان امتا قتا  هللا تعتالص     ام يليين

َوة      [82: ]الما دة  ... وا  لِِّلَِّتيَن َءاَمنُوا  ٱۡليَُمودَ َوٱلَِّتيَن أَۡشَركُ }لَتَِجدَنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِ  َعدََٰ

 ل كا  المجاددبن يعم ون  باخوتنا فق اةمير ل كالوا يجاددبن  

 بل م، صور ليرة   ادنا  اذً 

  « يرفمةتتتا»ذدتتتب زحتتتد الصتتتحضيين العنتتتديين التتتص الرو تتتنة بالتتتص لدينتتتة 

بلتتاي  امختتوة دنتتا   فيادةتته صتتيتهم بقتتوتهم با ممستتااهم بتتدينهم  ر تتم 

 دين  فقد اااوا تحا حعم الةيولية  حداثة رجولهم الص ال

زلجره دالء فعاش بينهم  باخ  فق اينهم  بتتزبم لتنهم  بزصترد باحتدًا 

ااق لةماق الص زن زذدتب التص ف ستطين  بزريتد : لنهم  ثم زراا زن يوالهم بقا 
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  دتتالء الصتتالدين التتذين لتتم يراعتتوا «لتترم الزدتتور»زن زكبر المرعتتدين فتتق 

وا رطب تتهم  لتتم يطتتيلئوا وهتتوردم زلتتام بلتتد زب زلتتام ضتتغط اليهتتوا  لتتم يحنتت

زلام ا راء زب تهديد  رفلوا زن يعتوابا ال جميعًتا  زب يرقتوا فتق دتذه      بليد

 األرض حمص تعون لهم لقابر  

اريتد زن ارعتث لت، : زراا زن يذدب الص دتالء فقتا  لته امختوة فتق الرو تنة

 لسالدة  فماذا ارعث؟      ددية     ميئًا مخواانا

تذ : جمعوا لا لعهم فما ا مطالوا زن يجمعوا ال اثنتق لةتر ابلًرا  قتالوا خ 

دذه الدبلرا، الثنق لةتر بزلطهتا مخواانتا لستالدة بدديتة لنتا لهتم  اااتا 

    فتق  ا متقء ل تيم فتق قيممته ل فتق لااتتههترلًزا  ليسا ميئًا ل يًمتا  بلعن

 ايضه ل فق امه 

  بب غهتتم «لتترم الزدتتور»ين فتتق ذدتتب األختتر العنتتدي التتص زرض المرعتتد

ر الة اخوااهم  بزاهم لعهم بق وبهم  بزاهم يممنون لتو تحترر، زرضتهم ليتيتوا 

م يستمطيعوا زن يجمعتوا لت، ال ااهتم لت: الص ف سطين ليجادتدبا لعهتم  بقتا  لهتم

 بلًرا  بيرجون زن تقر ودا لنهم لةر ا اثنص

امخوة فق الرو نة يهمهتم زلتر اختوااهم فتق ف ستطين  : ببعص امخوة بقالوا

بلم يةتغ هم لتا دتم فيته لتن لصتا ب بلتآ ؟! دتذا دتو متين المست م  ل ي ةتغ  

 بيلره الخاص لن زلر اخوااه  

اجمعوا ا  لا تستمطيعون لنترا الهديتة بهديتة لث هتا  اتان : بلهذا قا  امخوة

يهتا  ف نعتافئ اخواانتا ل تص النرق ل يه الصتية بالستيم يقرت  الهديتة بيعتافئ ل 

جمعتوا دديمهم  فجمعوا ا  لا يسمطيعون جمعه  لما لعهم بلما حولهم  حمتص 
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 دذه دديمنا الص اخوتنا :   بقالوا«لةر زلف ابلر اثنص»

 دذه دق الربل ام يلية زيها امخوة  

 ام يم بخير  لهما حدط لا حدط يسمطيع المس مون زن يضع وا العثير  

فتتق صتتحيضة « فهمتتق دويتتدي»امختتوة لمتتا امرتته األ تتماذ   تتيلنق بعتت 

زن ااقتاذ الرو تنة لقتدم ل تص فريلتة : بفق  يردما« األدرام»بفق « الةرق»

لسنا فق حاجة الص زن اوقف الضريلة  ب  لتو زن التذين يحجتون : الح   ق ا له

 لمطولين تررلوا بقيمة ح  المطوع  لجمعنا الم يارا،  

م ها العام  فق العااة ل يوجد زاثر لن ثمتنهم زب  ترعالم يواان ال ذان حجا دذ

ا ا لمن حجوا لترتين بثيثًتا بلةترً يحجون ل مرة األبلص  بلع م الحجام اا مً 

 زااً ا حجوا زاثر لن زربعين لرة  بلةرين بزربعين  زلرل

  لتز بجت دالء الذين يحجوا ح  المطوع لو زاهم بذلوا اضقتة دتذا الحت  هلل 

   لعان دذا زفل  لرا، بلرا، لن ح  المطوع  بزلااوا اخوااهم

اان دنا  فق لي ة السابع بالعةرين احتو ل يتواين فتق : بفق رللان  قالوا

 - بدتق لمترة تطتوع - الحرم الةريف  ف و زن دتالء افعتوا اضقتة دتذه العمترة

 - بلو زن المس مين افعتوا كاتاة الضطتر دتذا العتام لمستالدة امختوة فتق الرو تنة

ع توا العثيتر  ل تمطالوا زن يض -  مين فق العالم ياابن كااة الضطربلع م المس

 بزن يجمعوا العثير 

 و  فيسمع له؟ لن ينااي المس مين؟بلعن لن الذي يق

يتتا زيهتتا المستت مون فتتق : اااتتا لنتتا قتتديًما خيفتتة  يستتمطيع الخ يضتتة زن يقتتو 
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ة لةتتتارق األرض بلغاربهتتتا  ابتتتذلوا مختتتوااعم فتتتق ف ستتتطين  زب فتتتق الرو تتتن

 بالهر ،  فيسمجيب النا  ل خ يضة  بيطيعون زبلق األلر لنهم  

اصتتارى العاثوليتت، لهتتم بابتتا فتتق الضاتيعتتان  بالنصتتارى الرربتستتمااا لهتتم 

لج ح العنا ح العالمق  باألقرال األرثوذاح لهم بطرير  زب بابا فتق لصتر  

 بدعذا  ا  جمالة لهم قيااة اينية ال المس مين  

  يستمطيع زن ينتااي المست مين «متيل ام تيم»ن يستمص اان قديًما دنتا  لت

فيسمجيب النا  له  بلعن دتذا ل يوجتد اآلن  ألن الع متاء زصترحوا فتق راتا  

الع متاء فتق : السا ة  زفسدتهم السيا ة  ف م تعد الةعو  تثق بع ما ها  بيقولون

يايتدبن  ا  ب د ترع ل س طة الحاامة  بلذل، الع ماء فق الريا المتمرااية اتااوا

 الممرااية  بفق الريا  ير الممرااية يهاجمون الممرااية  بدعذا  

المستت مون التتص خيتتر  بلعتتن اللتتعف فتتق القيتتااة  امتتا قتتا  لحتتب التتدين 

 لن قديم   رحمه هللاالخطيب 

التص لقت  يضهتم ام تيم       احن فق حاجة الص قيااة  بفق حاجة الص بلتق

عتتالص  بالتتص ق تتب يتتالن بام تتيم بيحتتب هللا بيضهتتم الحيتتاة  بيضقتته  تتنن هللا ت

 بر وله  بالص ارااة تنضذ زحعام ام يم بت مزم به  

لقد بجداا لن النا  لن ينعر ار ا  قيمتة األضتحية التص امختوة فتق التريا 

ل : ل يجتوك اقت  األضتحية  بدنتا  لتن يقتو : المق تمو، لن الجوع  بيقو 

ل يجتوك اقت  كاتاة الضطتر! دتالء يريتدبن : يجوك اق  كااة الما   بلن يقو 

ق قري تتة  فتتزن يخمصتتربا اار ام تتيم فتتق لدينتتة  بزن يخمصتتربا زلتتة ام تتيم 

 بزن يعر وا دذه المجز ة المق لا زاز  هللا بها لن   طان  
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ام تتتيم زلتتتة باحتتتدة  بالمستتت مون زلتتتة  دعتتتذا  تتتمادم هللا  بليستتتوا زلًمتتتا  

  بالمس مون يسعص بتذلمهم زااتادم  «اار ام يم»بزبلان ام يم اار ا مها 

 (224)...« المسلم أخو المسلمإ ال يرلميهإ وال يُسيلمه»بدم يد ل ص لن  وادم  

   دذا؟جه المصا ب بحده  فعيف يقال يخذله بل يمراه يوا: زي

لا الذي جترى لهتذه األلتة حمتص بجتداا لثت  دتذه األقتوا  العجيرتة بالغريرتة 

 المق تصدر لا بين الحين بالحين؟

 األلة ام يلية زلة باحدة  بينرغق لع  باحد لنها زن يهمم بيلر اخوااه  

ادمم بإخواا، فتق متدتهم حمتص يهممتوا بت، فتق متدت،  ل لعنتص ل يمتان اذا 

 زاا بلمنهد الدايا!     زاا بليخر  العالم: لةا بحد   اذا ق ا

زين ام يم اذن؟ زين امخوة زين الرابطة المتق تربطت، بيخيت،؟ لتيح دنتا  

 رابطة زقوى لن العقيدة  بليح دنا  لقيدة زقوى لن ام يم  

 : يا زيها امخوة

ااها آلم بالوع بكفرا، باضثا، ل يسمطيع اماستان زن يعممهتا فتق اضسته  

زن انضح  ل بد ل مصدبر لن اضسه  ل بد ل مع وم لن كفرة  ل بتد ل ممتيلم  ل بد

ل حتو  بل قتوة : لن العة  فهذه العاتنا  بدتذه اضثاتنتا  بل ام ت، ال زن اقتو 

 ال باهلل  

زقتو  قتتولق دتذا  بز تتمغضر هللا تعتالص لتتق بلعتم  فا تتمغضربه ااته دتتو الغضتتور 

                                        

حديث حستن صتحيد  ريتب لتن : رباه الرخاري  بلس م  بزبو اابا  بالمرلذي بقا  (224)

  1386بتترقم  2/647« )بالمرديتتبالمنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب »حتتديث ابتتن لمتتر   

 ( 1569برقم  2/703
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 الرحيم  

 :الخطرة الثااية

 : فيا زيها امخوة زلا بعد 

اسيا زن زضيف الص اما  الذ  صضحة  ل بتد زن التيضها التص دتذا العمتا  

التتص      األ تتوا  بدتتق صتتضحة زبلئتت، التتذين ذدرتتوا يحجتتون التتص بيتتا المقتتد 

 المسجد األقصص!!

زي حت ؟ : لتن دتذه المي تاة  فق تا لته« الةترق»لقد  يلنق لندب  صحيضة 

ا  ير بيا  هللا الحرام؟ ان الح  المضربض ل تص دتذه د  يعرل المس مون حجا

   (225)األلة دو ح  الريا لن ا مطاع اليه  ريًي 

تا دتم النصتا رى  زلتا احتن فحجنتا التص الذين يسمون كيارة بيا المقد  حجا

 بيا هللا 

المسجد األقصتص لنتداا زحتد المستاجد الثيثتة المتق ل ت ةتد الرحتا  ال اليهتا 

     زلر لسمحب  ةبكيارته ليسا فرًضا  دق  ن (226)

                                        

َو بَيۡ }: اما قا  هللا تعالص (225) يابِبَكَّةَ ُمبَ ت  ُوِضَع ِللنَّاِ  لَلَِّتي إِنَّ أَوَّ لَِمييَن َرك  ى لِِّۡلعََٰ يُتِۢ  96ا َوُهيد  فِييِه َءايََٰ

قَاُم  ت  مَّ ِهيَمإ َوَمن دَخَ إِبۡ بَيِِّنََٰ ِ ۗا وَ لَهَُ َكاَن َءاِمن  َرَٰ َّ ُۚ َوَمين َكفَيَر  َعلَى َِ ٱلنَّاِ  ِحمُّ ٱۡلبَۡيِت َمِن ٱۡستََطاَ  إِلَۡييِه َسيبِيال 

َ َغنِيٌّ َعِن فَِإنَّ ٱ لَِميَن ََّ   [97  96: ]آ  لمران ٱۡلعََٰ

شيمادة أن ال إليه إال هللاإ وأن مَميدًا : بني اإلسيالم عليى خميا»: ص ص هللا ل يه ب  مبقا  

رباه الرختاري  «وإيتاء الزكاةإ وصوم رمُيانإ وحيمِّ البييترسوو هللاإ وإلام ال الةإ 

« المنمقص لن اما  المر يب بالمرديتب»بلس م ب يردما  لن  ير باحد لن الصحابة   

 ( 183برقم  168 - 1/167)

المسييجد الَييرامإ : ى ثالثيية مسياَدلييال تُشييد الرحياو إال إ»: صتت ص هللا ل يته ب تت مقتا   (226)

رباه زحمتتد بالرختتاري بلستت م بزبتتو اابا بالنستتا ق  «األل ييىومسييجدي هييتاإ والمسييجد 
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بلعن ااما ت سمحب كيارة المسجد األقصص حينما اعتون احتن  تااته  زلتا زن 

اذدب اليته تحتا ز تنة رلتال بنتق صتهيون  ببميمتيرة لتن ا ترا ي   باتزبره 

تحتتا الع تتم ام تترا ي ق الخض تتاق  بيستتمقر نا ام تترا ي يون ليج ستتواا فتتق زفختتم 

 الضنااق  فهذه ليسا كيارة ل مسجد األقصص  دذا دو الذ  الذي ايباه  

 نا حمتص زصترحنا اتذدب التص بيتا لاحن فق كلان الذ  العربق ام يلق  ذ

 المقد  تحا الحماية الصهيواية ام را ي ية  

هتتتا زن اتتتذدب التتتص المستتتجد األقصتتتص لنصتتت ق فيتتته  بتتت  لتتتيح المط تتتو  لن

