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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 تصدير

 بقلم: سماحة األستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي

ومه  ارر،  ومه ء هلل حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا فيه  مه ء السهم ا   الحمد

هللا وتسهايمات  لاه  معاهم النها   وأزكه  لها ا   شاء ربنها مهن شهبء بعهد ما

الخيههر  ودههالب الب ههرية رلهه  الرشههد  مههيدأا ورمامنهها وأمهه تنا وحبيبنهها محمههد  

 ولا  آل  ولحب   ومن مار لا  لرب   وادتدى بهدي  رل  ي م الدين.

 ... أما بعد

مبق  من ارجهزاء  يمضب لا  منة ما «خطبب»فهذا د  الجزء الرابع من 

ك ارخ الكريم العالم الباحه  الداليهة الضا ه  ال هيل خالهد الثالثة  وقد ألده كذل

 السعد  ولاق لا  ح اشي   وخرج أحاليث .

ولا  لالت  فب ك  جزء يرله رلهب رراجعه   ركمه  بعهك الكامها  التهب 

ب بعههك العبههارا  ذقههد تكهه   قههد  ههالت أو ش شههت فههب التسههجي   وقههد أدهه

 ارحاليهه  التهههب ربمهههاو الحهههذو أو التحسههين. كمههها أ خههرج بعهههك أباإل ههافة 

مههيما ودهه   يتسههع وقتهه  لتخريجههها  ا تستعصههب لاهه  ارخ خالههد  وربمهها ا

ينير طريقه   ويهتم هللا أ  يسدل خطاه  و م غ ل بإتمام رمالت  لادكت راة  أمأل

 لاي  النعمة.

يطرقهها كثيهر  أأه  فيه  م  ه لا  جديهدة  وربمها اوقد تميز دهذا الجهزء ب

ورحالتههب رلهه  الههبالل المختاضههة  كالهنههد واليابهها  مههن الخطبههاء  مثهه  زيههاراتب 

تمعين معهب فهب حصهياة دهذه وأمريكا وغيردا. فأحببت أ  أشرك ارخ ة المسه
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 ارمضار.

هللا تعهال   لا  أ  مرل الخطب كاها فب النهاية رل  النبع الصافب من كتهاب

أسهين بتهراا ارمهة الغنهب  الهذب   مستألها  هللا لايه  ومهامومن منة رم ل  

و لاليهة أو مهرب  وبهذلك تت اله  أجيهال أيستغن  لن اامتضالة منه  لهالم  ا

مة بعضها مع بعهك  ويسهتغضر احقهها لسهابقها  كمها قهال الهذين جهاءوا مهن ار

نِنَا ٱلَِّذينَ َربَّنَا }بعد الصحابة:  ۡخَوَٰ ِن َو َ  ٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ يَمَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِنَٱا  َسبَقُونَا بِٱۡلِۡلِ تَۡجعَٱ

ِحيٌم{ِغّلٗ   .[10]الح ر:   لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

قهام به  مهن جههد  وأضهع به  كه  مهن قهرأه   د السهعد لاه  مهاشكرب لألخ خال

هللا  للهه أخيههًرا لاهه  أ ههره وتعمههيم النضههع بهه   و «مكتبههة ودبههة»هللا  وجههزى

 مبحاأ  أا يحرمنب من أجره. رأ  مميع الدلاء.

 هلل رب العالمين.  اأا أ  الحمدوآخر لل

 دـ1421الدوحة فب ذب الحجة منة 

 م2001 «آذار»مار  

 الضقير رلي  تعال 

 ي مف القر اوب

* * * 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 مقدمة

 بقلم: خالد السعد

أبههب بعههده  مههيدأا محمههد   وحههده  والصههالة والسههالم لاهه  مههن اهلل  الحمههد

 وبعد ... .ولا  آل  ولحب 

هللا رخههراج    يسهر«خطههب ال هيل القر ههاوب»دهه  الجهزء الرابههع مهن  فههذا

وطبالت  بعد أشههر معهدولا  مهن لهدور الجهزء الثاله   وقهد  هم لهدلًا مهن 

خطههب الجمعههة والعيههدين  بعضههها جديههد  وبعضههها قههديم  ومنههها مجم لههة مههن 

 الخطب التب ت عنب بال باب وم اكا  وقضاياه.

تهه  دههذه الخطههب مههن قبهه ل وثنههاء  لقي لاهه  مهها لههز وجهه هللا  ورأههب أحمههد

مههيما طههالب  واأ ههرال لهدى جمهههرة مههن القهراء  احظيههت بهه  مهن تقههدير  ومها

العاههم وخطبههاء المسههاجد  الههذين وجههدوا فيههها مههالة لههالحة لاتع يهه  لايههها فههب 

بعههك دهه اء  امهها لههدر جههزء مههن دههذه الساسههاة لقينههبخطههبهم ولرومهههم. وك

 الذب ياي . اإلخ ة  وامتحث أب رمرع فب رلدال الجزء

من اررل   ر هافة رله  مهن  - ألرف  ا - كريم وقد تاقيت مكالمتين من أخ

لقيت من اإلخ ة بالبحرين  وك  يسأل لن ارجزاء التهب لهدر  والهدار التهب 

 تت ل  أ ردا  ليحاول ااتصال بها والحص ل لايها.

لهدى ولع  مما يميز دذه الخطب لن غيردا  ويمنحها أدمية خالة وقب ًا 

  لهرو حقيقهة اإلمهالم «يهة فقيه لال»جمادير الصح ة وشبابها  د  أ  قائاها 
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يهدور فيه  مهن    ولهم يعهم منعهزًا لهن لصهره ومهايجرب فب دهذه الحيهاة وما

 يعتري  من م كال . تيارا  وما

يهها  لاهه  حسههاب الكايهها   ي ههغ  النهها  بالجزئ لاليههة يضقهه  ارول يهها  وا

حساب المتضق لاي   أو بال ك  والصه رة لاه   بالمختاف في  لا  ي غاهم وا

حساب الج در والرول. ددف  ددايهة الب هر رله  اإلمهالم وح هددم فهب مهاحت  

 الرحبة  حت  يرتبط ا ب  لاًما ولماًل  وفكًرا وما ًكا.

بهرول اربه ة لالية أحسن لهر، اإلمهالم ورفهامه  لانها   ولامه  النها  

 وااتهام.برول اامتعالء  وارخ ة والمحبة  ا

لاليههة يجمههع بههين القههديم النههافع والجديههد الصههالا  ويهه از  بههين الث ابههت 

والمتغيههرا   ويههدل  رلهه  احتههرام العقهه  وتجديههد الضكههر وااجتهههال فههب الههدين 

 فب الدأيا. رواابتكا

لاليهههة فهههتا لانههها  قابههه  وبيتههه   وألهههغ  رلهههيهم  وامهههتمع رلههه  م هههكالتهم 

 تض ق أوقات  بكثير.وآداتهم  برغم أ  واجبات  وألباءه 

ِلٱَك َِۡ ٱ}لذلك أحب  النا  وامتراح ا رلي   ووثق ا ب  وأقباه ا لايه   و ِ ذََٰ ُۡ ٱَّللَّ

ِۡ ٱۡلعَِظيِم{ ُ ذُو ٱۡلفَۡ   .[4  الجمعة: 21]الحديد:  يُۡؤتِيِه َمن يََشآُءُۚ َوٱَّللَّ

هللا تعههال  مههع الجههزء الخههامس  الههذب مهه و ترتكههز خطبهه   م لههدأا بم ههي ة

قضههية ...  السههالة وقضههية المسههامين ارولهه  فههب دههذا العصههر حهه ل م  هه ع

هللا  وأمهأل   فاسطين واأتضا هة شهعبها المباركهة. فحته  ذلهك الحهين أمهت للكم

 ير  ود  أعم الم ل  وأعم النصير.الع   والتيسير  رأ  باإلجابة جد

 خالد السعد
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* * * 
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 مالما من الهجرة النب ية -1

 الخطبة ارول :

أحمههده وأسههتعين  وأسههتغضره وأسههتهدي   وأعهه ذ بههاهلل مههن شههرور هلل  الحمههد

هللا فال مضه  له   ومهن يضها  فهال دهالب  أأضسنا ومن مي ا  ألمالنا  من يهده

 ل .

ههنا بخيههر كتههاب أأههزل   هللا وحههده ا رلهه  را وأشهههد أ  ا شههريك لهه   خصب

 اإلمهالم:ليهن ...  وأكرمنا بخير أببب أرم   وأتم لاينا النعمة بألظم لين ش رع

َم ِديٗنا{كُُم }ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَكُۡم ِدينَكُۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيكُۡم نِۡعَمتِق َوَرِضيُت لَ ...  ۡسلََٰ ]المائهدة:  ٱِۡلِ

ِم ِديٗنا َِلَن َوَمن يَبۡ }  [3 ۡسلََٰ ِسٱِريَن{يُقۡ تَغِ َغۡيَر ٱِۡلِ ََِٰ َۡ ِمۡنهُ َوُهٱَو ِِٱق ٱأۡلِٓخٱَرِم ِمٱَن ٱۡل ]آل  بَ

 .[85 لمرا :

وأشهد أ  محمدًا لبده ورم ل   ألبى ارماأة  وباغ الرمالة  وأصا لألمهة  

لاه  الطريقهة ...  هللا حق جهاله  حت  تركنا لا  المحجهة البيضهاء وجادد فب

هللا    فمههن يطههع(1)يزيههغ لنههها را دالههك  ا ههحة الغههراء  لياههها كنهاردهها  اال

هللا شهي ًا. ومهن  يضهر أضس   وامن يعصهما فال يضر را ورم ل  فقد رشد  و

هللا ورمهه ل  فقههد  هه   هللا ورمهه ل  فقههد فههاز فهه ًزا لظيًمهها  ومههن يعصههب يطههع

  الًا مبينًا.

                                        

لهها  هللا والحههاكم لههن لربهها، بههن مههارية أ  النبههب ماجهه   روى أحمههد وأبهه  لاول وابههن (1)

وِق رواية: على المحجة البي اء ليلهٱا  - لد تركتكم على البياض» ... قال:  لاي  ومام

فههيك »رمهز له  السههي طب بعالمهة الصهحة  «... كنهارهٱا    يييٱغ عنهٱا بعٱٱدي إ  هالٱك

 (.6096برقم  4/506) «لامناوب «القدير
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الاهههم لهه  ومههام وبههارك لاهه  دههذا النبههب الكههريم  ولاهه  آلهه  ولههحابت   

وأحينهها الاهههم لاهه  مههنت   وأمتنهها لاهه  ماتهه   وأح ههرأا فههب زمرتهه   مههع الههذين 

بيههين والصههديقين وال هههداء والصههالحين  وحسههن أول ههك أأعمههت لاههيهم مههن الن

 رفيقًا.

 أما بعد فيها أيها اإلخ ة المسام  :

أًها مهن أستقب  الي م الجمعهة اروله  مهن العهام الخهامس بعهد أربعهة ل هر قر

دهـ(  ذلهك الحهدا العظهيم الهذب 1405) لا  هللا لايه  ومهامهللا  دجرة رم ل

أ  يجعاه ه بدايهة معه   هللا لايه  ومهاملا  هللا  هللا لمر وألحاب رم ل ألهم

 لتاريل اإلمالم.

لها  هللا لايه  هللا  ذلك أ  لولة اإلمالم رأما قامت بهالهجرة  أمبهس رمه ل

...  ولولهة العاهم واإليمها ...  لولهة العهدل واإلحسها ...  الدولة اإلمهالمية ومام

ا  هللا لهههللا  لولهة الحهق والخيههر  أمبسهها رمه ل...  لولهة الضضهياة وارخههالق

 .لا  هللا لاي  ومامفب مدينت  المن رة بعد دجرت   لاي  ومام

ولهههذا كهها  مههن حقنهها أو مههن حههق الهجههرة لاينهها أ  أتحههدا لنههها بعههك 

 ال بء  لناقب الض ء لا  دذا الحدا التاريخب الجاي .

بالهدى ولين الحهق  لا  هللا لاي  ومامأ  يبع  رم ل   تعال هللا  لقد شاء

البيههت الحههرام والمسههجد الحههرام  أ  يبعثهه  بههدل ة الت حيههد أر، « مكههة»فههب 

  أ  يههدل  النهها  رلهه  تحريههردم مههن لبههالة لايهه  السههالمليحيههب ماههة ربههراديم 

مههن لبههالة اروثهها   فههال ...  مههن لبههالة الههذا ...  مههن لبههالة العبههال...  هللا غيههر

أهت دهذه دهب كاهللا   يتخذ بعضهم بعًضا أربابًا مهن لو  اهلل شي ًا  واي رك ا ب
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 .لا  هللا لاي  ومامهللا  لل ة رم ل

رأها الدل ة رل  الت حيهد الحهق  والله ة رله  الت حيهد الحهق تعنهب: الهدل ة 

هللا  مههن العب ليههة  رلهه  التحريههر الحههق  تحريههر اإلأسهها  مههن العب ليههة لغيههر

لألوثههها   لألشهههياء  والعب ليهههة لألشهههخاد  والعب ليهههة لألدههه اء  والعب ليهههة 

 هللا. رل  را لألودام أ  اوالعب لية 

لمنهها كانها لبههالًا هلل   در الحريهة واإلخههاء والمسهاواة  مهاوكها  دهذا دهه  مصه

ت عضهر جبههة   ا  ولهيس دنهاك أحهد يخضهع رحهد. وافايس دناك أحد يستذل أحهدً 

ينحنههههب إهههههر را راكعًهههها هلل  النهههها  كاهههههم رخهههه ة  كاهههههم  را مههههاجدة هلل  وا

 وأب دم واحد  كاهم آللم وآلم من تراب.   ربهم واحد  ومتساو

ا  جديهد  رأسها  لزيهز كههريم كاأهت دهذه الهدل ة الجديهدة  ريهذاأًا بمهيالل رأسه

 هللا. هللا ورمر يدين را بأمر يذل وا يخضع وا حر  ا

وقههف المسههتكبرو   ههد دههذه ...  وقههف المتههأله  ...  ولهههذا وقههف الطغههاة

شهك ًرا  ولهم يبهغ  ها مهن أحهد جهزاء واب لم يرل لهاحبالدل ة  دذه الدل ة الت

 هللا رب العالمين.   ر  أجره لا أجًرا ماًا وا

ٱۡسٱتَۡيقَنَۡتَهآ أَنفُُسٱٱُهۡم َوَجَحٱدُواْ بَِهٱٱا وَ }وقضه ا  هده ودههم يعامه   أأه  لاهه  حهق: 

ا{ . الظاهم والعاه   البغهب والحسهد  الكبهر وارأضهة  الجمه ل [14]النم :  ظُۡلٗما َوعُلُّوٗ

ۡقتَٱدُوَ {إِنَّا َوَجدۡ }د: والتقاي ٱِرِهم مد ٓ َءاََِٰ ٱةو َوإِنَّٱا َعلَٱىَٰ ٓ أُمَّ   [23]الزخهرو:  نَآ َءابَآَءنَا َعلَٱىَٰ

لها  هللا لايه  تبهاع محمهد اك  دذه المعاأب وقضهت حهائاًل بهين ده اء النها  و

  «ارمههين»الههذب لههم يجربهه ا لايهه  ي ًمهها كهذبًا قهها  والههذب كههاأ ا يسههم أ   ومهام

شهرب ي ًمها  ... مها مهجد لصهنم ف ا لاي  ل ثة فب ق ل أو فع   مايعر والذين لم
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لبهه  ي ًمهها كمهها يعبهه  الضتيهها   كهها  مثههال الطهههارة واامههتقامة  ... مهها خمههًرا

 وال رو والضضياة.

هههارة بالسههه ء   ولكهههن دههه اء النههها  أبهههت لاهههيهم أدههه اردم  وأأضسههههم ارمب

هللا  ويقضهه ا  ههد رمهه لوشههياطينهم  را أ  يحههارب ا الهههدى ويتبعهه ا الههه ى  

 .لا  هللا لاي  ومام

أهالهم   و د ألحاب   فنالهم من ارذى مها ل يرت  من قريم وقضت  ده 

 لا  هللا لاي  ومهامول بب لايهم م ط العذاب ثالثة ل رلاًما  لم يدع النبب 

ا وجهاًرا  ولياًل وأههاًرا  مهع أده  مكهة   فيها أمر لل ت . كا  يدل  رل  هللا مرًّ

 من يأتب رل  مكة من القبائ  فب م امم الحجيج.ومع 

كههها  يعهههر، أضسههه  لاههه  القبائههه  ال افهههدة رلههه  مكهههة  يقهههرأ لاهههيهم قرآأههه   

م رلههه  هويعهههر، لاهههيهم لل تههه   ويهههرغببهم ويهههردببهم  يريهههد أ  يأخهههذ بأيهههدي

 هللا  أ  يق لدم رل  دذا الهدى الجديد. ماحة

تصههر  عههده رذا اأولكههن دنههاك مههن ي ههترط لايهه  أ  يكهه   لهه  ارمههر مههن ب

مثه   لها  هللا لايه  ومهامهلل ورأما لغنيمهة  ويهأب  النبهب  يريدو  أ  يدخا ا ا

 لدأيا. لمغنم وا هللا ا دذا ال رط  فمن لخ  اإلمالم لخا 

ههه  ودنهههاك مهههن يهههر ى أبههه  لههههب لبهههد»لبه أقهههبا الهههرل: كههها  لمب بهههن  العهههزب

ع ههر العههرب  م يقهه ل: يهها لهها  هللا لايهه  ومههاميمههرب والنبههب « لمطاههبا لبههد

بهها العجهم  وماكهتم بهها ألل كم رل  كامة رذا آمنهتم بهها واتبعتمه أب  لاأهت لكهم 

...  كامههة اإلخههالد...  كامههة الت حيههد...  كامههة التقهه ى - هللا رلهه  را العههرب: ا

مع هههر قبائههه  العهههرب   لههههب يقههه ل لههههم: يههها وأبههه  - كامهههة التحريهههر لاب هههرية
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  فيق لهه   لهه : ل ههيرتك ألاههم بههك هههذىمع ا لهههذا الصههابن فإأهه  مجنهه   يتسهه ا

 .(2)حي  لم يصدبق ك

هللا لدينههه  أ  ينتصهههر ولدل تههه  أ   ومهههرب  السهههن   والم امهههم  حتههه  أرال

هللا لرمه ل  أ  ديهأ له  جمالهة مهن  تستقر لا  أر، لابة  وكا  مهن لهنيع

يت فيما بعد ثي  «.المدينة»رب التب ممب

 لها  هللا لايه  ومهامجاء د اء رل  مكة فهب م مهم الحهج  فعهر، النبهب 

لايهم اإلمالم  وقرأ لاهيهم القهرآ   وللهادم رله  لينه   وكهاأ ا قهد مهمع ا مهن 

قبهه  مههن حاضههائهم وجيههراأهم مههن اليههه ل: أ  أبيًّهها أوشههك أ  ي بعهه   قههد اقتههرب 

عه  مهن من به  وأكه   زماأ  وكاأ ا يت لبدوأهم ويهدبلوأهم: أ ب دذا النبب رذا ب  

 مع  لايكم  وأقتاكم قت  لال وررم.

ا ممع دذا النضر من الخزرج الذين وفدوا رله  ال  ج دهذه الهدل ة الجديهدةحهفامب

أظهر بعضههم رله  بعهك وقهال ا:  - هللا الهاشهمب القرشهب بهن لبهد من محمهد -

 هللا لههدوردم لعهه ب دههذا دهه  الههذب ت لبههدكم بهه  يههه ل فههال يسههب قنبكم رليهه   وشههرل

 لإلمالم فأمام ا.

كههاأ ا طايعههة المسههامين فههب دههذا الباههد الكههريم  ولههالوا رلهه  قهه مهم مب بههرين 

                                        

روى اإلمام أحمد لن لبد الرحمن بن أبب الزأال لن أبي   قال أخبر رج  يقال ل  ربيعة  (2)

 لها  هللا لايه  ومهامبن لبال من بنب الدي   وكا  جادايًا فأمام  قهال: رأيهت رمه ل هللا 

 «يا أيها الناس لولوا   إله إ  هللا تفلحوا»فب الجاداية فب م ق ذب المجاز ود  يق ل: 

عهه   لايهه   ووراءه رجهه  و ههبء ال جهه  أحهه ل ذو غههديرتين يقهه ل: رأهه  والنهها  مجتم

. أورلدها ابهن كثيهر ألت لن  فقال ا: دذا لمب  أب  لههبلابن كاذب. يتبع  حي  ذدب  فس

الضههتا الربههاأب »( بتحيههق مصههطض  لبههد ال احههد. واأظههر 1/462) «السههيرة النب يههة»فههب 

 (.20/216« )  با غ ارماأبلترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنب  ال يباأب مع شرح
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ومنذرين  فهدخ  فهب اإلمهالم مهن لخه . ورجعه ا فهب العهام القهالم فهب الم مهم 

لها  هللا    فبهايع ا رمه ل«ثالا ومبع   رجاًل وامرأتها »التالب أكثر لدلًا 

ا ي هللا لاي  ومام منع   منه  أسهاءدم وأبنهاءدم  كمها يحهامب لا  أ  يمنع ه ممب

 .لا  هللا لاي  ومامهللا  الرج  لن أمرت  وذراري  يحام   لن رم ل

قهدم   لايه  ي أ  ينبه  القه م رله  مها - بن لبالة ود  العبا  - وأرال أحددم

 - تبايع أ ؟ رأبكم تبايع أ  لاه  حهرب ارحمهر وارمه ل فقال: أتعرف   لا  ما

يعًهها مههيرم أكم لههن قهه   واحههدة  ومههتقض    ههد العههرب أرى أ ب النهها  جم

قههال القهه م: أعههم  - والعجههم ومههيقض    ههدبكم وي هههرو  السههالل فههب وجهه دكم

 أبايع  لا  دذا.