المط تو  لنتتا زن اقتتوا الجهتتاا لنحتترر المستجد األقصتتص  بزن اصتتنع لتتا صتتنع 

ا مسجد األقصتص بعتد زن وت  تستعين لاًلتصيل الدين لن قر   حين حررن ال

 فق يد الص يريين  

لتن « قطتز»لتن جديتد  احتن فتق حاجتة التص « صيل»احن فق حاجة الص 

فتق حاجتة التص زبطتا  لتن جديتد  يرفلتون الهتوان  بيسمعصتون جديد  احتن 

ل  الا زن اعتي  : ل ص الذ   بالاحناء  بيقولون م را ي  بلن براء ا را ي 

يُن }زلزاء  بالا زن امو، مهداء   َۡ ۡسينَيَۡيِنإ َونَ َُ ٰٓ إِۡحيدَى ٱۡل لُۡر َهيۡر تََربَُّ يوَن بِنَيآٰ إاِلَّ

ُ بِعَيييتَا   نَتَيييَربَُّق بُِكيييۡم أَن يُِ ييييبَكُمُ  ََّ يييۡن ِعنييي ٱ ا  إِنَّيييا َمعَُكيييم  مِِّ ِدِهٓۦٰ أَۡو بِأَۡييييِدينَاإ فَتََربَُّ يييوٰٓ

تََربُِِّ ونَ    [52: ]الموبة  مُّ

لا لعنص كيارة المسجد األقصص با را ي  دق المتق تتمحعم فيته  ت تدخ  لتن 

                                                                                             

بابن لاجه لن زبق دريرة  برباه زحمد بالرخاري بلس م بالمرلذي بابن لاجه لن زبتق 

ل منتتابي  «فتتي  القتتدير»   تتعيد  برباه ابتتن لاجتته لتتن لرتتد هللا بتتن لمتترب بتتن العتتاص

 (  9802برقم  6/403)
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تةاء بتخرم لن تةاء  بترقص لن تةاء بتطترا لتن تةتاء؟! زدتذا التذي يستعص 

يممنتص زن يطيت  هللا  رحمته هللا  م؟! اان الم ، فيصت  بتن لرتد العزيتزاليه المس

لمره حمص يص ق فق المسجد األقصص  اااا دذه زلنية حياته  باتان صتااقًا  

بلذل، تآلر ل يه الممآلربن حمص قم وه  بلعنه اان يريد زن يص ق فتق المستجد 

   بليح المسجد األقصص تحا صهيون «الحر  »األقصص 

يصتت ون فتتق المستتجد األقصتتص فتتق حر تتة الصتتهاينة  فهتتذا زلتتر زلتتا التتذين 

   لن زرااه  بقد فع ها لن فع ها ليسور لع

 لا الذي حدط لهذه األلة؟ 

دذا كلان الذ  العربق ام يلق  زصرحنا امرضص ا ترا ي   زصترد دنتا  

تعالوا زيها اليهتوا التص لتوالنعم القديمتة  بختذبا زلياعتم با تمرابا : لن يقو 

لا،  بزصرد دنا  لن يريتد زن يتزبر ا ترا ي   بزن يمقتر  لتن بنتق المعوي

 ا را ي !!

زين الثورية؟ زين جرهة الصموا بالمصتدي؟ زيتن العتيم العثيتر العريتر؟ زيتن 

 دذا ا ه؟ 

بفميتتة « حمتتا »لقتتد ضتتاع بضتتعنا لعتته  بلتتم يرتتق ال دتتالء الضميتتة  فميتتة 

 تري  هللا حمتص ينصتردم    التذين يقتات ون فتق«ثورة المستاجد»  فمية «الجهاا»

  قتد تعتون المستيلة زارتتر لتنهم  بقتد تعتون العااتا، العتدب زل تتم لتز بجت هللا 

بزخطر  بلعننا لطالرون زن ا عد  لا اتطعنا لن قوة  بزن امتر  الرتاقق ل تص هللا 

ين فِئَية   ... }: لز بج   بِيِإۡذِن ٱلَِليلَيةع َغلَبَيۡت فِئَية   َكيم مِِّ
ُ  َكثِييَرةَِۢ ََّ ِۗ َوٱ يبِِرينَ ََّ    َميَع ٱل ََّٰ

ُ ِميۡن َحۡييُ  لَيۡم ...  }  [249: ]الرقترة ََّ ُمُم ٱ ِ فَيأَتَىَٰ ََّ يَن ٱ انِعَتُُمۡم ُحُ يونُُمم مِِّ ا  أَنَُّمم مَّ َوَظنُّوٰٓ
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ۡعييَبُۚ يُۡذِربُييوَن بُيُييوتَُمم بِأَۡيييِديِمۡم َوأَۡيييِدي ٱۡلُمييۡمِمنِيَن   َولَييتََف فِييي لُلُييوبِِمُم ٱلرُّ
تَِسييبُوا إ َۡ يَ

رِ  ِلي ٱأۡلَۡبَ َٰ ٰٓأُو    [2: ]الحةر  فَحۡعتَبُِروا  يََٰ

ال هم زص د لنتا ايننتا التذي دتو لصتمة زلراتا  بزصت د لنتا اايااتا المتق فيهتا 

يتاة كيتااة لنتا فتق ات  حلعامنا  بزص د لنا آخرتنا المتق اليهتا لعاااتا  باجعت  ال

 خير  باجع  المو، راحة لنا لن ا  مر 

 لرفة لين بل زق  لن ذل، زاضسنا ال هم ل تع نا الص 

ال هم ااصراا ل ص زلدا ، زلتداء ام تيم  ال هتم ختذدم بلتن ااصتردم زختذ 

 لزيز لقمدر  

 ال هم ان لنا بل تعن ل ينا  بااصراا بل تنصر ل ينا  

 ال هم اجع  دذا الر د آلنًا لطمئنًا  خاء رخاء ب ا ر بيا المس مين  

ِن َواَل تَۡجعَييۡر فِييي لُلُوبِنَييا ِغييالِّ   ... } يَمَٰ نِنَييا ٱلَّييِتيَن َسييبَقُونَا بِييحإۡلِ ۡخَوَٰ َربَّنَييا ٱۡغِفييۡر لَنَييا َوإِلِ

ِحيمإ  ََ َرُءوف  رَّ ٰٓ إِنَّ    [10: ]الحةر  لِِّلَِّتيَن َءاَمنُوا  َربَّنَا

ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّونَ }: تعتتالصيقتتو  هللا : لرتتاا هللا
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن إِنَّ ٱ ُِۚ يََٰ  َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ

  [56: ]األحزا   َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما

ال هم ص  ب  م ببار  ل تص لرتد  بر تول، لحمتد  بل تص آلته بصتحره  

 بالمابعين لهم بإحسان الص يوم الدين  

ةَ تَنۡ  ... } لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ ُ َوأَلِِم ٱل َّ ََّ ِ أَۡكبَيُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكيِرۗ َولَيِتۡكُر ٱ َۡ َمىَٰ َعِن ٱۡلفَ

   [45: ]العنعرو،  يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 لماذا ل يسمجيب هللا الا نا؟ -19

 الخطرة األبلص: 

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

اجممتع فتق صتعيد لرفتا، بفتق األراضتق :  يلنق زحد امخوة  تااًل  قتا 

المقد تتة زاثتتر لتتن ل يتتواين لتتن الحجتتام  ذدرتتوا التتص ت تت، التتريا لمطهتترين  

بلتتافوا بيتتا هللا لتتااضين بلمعرتتدين  بدربلتتوا بتتين الصتتضا بالمتتربة قتتتاامين 

ذاارين  ببقضوا فق لرفا، ل رين خامعين  االتين لحترلين  بلمجتراين لتن 

زن ينصتتر الحتتق ل تتص  تعتتالصيعًتتا التتوا هللا كينتتة التتدايا بكخرفهتتا  دتتالء جم

الرالتت   بزن ينصتتر ام تتيم ل تتص العا تتدين لتته  بزن ينصتتر المستت مين ل تتص 

لتتدبدم  بزن يتترا ايتتد العتتافرين فتتق احتتوردم  بيعيتتد  تتهالهم المستتمولة التتص 

ة ام يم لن لحنمها   بيعةتف لنهتا  ممهتا  بيضترم صدبردم  بزن يخرم زل 

 اربمها 

لحجتام بالمعممترين لتن الطتا ضين بالستالين بالتواقضين بمار  لع دالء ا

لييين لن المس مين فق زاحتاء األرض  صتالوا يتوم لرفتة  بابمه توا التص هللا 

 ضارلين زن يايد ام يم بيعز المس مين   لز بج 

خامعة ضتارلة لمتاذا لتم يستمجب  تعالصدذه الدلوا، المق صعد، الص هللا 

لزلتان؟ المعتان لعتان لقتد   بالزلتان كلتان لها  فق لثت  دتذا المعتان بدتذا ا

لرار   بالق و  ق و  خامعة  باأللستنة زلستنة لتادرة  ف متاذا لتم يستمجب هللا 

تعتتالص دتتذه التتدلوا،؟ لمتتتاذا ل تتتزا  األلتتة تحتتتا الحصتتار؟ لمتتاذا ل تتتتزا  
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تلر  لن يمين بيسار؟ لماذا ي ت  زلتداطدا يمحعمتون فيهتا تحعتم الستااة فتق 

قتتص األلتتة اللتتربا، لتتن دنتتا بدنتتا ؟ زليستتا دتتذه األلتتة دتتق العريتتد؟ لمتتاذا تم 

القا مة ل ص التدين الحتق  الةتهيدة ل تص النتا ؟ زليستا دتذه التدلوا، صتاارة 

 لن ق و  لخ صة؟ 

دعتتذا  تتيلنق زحتتد امختتوة  بدعتتذا اتتان الستتاا   فهتت  لهتتذا لتتن جتتوا ؟ 

 : بالجوا  زيها امخوة

ا تمجابة : بلتن ااحيتة زخترىزن ا مجابة الدلاء لها مربل  دذا لن ااحية  

الدلاء لها لدى لع وم  ببقا لحد ا  يجيتب هللا تعتالص فيته التدلاي فتق الوقتا 

 الذي يريد ببالعيضية المق يريددا  

 ل دلاء مربل  فيا ت رى د  اضذاا مربل الدلاء؟ 

 : الدلاء بزاا فق المعراة

األلتداء زن اتا تواجته ززن تتدلو هللا ب: ان لن مربل الدلاء ل ص األلتداء -1

اتا فتق الميتدان  ل تمخ تص لتن الجهتاا  بل تمخ تص لتن الرتذ  زتتدلو هللا ب

 بالملحية 

دعذا الاء المس مون يوم بتدر حينمتا باجهتوا المةتراين  باتااوا زقت  لتداًا 

بزضتتتعف لتتتدة  بزضتتتي  ا تتتمعدااًا  اتتتان المةتتتراون حتتتوالق األلتتتف  باتتتان 

راين لا ة فتر   بالمست مون لتم المسمون ثيثما ة يزيدبن ق يًي  اان لع المة

المةتراون خرجتوا ل حتر   بالمست مون خرجتوا ل قتاء  يعن لعهتم ال فر تان 

 ل قاء العير       القاف ة

بلعن حينمتا ف ترض ل تص المست مين زن يواجهتوا المعراتة  با تمغاثوا بتاهلل  
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يثُوَن َربَُّكي}:   رفعتوا زيتديهم التص الستماءلز بج بالوا هللا  َِ ۡم فَحۡسيتََجاَ  إِۡذ تَۡسيتَ

ئَِكييِة ُمييۡرِدفِينَ  لَُكييۡم أَنِِّييي ُمِمييدُّكُم بِييأَۡلف  
ٰٓ ييَن ٱۡلَملََٰ   ا تتمغاثوا بتتاهلل في تتاثهم  [9: ]األاضتتا   مِِّ

 ز اط لهضمهم بزجا  الوتهم  ألاهم الوا بدم لسمعدبن ل معراة  

: اتان يتدلو هللا بي تد ل يته فتق التدلاء  بيقتو  صت ص هللا ل يته ب ت مالنرق 

أنجز ما وعدتنيإ اللمم أنجز ما وعدتنيإ هللا إن تملَ هته الع ابة من اللمم »

فما كا  يهمف بربه لاااا يديته لستمقر  القر تة   - أهر اإلسالم ال تعبد فيي األرض

حمص  قط رااطه لن لنعريه  فيتتاه زبتو بعتر فيختذ رااءه فيلقتاه ل تص لنعريته ثتم 

دت، ربتت، فإاتته  تتينجز لتت، لتتا ارتتق هللا اضتتا  لنامتت زلتته لتتن برا تته بقتتا : يتتامال

   (227)«بلد 

 دذا دو الدلاء  الدلاء فق ق ب المعراة  

 - يحدثنا القرآن لن زصحا  لالو، باتااوا ق تة  اتااوا فتق لتدا زدت  بتدر

بحينمتتا رزبا جنتتوا جتتالو، بدتتم زاثتتر لتتداًا  - ثيثما تتة ببلتتعة لةتتر رجتتًي 

نُوِدِهۚۦُ لَياَو اَل َ الَةَ }: بزقوى لدة  قالوا زب قا  العثيربن لنهم َُ لَنَا ٱۡليَۡوَم بَِجالُوَت َو

 ِ ََّ قُوا  ٱ
لََٰ ن فِئَية   ]لن زد  اميمان[ ٱلَِّتيَن يَُرنُّوَن أَنَُّمم مُّ  َكثِييَرةَِۢ لَِليلَيةع َغلَبَيۡت فِئَية   َكم مِِّ

ييبِِريَن بِيِإۡذِن ٱ ُ َمييَع ٱل ََّٰ ََّ ِۗ َوٱ نُييودِ  249ََّ َُ ييا بَييَرُزوا  ِلَجييالُوَت َو ]زصتترحوا بجًهتتا  هِۦَولَمَّ