؟ قال: الجنهة. فقهال ا: لنا ر  أحن بايعناك لا  دذا هللا وما رم ل قال ا: يام ث

وبايع ا رم ل  دهذه البيعهة: هللا  أستقي   قبانا الصضقة. وبايع ا أقي  وا قبانا  ا

أ  ينصروه ويحم ه رذا وفد رليهم مما يمنع   وينصرو  من  أأضسهم وأداهيهم  

 لا  أ  تك   لهم الجنبة.

رلهه  المدينههة  لهها  هللا لايهه  ومههاموتكههاثر اإلمههالم بالمدينههة  وأرمهه  النبههب 

 «.بن لمير مصعب»مبع ث  ارول: ال اب الدالية الم من 

فتيهها  مكبههة المههدلباين  الههذب كهها  يعههيم بههين أدهه  بههن لميههر أحههد  مصههعب

مرفبهههة  كهها  يطعم أهه  أحسههن الطعههام  ويكسهه أ  أحسههن الابهها   يعههيم حيههاة 

بهن  رذا م   فب طرقا  مكبة قالت فتياتها: دذا مصعب يستخدم من العط ر ما

 لمير يمضب فب الطريق.

ب بعههد أ  أمههام دجههره أداهه  وحرمهه ه المههال والعههيم الرخههب  فقبهه  ذلههك فهه
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لها  هللا لايه  هللا ولم يبال  ولاش فهب إهروو خ هنة حته  بعثه  النبهب  ذا 

مكته م  فهدخ   أم رل  اإلمهالم  وبعه  معه  ابهن رل  المدينة معابًما ولاليًا ومام

بالهدل ة ...  حربًها  فتحهها بهالقرآ  المدينهة  لخاهها مهاًما ااإلمالم ك  بيت فهب 

 .لز وج هللا  رل 

ب  أحس ا بهذا المنطاق الجديهد لإلمهالم  شهعروا ثم أحس أد  مكة بما يجر

بأ  ارو  والخزرج ودم أده  منعهة وشه كة قهد أالهروا محمهدًا ولخاه ا فهب 

 لها  هللا لايه  ومهاملين   وحسب ا حسهاب الغهد  خ ه ا أ  يهأوى رلهيهم النبهب 

بد أ  أتهدبر ارمهر  ا في تد لايهم ارمر  فقال ا: افيما بعد  ثم يأتب رليهم محاربً 

 قب  أ  يستضح  وقب  أ  يتضاقم الخطر ويتطاير ال رر.

 واجتمع ا فب لار أدوتهم يضكرو  ماذا يصنع  ؟

قال قائ : أحهبس محمهدًا  أ هد لايه  ال ثهاق فهال يخهرج لاه  النها   قهال ا: 

 مناو تضعا   دذا. تدلكم بن  لبد ا

لسههاأ  قهال قائهه : أنضيهه  رلهه  باههد آخههر يخهرج لنبهها  فقههال: أا تعرفهه   حههالوة 

 وأصالة بياأ   ر ب أب باد أضيتم ه رلي  مي ثر فيهم وميسحردم بق ل .

أراكههم وقعههتم لايهه : أ  أختههار ثالثههين فتهه   جههه : لنههدب رأب مهها وقههال أبهه 

جاهدًا مهن أق يههاء ال هباب مهن مههائر بطه   قهريم وقبائاههها  وأعطهب كه  واحههد 

دهذه القبائه   ب منهم ميضًا لارًما  يضرب أ   ربة رج  واحد  فيتضرق لم  ف

مناو لاه  حهرب جمهيعهم  فهال يمكهنهم را أ  يأخهذوا الديهة   فال تقدر بن  لبد

 وأس ق رليهم الدية مهما يباغ مقداردا.

وامتحسن ا دذا الهرأب  وبيته ا أمهردم لاه  لياهة م له لة ينضهذو  فيهها دهذا 
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 ارمر  ولكن ال حب كا  أمبق منهم:

ورتبههب ارمههر مههع اههة فههب فراشهه   هللا رلهه  رمهه ل  أا يبيههت تاههك الاي أوحهه 

 لهه  فههب هللا بكههر لاهه  أ  يهههاجر رلهه  المدينههة بعههد أ  أذ  لههديق  ورفيقهه  أبههب

 طالب أ  يبيت مكاأ . بن أبب لم  لاب الهجرة رليها. وأمر ابن

و  أ  ي جهههزوا دوجههاء الضتيهها  بأمههيافهم تقطههر أليههنهم وقاهه بهم شههرًرا  يريهه

هللا  أرال أمهًرا وأرالوا دهم أمهًرا  فنضهذ أمهرهللا  لا  محمد بضربة واحدة. ولكن

ِكِريَن{َوَمَكُرواْ َوَمَكَر } ُ َخۡيُر ٱۡلَمَٰ ُُۖ َوٱَّللَّ  .[54]آل لمرا :  ٱَّللَّ

ودههم واقضهه   لاهه  البههاب  وقههرأ لاههيهم  لهها  هللا لايهه  ومههامخههرج النبههب 

ا َوِمٱۡن َخۡلِفِهٱۡم نَا ِمۢن بَۡيِن أَۡيٱِديِهۡم َسٱدّٗ َوَجعَلۡ }رل  أ  ول  رل  ق ل : « يس»م رة 

ُهۡم َُِهمۡ  ا َِأَۡغَشۡينََٰ  هللا ألابهم بالعم  فما رأوه.   فكأ [9]يس:  ِصُروَ {يُبۡ   َ  َسدّٗ

وجههاءدم مههن قههال لهههم: لههالم تقضهه   ومحمههد قههد خههرج وتههرككم؟  فهههاج ا 

وماج ا  وأظروا فقال ا: دذا ده  فهب فراشه   فابمها لخاه ا لهم يجهدوا النبهائم لاه  

، أضسهه  الههذب لههرب « طالههب بههن أبههب لاههب»  ورأمهها دهه  «دًامحمهه»الضههراش 

 .لز وج هللا  لاخطر  فأأجاه

 رمباب  ويزي  الم اأع والعقبا .هللا حينما يريد أمًرا  يهبء ل  ا ر 

بكهر  وكها  قهد رتهب لاهجهرة كه   برله  أبه لا  هللا لاي  ومامذدب النبب 

كنت  وقدرت  ديهأ أمهره  ومها كا  لاب ر أ  يرتب ه  ماشبء يمكن  لهم يكهن  فب م 

  لم يدع ارم ر تجرب فب ألنبتهها  فاهيس دهذا مهن لز وج هلل  فب قدرت  ترك 

ير وترتيهب  مهع الت كه  اإلمالم فب شبء  اإلمالم تضكير وتخطيا وحسهن تهدب

 هللا تعال . لا 
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   وألهد«أبه  بكهر»لهذا ألدب الرم ل الكريم الرفيق الذب يهاجر معه   وده  

الهههدلي  الهههذب يهههدلبهما لاههه  الطريهههق  وكههها  رجهههاًل م هههرًكا م تمنًههها امهههم  

  وألدب المكا  الذب يختب ا  في  حت  يهدأ الطاب ويخهف  «بن أريقا هللا لبد»

وكا  رل  الجن ب فب غير طريق المدينة تعميهة لاه  القه م « غار ث ر»وكا  

  «بكهر بهن أبهب ماءأمه»وتم يًها لاهيهم  وألهدب مهن يهأتب لهمها بهالزال والطعهام 

الهذب يهأتب بهالغنم « بهن فهيهرة هللا لبهد»وألد من يعضبب لاه  آثهار أمهماء وده  

يهأتب « بكهر بن أبهب هللا لبد»يأخذ منها الابن ويعضبب لا  اآلثار بسيردا  وألدب 

بأخبار الق م وماذا يق ل   وماذا يضكرو   ينس ب رليهم ك احد منهم يسمع مهنهم  

ر الايه  فهب أول لياهة  وفهب آخه لها  هللا لايه  ومهامب ويذدب ليبيهت لنهد النبه

 يع ل وكأأ  أائم فب مكة.

فهب  تهدخ  تب  اإلأسا   ولكن دناك أشياء ايستطيع أ  ير رتبب لك  أمر ما

كنة الب ر  دذه تركها هلل.  م 

هد ورفيقه  أبهبولهذا حينما اأطاق الق م دنها و بكهر   دنهاك يبحثه   لهن محمب

ب ا  وذدب ا ق ا وغرب شماًا وجن بًا  حت  ولا ا رل  الغار بالضع   ووقضه ا  شرب

لهم  ولصهاحب  مها لا  هللا لاي  ومهامهللا لنع لرم ل   لا  باب الغار  ولكن

 يكن يخطر بالبال.

وقف الق م لا  باب الغار  ول  كابهف أحهددم خهاطره وطأطهأ رأمه  وأظهر 

قهال يضعاه ا  و رل  من لاخه  الغهار  لهرأى طابته  التهب يبحه  لنهها. ولكهنبهم لهم

ولاه  لل ته :  لها  هللا لايه  ومهامضق لاه  رمه ل  بكر فهب خ هية الم ه أب 

إنبههك  بكهر  مهها أبهها تحهت قدميهه  لرآأهها  فقهال: يهها هللا  له  أظههر أحههددم رمهه ل يها

 هللا معنا. تحز  ر  هللا ثالثهما؟  ا باثنين
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فهب  لنهده ومها وأأزل السكينة لاي   رأ  بذل مهاهللا لا  قاب رم ل    ربا

 لهن يتخاه  لنه  فهب مثه  هللا هللا لعع  ود  م قن أ  لند ومع   فام يبق را ما

َ مَ َ  تَۡحٱٱ}ظههة  لهههذا قههال: دههذه الاح   ودههذا دهه  شههأ  [40]الت بههة:  {عَنَٱٱاَيۡ  إِ َّ ٱَّللَّ

 .لز وج هللا  رم 

قال ق م م مه  مهن قبه  لم مه   حينمها خهرج مهع ق مه  مهن مصهر وجهاء 

ثهره  حته  وله  م مه  رله  البحهر  ولهار البحهر فرل   وجن له يتبعه   أ

ََ أَۡ ٱ}من أمام  وفرل   وجن له من خاض   دنالهك  ٓ إِنَّٱا لَُمٱۡدَرُكوَ  لَٱا ُب ُموَسٱىَٰ َحَٰ

ُٓۖ لَ  61 ََ َكٱلَّ   دكهذا قهال م مه   وقهال [62  61]ال هعراء:   إِ َّ َمِعٱَق َربِّٱق َسٱيَۡهِديِن{ا

َ َمعَنَا{َيۡ  إِ َ  تَحۡ }: لا  هللا لاي  وماممحمد   . َّ ٱَّللَّ

لاه  مهدب اليههد  لها  هللا لايهه  ومهامهللا الم هركين مهدح رين  ومحمهد  ورلب 

 منهم  رأبها القدرة القادرة 

 د  كا  دناك لنكب  ؟ د  كا  دناك حمام؟

حسهنة  لهحيحة وا في  رواية قها  ولهم تهأ  روايهة ا أما الحمام فام تصا

ا العنكب   ف رل  دنهاك روايهة  حسبهنها مهن حسبهنها و هعبضها  بهذا ارمر. وأمب

 من  عبضها.

هللا  هلل جن لًا  قد يك   منها دذا العنكب   الهذب ولهف   ك ب حال فإ اول

هللا رمهه ل  بههأودن البيهه     . فههال لجههب أ  يحضهه (3)بيتهه  بأأهه  أودههن البيهه  

هللا رم ل  بغير ارمباب التهب أرادها  لعابه  حضظه . بجنه ل  لجب أ  يحض  وا

                                        

ُۡ }قال تعال :  (3) ٱذََّۡ بَۡيٗتٱاُۖ َوإِ َّ أَۡوَهٱَن ٱۡلبُيُٱوَِّ َمثَ َِ ِۡ ٱۡلعَنَكبُٱوَِّ ٱتَّ ِ أَۡوِليَٱآَء كََمثَٱ ٱذُواْ ِمٱن دُوِ  ٱَّللَّ َِ ٱلَِّذيَن ٱتَّ

 .[41]العنكب  :   َكانُواْ يَۡعلَُموَ {لَۡو لَبَۡيُت ٱۡلعَنَكبُوَُِّۚ 
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ََ }: لههز وجهه هللا  مرئيههة كمهها قههالغيههر  ُ َسٱٱِكينَتَهُع َعلَۡيٱٱِه َوأَيَّٱٱدَجُع بُِجنُٱٱودو َِٱٱأَنَي  لَّٱٱمۡ ٱَّللَّ

م َوَكِلَمٱٱ َۡ َكِلَمٱٱةَ ٱلَّٱِذيَن َكفَٱٱُرواْ ٱلسدٱۡفلَىَٰ ُ َعِييٱٌي َحِكٱٱيٌم{ةُ تََرۡوَهٱا َوَجعَٱ ِ ِهٱَق ٱۡلعُۡليَٱٱام َوٱَّللَّ  ٱَّللَّ

 .[40]الت بة: 

ب يهه م الغههار  ودكههذا رلب الم ههركين خههائبين لههم هللا رمهه ل  فهه دكههذا أصههر

لهها  هللا الجهه ائز لمههن يههأتب بمحمههد يصههنع ا شههي ًا  بههذل ا ارمهه ال ورلههدوا 

بكر حيبين أو ميبتهين وله  ليتها   ليهة كه  واحهد منهها مائهة مهن  وأبب لاي  ومام

 اإلب   ومائة من اإلب  دذه كاأت ثروة لظيمة لند العرب فكيف بمأتين؟ 

اثر الخبر فب أأحهاء الجزيهرة  كه  طهامع فهب ثهروة لاجاهة يريهد ومن دنا تن

 أ  يقبك لا  محمد ولاحب .

دلج مرب النبب ول بكهر فبصهر بهمها رجه   وأب  لا  هللا لاي  ومامند بنب م 

من بعيد  أحسبها رأبها محمد ولهاحب . مهمع  - أشباًحا - فقال: لقد لمحت أم لة

دلج:  أضسه  أأهمها بالضعه   ووقهع فهب « بهن مالهك مراقة»بذلك أحد فرما  بنب م 

لاهه  القهه م فقههال: ا  التقههد أأهمهها فههال  وفههال   وتههرك القهه م  فههأرال أ  يعمههب

ي هههارك  أحهههد فهههب الغنيمهههة  أأههه  ذادهههب لقضهههاء حاجهههة. يريهههد أ  امتظهههادًرا 

 المضم أة.

هذ فرمهب فهب خضيهة  أج   اأسه ب مهن القه م ولهال رله  بيته   وقهال لخالمه : خ 

العهراء واحهذر أ  يهراك أحهد  وأخضه  مهالح  ورمحه  وخهرج واخرج ب  رله  

لهها  هللا لايهه  متسههااًل مسههتخضيًا  ثههم ذدههب رلهه  الضههر  وركبهه  ولحههق بههالنبب 

 .ومام

بكهر  وألركها أأه  مهراقة  فهمها  وأبه  لها  هللا لايه  ومهاموأحس ب  النبب 
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 لها  هللا لايه يعرفا  قبائه  العهرب وفرمهاأها والطهامعين مهنهم  فهدلا النبهب 

هللا شر مراقة فساخت أقهدام فرمه  فهب ارر،. فعهرو مهراقة  أ  يكضي  ومام

هللا أ  ينجينهب وأأها  فقال: الع لا  هللا لاي  ومامهللا  أ ب دذا من للاء رم ل

ههذ منههب لهههدًا أ  أرلب لنههك  ولههدق أرلب لنههك الطاههب   لهها  هللا هللا  رمهه ل خ 

يقه ل  -  م ارب كسهرى؟ هللا مراقة رذا ألبسك وقال ل : كيف بك يا لاي  ومام

 .(4)بن درمز؟ قال أعم قال: كسرى - دذا ود  مطارل مهاجر من باده

ا حينما تقه ل اآل  ل احهد مهن ألهراب الباليهة: كيهف بهك رذا مهكنت وتص ر

البيت اربهيك فهب أمريكها أو الكهرماين فهب رومهيا؟ دكهذا كها  كسهرى ودكهذا 

 كا  قيصر فب تاك اريام.

 لمهره  وقهد أمهام بعهد ذلهك وحسهن رمهالم . وفهب هللا ولاش مراقة وأطهال

بهن الخطهاب جهاء  الغنهائم مهن بهالل الضهر   ومنهها غنهائم كسهرى  لهد لمهر

بهن الخطهاب ررر ولهد  وتحض  ال خصية وحايه  ومنهها مه اراه  وتهذكر لمهر

بهن  بن مالك فقال: أيهن مهراقة وب ارت  لسراقة لا  هللا لاي  ومامهللا  رم ل

أمير المه منين  قهال: أتهذكر يه م قهال  الق م وقال: دا أأا يا ام رج  منمالك؟ فق

أأسهاه  قهال: فتعهال  كذا؟ قال: أعم أذكره وا لا  هللا لاي  ومام هللا لك رم ل

بهن  هلل الهذب مهابهما كسهرى أ لبسك مه ارى كسهرى  فهارفع يهديك وقه : الحمهد

 .(5)درمز  وألبسهما مراقة ارلرابب 

                                        

  بتحقيهق ارمهتاذ محمه ل محمهد شهاكر (42د 1)جهـلامقريزب  «ارمماع رمتاع»اأظر:  (4)

 «.  القر اوب»طبعة ال     الدينية فب قطر 

طبعهة لار  (3115ابهن حجهر فهب ترجمهة مهراقة ) «اإللابة فب تمييز الصهحابة»اأظر  (5)

 بيرو . - لالر
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وارمهه ر مدلهمههة مههن ح لهه   هللا لايهه  ومههاملهها   هللا دكههذا كهها  رمهه ل

هللا رله  الغيهب  وتنك هف له  الحجهب  يكال ي هرى فيهها بصهيي  ينظهر بنه ر ا

هللا  وكيهف  فيرى مستقب  اإلمالم الم رق المضين  وكيف يضتا اإلمالم بهالل

هللا الهههذين  ين هههر فيهههها العهههدل واإلحسههها   وكيهههف تتغيهههر ارحههه ال ويجعههه 

 ة ويجعاهم ال ارثين.امتضعض ا فب ارر، أئم

لها  هللا بعهك مالمها الهجهرة  رأهها دجهرة الرمه ل  - أيهها اإلخه ة - دذه

كها  يحهب أ   هللا  مها هللا رله  هللا رليه   وأحهب بهالل مهن أحهب بهالل لاي  ومام

يحهب أحهد أ  يضهارق م طنه  ومسهقا رأمه   ومجمهع أ لضائه    يضارق مكهة  ومها

فكيهف رذا كها  دهذا المه طن مكهة الباهد وماتق  أحبائ   وم طن لهباه وشهباب . 

 الحرام؟ .

ولكههن رذا تعار ههت العقيههدة وتعههار، حههب الهه طن  فالعقيههدة أغاهه  مههن 

مههن الههدار  ومههن المههال  الهه طن  والعقيههدة أغاهه  مههن الع ههيرة  والعقيههدة أغاهه  

 يحرد النا  لاي . ومن ك ب ما

حاب  وطنه  وتركه   وكهذلك تركه  أله لها  هللا لايه  ومهاملقد دجر النبب 

}ُ ٓ أَ  يَقُولُٱٱواْ َربدنَٱٱا ٱَّللَّ ٱٱِرِهم بََِۡيٱٱِر َحٱٱّني إِ َّ   دهها  [40]الحههج:  }ٱلَّٱٱِذيَن أُۡخِرُجٱٱواْ ِمٱٱن ِديََٰ

بهد  اا  وهللا  كهاأ ا يريهدو  أ  ي مسه ا لإلمهالم لارً  لايهم ك  شبء فهب ذا 

فيهها  لإلمالم من لار  لار مستقاة تعا  فيها كامت   وت حكم فيهها شهريعت   وت قهام

 شعائره  ويظهر فيها ماطاأ .