ُ يۡرنَا َعلَيى ا َوثَبِِّيۡت أَۡليدَاَمنَا َوٱنلَيالُوا  َربَّنَيآٰ أَۡفيِرۡغ َعلَۡينَيا َصيۡبر   لوجهه بصضًا لصتف[

ِفيِرينَ  ]دعتذا التوا بدتم فتق ق تب المعراتة بفتق زتتون المعراتة  فمتاذا  ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكَٰ

ََ  250 اااتتا النميجتتة؟[ ُ ٱۡلُمۡليي ََّ ييهُ ٱ ييالُوَت َوَءاتَىَٰ ََ ِ َولَتَييَر دَاوَُدُ  ََّ فََمَزُمييوهُم بِييِإۡذِن ٱ

                                        

« صتحيد لست م بةترل النتوبي»  اا تر لنتهرضتق هللا زخرجه لس م لن حديث لمر  (227)

 (   اما  الجهاا بالسير  با  املداا بالمي عة فق  زبة بدر 85 - 12/84)
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ا يََشآٰءُ  ۡكَمةَ َوَعلََّمهَُ ِممَّ َِ    [251 - 249: ]الرقرة  َوٱۡل

المةتتع  زا نتتا اتتدلو هللا باحتتن بعيتتدبن لتتن المعراتتة  اتتدلو هللا زن ينصتتر 

ام يم بزن يعز المس مين باحتن قعتوا ل تص جنوبنتا  بل اريتد زن ارتذ  زاضًستا 

 بل زلواًل  بل الحق بغاٍ  بل رخيهللا  بلا دعذا يسمجا  الدلاء  

 لتتا ل اامتتا يستتمجيب هللا التتدلاء لتتن قتتوم بتتذلوا لتتا يستتمطيعون  بتراتتو هلل

 يسمطيعون  هللا دو الذي يعم  النقهللا بيسد الثغرا،  ألن النصر لن لنده  

ََ إِلَييى }: اتتان المستت مون فتتق بتتدر ق تتيًي  فعثتتردم هللا بالمي عتتة إِۡذ يُييوِحي َربُّيي

 َسييأُۡلِقي فِييي لُلُييوِ  ٱلَّييِتيَن كَ 
ئَِكييِة أَنِِّييي َمعَُكييۡم فَثَبِِّتُييوا  ٱلَّييِتيَن َءاَمنُييوا ُۚ

ٰٓ ۡعييَب ٱۡلَملََٰ فَييُروا  ٱلرُّ

  المي عتة ازلتا فتق [12: ]األاضا   فَحۡضِربُوا  فَۡوَ  ٱأۡلَۡعنَاِ  َوٱۡضِربُوا  ِمۡنُمۡم ُكرَّ بَنَان  

بدر  بالمي عة ازلا فق الخندق  بالمي عة ازلا فتق حنتين  بلتو زراا هللا زن 

   اامتتا ينتتز  ل ينتتا المي عتتة اليتتوم ألازلهتتا  بلعتتن المي عتتة ل تمنتتز  فتتق فتترا

ئَِكيِة }تمنز  ل ص قوم لالنين لجادتدين بتاذلين للتحين 
ٰٓ ََ إِلَيى ٱۡلَملََٰ إِۡذ يُيوِحي َربُّي

ل بتتد زن يوجتتد التذين آلنتتوا فتتق األرض  حمتتص   أَنِِّيي َمعَُكييۡم فَثَبِِّتُييوا  ٱلَّيِتيَن َءاَمنُييوا  

 تمنز  ل يهم المي عة لن السماء  بةرى لن هللا لهم بتثريمًا لن هللا لهم  

 ل بد لعق ي سمجا  الدلاء زن تعون فق ق ب المعراة  

 : بص  الخط لع هللا

بل بتتد لعتتق يستتمجا  التتدلاء زن تعتتون الخطتتول لوصتتولة بيننتتا ببتتين هللا  -2

  اذا اتان الختط لقطوًلتا بو  تا تستمنجد بةترلة النجتدة زب بةترلة تعالص

ينتت، املضتتاء زب برجتتا  ام تتعال  ف تتن يستتمجيب لتت، زحتتد  الختتط  لقطتتوع ب

ببيتتنهم  لهمتتا حابلتتا زن تتتمع م بتصتترل لهمتتا رفعتتا صتتوت، بجهتتر، 
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 بقول،  ف ن يسمع، زحد  

ص  الخط بين، ببين لن تنااي يسمع،  ص  الخط بين، ببين هللا يستمجب 

 ل،  

بمتتا      بمتتا اضعتت  لتتن لعاصتتق: احتتن قطعنتتا الخطتتول لتتا بيننتتا ببتتين ربنتتا

بارتعابنتا ألمتياء      عمتهبإلراضتنا لتن مترع هللا بح     ارتعب لتن لوبقتا،

بمرانتا لرلتر بتالمعربل      بمهابانا فق فرا   هللا     لز بج لما حرم هللا 

 بالنهق لن المنعر  

 بلذل، ادلو في ي سمجا  لنا  

لتييأمرن بييالمعروفإ ولتنمييون عيين المنكييرإ أو ليسييلطن هللا »: فتتق الحتتديث

   (228)«عليكم شراركمإ فيدعوا خياركم فال يستجا  لمم

لتن المنعترا،  حمتص      لن الجرا م     ل بد زن اطهر لجممعاتنا لن المآثم

   قتعون لجممعا، لس مة بح

َ لَقَِويٌّ َعِزيزإ }َولَيَنُ َرنَّ ٱ: هللا تعالص يقو  ََّ ُ َمن يَنُ ُرهَُُٰٓۚ إِنَّ ٱ ]ل ينصتر  40ََّ

ُمۡم فِيي ٱأۡلَۡرِض ٱلَّيِتيَن  هللا ال لن ينصتره  فمتن دتم التذين ينصتربن هللا؟[
كَّينََّٰ إِن مَّ

ةَ َوَءاتَييُوا   ييلَوَٰ ِقبَييةُ  أَلَيياُموا  ٱل َّ ِ َعَٰ َّ َِ ةَ َوأََمييُروا  بِييحۡلَمۡعُروِف َونََمييۡوا  َعييِن ٱۡلُمنَكييِرۗ َو َكييوَٰ ٱلزَّ

   دالء الذين يسمحقون اصر هللا [41  40: ]الح   ٱأۡلُُمورِ 

                                        

زخرجه الرتزار لتن حتديث لمتر بتن « امحياء»قا  الزين العراقق فق تخري  زحاايث  (228)

لن حديث زبق دريترة بايدمتا ضتعيف  بل مرلتذي « األب ط»بالطررااق فق   الخطا 

أو ليوشييكن هللا أن يبعيي  عليييكم عقابًييا منييه ثييم »: يث حذيضتتة احتتوه ال زاتته قتتا حتتد نلتت

 ( 2/308دذا حديث حسن ) :قا  «تدعونه فال يستجيب لكم
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ا  إِن تَن} ٰٓأَيَُّما ٱلَّيِتيَن َءاَمنُيوٰٓ َ يَنُ يۡركُۡم َويُثَبِِّيۡت أَۡليدَاَمكُمۡ يََٰ ََّ   باذا [7: ]لحمتد  ُ يُروا  ٱ

لن المتز بتاهلل   غ باصرام هللا ف ن ت خذلوا بلن ت غ روا  لن ا منصر باهلل ف ن ي

لتن ا تمقوى ف ن يذ   لن ا معثر بتاهلل ف تن يقت   لتن ا تمغنص بتاهلل ف تن يضمقتر  

ُ فَياَل َغاِليَب لَُكيۡمإ َوإِن يَۡذيتُۡلكُۡم فََمين ذَا ٱلَّيِتي  إِن يَنُ يۡركُمُ }: عف زبتدًالتباهلل ف ن ي ََّ ٱ

ِ فَۡليَتََوكَِّر ٱۡلُمۡمِمنُونَ  ََّ نِۢ بَۡعِدِهۦۗ َوَعلَى ٱ    [160: ]آ  لمران  يَنُ ُركُم مِِّ

   لز بج باهلل  ل بد زن تعون الخطول لوصولة

 : امخيص بصدق العرواية هلل

اخيص النية  باختيص العمت  : يننا ببين هللا دوبزب  لا يص  الخطول ب -3

هلل  زن اجتترا الق تتو  هلل  زن اطهردتتا لتتن حتتب التتدايا  بحتتب التتذا،  زن 

   تعالصاع قها باآلخرة  بباهلل 

اذا و  نا ارا  براء الدايا لريدًا لها  اسعص براء لمالهتا  اترا  خ تف 

 مهواتها  ف ن يسمجيب هللا لنا  

ََ ِعبَياِدي }: هلل  خالصتين هلل  هللا تعتالص يقتو  ل بد زن اعتون لريتدًا َوإِذَا َسيأَلَ

ييُب دَۡعيَوةَ ٱليدَّا ِ إِذَا دََعياِنإ فَۡليَۡسيتَِجيبُوا  ِليي َوۡليُۡمِمنُيوا  بِيي لَعَلَُّميۡم  َِ ُ  أ
َعنِِّي فَِإنِِّي لَِريبإإ

ََ ِعبَيياِدي}  اا تر التتص قولته [186: ]الرقترة  يَۡرُشيدُونَ  امضتافة لهتتا  دتذه  َوإِذَا َسيأَلَ

 زن تةعر بالعرواية هلل بحده       لعنص  ل بد زن تعون لردًا هلل

لرتدًا      لردًا ل تدينار  بالتدردم     لردًا ل دايا     زلا اذا انا لردًا ل ةيطان

ألي متقء لتن ذلت،  الرتدًا ل مترزة بل غريتزة  اذا انتا لرتدً      ل عا  بالطتا 

 ف ن يسمجيب هللا الاء   

ََ ِعبَاِدي َعنِِّي فَِإنِِّي لَِريبإ َوإِذَ } دو زقر  لتا يعتون التص لرتااه  زقتر  :  ا َسأَلَ



 348 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

التتيهم لتتن حرتت  الوريتتد  زقتتر  االتتيهم لتتن آبتتا هم بزلهتتاتهم  زقتتر  التتيهم لتتن 

فقت  »: بلتم يقت   فَِإنِِّي لَِريبإ }: زاضسهم لو اااوا يع مون  بلهذا قا  فق دذه اآلية

حاجة التص با تطة بينتق ببتين لرتااي اذا التوا ااه ل :   اياه يقو «ااق قريب

 زقرباء لنق  : دم: فإاق قريب لنهم  زاا لعهم حيثما اااوا  بلم يق 

: ل صتحابة بقتد جهتربا بالتدلاء يوًلتا ص ص هللا ل يته ب ت مبلذل، قا  النرق 

أربعييوا علييى أنفسييكمإ اشييفقوا علييى أنفسييكمإ إنكييم ال تييدعون أصييم وال غائبًيياإ »

والتي تدعونه ألر  إليى أحيدكم »  (229)«ا لريبًاإ وهو معكمإنكم تدعون سميعً 

  (230)«من عنِّۖ راحلة أحدكم

لييو عييرفتم هللا حييِّۖ معرفتييه لزالييت بييدعائكم »: جتتاء فتتق بعتت  األحاايتتث

إِنََّميآٰ أَۡميُرهَُٰٓ }  ان هللا ل يعجزه متقء  بل يرعتد ل تص قدرتته متقء  (231)«الجباو

  [82: ]يح  هَُ كُن فَيَُكونُ ا أَن يَقُوَو لَ   إِذَآٰ أََرادَ َشيۡ 

  فيستمجيب هللا لهتم  لمتاذا؟ لز بج المةراون فق  الة الةدة يدلون هللا 

                                        

ل رغتتوي  «مترل الستتنة»قطعتة لتتن حتتديث زبتق لو تتص األمتتعري الممضتق ل تتص صتتحمه  (229)

 (  1283برقم  5/66بمحقيق معيب األرااطبل )

صتحيد »  لتن زبتق لثمتان لتن زبتق لو تص  اا تر «هصحيح»دذه الزيااة لمس م فق  (230)

امتا  التذار بالتدلاء  بتا  ا تمحرا  خضتق الصتو، »(  17/27« )لس م بةترل النتوبي

 « بالذار

ليو خفيتم هللا تعيالى حيِّۖ خيفتيه »: زخرجه الحعيم المرلذي لتن لعتاذ بتن جرت   بزبلته (231)

 «فتي  القتدير»برلز له السيولق بعيلة اللعف   «... لعلمتم العلم التي ال َمر معه

 ( 7448برقم  5/319ل منابي )

ليو عيرفتم هللا حييِّۖ »: برباه زبتو لنصتور التدي مق فتق لستند الضتراب  لتن حتديث لعتاذ ب ضتظ

بضعضه الزين العراقق فق تخري   «معرفته لمشيتم على البَور ولزالت بدعائكم الجباو

 ( 4/97زحاايث امحياء )
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َرۡيَن بِِمم بِِريح  }: ألاهم يدلون لخ صين له الدين ََ َِ َو ٰٓ إِذَا ُكنتُۡم فِي ٱۡلفُۡل  َ يِِّبَية  َحتَّىَٰ

آَٰءۡتَما ِريحإ َعاِصف   ََ آَٰءهُُم َوفَِرُحوا  بَِما  ََ ا  أَنَُّميۡم أُِحييَ   َوَظنُّيٱۡلَمۡوُ  ِمين ُكيرِِّ َمَكيان  َو وٰٓ

 دََعيُوا   ]فق دتذه الحالتة بالمتو، يطتارادم  بالهتي  لتن يميتنهم بيستاردم[ بِِممۡ 

يِكِريَن 
يِتهِۦ لَنَُكيونَنَّ ِميَن ٱلشََّٰ يَن لَئِۡن أَنَجۡيتَنَيا ِميۡن َهَٰ َ ُمۡذِلِ يَن لَهُ ٱلدِِّ ََّ ُميمۡ  22ٱ يآٰ أَنَجىَٰ  فَلَمَّ

 ِِِّّۖ ََ   [22: ]يواح  إِذَا هُۡم يَۡبَُوَن فِي ٱأۡلَۡرِض بََِۡيِر ٱۡل

فق  الة األكلة  حينمتا تر تغ األكلتة ذربتهتا       المهم زا ه فق  الة الةدة

درت  بل لنتاة بل التي، بل : يمجرا اماسان لن ات  اآللهتة الزا ضتة  ل ينتااي

لن  ويداء ق ره  لخ ًصتا هلل      يا ر   يقولها لن زلماقه: العزى  بلعن يقو 

 الدين  

التص الموحيتد الختالهللا : بلا اام قد زخ تهللا التدين هلل  بلتاا التص الضطترة  زي

 بالاه الاء الملطر المغ و   فين هللا يسمجيب الاءه  بينجيه لن العر   

 لن المهم جدًا زن ادلو هللا لخ صين له الدين حمص يسمجيب لنا  

امتا  - خ ًي لم تممح  النيتة هلل  لتم يعتن التدلاء خالًصتال بد زن فق الا نا 

 هلل ر  العالمين  مابمه الةوا ب باد رته العدبرا،   - ينرغق

 : المطهر لن الحرام

زن تعتون لمطهتًرا لتن : بلن ااحية زخرى  فإن لن مربل ا مجابة التدلاء -4

الحتترام فتتق ليا تت، بلةتترب، بل رستت، بلعيةتتم،  زن تعتتي  ل تتص الحتتي  

 بتمعضف لن الحرام  

م  االا اذا انا تيا  الحرام  بتةر  الحرام  بت رح الحرام بتمغذى بتالحر

فهيهتتا، زن يستتمجيب هللا لتت،  لقتتد جتتاء دتتذا فتتق الحتتديث الصتتحيد التتذي رباه 
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إن هللا  ييب ال يقبير إال  يبًياإ وإن هللا أمير »: (232)املام لس م لن زبق دريترة

ُسيُر }: فقاو ]زلرالجميع بيا  الطيرا،[المممنين بما أمر به المرسلين  ٰٓأَيَُّميا ٱلرُّ يََٰ

اإ إِنِِّييي بَِمييا تَۡعَملُييوَن َعِليييم   ًَ ييِل ييِت َوٱۡعَملُييوا  َصَٰ  بقتتا :إ [51: ]المالنتتون  كُلُييوا  ِمييَن ٱلطَّيِِّبََٰ

ٰٓأَيَُّما ٱلَّتِ } كُمۡ يََٰ ِت َما َرَزۡلنََٰ ثتم ذاتر ]زي: النرتق إ [172: ]الرقترة  يَن َءاَمنُوا  كُلُوا  ِمن َ يِِّبََٰ

يا : الرَر يطير السفر أشعت أغبرإ يمد يديه إلى السماء [ص ص هللا ل يه ب  م

ر  يييا ر  ومطعمييه حييرامإ ومشييربه حييرامإ وملبسييه حييرامإ وُغييتِّي بييالَرام 

ليةتته   «فييأنى يسييتجا  لييتلَ  حتترام[ ]جستتمه تغتتذى ل تتص الحتترام بارتتا لتتن 

حرام فق حترام  بدتو يطيت  الستضر  بالستضر لتن ل ن تة ال تمجابة  خصوًصتا 

 لع الةعا بالغررة  بلع ه فق  ضر ح  زب لمرة زب ل ب ركق زب ل ب ل م  

فع يديته التص الستماء  بلتع لع دذا السضر  بلع زاه زمعا ز رر  بلع زاه ير

ر  يتتا ر   بلتتع تعتترار التتدلاء باملحتتال ل تتص هللا بدتتذا ا تته لتتن  قولتته يتتا

: صتت ص هللا ل يتته ب تت ملرمتتحا، ال تتمجابة ل تتدلاء  لتتع دتتذا ا تته يقتتو  النرتتق 

 ديها، زن ي سمجا    «فأنى يستجا  لتلَ »

صت ص هللا ل يته النرتق  رضتق هللا لنتهبلذل، لما  ي   تعد بتن زبتق بقتاص 

:  لتتق زن يجع نتتق لستتمجا  التتدلوة  فقتتا  لتتهيتتا ر تتو  هللا ااع هللا: بقتتا  ب تت م

بلعيةتتم، لتتن  : اجعتت  لعالتت،  يعنتتق(233)«أ ييب  عمتييَ تُسييتجب دعوتييَ»

 قر  ا  مقء  تعن لسمجا  الدلوة  حي  ليب

                                        

 :اا تتتر  «األربعتتتين النوبيتتتة»لنتتته زيًلتتتا املتتتام المرلتتتذي بدتتتو لتتتن زحاايتتتث رباه  (232)

 ( 957  برقم 503 - 2/502« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»

 «األب تط»زخرجته الطررااتق فتق  «امحيتاء»قا  العيلة العراقق فق تخري  زحاايث  (233)

 ة بيرب، اار المعرف  ( ل2/89لن حديث ابن لرا  بفيه لن ل زلرفه )
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ام لنهم لن يعي  ل ص الحي  الصترل  ل ييات  : دالء الذين يدلون هللا

ح تورة  ل يطمتع فتق الحرام  ل ييا  الضوا د الربوية  ل يمعالت  بمعتالي، ل

حقوق اآلخرين  ل ي  م لماله بل لووضيه  ل ييا  لرق زجير  ل ييخذ لتاًل 

لهتر اخ ته لتن ات  حترام زب متترهة      بغيتر حتق؟ اتم لتن النتا  لهتر ركقته

فمين اتقيى الشيبمات اسيتبرأ لدينيه وعرضيهإ ومين وليع فيي الشيبمات »حرام؟ 

  (234)...« َ أن يرتفع فيهولع في الَرامإ كالراعي يرعى حوو الَمى يوش

بمحتري الحتي  : لعق يسمجب هللا الاءاا ل بد زن اص  لتا بيننتا ببتين ربنتا

بالرعد لن الحرام  بتاأللر بتالمعربل بالنهتق لتن المنعتر  بتإخيص النيتة هلل 

مذل يين ليه »  بالوقول لند زلتر هللا باهيته بتين اعتون امتا زراا هللا لنتا تعالص

ه الصتتتالحين بزاريتتتاءه ارًتتتا امتتتا بصتتتف هللا لرتتتاا برد  اتتتدلوه ر رًتتت«اليييدين

ي}: الصااقين ِت َويَيۡدُعونَنَا َرَغب  يِرُعوَن فِيي ٱۡلَذۡييَرَٰ ياإ َوَكيانُوا  لَنَيا إِنَُّميۡم َكيانُوا  يَُسَٰ ا َوَرَهب 

ِشِعيَن    ر رًا فيما لنتد هللا بردرًتا لمتا لنتد هللا  ر رًتا فتق الجنتة [90: ]األارياء َخَٰ

 بردرًا لن النار  ر رًا فق لثوبة هللا بفل ه بردرًا لن لقوبة هللا بلدله  

  حمتص اذا لتز بجت احن فق حاجة التص تطهيتر دتذه الق تو  ببصت ها بتاهلل 

امتا قتا  الواا هللا الواا بحرارة بحرقة  جاكلين بدلا نا  لتوقنين بامجابتة  

ال يقيير أحييدكم اللمييم اغفيير لييي أن شييئت اللمييم »: صتت ص هللا ل يتته ب تت مالنرتتق 

  (235)«ارحمني إن شئتإ ليعزم مسألتهإ فإنه ال مكروه له

                                        

ب  التتذي رباه الرختتاري بلستت م رضتتق هللا لنهتتقطعتتة لتتن حتتديث النعمتتان بتتن بةتتير  (234)

المنمقتص » :اا تر«  األربعين النوبيتة»بدو لن زحاايث  بالمرلذي بزبو اابا بابن لاجه 

 ( 966برقم  2/506« )لن اما  المر يب بالمرديب

: ب  اا تررضتق هللا لنهتلمضق ل ص صحمه  لن حديث زبق دريرة بلن حتديث زاتح  (235)
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ينرغق زن ادلو هللا لخ صين له الدين بزن اعتون لست مين حقًتا  ذبي ق تو  

 حية ل ق و  ليمة  

يتا : يه النتا  بقتالوا لتهذدب ابراديم بن زادم الص  وق الرصرة  فاجممع ل 

ألن ق توبعم قتد لاتتا بعتدة : زبا ا حاق  لا لنا ادلو في يستمجا  لنتا؟ فقتا  لهتم

زاعتم كلمتمم زاعتم تحرتون : زاعم لرفمه هللا بلم تاابا حقه  بثاايها: زبلها: زمياء

زاعم كلممم زن المتو، حتق بلتم تستمعدبا لته  : ر و  هللا بترامم  نمه  بثالثها

زيقنمم زن النار حق بلتم : زن الجنة حق بلم تسمعدبا لها  بخالسها آلنمم: رابعها

زاعتتم قمتتمم لتتن اتتولعم فامتتمغ مم بعيتتو  النتتا  باستتيمم : تهربتتوا لنهتتا   اا تتها

     بزاعم  ليوبعم  بزاعم

ق وبعم لاتا  بالق و  الميمة ل يسمجا  الاطدا  اامتا يستمجيب هللا التدلاء 

 اء لن ق ب  اف  زب ق ب ليا  لن ق ب حق  بل يسمجيب هللا الدل

 : الاء المعرب 

التمقم يتواح الحتتو، حينمتا خترم لتتن قولته لغاضترًا لهتتم  لتم يصترر ل تتيهم 

بتراهم  فعاقره هللا بين راتب فتق الستضينة  باتان العتدا فيهتا زاثتر لمتا ينرغتق  

ل بد زن ا قق بع  الراا  لن الستضينة  لم توا قرلتة : بفق ب ط الرحر قالوا

يجتتقء الستتهم   ةرل يتته  زلتتاابا القرلتتة لتترة بلتترة  بفتتق اتت  لتت فختترم الستتهم

حتو، اريتر  باتان المضتربض      ل يه  رلوه فق الرحر  فالمقمه حو، ضتخم

و متة الرحتر  بو متة : زن يصرد دذا الحو، قرًرا له  بلعنه اااى فق ال  متا،

ََ }: ال يت   بو متة بطتن الحتتو، نَ َََٰ ٰٓ أَنيَت ُسيۡب يهَ إاِلَّ ٰٓ إِلََٰ ِلِمييينَ أَن الَّ
  إِنِِّييي ُكنيُت ِميَن ٱلرََّٰ

                                                                                             

 ( 1716  1715« )ال الا بالمرجان فيما اتضق ل يه الةيخان»
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   [87: ]األارياء

ربتته   - صتتاحب الحتتو،: زي - بهتتذه الع متتا، المتتوجزة اتتااى ذبن النتتون

 :ا ما، تملمن

 « ل اله ال زاا»: الموحيد - 1

زازد، لن ال  م  زاتا لتم ت  منتق  زاتا التذي و متا «  رحاا،»: بالمنزيه -2

 اضسق 

 «   المينااق انا لن ال »: باللمرال -3

فنجاه هللا لن الغم  بزخرجه لن العر   بلض ه الحو، ل ص الةالئ اميجتة 

ََ نُ }: دتتذا التتدلاء الختتالهللا ِل ييهُ ِمييَن ٱۡلََييمُِِّۚ َوَكييتََٰ
ۡينََٰ   ِجييي ٱۡلُمييۡمِمنِينَ  ۨفَحۡسييتََجۡبنَا لَييهَُ َونَجَّ

     اذا بقعتوا فتق لثت  لتا بقتع فيته يتواح  بالتوا هللا بمثت  الا ته [88: ]األارياء

دعيوة ذي » صت ص هللا ل يته ب ت مبحرارة باخيص بزل   بلتذل، يقتو  النرتق 

ال إلييه إال أنييت سييبَانَ إنييي كنييت ميين : النييون إذ دعييا وهييو فييي بطيين الَييوت

  بفتق «الرالمينإ فإنه لم يد  بما رَر مسلم في شيء لي  إال اسيتجا  هللا ليه

لنين لالتة؟ فقا  رج  يا ر و  هللا  دت  اااتا ليتواح خاصتة زم ل متا: رباية

 :عييز وَييرأال تسييمع إلييى لييوو هللا »: صتت ص هللا ل يتته ب تت مفقتتا  ر تتو  هللا 

ََ نُ } ِل هُ ِمَن ٱۡلََمُِِّۚ َوَكتََٰ
ۡينََٰ   (236)« ِجي ٱۡلُمۡمِمنِينَ  َۨونَجَّ

                                        

رضتق بالنسا ق  بالحاام لن  عد بن زبق بقاص   بال ضظ له  الحديث رباه المرلذي (236)

 «تضستيره»ببافقته التذدرق  بذاتره ابتن اثيتر فتق   صحيد ام تناا :  بقا  الحاامهللا لنه

المنمقص لتن »ا نااه  زلا الزيااة فهق ل حاام فق رباية له   بلزاه ل مسند  بصحد ماار 

 ( 1041برقم  530 - 2/529  922برقم  1/476« )اما  المر يب بالمرديب
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 : يا زيها امخوة

احتن اتدلو هللا اثيتًرا بلعنتتا فتق حاجتة التص زن احقتتق متربل التدلاء  حمتتص 

يسمجيب هللا تعالص لنا  بدو يسمجيب لنا فق الوقا التذي يةتاء  ببالعيضيتة المتق 

 يةاء  

 ال ممرار فق الدلاء:

احن ل اعرل لمص يسمجيب هللا لنا  المهتم زن استممر فتق التدلاء  بزن ا تد 

: يقتو  صت ص هللا ل يته ب ت م  النرتق    بل اسمعجبل ايي  لز بج ل ص هللا 

  بفتتق (237)«دعييوت فلييم يسييتجب لييي: يسييتجا  ألحييدكم مييا لييم يعجييبإ يقييوو»

لييد دعييوتإ فلييم أر : يقييوو»: يتتا ر تتو  هللا  لتتا ال تتمعجا ؟ قتتا : قيتت : ربايتتة