كاأههت دههذه الههدار دههب لار يثههرب  دههب لار الهجههرة  ودههب الههدار التههب أوى 

وكهها  فيههها أأصههاره  وإهههر  منههها كتائههب  لهها  هللا لايهه  ومههامرليههها النبههب 
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الرحمن وجند اإليما   تنطاهق فهب اآلفهاق  تحهارب اله ثنيين واليهه ل وغيهردم 

 لتربصين دنا ودناك.هللا  وا من المبدلين رليا 

هللا  لاره بعد الهجرة  أقامهها لاه  تقه ى مهن لا  هللا لاي  ومامأقام النبب 

ور  ا   بنب فيها المسهجد  وأأ هأ فيهها السه ق  وآخه  فيهها بهين المههاجرين 

ة.  وارأصار خالة وبين المسامين لامب

 مجتمههع الحههق  المجتمههع الههذب لههم...  مجتمههع الخيههر...  أقههام مجتمههع الضضهه 

تكتح  لين الدأيا بررية مثا   ذلك المجتمهع الربهاأب اإلأسهاأب ارخالقهب الهذب 

 جمع ك  خصال الخير.

ههة اإلمههالم  صههكاأههت الهجههرة م در خيههر وبركههة لاهه  اإلمههالم  ولاهه  أمب

 ية لتاريل دذه ارمة  ولاينا أ  أستخاي منها الدرو  والعبر.اوكاأت بد

لينا را بعد جه ل وتضحيا   بهذل فهذا الدين الذب أنعم فب إالل  لم يص  ر

فيههها مههن بههذل  وامت هههد فيههها مههن امت هههد. أ ريقههت لمههاء  وأ زدقههت أروال  

وب ذلت أم ال. وف رقت أوطا   لنع ذلك كا  المسام   اروائ   حت  وله  

 رلينا دذا اإلمالم العظيم.

 يا أيها اإلخ ة:

أكه   كالهذب  وا أضهرط فيهها  لا  دهذه التركهة النضيسهة والاينا أ  أحاف  

تركة جمعها بكد يمين   ولرق جبين   وده  لهم يتعهب  - أو جده - يرا من أبي 

 ويبعثردا ذا  اليمين وذا  ال مال. فيها  فنراه يبدلدا

لهههن دهههذه التركهههة العظيمهههة  ...  أحهههن مسههه ول   لهههن دهههذا الهههدين العظهههيم

لههاماين بهه  ...  فههيمن ح لنهها...  فههب بي تنهها...  مسهه ول   أ  أقيمهه  فههب أأضسههنا
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هللا ولهه  كههر  هللا أهه ره  ومههيتم  ر  شههاء ولههاماين لهه  ولالههين رليهه   حتهه  يههتم

َۡ َرُسولَهُع بِۡلۡلُهدَىَٰ وَ ُهَو }الكافرو   يِن كُلِّهِۦ َولَٱۡو ِديِن ٱلَِّذٓي أَۡرَس ٱۡلَحّنِ ِليُۡظِهَرجُع َعلَى ٱلدِّ

 .[9]الصف:  َكِرجَ ٱۡلُمۡشِرُكوَ {

و  هجرم بعد الفتح  ولكن جهٱاد »: لاي  وماملا  هللا هللا  يق ل رم ل

 .(6)«ونية  وإذا استنفرتم ِانفروا

هللا أ  يغضر لنها ويرحمنها  فامهتغضره رأه  ده  الغضه ر الهرحيم  والله ه  أسأل

 يستجب لكم.

 الخطبة الثاأية:

َُِۖ  َٓ َغاِِِر }هلل  الحمد ِۡ ٱلتَّۡوِب َشِديِد ٱۡلِعقَٱاِب ِذي ٱلََّّٱۡو ٱهَ إِ َّ ُهٱَوُۖ إِلَۡيٱِه ٱلذَّۢنِب َولَابِ  إِلََٰ

 .[3]غافر:  ٱۡلَمِصيُر{

شريك ل   بيده الماك ود  لاه  كه  شهبء  هللا  وحده ا رل  را وأشهد أ  ا

 قدير.

وأشهههههد أ  محمههههدًا لبههههده ورمهههه ل   الب ههههير النههههذير  والسههههراج المنيههههر  

هللا ومههالم  لايهه   ولاهه  آلهه  ولههحب   ومههن للهها بدل تهه   وادتههدى  لهها ا 

 نبت  رل  ي م الدين.بس

 أيها اإلخ ة:

                                        

جٱٱرم بعٱٱد   ه»متضههق لايهه  لههحت   مههن حههدي  ابههن لبهها  رررب. قههال البغهه ب: ق لهه   (6)

فيه  ريجهاب النضيهر  «إذا اسٱتنفرتم ِٱانفروا»وق ل  ...  أرال ب  من مكة رل  المدينة «الفتح

لابغهه ب بتحقيههق شههعيب  «شههرل السههنة»والخههروج رلهه  الغههزو رذا وقعههت الههدل ة. ي نظههر 

 (.2636برقم  375 - 10/371ارراروط )
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بههين فتههرة  هللا لعههع يقههيبك لهههذا الههدين مهها ممهها يههثاج لههدور المهه منين أ 

ٱٱنۡ }وأخههرى مههن ي يههده وينصههره:  ٱٱَوِممَّ  ۦ يَۡعٱٱِدلُوَ {َوبِٱٱهِ  يَۡهٱٱدُوَ  بِٱٱۡلۡلَحّنِ ةٞ  َخلَۡقنَٱٱآ أُمَّ

مٱن  ي ٱرهم هللا      تٱياَ ااففٱة مٱن أمتٱى لافمٱة بٱأمر»  [181]ارلراو: 

 .(7)«هللا  وهم ظاهرو  على الناس من خالفهم  حتى يأتق أمر خذلهم و 

أ  تجتمع دذه ارمة لا   هاللة  وكامها حهدثت اأتكامها  وإهن  نوا يمك

النا  باإلمالم الظن    وحسب ا أ  بساط اإلمهالم قهد ط ه ب أو أ ب شهجرت  قهد 

ِِ  }، جديهدة ذو   كابما حسب ا ذلك إهر لإلمالم ق ة فهب مكها  جديهد وأر َِٱ

ُٓؤَ ِٓء َِقَۡد َوكَّۡلنَا بَِها لَۡوٗما لَّۡيُسواْ يَكۡ  ِفِرينَ فُۡر بَِها َهَٰ  .[89]ااأعام:  {بَِها بَِكَٰ

لقههد حضههر  فههب دههذا ارمههب ع المهه تمر العههالمب ارول لتطبيههق ال ههريعة 

يب ههر بههالخير  رأينهها  ... فههب الخرطهه م  ورأينهها مهها (8)اإلمههالمية فههب السهه لا 

ًههه أحهه  اإلمههالم  رأينهها القهه م مصههمبمين لاهه  أ   - هللا ر  شههاء - ا لههحيًحات جب

 لإلمالم. يحي ا باإلمالم وأ  يحي ا

 زالت شع ب دذه ارمة بخير. زال اإلمالم بخير  وا هلل ا الحمد

 «.اإلمالم»ليس دناك شبء يعبر لن  مير دذه ارمة را 

شههخي  خرجههت فههب  امههها أهه  مايهه   قلقهد خرجههت مسههيرة فههب الخرطهه م 

ا »تهتهف را بهـ  ترفهع را المصهاحف وا الحر والعطهم والظمهأ والزحهام  ا

 «.اإلمالم منهاجنا والقرآ  لمت رأا وأما  حياتنا»...  «هللا وهللا أكبر رل  را

ئهدو  رله  بهد لا  رأا بأأنها لاه  الطريهق  وأأنها امما يب - هلل والحمد - دذا

                                        

 (.7290) «ع الصغيرملحيا الجا»رواه أحمد وال يخا   (7)

 كا  ذلك فب لهد الرئيس جعضر أميرب. (8)
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يجمههع كامتنهها رلهه  الهههدى وقا بنهها لاهه  التقهه  شههبء  ألهه لنا وجههذورأا  وأ  ا

 «.اإلمالم»ولزائمنا لا  لم  الخير وخير العم  را 

« التح ل أحه  اإلمهالم مرحاة»وقد ألجبنب أ  الق م يسم   دذه المرحاة: 

( ولكههنهم %100يعتقههدو  أأهههم طبقهه ا اإلمههالم مائههة فههب المائههة ) أب أأهههم ا

م و هها السههبي   ومههن مههار لاهه  يتح لهه   أحهه  اإلمههالم  ورذا لههدق العههز

 الدرب ول .

هلل الهذب جعه  فهب المسهامين مهن  هلل الذب ددى رخ اأنها لههذا  والحمهد الحمد

 ي يد دذا اإلمالم وينصره.

أ  ينت ر دهذا النه ر فهب كه  مكها   وأ  تعه ل شهريعة  لز وج هللا  وأسأل

 هللا. ك  أر، اإلمالم ر  شاء...  اإلمالم حاكمة فب أر، اإلمالم

 أيها اإلخ ة:

 لهها  هللا لايهه  ومههامفههب دههذا ارمههب ع تههأتب لاشهه راء  وقههد كهها  النبههب 

و يام يٱوم عاشٱوراء ...  .»يص م لاش راء  ويح  لا  ليام   ويق ل: 

 .(9)«هللا أ  يكفر السنة التق لبله إنق أحتسب على

أب  (10)«لٱٱ ن بقيٱٱت إلٱٱى لابٱٱۡ أل ٱٱومن التاسٱٱ »وقبهه  أ  يمهه   قههال: 

 مضم أًا رل  العاشر.

                                        

   لههن أبههب قتههالة ارواه مسههام  وأبهه  لاول  والترمههذب  والنسههائب  وابههن ماجهه   وابههن حبهه (9)

 يام يوم عرِة إنق أحتسب على هللا أ  يكفٱر السٱنة التٱق لبلٱه والسٱنة »ررر  وأول : 

 (.5118برقم  4/230لامناوب ) «فيك القدير»ينظر  «... التق بعدج

بهرقم  5/260لامنهاوب ) «فهيك القهدير»لهن ابهن لبها  رررب ماج   رواه مسام وابن (10)

7220.) 
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يريههد أ  يصهه م تامهه لاء ولاشهه راء ر  اليههه ل كههاأ ا يصهه م   اليهه م 

 العاشر  فأرال أ  يتميز لنهم بضم التامع رل  العاشر.