 يم  بيمر  الدلاء  (238)«يستجيب ليإ فيستَسر عند ذلَ ويد  الدعاء

ِ إاِلَّ   اَل يَيا يۡ إِنَّهَُ }: ل تيي  لن ربل هللا زلد ل ص هللا با ممرار  ََّ ۡوحِ ٱ ُا ِمين رَّ

ِفُرونَ  صت ص   الدلاء لط تو  ألاته لرتااة  امتا قتا  النرتق [87: ]يو ف  ٱۡلقَۡوُم ٱۡلَكَٰ

َولَياَو َربُُّكيُم }: ثتم تتي قتو  هللا تعتالص (239)«الدعاء هيو العبيادة»: هللا ل يه ب  م

]زي: التا ق  فوضتع ا متة  أَۡستَِجۡب لَكُۡمُۚ إِنَّ ٱلَِّتيَن يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَادَتِيٱۡدُعونِيٰٓ 

                                        

رضتق هللا رباه الرخاري  بلس م  بزبو اابا  بالمرلذي  بابن لاجه  لن زبق دريرة  (237)

 ( 926برقم  1/477« )المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»   لنه

المنمقتص لتن »باا ر تع يق الةيل القرضابي ل يته فتق امابته     رباه لس م بالمرلذي (238)

 ( 926برقم  1/477« )اما  المر يب بالمرديب

ب  الذي رباه زبو اابا  بالمرلتذي بال ضتظ رضق هللا لنهلن حديث النعمان بن بةير  (239)

  «صتحيحه»ن حران فق   بابهحديث حسن صحيد  برباه النسا ق  بابن لاج: له  بقا 

« المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»صحيد ام ناا  ببافقه الذدرق   : بالحاام بقا 

 ( 913برقم  1/472)
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َمنََّم دَاِخِرينَ  العرااة لوضع الدلاء[ ََ    [60: ] افر  َسيَۡدُخلُوَن 

 :ايف يسمجا  الدلاء

بلن ااحية زخرى ل ادري ايف يسمجيب هللا لنا؟ بفتق الحتديث التذي رباه 

ما من مسلم يدعو بيدعوة لييا فيميا إثيم وال لطيعية رحيم »: ريزبو  عيد الخد

يَقِّۖ له أمنيته و لبته »إما أن يعجر له دعوته  : إال أعطاه هللا بما إحدى ثال

وإمييا أن « عيز وَيرمثوبية عنيد هللا »وإميا أن ييدخرها ليه فيي اآلخيرة « عياَاًل 

فقتتا  « يعتتف لنتته بتتيء اتتان  تتيح  بتته» «ي ييرف عنييه ميين السييوء مثلمييا

« لتا االتا المستيلة رابحتة رابحتة اذن اعثتر لتن التدلاء»اذن ا عثتر : حابةالص

:   زي لا لند هللا زاثر لما تسيلون  بفتق الحتديث القد تق(240)«هللا أكثر»: قا 

ييا عبييادي لييو أن أولكيم ورخييركم وإنسييكم وَيينكمإ لياموا فييي صييعيد واحييد  ... »

فسألونيإ فأعطيت كر إنسان مينمم مسيألتهإ ميا نقيق ذليَ مميا عنيدي إال كميا 

المختتتيط دتتتو لتتتا يختتتال بتتته الثتتتو   (241)...« يييينقق المذيييي  إذا أدخييير البَييير

لنته  اامبرة  فإذا بضعمها فق الخ ي  زب فق المحيط لاذا تنقهللا لنه؟ ل تنقهللا

 ميئًا  

لنتتدلو هللا زيهتتا امختتوة  لنستتممر فتتق التتدلاء  بلنحتتاب  زن احقتتق متتربل 

الدلاء حمص يسمجيب هللا لنا  بينصراا ل ص لدبه بلدباا  بيعز اينته  بيع تق 

ا ممته  بيرفتتع رايمتته فتق األرض  بلتتا ذلتت، ل تتص هللا بعزيتز  زقتتو  قتتولق دتتذا 

                                        

صتحيد ام تناا  :   بي اايد جيدة  برباه الحتاام بقتا صرباه زحمد  بالرزار  بزبو يع  (240)

 ( 916برقم  1/473« )ن اما  المر يب بالمرديبالمنمقص ل»ببافقه الذدرق   

المنمقتص   »«صتحيحه»  التذي رباه لست م فتق رضق هللا لنتهقطعة لن حديث زبق ذر  (241)

 ( 911برقم  475  1/471« )اما  المر يب بالمرديبلن 
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 الوه يسمجب لعم  بز مغضر هللا لق بلعم  فا مغضربه ااه دو الغضور الرحيم  با

 :الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

فق دذا األ روع حدط حااثان اريتران فتق لتالم الغتر   اتي الحتدثين يتد  

ل ص زن ل صهيواية يدًا لوي ة  زصرحا دذه اليتد تنتا  العتالم ا ته  بتتاثر فيته  

ااايميتتتة تتتتاثر ل تتتص الصتتتحافة بل تتتص املتتتيم  بتتتتاثر ل تتتص الما ستتتا، األ

 بالمربوية  بتاثر ل ص الما سا، القلا ية بالحعمية  

فق دذا األ روع حعم القلاء األلريعق ل تص التدامور لو تص زبتو لتركبق 

حعتتم ل يتته «  حمتتا »ر تتيح المعمتتب السيا تتق لحراتتة المقابلتتة ام تتيلية 

 تقديمته دديتة زب لعافتية     الطا ته لقمتة  تا غة م ترا ي      بمس يمه م را ي 

 «   بيريز»لصاحب لجزرة قااا 

التتذي يجتتب زن يحتتاام فتتق لحعمتتة لالميتتة  ل تتص لجزرتتته المتتق « بيريتتز»

التتذي « بيريتز»ارتعرهتا بقمت  فيهتا لتن قمت   حمتص ااامته األلتم الممحتدة اضستها  

 فع  لا فع   يعافي بين ي س م اليه ر يح المعمب السيا ق لحما   

 لاذا جنص لو ص زبو لركبق؟ 

زبو لتركبق جنايتة  بل اجمترم جريمتة  ال زاته اتان يجادتد لا جنص لو ص 

جهتااًا لةتربًلا ل تتدفاع لتن بلنته التتذي احمت  بزرضته المتتق ا مصترا  بدتتذا 

حق لةربع لع  ااسان فق ات  ا تاتير العتالم  بلواثيتق حقتوق اماستان  تقتر 

ذل، األايان بالمذادب بالض سضا، السمابية باألرضية  ا هتا تقتر حتق اماستان 

 لدفاع لن بلنه  فق ا
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بالعمتت  السيا تتق  ل بالعمت  العستتعري  بلعتتن      بدتو اتتان يجادتتد بالع متة

ا تتترا ي  ا تتتمطالا زن تتتتاثر فتتتق القلتتتاء األلريعتتتق  التتتذي زصتتترد يمحيتتتز 

م را ي   با  مقء فق زلريعا زصرد لمحيًزا م ر ي  فتق دتذا العهتد  حمتص 

زصتترد االولتتد  ااتته: قالتتا صتتحف ا تترا ي  اضستتها تصتتف التتر يح األلريعتتق

 الصغير المطيع م را ي   

 زين العالم ام يلق ليحم  ل ص دذا؟ 

 زين زلة العر  بزلة ام يم؟ دذا زلر ل يجوك زن ي سعا ل يه  

 دذا الحدط األب  فق دذا األ روع 

بمقء آخر حدط زيًلا قر ه  بدتو الحعتم ل تص المضعتر الضراستق المعتربل 

  التذي حعتم ل يته القلتاء الضراستق «ايرجاء جتارب»زب « ربجيه جارباي»

  بدتذا العمتا  «األ تالير الما ستة لدبلتة ا ترا ي »لن زج  اما  امرته دتو 

اةره اةًرا لحدباًا فتق اار ل تتوكع لنةتوراتها ل تص الجمتادير  اامتا تمتوكع 

 لنةوراتها ل ص المةمراين فيها  

عتتم ل يتته بالستتجن  تتنة  بتغريمتته ثيثما تتة زلتتف  حتتوام رجتتاء جتتارباي بح 

 «   فرا، فراسق»

 لا دق جريمة جارباي؟ 

ان لتتا اةتتره : لتتيح لتته جريمتتة ال زاتته قتتا  الحقيقتتة زب بعتت  الحقيقتتة  قتتا 

اليهتتوا لتتن المتتذابد المتتق زجريتتا ل تتيهم قرتت  الحتتر  العالميتتة  بفتتق ختتي  

الحتتر  العالميتتة  لتتن زفتتران الغتتاك المتتق زد عتتا  تتمة لييتتين يهتتواي  لتتيح 

يه جدًا  ألن اليهوا فتق زرببتا ا هتا حستب احصتاءا، بصحيد  دذا رقم لرالغ ف
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ذاردا فق امابه  لم ير غوا دذا المر غ  بزن اليهتوا زاضستهم  يتربا دتذه األرقتام  

اتتااوا يقولتتون زن زحتتد المعستتعرا، فتتق زلماايتتا قمتت  فيتته زربعتتة لييتتين يهتتواي 

  ون الرقم حمص زبص وه الص ل يون حرقًا  بو وا يق 

 كالتا ل ضاتهتا لتم تضتمد  لتن ل ضتا، الحتر  العالميتة بدنا  زمتياء اثيترة ل

الثاايتتة  بحينمتتا تضتتمد دتتذه الم ضتتا،  تتي هر زن دنتتا  زااذيتتب اثيتترة  ربجهتتا 

 اليهوا  

و تتم اليهتتوا زب زحتترقهم  لتتا ذاتتب الض ستتطينيين « دم تتر»بدتتب زن : ثتتم يقتتو 

حمتتص يتتدفعوا ثمتتن جريمتتة لتتم يرتعرودتتا  بي خرجتتوا لتتن ايتتاردم بغيتتر حتتق  

با لن ف سطين؟ لتا ليقتة دتذا بهتذا؟ الرجت  يقتو  الحقيقتة  بذاتر زالتة بي ةرا

اثيرة فق امابته  زالتة ل ميتة بلنطقيتة  بلتع دتذا قالتا التدايا ضتده بلتم تقعتد  

ف محتتا النتتار ل يتته لتتن اتت  لعتتان  بااط قتتا اتتي  جهتتنم تتتنه  فتتق لحمتته 

 بل مته  بتةتتيع لنته اممتتالا،  حمتص بق متتوا فتتق دتذا الوقتتا حم تة ل يتته فتتق

زاتا لتا ارتتدا، : الريا ام يلية  تمهمه بالراة لن ام يم  بدذا الرج  يقتو 

ن ام يم  ا  لا فع مه زاق زاافع لن ام تيم بلتن العتر  بلتن ف ستطين  ل

 لا زاعر، السنة بيعضينا لنه دذا ب

امتا قتا  الةتيل ابتن بتاك  - بدب زاه ارتد  زب دب زاه لم يتدخ  فتق ام تيم

دو رجًي حًرا  رجًي لضعًرا  يقابم زااذيب الصتهيواية  بيتمع م  ليعن رحمه هللا

بالحقا ق بباألرقام ببالمنطق  ف ماذا يصنع بته دعتذا؟ لمتاذا تست ط ل يته زجهتزة 

 امليم  بتقو  لنه لا تقو   بل يمعن لن حق الدفاع؟

ان المةتع  زن دتالء التذين : زر   راه ل ص دالء الذين امروا لنه  بقا 
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اق لم يقترزبا لتا امرتا  اامتا دتم لنتدفعون لع تة زب ألخترى  بلسترب زن داجمو

الرجت    آلخر  افعتمهم الصتهيواية زب افعتا لهتم الصتهيواية  لينةتهوا لترض

 بيقولوا فيه لا ليح بحق 

ثم اذا را ل تص ت ت، العمتب بزر ت  اليهتا لتم تنةتر راه صتحيضة باحتدة  زيتن 

بالنتتور بالديمقراليتتة  اذا اتتان حقتتوق اماستتان؟ زيتتن الحريتتة فتتق بتتيا الحريتتة 

اضسته؟! بدتو حتق لعضتو  فتق العتالم ا ته   اماسان ل يمعن لن حق الدفاع لن

صتحيضة  دتذا حتق المترل   اء الي، فقزلن حق، زن ترا ل ص لن اتهم،  زب 

 به العالم 

بلعن اذا اان دتذا الحتق يمتح الصتهيواية زب يمتح ا ترا ي   فعت  الحقتوق 

 لعمرل بها  لهدرة  با  الحقوق  ير 

 دذا دو الذي يجري ل يه العالم  

ترى د  زصرد العالم لالًما والًما؟ د  زصترد لالًمتا جتا ًرا؟ دت  زصترحا 

حرية اماسان بحقوق اماسان يعمت  بهتا اذا اااتا ضتد زدت  الحتق  بلعتن اذا 

اااا فق لص حة زد  الحتق  فتإن دتذه الحقتوق ل قيمتة لهتا بل بكن لهتا  بل 

 ؟ داتان قليمان زثيرتا فق ز روع باحد زيها امخوة  يعم  بها زحد

بدذا يدلنا ل ص زانا زلام لدب خريث لاار  زلتام الصتهيواية  العالميتة  المتق 

زصرحا تاثر فق امليم  بتاثر فق القلتاء  بتتاثر فتق ات  اتواحق الحيتاة  

بخصوًصا فق الغر  لالة  بفتق زلريعتا خاصتة  بذلت، بمتا تم ت، لتن لتا   

 ، لن اداء  ببما تم ، لن ب ا    لنها المقرو  بلنهتا  يتر المقرتو   ببما تم

 لنها المةربع بلنها  ير المةربع  ب  لع مها  ير لةربع  
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بلعن ا را ي  ل تمتورع لتن ب تي ة لتا  ا ترا ي  تصت  التص لتا تريتد بعت  