أقههع فيهه  مههن ذأهه ب   لههيام دههذين اليهه مين  فمهها أكثههر مهها فاحرلهه ا لاهه 

 أح جنا رل  التكثير والتطهير. وما

وبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َوَِبِّٱٱۡت أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُ َربَّنَٱا }

ِفِريَن{  .[147]آل لمرا :  ٱۡلَكَٰ

يَربَّنَا } نِنَا ٱلَِّذيَن َسٱبَقُونَا بِٱۡلِۡلِ ۡخَوَٰ ِن َو َ ٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِنَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن تَجۡ  َمَٰ عَٱ

ِحيٌم{َءاَمنُواْ   .[10]الح ر:  َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

الاهم ألاا لنها ليننها الهذب ده  لصهمة أمرأها  وألهاا لنها لأياأها التهب فيهها 

معاشنا  وألاا لنا آخرتنا التهب رليهها معالأها  واجعه  الحيهاة زيهالة لنها فهب كه  

 .خير  واجع  الم   راحة لنا من ك  شر

َ يَٱٱٱأۡ }إِ َّ ٱهللا:  لبهههال ٱٱٱِن َوإِيتَٱٱٱآي  َّللَّ ۡحَسَٰ َِ َوٱِۡلِ ٱۡلقُۡربَٱٱٱىَٰ َويَۡنَهٱٱٱىَٰ َعٱٱٱِن ِذي  ُمُر بِۡلۡلعَٱٱٱۡد

قُِۚ يَِعظُكُۡم لَعَلَّكُۡم تَذَكَُّروَ {
َۡ  .[90]النح :  ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر َوٱۡلبَ

* * * 
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 الريا ة فب اإلمالم -2

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

لينًا شاماًل مت ازأًا  جهاء يهنظم شه و  الهدأيا واآلخهرة  وي عنهب جاء اإلمالم 

بحاية الضرل والمجتمع  يهتم فب شأ  الضرل بالجسهم والهرول والعقه   رأه  يريهد 

المٱؤمن »المسام الق ب فب جسم   الق ب فب لقا   الق ب فب روح  وريماأه   

 (11)«... هللا من المؤمن ال عيف القوي خير وأحب إلى

 تهتم را بهالرول تهتم بالجسم اإلأساأب  وا كاأت دناك بعك ارليا  ارذا 

وتحههرم لاهه   - بهه  بعضههها يقهه م لاهه  تعههذيب البههد  لتصههض  الههرول وترقهه  -

هللا  فهإ  اإلمهالم يعهار، دهذه ال جههة  الجسد الطيبا  من الهرزق ومهن زينهة

بَنِٓق َءادََم ُخذُواْ ِزينَٱتَكُمۡ }ويق ل:  ِّۡ مَ يََٰ  ِرُِوٓ تُۡسٱ َو َ ۡسٱِجدو َوكُلُٱواْ َوٱۡشٱَربُواْ  ِعنٱدَ ُكٱ
 إِنَّٱهُع اُْۚ

ٱٱِت ِمٱٱَن  31يُِحٱٱبد ٱۡلُمۡسٱٱِرِِيَن   َ  ِ ٱلَّتِٱٱٓق أَۡخٱٱَرَه ِلِعبَٱٱاِدجِۦ َوٱلََّّيِّبََٰ َم ِزينَٱٱةَ ٱَّللَّ ۡۡ َمٱٱۡن َحٱٱرَّ لُٱٱ

ۡزِق{ م دذه الزينة وحرم الطيبا  من الهرزق لاه  رمن ح [32  31]ارلراو:  ٱلّرِ

 هللا مبحاأ ؟ ومن ذا الذب يدبلب أ  ل  حق التحريم غير اإلأسا ؟

جاء اإلمالم ي عنب بالجسم اإلأساأب  وممع النا  رول مهرة فهب جه  الهدين 

  مهن حهق جسهدك لايهك أ  (12)«ِِ  لجسدك عليك حقًٱا»دذه الكامة النب ية: 

                                        

 رواه مسام لن أبب دريرة. (11)

قطعهههة مهههن حهههدي  لبهههد هللا بهههن لمهههرو الهههذب رواه البخهههارب فهههب كتهههاب الصههه م مهههن  (12)

 «.باب حق الجسم فب الص م» «لحيح »
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تق ي  رذا  عف  أ  تطعم  رذا جاع  أ  تسقي  رذا إمهن  أ  تنظضه  رذا اتسهل  

امهههتطعت مهههن    تعالجهه  رذا مهههر،  بهه  أ  تقيههه  مههاوأ  تريحهه  رذا تعهههب  أ

 ارمرا،.

يمكن أ  تك   ارمهة ق يهة را رذا  إلمالم أ  ين ن أمة ق ية  وادكذا أرال ا

 كا  أفرالدا أق ياء  فمن ارفرال يتك   المجتمع  كما يتك   البناء من الابنا .

يمكهن  لههذا كها   ة  هعيضة؟ اا  قه ب مهن لبنها  خاويهأيمكن أ  ي جد بنيه

حرد اإلمالم لا  رأ اء الضهرل الصهالا القه ب فهب كه  أاحيهة مهن النه احب  

 ومنها الناحية الجسمية.

يريههد اإلمههالم أ  يربههب اإلأسهها  مههن الناحيههة الجسههمية لاهه  ثالثههة لنالههر 

 أمامية:

الصٱٱٱحة  العاِيٱٱٱة  السٱٱٱلمة مٱٱٱن األمٱٱٱراض  أ  يكٱٱٱو   العنصٱٱٱر األوَ:

مٱن أ ٱبح نمنًٱا ِٱق سٱربه  »كما جاء فب الحدي :  ِى ِق بدنه اِلنسا  معا

 .(13)«معاِى ِق بدنه  عندج لوَّ يومه  ِكأنما حييَّ له الدنيا بحذاِيرها

ما  الحياة اآلمنة الهاأ ة. ل مق ب  لافة البد  أوب

هللا العضههه  والعافيهههة ويقههه ل:  يسهههأل لههها  هللا لايههه  ومهههاموكههها  النبهههب 

  ِٱٱٱِ  أحٱٱٱدًا لٱٱٱم يُعٱٱٱ  بعٱٱٱد اليقٱٱٱين خيٱٱٱًرا مٱٱٱن هللا العفٱٱٱو والعاِيٱٱٱة سٱٱٱلوا»

                                        

  والترمذب وقال: حدي  حسهن غريهب  وابهن ماجه  «ارلب المضرل»رواه البخارب فب  (13)

طمههب ررر  وذكههره فههب  بههرقم  «ع الصههغيرملههحيا الجهها»لههن لبههد هللا بههن محصههن الخ 

أب فهب أضسه   واأظهر تعايهق ال هيل القر هاوب لايه  فهب : «ِق سربه»(. وق ل  6042)

 (. 433برقم  1/278« )المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»كتاب  
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 ... وعٱٱاِنق ِٱٱيمن عاِيٱٱت» ... هللا فههب قن تهه  فيقهه ل:    ويههدل (14)«العاِيٱٱة

اللهٱٱٱم اغفٱٱٱر لٱٱٱق  وارحمنٱٱٱق  وعٱٱٱاِنق  »  ويقههه ل بهههين السهههجدتين: (15)«

 .(16)«واهدنق  وارزلنق

ومن أج  دذا شرع اإلمالم النظافة  وأوجب الطهارة فهب الصهالة: طههارة 

الثهه ب والبههد  والمكهها   ودههذه دههب الطهههارة الحسههية. الطهههارة مههن الخبهه . 

ودنههاك طهههارة أخههرى  دههب الطهههارة مههن الحههدا  ودههب الطهههارة الحكميههة  

ر يمكن أ  يعاف  رذا تعهر، لألقهذا بالغس  وبال   ء  فإ  اإلأسا  اأوجبها 

هلل علٱى كٱۡ مسٱلم  حٱن»بامتمرار ولم ينظف أضس   حت  جهاء فهب الحهدي : 

رذا لهم تهأ   (17)«ِيه رأسه وجسٱدج ۡأ  يَتسۡ ِق كۡ سبعة أيام يوًما يَس

الظروو الطبيعية وت جب لاي  الغس  بالجنابهة أو أحه  ذلهك  فينبغهب فهب كه  

 ي م يغس  في  رأم  وجسده....  أمب ع مرة لا  ارق 

 قت الذب كا  الردبا  فب العص ر ال مهط  فهب أروبها يتقربه   دذا فب ال

هللا أقههرب  حتهه  قههال  هللا بالقههذارة  وكامهها كهها  أحههددم أقههذر إههن أأهه  رلهه  رلهه 

                                        

أحههد أمههاأيددا  حسههن غريههب  ورواه النسههائب مههن طههرقوالترمههذب وقههال:  رواه أحمههد  (14)

لحسههن   ودهه  مههن حههدي  أبههب بكههر  «الجههامع الصههغير»لههحيا  ورمههز السههي طب فههب 

 (.4700برقم  4/107لامناوب ) «فيك القدير»الصديق ررر 

جهزء مهن للهاء القنهه   الهذب أخهرج أحمهد  وأبهه  لاول  والترمهذب وحسهن   والنسههائب   (15)

شهرل »ماج   والهدرامب  والحهاكم ولهحح   مهن حهدي  الحسهن بهن لاهب رررب  وابن

 (. 640برقم  3/128لابغ ب بتحقيق اررأاروط وال اويم ) «السنة

رواه أب  لاول ودذا لضظ   والترمذب وقال: دهذا حهدي  غريهب  وابهن ماجه   ولهحح   (16)

بتحقيهق اررأهاروط لابغه ب  «شرل السنة»الحاكم ووافق  الذدبب  لن ابن لبا  رررب 

 (.667برقم  3/163وال اويم )

 (.3747برقم  3/395لامناوب ) «فيك القدير»متضق لاي  لن أبب دريرة ررر  (17)
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 رو رثهم غسه هللا الرادهب فهال   لقهد لهاش خمسهين مهنة لهم يقته بعضهم: رحم

ل قبانها يعهيم أحهددم طه ا الرجاين  وقال آخر من د اء: واأمضاه لقد كها  مهن

 النا  الحماما   (18)يب  أطراف  بالماء فألبحنا فب زمن يدخ  في  لمره  ا

ورأما لخاه ا الحمامها  لهدوى مهن المسهامين  المسهام   فهب ارأهدلس كها  

 كاأ ا يعرف   دذا. ود اء مالنددم فب قرطبة م ا  الحماما   

ينظهف جسهم   وأ   حق لا  اإلأسا  من أاحية تك ين  البدأب الصهحيا أ 

  البه ل فهب (19)جاب لاي  ارمرا،: الب ل فهب المهاء الراكهدي يبتعد لن  ك  ما

 الطريق  الب ل فب الظ   وفب م ارل الماء.