التهتام »  بلتو اتان ذلت، «القمت »  بلتو اتان ذلت، «الدم»ب ي ة  بلو اان ذل، 

 «   بالعذ  بالفمراءبالرال

اانتتا لتتن اسمستت م   تتن   اقتتابم باقتتابم  باصتترر باصتتابر  باتترابط  باحتتن 

لنصتتوربن ان متتاء هللا  النصتتر لنتتا  قتتد يمتتيخر ق تتيًي  بلعنتته آ، ل ريتتب فيتته  

َوَكياَن َحقًّيا َعلَۡينَيا نَۡ يُر }يقيننا بهذا يقين لط ق  ألن لعنا بلد هللا ببلد ر توله 

  [47: لربم]ا  ٱۡلُمۡمِمنِينَ 

  ص األبالي   ال هم ااصر المس مين ل ص زلدا هم  لال هم ااصر اين، 

 يمان  ال هم زل  ا مة ام يم ال هم ارفع راية الحق  ال هم ارفع راية ام

 ال هم اجع  ا مم، دق الع يا  باجع  ا مة زلدا ، دق السض ص  

 ال هم ل تع نا الص زاضسنا لرفة لين بل زق  لن ذل،  

ال هم زارلنا بل تهنا  بزلطنتا بل تحرلنتا  بكااتا بل تنقصتنا  بآثراتا بل 

 تاثر ل ينا  بارض لنا بارضنا  

ال هم اجمع ا مة دذه األلة ل ص الهدى  بق وبها ل تص المقتص  باضو تها ل تص 

المحرتتة  باياتهتتا ل تتص الجهتتاا فتتق  تتري ،  بلزا مهتتا ل تتص لمتت  الخيتتر بخيتتر 

خياراتتتا بل تتتتو  زلوراتتتا متتتراراا  بزرفتتتع لقمتتت،  العمتتت   ال هتتتم ب  زلوراتتتا

ب لر، لنا  بل ته عنا بما فعت  الستضهاء لنتا  بل تست ط ل ينتا بتذاوبنا لتن ل 

يخافتت، بل يرحمنتتا  باجعتت  دتتذا الر تتد آلنتتا لطمئنًتتا  تتخاء رختتاء ب تتا ر بتتيا 

ام يم  ال هم ااصراا ل ص زلدا ، زلداء ام يم  ال هم ااصراا ل تص اليهتوا  

ااصراا ل ص الصربيين  بااصتراا ل تص الترب   بااصتراا ل تص الهنتدب   ب
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اتز  ل تيهم بي ت، التذي ل يترا زبااصراا ل ص جميع زلدا ، زلداء ام يم  ب

 لن القوم المجرلين 

قَييۡوِم َربَّنَيا ٱۡغِفييۡر لَنَيا ذُنُوبَنَييا َوإِۡسيَرافَنَا فِيييٰٓ أَۡمِرنَيا َوثَبِِّييۡت أَۡليدَاَمنَا َوٱنُ ييۡرنَا َعلَيى ٱلۡ }

ِفِرينَ    [147: ]آ  لمران  ٱۡلَكَٰ

ٰٓأَيَُّمييا ٱلَّييِتيَن }: تعتتالصيقتتو  هللا : لرتتاا هللا ُِۚ يََٰ ئَِكتَييهَُ يَُ ييلُّوَن َعلَييى ٱلنَّبِيييِّ
ٰٓ َ َوَملََٰ ََّ إِنَّ ٱ

  [56: ]األحزا   َءاَمنُوا  َصلُّوا  َعلَۡيِه َوَسلُِِّموا  تَۡسِليًما

، لحمتد  بل تص آلته بصتحره بر تول  ال هم ص  ب ت م ببتار  ل تص لرتد

 بالمابعين لهم بإحسان الص يوم الدين 

ُ يَعۡ } ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ َشآِٰء َوٱۡلُمنَكِرۗ َولَِتۡكُر ٱ َۡ ةَ تَۡنَمىَٰ َعِن ٱۡلفَ لَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ لَوَٰ لَيُم َوأَلِِم ٱل َّ

  [45: ]العنعرو،  َما تَۡ نَعُونَ 

* * * 
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 (242)الوقا فق حياة المس م - 20

 :الخطرة األبلص

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

العام الثالتث بعتد األربعما تة باأللتف : دذه آخر جمعة فق دذا العام الهجري

  ص ص هللا ل يه ب  ملن دجرة الر و  

 : بقضة لحسا  النضح

بلن باجب اماسان المس م زن يقف لتع اضسته ا متا لتر لتام ليحا ترها ل تص 

فيه؟ لاذا قدم فيه؟ لاذا ديي لن كاا آلخرته؟ لتاذا استب  لام للص  لاذا صنع

يجتترا افتتاتره  : بلتتاذا خستتر؟ امتتا يضعتت  المتتاجر النتتاجد ل تتص رز  اتت  لتتام

بيراجتتع  تتجيته  بيعتترل اتتم خستتر باتتم ربتتد؟ بفتتيم خستتر بفتتيم ربتتد؟ بلتتا 

ز را  الخسا ر؟ بلا ز را  األربال؟ بذلت، ليمضتااى ز ترا  الخستارة  بليزيتد 

 ربد لن ز را  ال

فق ربد اايوي  قد ينمضع به بقد ل ينمضع  باذا اامضع بته      دذا فق زلر الدايا

يُع حينًا فقد ل يدبم النضع له اثيًرا  باذا اام لن الزلن فهتو اضسته ل يتدبم  }لُيۡر َمتََٰ

يُييۡدِرككُُّم نََمييا تَُكونُييوا  أَيۡ  77 لَِِّمييِن ٱتَّقَييىَٰ َواَل تُۡرلَُمييوَن فَتِييياًل َوٱأۡلِٰٓخييَرةُ َخۡييير  ٱلييدُّۡنيَا لَِلييير  

َشيَّدَة  ٱۡلَمۡوُت َولَۡو ُكنتُۡم فِي بُُرو       [78  77: ]النساء  مُّ

                                        

امتتا  بهتتذا العنتتوان  يتتدبر العتتيم فيتته حتتو  لنايتتة القتترآن و تتظ  ل ةتتيل القرضتتابي (242)

زلستته بيولتته »ة التتص التتزلن بالستتنة بالوقتتا  بخصا صتته  بتن يمتته بالن تترة الصتتحيح

 « ب ده
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بد لن بقضة ان لم تعن ا  يوم لمحا رة النضح ف تمعن ات  ز تروع  فتإن لتم  ل

تعن ا  ز روع ف معن ا  مهر  فإن لم تعن ا  متهر ف تمعن ات  لتام  يحا تب 

 فع ؟لاذا : اماسان اضسه فيه

ليتد »جر، لااة النا  ا ما للص لام لتن حيتاتهم زن يحمض توا بمتا يستمص 

لعام ياا   بمموع توقد ثم تطضتي  :   لااة  ريرة لها لقو  بتقاليد«لييادم

باان زبلص باماسان العاق  بتد  دتذه الرتدع  بيتد  دتذه المقاليتد المستموراة  زن 

فتق لتام؟ بزن يرعتق ل تص لتاذا قتدم : يقف بقضة لميايتة لتع اضسته يحا تب اضسته

ل ص تضريطه فق جنب هللا  بفق حق اضسته بفتق حقتوق      اضسه  ل ص تقصيره

 النا   بلعن النا  ل يضع ون 

 : الوقا دو الحياة

اما قا  رج  لتن  - الوقا يملق يوًلا بعد يوم  بالوقا دو العمر  الوقا

 دو الحياة  - «الةيل حسن الرنا»ز مة دذا العصر 

الوقا لن ذدب  بلعن لا الذدب؟ بلا الضلة؟ بلتا المتا ؟ : يقولونالنا  

بلا الجودر؟ ا ها لاايا،  بلعن الوقا ز  ص لتن دتذه الجتوادر الثمينتة ا هتا  

 « الحياة»الوقا دو 

الوقتتا التتذي تقلتتيه لتتن المهتتد التتص : زيهتتا اماستتان؟ دتتق« حياتتت،»لتتا دتتق 

 ة الوضع الص زاه النزع ال حد  لن  الة المييا الص  الة الوفاة  لن صرخ

  فتتإذا زضتتعا بقمتت، فقتتد زضتتعا حياتتت،  التتذين «حياتتت،»دتتذا الوقتتا دتتو 

تعالوا اقم  بقمنا! دالء حين يقم ون زبقتاتهم اامتا يقم تون زاضستهم  بل : يقولون

 يةعربن  ينمحربن اامحاًرا بطيئًا 
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 : جريمة ترديد الوقا

ارتعرهتتا فتتق حتتق الوقتتا  زل تتم الجتترا م المتتق ترتعتتب  دتتق الجتترا م المتتق 

 زل م ام رال بالمرديد  دو ترديد األبقا،  ااه زل م لن ترديد األلوا  

احن ارى زلمنا تلتيع زبقاتهتا  تدى  تتذدب األبقتا، باأللمتار لرثًتا  ق متا 

تجد فتق النتا  لتن ينتم   ق متا تجتد لتن يحستن لمتًي  فتق ال يت   تهر ببطالتة 

ض النتا   حمتص النتا  فتق زلمتالهم بايم فار   بفق النهتار اتيم فتق زلترا

 ببوا ضهم الر مية ل يعاابن يعم ون 

 : زلمنا ل تعم 

رزيا النا  فق زبربا بزلريعا يمعرون فتق زلمتالهم  يعتااون بيعرفتون لتن 

الصرال الص المساء يوًلتا اتالًي  لتن فمترتين  بيعتوابن التص بيتوتهم لعتدباين 

النا  فتق بيااتا بحتددا ق متا  ليقلوا بع  الوقا لع ز ردم بزبلادم  بلعن

يعم ون  بلذل، يسهربن الص لا بعتد لنمصتف ال يت   بيمستععون فتق الةتوارع 

 دنا بدنا  فق ااحاء النهار ل يعم ون حمص لدايادم 

 احن ل انم    امع  ل ص  يراا فتق ا تميراا زدتم زلوراتا  بلقولتا، حياتنتا

  بتتيا رالمستت مين بالعتتالقتو، التتذي امغتتذى بتته استتموراه لتن  يراتتا  بتتيا     

     زن تمتد يتددا لمستمورا القتو،ل بتد  كرالية  بلع دذا ل تعمضق بمتا لنتددا 

 الحرو  بالغذاء بال حوم بالمصنولا، العريرة بالثقي ة ا ها اسمورادا 

السيل الذي ادافع به لن بجوااا ل اصنعه بت  استممده لتن  يراتا  لمتاذا؟ 

الضتترا يلتتيع بقمتته      تلتتيع زبقاتهتتا  تتدىألانتتا ل اعمتت   احتتن زلتتة ل تعمتت 

 باأل رة يليع بقمها  بالنا  يليعون زبقاتهم 
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 : لع  بقا حق

الوقا له قيمة ل يمة فق ام يم  بلهذا زقسم هللا تعالص به فق امابته  زقستم 

بيجزا ه  زقسم بالضجر  بزقسم باللحص  بزقسم بالعصتر  بزقستم بال يت   بزقستم 

قستتم ا تته؟ ان هللا اذا زقستتم بةتتقء فإامتتا يقستتم بتته لي ضتتا بالنهتتار  لمتتاذا دتتذا ال

فجتره : زا اراا الص زدميمه بالص خطورتته  حمتص امضعتر فتق زجتزاء الوقتا ا ته

 بضحاه بلصره بلي ه باهاره 

قستتم هللا الضتترا   بالواجرتتا، ل تتص األبقتتا،  حمتتص اةتتعر بعتت  جتتزء لتتن 

ال األبتي  قتام زجزاء الوقتا  اذا ااعةتف اقتا  ال يت  األ توا لتن بجته الصتر

     حتتق ل تص الضتتيل     حتق ل تتص الصتية     هللا زارتر هللا زارتتر: لتاذن يتتاذن

الصية خير لن النوم  يةتعراا بقيمتة اهتار جديتد  بصترد جديتد  فتإذا قتام قتا م 

ال هيرة بكالتا الةتمح لتن ارتد الستماء  قتام لتاذن جديتد يتاذن ل  هتر  فتإذا 

فتتإذا  تتر  قتترص الةتتمح اتتان صتتار وتت  اتت  متتقء لث تته زذن زذان العصتتر  

 المغر   فإذا  ا  الةضق األحمر اااا العةاء 

 ا  دذا امعار بين لع  بقا حقًا يجب زن يااى  يجب زل يهم  

 : خطر المسويف

الوقا االسيف ان لم تقطعه قطع،  ألاه يعمت  فتق لمتر   امتا قتا  لمتر 

: يعمتين فيت،  «ان ال ي  بالنهار يعمتين فيت، فالمت  فيهمتا»: ابن لرد العزيز

 يقطعان فق لمر   ير يان ا  جديد  بيقربان ا  بعيد  بيقصران ا  لوي  

فق ا  صريحة تصتطرد بهتا تقمتر  لتن القرتر خطتوة  بترمعتد لتن المتييا 

 خطوة  فياا لولوا لممو، 
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 لتتتدبا ل متتتو، بابنتتتوا ل ختتترا 

 

 فع عتتتتتم يصتتتتتير التتتتتص المتتتتترا 

لن لمر   يقو  املام الحستن فها زاا فق ا  يوم تعيةه ااما تقطع جزًءا  

« يا ابن آام  اامتا زاتا زيتام لجممعتة ا متا ذدتب يتوم ذدتب بعلت،»: الرصري

 لويا صضحة لن اماب،   قطا برقة لن مجرت،  ااهد جدار لن بنياا، 

بلتتتا المتتترء ال رااتتتب وهتتتر 

 لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره

 

 ل ص  تضر يضنيته بتاليوم بالةتهر

 يريتتا بيلتتحق اتت  يتتوم بلي تتة 

 

 قريرًتا التص القرتربعيدًا لن الدايا 

ال ي  بالنهار يعمتين فيت، فالمت  فيهمتا  ل تتاخر لمت  ال يت  التص النهتار   

 بل لم  النهار الص ال ي   بل لم  اليوم الص الغد 

بل زطختتتتر متتتتغ  اليتتتتوم لتتتتن 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 الص  د  ان يوم العتاجزين  تد!

 بلا زاثر لجزاا احن المس مين اآلن  حيث ااخر باسول فق زلمالنا  

جنتد لتن جنتوا اب تيح  ل «  تول»: بقد حتذر  ت ضنا لتن المستويف  بقتالوا

 تول زلمت   لتا يتدري، زات،  تمرقص التص زن تعمت ؟ دت        ول زتتو : تق 

ضمنا لمر ؟ د  ضمنا زا،  معي ؟ لن امب ل، صًعا زا، حينما تخترم 

لن الريا  معوا اليه  الًما؟ لن زلطا  لهدًا ل ص زا، حينما ت رح ثوبت، زاتا 

 الذي يمنزله بلن تنزله يد الغا  ؟ لن ضمن ل، ذل،؟

ان النتتتا  فتتتق لصتتتراا اثيتتتًرا  لتتتا يموتتتتون فجتتتية بالذبحتتتة زب بالستتتعمة زب 

اتتا تراتتب زبتتالحوااط  لع تت، تراتتب لتتا رة فمستتقط بتت،  لعتت  ااستتااًا يتتددم، ب

 السيارة فيقم ،  لا ا رع المو،  بلا ز ض  النا  لنه!

تتتتتزبا لتتتتن المقتتتتوى فإاتتتت، ل 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدري

 

دتتت  تعتتتي  التتتص : اذا جتتتن ليتتت 

 الضجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر؟

 

 فعم لن   يم لا، لن  ير ل ة

 

باتتم لتتن  تتقيم لتتاش حينًتتا لتتن 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددر
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باتتم لتتن فمتتص يصتترد بيمستتق 

 آلنًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

بقتتتتد استتتتجا زاضااتتتته بدتتتتو ل 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدري

 

 د  تذار، دذا بزاا تواع لاًلا بتسمقر  لاًلا؟

فيته  لتاذا قتدم: ل ص اماسان المس م زن يقف ليحا ب اضسه ل تص لتام للتص

العتتام اثنتتا لةتتر متتهًرا  الةتتهر ثيثتتون يوًلتتا  اليتتوم زربتتع بلةتتربن  تتالة  

 السالة  مون اقيقة  الدقيقة  مون ثااية  ا  دذا  يسيل، هللا لنه 

 ام لن اضح يمراا؟ بام لن لرق ينر ؟ بام لن لين لرفا؟

باتتم هلل ل يتت، لتتن اعمتتة تغمتتر  لتتن قراتت، التتص قتتدل، فتتق دتتذه ال ح تتا، 

 اضا ؟ هللا  ا  ، لنه بالثوااق باأل

 : المس م ينةد المرقق

لن اان يوله ايلسه فهو لغرون  بلن اتان يولته : اان بع  الس ف يقو 

ا لن زلسه فهو ل عون!  مرا

لتتن اتتان يولتته ايلستته  ل يمقتتدم بل يمرقتتص  فهتتذا اتتان الستت ف يعمررباتته 

فتق تقدلته  لغرواًا  االماجر الخا ب الذي ل يربد  فهو لحافظ ل ص لا دو ل يه

 زب فق تيخره 

زلا لتن اتان يولته متًرا لتن زلسته  فهتو ل عتون  بالعيتاذ بتاهلل  اتان يصت ق 

حاضًرا فيصرد يص ق قلاء  اان يمنق  فيصرد يقمصر ل ص الضترا    اتان 

لتتا،  اتتان يرتعتتب الصتتغا ر ريمتتر  المعربدتتا، فيصتترد ل يمتتر  ال المح

  فيصرد يرتعب العرا ر  بدعذا يمجه الص الاحدار

ا لتن زلسته فهتتو » لتن اتان يولته ايلسته فهتو لغرتون  بلتتن اتان يولته مترا
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  بالمس م يسي  هللا زل يعون لن الم عواين بل لتن المغرتواين  يحتاب  «ل عون

إذا سييألتم هللا »: زن يرتقتتق بنضستته اا ًمتتا  يمط تتع التتص األل تتص  امتتا فتتق الحتتديث

عيييييرش  فاسيييييألوه الفيييييردو  فإنيييييه أوسييييي  الجنييييية وأعليييييى الجنييييية وفوليييييه

  ز ي  رب، زل ص المقالتا،  المست م لمتول اا ًمتا التص العتي  ل (243)«الرحمن

ختذ يفتق ل     يعمضق بين يعون فق ذي  القاف ة  بااما يحب زن يعون فق الط يعتة

 الزلام لن القاف ة  زن يعون فق األلام دعذا اماسان المالن 

نتا  زن اعترل قيمتة اانا فق دذه الوقضة فق خمام العتام يجتب زن امتدار  لتا فم

األبقا،  بقيمة العمر التذي زاعتم هللا بته ل ينتا  فإانتا  نستي  لنته يتوم القيالتة  

لن تزوو لدما عبيد ييوم القيامية حتيى يسيأو عين أربيع »: فضق الحديث الصحيد

عن عمره فيم أفناهإ وعن شبابه فيم أبالهإ وعن ماله من أيين اكتسيبه : خ او

  زربعتة ز تئ ة ر يستية  اثنتان لنهتا (244)«بيه وفيم أنفقهإ وعن علمه ماذا عمر

 تاا  لتن العمتر لالتة بلتن الةترا  خاصتة  بالةترا  دتو : يخصتان الوقتا

لرح تتة الحيويتتة الدافقتتة  لرح تتة الطاقتتة بالقتتدرة ل تتص الامتتام  لرح تتة األلتت  

 بالعزيمة 

 : ا منم خمًسا قر  خمح

م خمًسيا لبير اغتين»: رجتًي فقتا  لته ص ص هللا ل يه ب ت مبلذل، بلظ النرق 

                                        

 ( 7423( بفق الموحيد )2790رباه الرخاري لن زبق دريرة فق الجهاا ) (243)

رباه : رباه الرزار  بالطررااق بإ ناا صحيد  بال ضظ له  بقا  الهيثمتق: قا  المنذري (244)

الطررااتتق بالرتتزار بنحتتوه برجتتا  الطررااتتق رجتتا  الصتتحيد   يتتر صتتالا بتتن لعتتاذ  

 «المنمقتتتص لتتتن امتتتا  المر يتتتب بالمرديتتتب»ن لتتتدي العنتتتدي  بدمتتتا ثقمتتتان   بلتتتدي بتتت

 ( 2255( برقم )2/929)
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شبابَ لبير هرميَإ وصيَتَ لبير سيقمَإ وغنيا  لبير فقير إ وفراغيَ : خما

   (245)«لبر شَلَإ وحياتَ لبر موتَ

زاا فق فمترة الةترا  قتاار ل تص الامتام  قتاار ل تص : «شبابَ لبر هرمَ»

العم   قاار ل ص الجهاا  قاار ل ص زن تتااي لتدين، باايتا   لنضست، بأللمت،  

لتة فتق ا  ل تقمد بيبلئ، الضار ين اليدين  اقمد بةترا  األفي تلع مراب، ددرً 

األكلنة الماضية  بع تق بتن زبتق لالتب بمصتعب بتن لميتر  بي تالة بتن كيتد  

بمحمد بن القا م بن لحمد  بالقااة الضاتحين التذين قتاابا الجيتوش بلتربا التدايا 

 لمًي باينًا بدم فق العقد الثااق لن لمردم!

ل،  ايا  زن تليع دذا الةرا  فتق الغض تة بالمعصتية  ا منم مراب، قر  در

بذاتر  - حاب  زن تعون لن السرعة الذين ي  هم هللا فق و ه يوم ل و  ال و ه

متابة اةتي، :   بلثت  دتذا(246)«عيز وَيروشبا  نشأ في عبادة هللا »:  - لنهم

   فما ينطرق ل ص الرجا  ينطرق ل ص النساء لز بج فق لرااة هللا 

قد كلا قدل، يوًلا فوقعا فق المعصية فرا  الموبتة لضمتول ل تص فإذا انا 

َربَّنَيا  ... }: لصراليه  ز رع بباار بقف ل ص لمرة رب، اااًلتا لستمغضًرا قتا ًي 

ِفۡر لَنَا َوتَۡرَحۡمنَا لَنَُكونَنَّ  َۡ ٰٓ أَنفَُسنَا َوإِن لَّۡم تَ ِسيِرينَ  َظلَۡمنَا   فتاهلل [23: ]األلترال  ِميَن ٱۡلَذَٰ

 ا يحب الما رين  بحره ل ةا  الما ب زمد  تب الص هللا توبة اصوحً تعالص 

                                        

صتحيد ل تص مترلهما  ببافقته : ب  بقتا رضق هللا لنهرباه الحاام لن ابن لرا   (245)

  (2089( بتترقم )869 - 2/868) «المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»التتذدرق   

 ( 4021( برقم )14/224) يب األرااطبلل رغوي بمحقيق مع« مرل السنة»ب

 :  اا تتررضتتق هللا لنتتهقطعتتة لتتن حتتديث رباه الرختتاري بلستت م لتتن زبتتق دريتترة  (246)

« فتتي  القتتدير»ب  (457( بتترقم )1/287) «المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب»

 ( 4645( برقم )4/88) ل منابي
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زاتا اآلن صتحيد الرتدن لعتافق  دتذه العافيتة اعمتة : «وصَتَ لبر سقمَ»

لن اعم هللا تعالص ل ي،  في تسمغ  لافيم، فق متر  بل تلتن بهتا لتن خيتر  

 بل ترخ  بها لن لالتة  ا تمغ  دتذه الصتحة فتق لالتة هللا  فتق لمت  الخيتر

بخيتتر العمتت   قتتدم آلخرتتت،  قتتدم لتت، رصتتيدًا ينضعتت، لنتتد هللا  اذا اتتان النتتا  

يحابلون زن يزيدبا رصيددم فق الرنو  لن لا  ل ينضع يوم يرحث النتا  لمتا 

َ بِقَۡليب  إاِلَّ َميۡن أَتَيى ٱ 88 َواَل بَنُيوَن يَيۡوَم اَل يَنفَيُع َمياو  } - ينضع   88: ]الةتعراء  َسيِليم   ََّ

لتن بتذ       لتن الطالتة     فحاب  زن تزيد رصيد  لنتد هللا لتن الخيتر - [89

 المعربل 

ا متنم صتحم، قرتت   تقم،  قرتت  زن تصتا  بالستقم ببتتاأللراض  بلتا زاثتتر 

ليمنتتق فع تتا زيتتام الصتتحة  : األلتتراض المعقتتدة بالمعوقتتة بالمعط تتة  فمقتتو 

 بليمنق فع ا زيام الةرا   فها دق الضرصة زلال، 

زب زي      جتاه     لتا : اذا انا لممعنًا لن مقء اآلن: «ر وغنا  لبر فق»

لقدرة فيلم  بها خيًرا قر  زن تضمقتر لنهتا  بتخ توا يتدا  لنهتا  قتد تعتون اليتوم 

صاحب لا  ب دًا ل لا  ل،  قد تعون صاحب لنصتب ب تدًا ل لنصتب لت،  

 قد تعون صاحب لزبة ب دًا ل لزبة ل، 

نتد  فراً تا فا تتمغ ه فيمتا يعتوا ل يتت، اذا بجتتد، ل: «وفراغيَ لبير شيَلَ»

بل تتص اينتت، بل تتص زلمتت، بتتالخير  لر تتف زن العثيتترين ل يةتتعربن بنعمتتة 

نعمتيان مَبيون فيمميا كثيير مين »: ص ص هللا ل يته ب ت مالضرا   بقد قا  النرق 

الصتتحة بالضتترا  ل يعتترل قيممهمتتا اثيتتر لتتن  (247)«ال ييَة والفييراغ: النييا 

                                        

ل رغتتوي « متترل الستتنة»رباه الرختتاري  بزحمتتد  بالمرلتتذي  بالتتدارلق بابتتن لاجتته  (247)
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 في تليعه فق العرث اما يضع  العثيربن النا   اذا اان لند  فرا  

 :  الة ب الة

ليح لعنص دذا زانا اريد زن ي ت  النتا  فتق لرتااة لتيًي باهتاًرا  ل يعم تون 

اما قتا  النرتق «  الة ب الة»لن ل بد  لدايادم بل يربحون لن زاضسهم  ل 

 لحن  ة  ص ص هللا ل يه ب  م

ه فتدالرهم بضتاحعهم  ثتم ذدب الصتحابق حن  تة األاصتاري التص زدت  بيمت

لتن رقتة الق تب  بلتن  صت ص هللا ل يته ب ت متذار لا اان ل يه لند ر تو  هللا 

اافق حن  ة  زاا لند ر و  هللا بحتا  بفتق : ازب  الدلع  بلن خةية هللا  فقا 

اتافق حن  تة : بيمق ببين زبلاي بحتا ! بخترم فتق الطريتق يعتدب بدتو يقتو 

اافق حن  ة يا ر تو  : بقا  هللا ل يه ب  مص ص اافق حن  ة  حمص جاء النرق 

؟ قا  يا ر و  هللا اعتون «ذا  وما»: ص ص هللا ل يه ب  مهللا  فقا  ر و  هللا 

لند  تذاراا بالنار بالجنة حمص اياا رزى لين  فإذا خرجنا لن لنتد  لافستنا 

صتت ص هللا ل يتته األكبام باألبلا باللتتيعا، فنستتينا اثيتتًرا  فقتتا  ر تتو  هللا 

إن ليو تيدومون عليى ميا تكونيون عنيدي وفيي اليتكر  هوالتي نفسي بيد»:  مب 

 «ل افَتكم المالئكة على فرشكم وفي  رلكمإ ولكن ييا حنرلية سياعة وسياعة

   (248)ثيط لرا،

المةع ة زن بع  النا  يريدبن زن يجع وا ثيثًتا بلةترين  تالة لق توبهم  

ل  هلل تعتالص خالصتة  ل بل يدخربن ال  الة باحدة لتربهم  بربمتا ل تعتون 

                                                                                             