 - التهب تجاهب لاه  النها  ارمهرا، المعديهة - اإلمالم التبر دهذه ارشهياء

 .(20)هللا والمالئكة والنا  أجمعين من الا الن الثالا التب تجاب لعنة

جاء اإلمالم يعام اإلأسها  المسهام الهذوق الراقهب  فهال يايهق به  أ  يبه ل فهب 

الطريههق  أو فههب مهه ارل الميههاه  أو فههب الظهه   أو أحهه  ذلههك  فههه  يحههاف  لاهه  

                                        

حه ل دهذا  رحم  هللااأظر ما كتب  ارمتاذ الجاي  السيد أب  الحسن لاب الحسنب الندوب  (18)

ن كتابهه  الممتههع الم  هه ع لههن لجائههب الردبهها  فههب الضصهه  ارول مههن البههاب الرابههع مهه

 ؟«ماذا خسر العالم باأحطاط المسامين»النافع: 

أأ  أهه  أ  ي بهال فهب المهاء الراكهد. رواه  لا  هللا لاي  وماملن جابر ررر لن النبب  (19)

 1/140لاقر هاوب ) «المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»مسام وابن ماج  والنسائب 

 (. 100برقم 

اتقٱٱوا الملعٱٱن »: لهها  هللا لايهه  ومههاملههن معههاذ بههن جبهه  ررر قههال: قههال رمهه ل هللا  (20)

رواه  «ولارعٱة الَّريٱن  والظٱۡ ]أب مجارب الماء وطرق [ الثلث: البراز ِق الموارد 

أب  لاول وابن ماج  وحسن  الن وب والحدي  مرم  ولكن ل  ش ادد يتقه ى بهها كمها قهال 

(. وذكهره ارلبهاأب 139بهرقم  1/136لامنهاوب ) «قهديرفيك ال»اقب ومغاطاب رال لب الع

 (. 111« )ع الصغيرملحيا الجا»فب 
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ة يهلحت  من أاحية  ويعام  الذوق  ويعام  المهروءة والترفهع والرقهب مهن أاح

 أخرى.

نهاول المخهدرا   فقهد حرم اإلمالم لا  المسهام أ  ي هرب المسهكرا  أو يت

. به  أهه  لهن كه  (21)«لن ك  مسكر ومضتر لا  هللا لاي  ومامأه  النبب »

َ َكٱٱاَ  بُِكٱٱۡم َرِحيٗمٱٱا{يضههر بالبههد :  مهها َوَ  } [29]النسههاء:  }َوَ  تَۡقتُلُٱٱٓواْ أَنفَُسٱٱكُۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

أب:  (22)«ضٱٱٱٱرار و    ضٱٱٱرر»  [195]البقههههرة:  قُٱٱٱواْ بِأَۡيٱٱٱِديكُۡم إِلَٱٱٱٱى ٱلتَّۡهلَُكٱٱٱِة{تُلۡ 

 تضار غيرك. تضر أضسك وا ا

  ر  اإلأسهها  يضههر أضسهه  بنضسهه   ي ههترب (23)ومههن دنهها حرمنهها التههدخين

  رره بضا م  

                                        

الجهههامع »رواه أحمهههد  وأبههه  لاول  لهههن أم مهههامة رررا  رمهههز السهههي طب لصهههحت  فهههب  (21)

« فهههيك القهههدير»  ووافقههه  المنهههاوب  وقهههال الهههزين العراقهههب: رمهههناله لهههحيا «الصهههغير

 (.9507برقم  6/338)

لههن ابههن لبهها  رررب  قههال الهيثمههب: رجالهه  ثقهها   وقههال  ماجهه   ابههنرواه أحمههد  و (22)

أيًضها لهن لهالة بهن الصهامت ررر  ماجه   د  حسن  ورواه ابهن: «ارذكار»الن وب فب 

لحسن   قال الهذدبب: حهدي  لهم يصها  وقهال ابهن  «الجامع الصغير»ورمز السي طب فب 

جه  آخهر أقه ى منه   ورواه وأخرج  ابن أبب شيبة وغيهره مهن و :في  اأقطاع  قال :حجر

الحههاكم والههدارقطنب لههن أبههب مههعيد مههع زيههالة فههب الاضهه   والحههدي  حسههن  النهه وب فههب 

قهال: ورواه مالهك مرمهاًل  وله  طهرق يقه ب بعضهها بعًضها  وقهال العالئهب:  «ارربعين»

« فهيك القهدير»لاحدي  ش ادد ينتهب مجم لها رل  لرجة الصحة أو الحسن المحهتج به  

 (.9899برقم  6/431)

 - 1/654) «فتهاوى معالهرة»اأظر فت ى ال هيل القر هاوب حه ل التهدخين فهب كتابه   (23)

  واأظهر «ليةأحكام التدخين فهب  ه ء النصه د والق الهدة ال هر»تحت لن ا   (669

فههب الجههزء الثههاأب مههن دههذه الخطههب « آفههة  ههارة ودهه  حههرام التههدخين»أيًضهها خطبتهه  

 .(261 - 245د)
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ينبغههب أ  يسهههر طهه ياًل فيضههنب     اينبغههب لإلأسهها  أ  يحههاف  لاهه  أضسهه

جسده  ود  مطيت . ويصبا فب الصبال متعبًا مكدولًا مههدولًا   أضس   ويضنب

 لها  هللا لايه  ومهامحت  ل  كا  دذا السهرفب الطالة والعبالة. أصها النبهب 

هللا  الصحابب الذب جار لا  حق أضس  وأداه  ومهن ح له   بالت غه  فهب لبهالة

أصح  أ  يقتصد فب لهيام  وقيامه  وقراءته   ...  تعال   والمبالغة فب طالت 

لعينٱك عليٱك حقًٱا  وإ   ]أب فهب الراحهة[ِِ  لجسٱدك عليٱك حقًٱا »قائاًل ل : 

]أب فههههب الم اأسههههة عليٱٱٱٱك حقًٱٱٱٱا  ]لزوجههههك[وإ  ألهلٱٱٱٱك   ]أب فههههب النهههه م[

فههههههب القههههههرى  ]أبعليٱٱٱٱٱٱك حقًٱٱٱٱٱٱا  ]أب زوارك[وإ  لٱٱٱٱٱٱيورك   واإلمتههههههاع[

 ك  ذب حق حق . بفعا  اإلأسا  أ  يعط (24)«واإلكرام[

 يجب لا  اإلأسا  أ  يحاف  لا  لحة جسم  ولافيت  ومالمت .

 الذب جاء ب  اإلمالم.دذا د  العنصر ارول 

أ  يكههه    المرونٱٱٱة والقٱٱٱدرم علٱٱٱى الحركٱٱٱة والسٱٱٱرعة. العنصٱٱٱر الثٱٱٱانق:

 اإلأسا  ذا جسم مر  متحرك قالر لا  ألاء ال اجبا  الدينية والدأي ية.

ر  اإلمههالم أوجههب لاينهها واجبهها  لينيههة متن لههة: أوجههب لاينهها الصهها ا  

الكسهه   ويغالههب  امههتطاع فههب المسههجد  يغالههب اها اإلأسهها  مههاالخمههس  يصهه

اله ى  ويهذدب رله  المسهجد ويصهاب  دهذه تحتهاج رله  قهدرة جسهمية. وله م 

رمضا  من ك  لام د  ل   من الج ع اإلجبارب  ود  يحتاج أيًضا رله  قه ة 

 جسمية.

                                        

جزء من حهدي  لبهد هللا بهن لمهرو بهن العهاد رررب الهذب رواه البخهارب فهب كتهاب  (24)

 «.باب حق الجسم فب الص م» « لحيح»الصيام من 



 30 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

ال  يبيهت كيضمها اتضهق  ويم هب  وفب الحج: اإلأسا  كأأما ده  ك بهاو أو جه ب

 كيضما اتضق  دذا يحتاج رل  ق ة جسمية.

ع. الجههال: رذا التهدب لاه  لينه  أو أر ه  أو لر ه   فيجهب أ  يهداف وفب

ٱا}بهد أ  يكه   ق يًها:  كيف يدافع اإلأسها  الضهعيف؟ ا ٱۡسٱتَََّۡعتُم  َوأَِعٱددواْ لَُهٱم مَّ

} مو ن لُوَّ    ومن الق ة التب يجب أ  ت عد: ق ة ارجسام.[60]ارأضال:  ّمِ

لجسهم  ولهارع رجهاًل ل هرو ولهذا كا  النبب لاي  الصالة والسالم قه ب ا

كاأة فصرل   وكا  يركب ا لهيس لايه  »لضهر  معروريًها بالمصارلة امم  ر 

 «.لجام مرج وا

وكههها  فهههب الصهههحابة العهههدارو  والراكضههه    وكاههههم يتقنههه   الضرومهههية 

ورك ب الخي  ورمب السهام  وكاأ ا ياعب   ألعاب الضرومهية  يعهدو  أأضسههم 

 ة.لاجهال  دذه دب ارمة الحقيقي

 لم يكن فب الصحابة مث  د اء المتدينين المتماوتين.

دهذا ارفهع رأمهك   ماوتًها فهب لهالت   فقهال له : يهارأى ميدأا لمر رجاًل مت

 فإ  الخ  ع فب القا ب ليس الخ  ع فب الرقاب.

ى الصهههحابيا  بعهههك ال هههباب يم ههه   متههههاوأين متههههالكين دورأ  رحههه

كهها   :قالههت«. أب لبههال»أسههاك  متمههاوتين  فسههألت: مههن دهه اء؟ قههال ا: دهه اء

م   أمهرع  ورذا تكاهم أمهمع  ورذا  هرب أوجهع  وكها  ده  النامهك  المر رذ

 حقًا.

ودنههاك واجبهها  لأي يههة أوجبههها اإلمههالم: السههعب لاهه  المعي ههة  والسههعب 

لا  العيال  ودذا يحتهاج رله  قه ة  فهال بهد لإلأسها  أ  يكه   ق يًها قهالًرا لاه  
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 الحركة.

م كهه  الريا هها  الم ههرولة التههب تقهه ب الجسههم: ومههن دنهها شههرع اإلمههال

السباحة  والرماية  وركه ب الخيه   وقهد روب فهب بعهك ارحاليه  واآلثهار: 

  (25)« ...   والسٱباحة  والرمايٱةالكتابٱةحن الولد على الوالٱد أ  يعلمٱه »

ب ا لاه  إهه ر ثوجاء لن لمر: لام ا أوالكم السباحة والرماية ومرودم فاي

 الخي  وثبًا.

 دذه أأ اع من الريا يا  كاأت معروفة لنددم.