 ( 4020( برقم )14/223) بمحقيق معيب األرااطبل

  رضق هللا لنهرباه لس م لن زبق دريرة  (248)
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 زن اقسم لا بين ح وو زاضسنا بحق ربنا ل ينا بد 

ل لتتااع لتتن المتتربي  بل لتتااع لتتن المرفيتته فتتق حتتدبا الحتتي   بفتتق حتتدبا 

تن يم الوقا بتقسيمه  احن ل اتن م زبقاتنتا بل اقستم زبقاتنتا بتين المهتم ب يتر 

لتن تقستيم ل بتد  ال المهم  بين الواجب بزبجتب الواجتب  بتين المنتدب  بالمرت

 الوقا 

 : جدب  المحا رة

« جتتدب  لحا تترة»اتتان بعتت  الصتتالحين فتتق لصتتراا دتتذا يعمتت  لنضستته 

امتا « ارجتة»يحا ب فيه اضسه  بات  يتوم يستي  اضسته  بيعطتق اضسته ليلتة 

دتت  صتت يا الصتت وا، فتتق زبقاتهتتا؟ دتت  زايمهتتا فتتق : يضعتت  المتتدر  لتتع الم ميتتذ

يهتتا لربتت،؟ دتت  قتترز، برا  لتتن جمالتتة؟ دتت  حلتتر فيهتتا ق رتت، بخةتتعا ف

القرآن؟ د  اامضعا بقراءته؟ د  قدلا خيًرا زب لواًا ألحد النتا ؟ دت  زلتر، 

     بمعربل زب اهيا لن لنعر؟ د  معر، بمقصير فا تمغضر، هللا؟ دت  اتذا

د  اذا؟ دو يسي  اضسه بيجيب  بدعذا ينرغق زن يضع  اماستان  زلتا زن تلتيع 

روًلا بعتد ز تروع  بمتتهًرا بعتد متهر  بلاًلتا بعتتد  تزاألبقتا، يوًلتا بعتد يتتوم  ب

 لام  فهذا لا  يعون الساا  لنه لسيًرا زلام هللا يوم القيالة 

 : ا منم حيات، قر  لوت،

ر  »: ا متتتنم حياتتتت، قرتتت  زن يتتتيتق بقتتتا تقتتتو : «وحياتيييَ لبييير موتيييَ»

  بديها، ديها،! النتا  ل يعرفتون «ارجعون لع ق زلم  صالًحا فيما تراا

الوقا بقيمة العمتر ال  تالة المتو،  حينمتا يتيتق ل ت، المتو، ليقرلت،  قيمة 

دنال، تممنص لو زج ا يوًلتا زب اصتف يتوم   تالة زب اصتف  تالة  زب اقيقتة  
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يدُكُۡم }: تسرد هللا فيها  بديها، ديها، لُكُۡم َواَلٰٓ أَۡولََٰ ٰٓأَيَُّما ٱلَِّتيَن َءاَمنُيوا  اَل تُۡلِمُكيۡم أَۡميَوَٰ يََٰ

ِسُروَن َعن ِذۡكِر ٱ ََ هُُم ٱۡلَذَٰ ئِ
ٰٓ لََٰ ََ فَأُو  ِل ُِۚ َوَمن يَۡفعَۡر ذََٰ ن لَۡبيِر  9ََّ كُم مِِّ ا َرَزۡلنََٰ َوأَنِفقُوا  ِمن مَّ

يَن  يدََّ  َوأَُكين مِِّ ير  لَِرييب  فَأَصَّ ََ ٰٓ أَ ۡرتَنِييٰٓ إِلَيىَٰ ِ لَيۡواَلٰٓ أَخَّ أَن يَۡأتَِي أََحدَكُُم ٱۡلَمۡوُت فَيَقُيوَو َر ِّ

ينَ  َِ ِل
ُ َخبِيُرِۢ بَِما تَۡعَملُيونَ  َولَن ٱل ََّٰ ََّ لَُماُۚ َوٱ ََ آَٰء أَ ََ ُ نَۡفسًا إِذَا  ََّ َر ٱ  - 9: ]المنتافقون  يَُمخِِّ

11]   

زبقتا، »لن ياخر هللا اضًسا اذا جاء زج هتا بل لح تة باحتدة  األجت  لحتدبا 

  بلتذل، تيدتب لتن اآلن قرت  زن تقتو  دتذه القولتتة  «لعتدباة  بزاضتا  لحتدباة

 ي،  اامهز الضرصة  باامضع بوقم، بل يرا ل 

ان زاثتتر النتتا   رطتتة ألدتت  المستتاجد دتتم زدتت  القرتتور  زدتت  القرتتور : قتتالوا

لن يعيداا الص المستجد اصت ق فيته راعمتين  زب استرد هلل فيته تستريحة  : يقولون

 زب اه   ته ي ة  زب اعرر تعريرة  بزد  المساجد ل يقدربن قيمة لا دم فيه 

يممتته  بلتتن قيممتته زاتته اذا للتتص ل يعتتوا  امتتا قتتا  الوقتتا ثمتتين فتتالرل ق

يتا ابتن آام  زاتا خ تق : لا لتن يتوم ينةتق فجتره  ال بينتااي»: الحسن الرصري

جديتتد  بل تتص لم تت، متتهيد  فمتتزبا لنتتق  فتتإاق اذا للتتيا ل زلتتوا التتص يتتوم 

 « القيالة

عَيَر ٱلَّ اذا للص الوقا ل يعتوا  حتاب  زن تمتدار  لتا فتا،  ََ ۡييَر }َوُهيَو ٱلَّيِتي 

  جعت  ال يت  يخ تف [62: ]الضرقتان ا أَن يَيتَّكََّر أَۡو أََرادَ ُشيُكور  َوٱلنََّماَر ِخۡلفَة  لَِِّمۡن أََرادَ 

النهار بالنهار يخ تف ال يت   فمتن فاتته لمت  فتق النهتار حتاب  زن يمداراته فتق 

 ال ي   بلن قصر فق ال ي  حاب  زن يمدار  ذل، فق النهار 

يونَ  ... } لالموبة بابها لضمو َُ ِميعًيا أَيُّيهَ ٱۡلُمۡمِمنُيوَن لَعَلَُّكيۡم تُۡفِل ََ  ِ ََّ ا  إِلَيى ٱ   َوتُوبُيوٰٓ



 374 الجزء الثالث -خطب الجمعة 

  [31: ]النور

  تعتالصبا مقر وا العام الجديد بعزم صااق  باية صالحة  بتوبة خالصة هلل 

 لسص زن يجع  يولنا خيًرا لن زلسنا ب داا خيًرا لن يولنا 

 دو الغضور الرحيم  باالوه يسمجب لعم توبوا الص هللا با مغضربه  ااه 

 :الخطرة الثااية

 : زلا بعد فيا زيها امخوة المس مون

اتتان النتتا  فتتق دتتذه التتريا فتتق األكلنتتة الماضتتية  يعرفتتون قيمتتة زبقتتاتهم 

بيصترفواها فتتق لالتة هللا  اتتااوا يستتيربن ل تص ا تتام الحيتاة اليتتولق ل مستت م  

 ينالون لرعرين بيسميق ون لرعرين 

رى النا  ينالون بعد صية العةاء  بيسميق ون قرت  صتية الضجتر  انا ز

 فمد  الحياة فق المدينة ا ها لن قر  الضجر 

ثم تغير، الحياة فيصترد النتا  يستهربن  تهًرا لتويًي  بل يستميق ون ال 

بقتتا      بعتتد ل تتوع الةتتمح  فيلتتيعون الصتتية  بيلتتيعون الوقتتا الجميتت 

اللميم بيار  »: لته بالرراتة فقتا  هللا ل يته ب ت مصت ص الرعور  التذي التا النرتق 

   (249)«ألمتي في بكورها

                                        

اذا بعث  رية زب جيًةا بعثهم لن زب  النهار  باان صتخر  ص ص هللا ل يه ب  مباان  (249)

ر لالته  تاجًرا فعان يرعث تجارته لن زب  النهار  فتيثرى باثت - بي الحديثار - الغالدي

حتتديث حستتن  بالنستتا ق  بابتتن لاجتته  بابتتن حرتتان فتتق : رباه زبتتو اابا  بالمرلتتذي بقتتا 

  (945( بتترقم )500 - 2/499) «المنمقتتص لتتن امتتا  المر يتتب بالمرديتتب  »«صتتحيحه»

 ( 2673( برقم )11/20) ل رغوي بمحقيق معيب األرااطبل« مرل السنة»باا ر 
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اان النا  يسمقر ون الصرال الجمي  فق ادابته بلرابته بلهارتته قرت  زن 

ت وثه زاضا  العصاة  فيسمضيدبن لن الوقتا لرعتًرا  بلعتن النتا  اآلن زصترحوا 

 ن يسهربن بيقلون اثيًرا لن ال ي   بل يسميق ون ال لميخري

لا زجدراا زن احاب  زن اعوا الص ا ام الحياة اليتولق ل استان المست م  بزن 

  تعالصاسمغ  زبقاتنا فيما يرضق هللا 

  لتتاذا يضعتت  (250)«لمتت  اليتتوم بال ي تتة»: امرًتتا  تتمودا االستت ف الصتتالد زلضتتو

المس م فق يوله بلي مه؟ لاذا يقتو  حينمتا ينتام؟ بلتاذا يقتو  حينمتا يستميقظ لتن 

ذا يقو  لندلا ييات   بلنتدلا يةتر   بلنتدلا ي ترح ثوبته  بلنتدلا اوله؟ بلا

الل  ا  مقء له ذاتر      يخرم لن بيمه  بلندلا يدخ ه  بلندلا يراب اابمه؟

 خاص به بله الاء ليثور  بله زا  لن اآلاا  

ليحتترص المستت م ل تتص لرالتتاة دتتذه اآلاا   حمتتص يعتتون اا ًمتتا ذااتتًرا هلل 

ا هلل فق زلماله  يرقب هللا فق  تره باجتواه  فتق ج وتته تعالص  حالدًا له  لراقرً 

  (251)...« اتيِّۖ هللا حيثميا كنيت»بخ وته  فق الريا بفتق الطريتق بفتق العمت  

{ ِ ََّ هُ ٱ َۡ ِرُ ُۚ فَأَۡينََما تَُولُّوا  فَثَمَّ َو َۡ ِ ٱۡلَمۡشِرُ  َوٱۡلَم َّ َِ   [115: ]الرقرة  ... َو

                                        

دينيتتة المط وبتتة لتتن المستت م فتتق يولتته بلي متته بدتتق امتتب ترتتين األقتتوا  باأللمتتا  ال (250)

لتتام زحمتتد بتتن متتعيب ل « لمتت  اليتتوم بال ي تتة»بصتتراحه بلستتا ه  بلتتن زمتتهردا امتتا  

دـ(  بقد حققه الدامور فاربق حمااة  بل حافظ ابن السنق ت ميتذ النستا ق 303النسا ق )،

 اما  بنضح العنوان 

حتتتديث حستتتن صتتتحيد  برباه الحتتتاام بصتتتححه ل تتتص متتترل : رباه المرلتتتذي بقتتتا  (251)

األربعتتين »  بدتتو لتتن زحاايتتث رضتتق هللا لنتتهالةتتيخين ببافقتته التتذدرق  لتتن زبتتق ذر 

  «وأتبييع السيييئة الَسيينة تمَميياإ وخييالِّۖ النييا  بذلييِّۖ حسيين» ... :   بتمممتته«النوبيتتة

 ( 1594( برقم )2/712) «المنمقص لن اما  المر يب بالمرديب»
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زن يجع  يولنا خيًرا لن زلستنا  بزن يجعت   تداا خيتًرا لتن  تعالصاسي  هللا 

ن يحسن لاقرمنا فق األلور ا ها  بزن يجراا لن خزي التدايا بلتذا  زيولنا  ب

 اآلخرة 

 ص د لنا لا بقص زال هم ا ضر لنا لا للص  ب

 ال هم ل تدلنا فق  مرة  بل تيخذاا ل ص  رة  بل تجع نا لن الغاف ين 

 تهنا  بزلطنتا بل تحرلنتا  بكااتا بل تنقصتنا  بآثراتا بل ال هم زارلنا بل

 تاثر ل ينا  بارض لنا بزرضنا 

ال هتتم اجمتتع ا متتة المستت مين ل تتص الهتتدى  بف تتوبهم ل تتص المقتتص  بلتتزا مهم 

 ل ص لم  الخير بخير العم  

ال هتتم ااصتتراا ل تتص زلتتداء المستت مين  ال هتتم ااصتتراا ل تتص اليهتتوا  ال هتتم 

لتتابن اليهتتوا  ال هتتم ااصتتراا ل تتص الطغتتاة بال تتالمين ااصتتراا ل تتص اتت  لتتن 

بته ا متة  اصتراا اصتًرا تايتد بته التدين  بتع تقبالم حدين فق ا  لعان  ال هم ا

 الحق باليقين 

ٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِيٰٓ أَۡمِرنَا َوثَبِِّۡت أَۡلدَاَمنَا َوٱنُ يۡرنَا َعلَيى ٱۡلقَيۡوِم َربَّنَا  ... }

  [147: ]آ  لمران ِفِريَن ٱۡلَكَٰ 

َشيآِٰء َوٱۡلمُ َوأَلِيِم  ... }ال هتم آلتين  َۡ ةَ تَۡنَميىَٰ َعييِن ٱۡلفَ يلَوَٰ ةَإ إِنَّ ٱل َّ ييلَوَٰ  َولَييِتۡكُر نَكيرِۗ ٱل َّ

ُ يَۡعلَُم َما تَۡ نَعُوَن  ََّ ِ أَۡكبَُرۗ َوٱ ََّ   [45: ]العنعرو، ٱ

* * * 

 