وفب لصرأا وجد  ريا ا   وألبحت الرا ة لاًما وفنًا. ألبا دنهاك 

تعاههم النهها  كيههف يرو هه   أأضسهههم   - مت مههطة ولاليههة - معادههد لاريا ههة

 يكالو  يم   . ا فب لصرأا بعد أ  ألبا النا  اوخص لً 

أميهاًا وأميهاًا  أمها النها   كا  النا  فب الزمن الما ب يم ه   لحاجهاتهم

نههها  ريا هههية تقههه ب اآل  فيركبههه   رب غهههر،  فههههم يحتهههاج   رلههه  تمري

 يبتا ا بارمرا، من كثرة الراحة. أجسامهم  حت  ا

يهرفك أب لعبهة مهن الاعهب ب هرط لهدم المبالغهة. المبالغهة تضسهد  اإلمالم ا

 ارم ر كاها  رذا زال ال بء لن حده اأعكس رل   ده.

أ  ياعب النا  كرة القهدم  أو كهرة الطهائرة  أو كهرة السهاة  أو كهرة  ا بأ 

                                        

  والبيهقهب «ث اب ارلمهال»  وأب  ال يل فب كتاب «الن الر»رواه الحكيم الترمذب فب  (25)

قال ابهن حجهر:   لا  هللا لاي  ومام  كاهم لن أبب رافع م ل  المصطض  «ال عب»فب 

 (.3742برقم  3/393لامناوب ) «فيك القدير»رمنال الحدي   عيف 

وب»ولذدا ذكره ال يل القر اوب بصيغة   لي ير رل   عض . « ر 
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لريا ة لاه  ال اجبها  التنس  أو أب أ ع من ارأ اع  ولكن لا  أا تطغ  ا

ينقسههم  هللا ولههن الصهالة. ولاهه  أ  ا ذكهر تصههرو النها  لههن ارخهرى  وا

 النا  بعضهم لا  بعك فيحزب ا  وتصبا الكرة وثنًا ي عبد.

 ينبغب. ا دذا ما

والريا ة ليست خالة بالرجال  يمكهن لانسهاء أ  ياعهبن الريا هة  ولكهن 

 بض ابا شرلية وق الد مرلية.

أحن لسهنا أمهة مهاب ة  لسهنا كهالغربيين. الغربيه   لههم ليهنهم ولنها ليننها  دهم 

 ليس لنددم أب تحض .

أه ال ولكن أحن رذا أرلأا أ  أعام المرأة الريا ة فهال بهد أ  يكه   ذلهك فهب 

 خالة بها.

فيه  أأه اع مهن الريا ها   ولكنه  يا هة ردنهاك قسهم لا« قطهر»فب جامعة 

 يدخا  را النساء. يدخا  رج   ا ا

م الم تمر اإلمهالمب: مه تمر وزراء الخارجيهة اإلمهالمب الهذب ل قهد افب أي

ا ريا ههة بالدوحههة  زارتنههب مجم لههة مههن النسههاء اإليراأيهها   وقههال ا:ر  لنههدأ

فهب  فهب اإللهالم وا تظههر الصه ر فهب الصهحف وا لانساء فقا  واأسائية  

التاضيزيه  . ر  مههن آفههة الريا ههة النسههائية اإللهالم لنههها بالصهه ر وأقاههها رلهه  

« الكمبههاز»تاعههب  العههالم فههب الخههارج  ليتضههرج النهها  لايههها ودههب تسههبا  أو

 يج ز. وغيردا. ودذا ا

 بطها.ا ماأع أ  تاعب المرأة الريا ة ولكن بض ا
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دهههب  ترداهههة دهههب المطا بهههة فهههب لصهههرأا  والهههم تعهههد المهههرأة السهههمينة الم

المطا بة فب اإلمالم. المرأة المطا بهة دهب الق يهة الجسهم  القهالرة لاه  خدمهة 

بيتههها  وخدمههة زوجههها  وخدمههة أوالدهها  وخدمههة مجتمعههها  وخدمههة لينههها  

 والجهال فب مبيا  لند الازوم.

مههن  - فههب بعههك الغههزوا  -   المهه منينرأينهها مههن الصههحابيا  ومههن أمههها

شههاركن فههب الجهههال  بخدمههة المقههاتاين  ورمههعاو الجرحهه   ومههقاية المقههاتاين  

لمههارة أسههيبة بنههت كعههب  بالقتههال فههب بعههك ارحيهها . كاأههت أمومههن شههاركن 

مايم الرميصاء  وأمثالهما من الصحابيا   يقهاتان فهب غهزوة أحهد  وأظهر  وأم

له  أسهيبة بنهت كعهب ودهب تقاته  فعهدا لهها  وقهال: ر لا  هللا لاي  ومهامالنبب 

 .(26)«وهللا إ  لمقامها خير من مقام ِل  وِل  وِل »

ا بد لامسام أ  يك   قالًرا لا  الحركة  ومن دنا لايه  أ  يمهار  أأ اًلها 

 امتطاع رل  ذلك مبياًل. من الريا ة التب يحتاج رليها  ما

 دذا د  العنصر الثاأب.

بههد أ  أربههب ال ههباب  ودههذا خهاد بالرجههال. ا الِشٱٱونة  العنصٱر الثالٱٱ :

لاهه  الخ هه أة  فايسههت الحيههاة كاههها ورلًا بههال شهه ك. الحيههاة ورول وأشهه اك  

 الحياة أسما  وألالير  الحياة حا  ومر.

فهال بههد أ  ي ده  اإلأسهها  أضسه  لمالقههاة الحيهاة كمهها دهب. يسههتطيع أ  يجهه ع 

 يتحم  اآلام لند الازوم.لند الازوم  وأ  يعطم لند الازوم  وأ  

                                        

الجهههزء ارول بتحقيهههق محمههه ل محمهههد شهههاكر  - لامقريهههزب «رمتهههاع ارمهههماع»اأظهههر:  (26)

 .«القر اوب»طبعة ال     الدينية بدولة قطر  (149  148د)
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من أج  ذلك فر، اإلمالم الص م شهًرا فب ك  منة  ليدرب المسهام لاه  

 أ  يج ع ويعطم  وقد تقتضب منن الحياة دذا رغًما لن .

بهههد أ  يهههدرب لاههه  الخ ههه أة  كمههها جهههاء:  ا بهههد لإلأسههها  أ  يتحمههه   وا

الذب كها     بن لدأا تمعدلوا: ك أ ا كمعد .(27)« ... تمعددوا واخشوشنوا»

 رجاًل خ نًا ق يًا.

يهههدوما     النعهههيم والرفاديهههة ا(28)«تٱٱٱدوم اخشوشٱٱٱنوا ِٱٱٱِ  النعمٱٱٱة  »

بامتمرار  لوام الحال من المحال  قد تتغير الدأيا ويتغير الزما   والددر ق ابهب 

 .[140]آل لمرا :  { ... ٱأۡلَيَّاُم نُدَاِولَُها بَۡيَن ٱلنَّاِس  ... َوتِۡلكَ  }

يسهتطيع  رفادية ولاش لاه  التهنعم  ودهذا اط ل لمره لا  الفمن لاش 

أ  ي اج  الحياة رذا تغير   رأما ي اجهها رذا ل ل أضس  الخ ه أة  وله ل أضسه  

 رك ب المصالب.

دههذه دههب العنالههر الثالثههة التههب يريههددا اإلمههالم لتربيههة الجسههم الب ههرب  

 ال خصية المسامة.بد من  لتك ين  وتربية جسم اإلأسا  المسام  فه  أمر ا

 ال خصية المسامة: جسم ق ب  ولق  ق ب  ورول ق ب.

                                        

وأبه   «الصهحابة»لن أبب حدرل  وابن شادين فب  «معجم  الكبير»رواه الطبراأب فب  (27)

ا بهن أبهب زائهدة لهن أبهب   كاهم من حدي  يحي  بن زكري«المعرفة»ال يل وأب  أعيم فب 

معيد المقبرب ود   عيف  وقال الحاف  العراقهب: ورواه أيًضها البغه ب وفيه  اخهتالو  

 3/268لامنهاوب ) «فيك القهدير»يرة  والك   عيف ورواه ابن لدب من حدي  أبب در

 «ك ههف الخضههاء»و  (348لاسههخاوب بههرقم ) «المقالههد الحسههنة»( واأظههر: 3364بههرقم 

 (.1018برقم  1/316لاعجا أب )

بههرقم  1/68« )ك هف الخضههاء»دهذا دهه  الم ههه ر لاه  ارلسههنة كمهها ذكهر العجاهه أب فههب  (28)

157 .) 
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 دذه دب معالم ال خصية التب يريددا اإلمالم.

أحن أرحب بالريا ة  وأرحب بتن يع الريا ة  وأرحب بالريا يين مهن 

أقبهه  بامههم الريا ههة وبههدل ى ااأضتههال لاهه  ريا ههب  د كهها   ولكنهها اأب باهه

 أخسر قيمنا.العالم: أ  أخسر أأضسنا  و

 مجتمع لربب مسام ألي .« القطرب»المجتمع 

ينبغب أ  أعرو  ي فنا مهن الريا هيين وغيهردم: أأنها قه م لنها ليننها  قه م 

تهه جههم لقيههدة  وتحكمهههم شههريعة  وتضههبطهم قههيم وأخههالق  وتسهه لدم آلاب 

 وتقاليد.

فههال بهههد لمهههن يتعامهه  معنههها أ  يحتهههرم لقائههدأا وشهههرائعنا وقيمنههها وأخالقنههها 

 اليدأا.وتق

أ  تتغيههر  ودنههاك تقاليههد لههنعها الههدين  ندنههاك تقاليههد لههنعها العههرو يمكهه

يجهه ز أ     ولههها حرمتههها  ولههها قدمههيتها  اردههداو يحققههها  ودههذه لههها ثباتههها

يج ز أ  أضرط فهب ركهائز حياتنها الم خصهة لنها المميهزة  أضرط فب أل لنا  ا

 له يتنا لن العالمين.

ٱٗة ا خيهر أمهة أخرجهت لانها   هللا جعاه أحن أمة متميزة  كُۡم أُمَّ ِلَك َجعَۡلٱنََٰ
}َوَكٱذََٰ

حهد  أحههن لا هرق  لسههنا أمهرى ر فاسهنا أذأابًهها لاغهرب وا [143]البقهرة:  َوَسٱَّٗا{

 .لز وج أتقيد را بأحكام ربنا وشريعة ربنا  أمرى ليننا فقا  أحن ا

: ريهاكم خ ة الهذين ي  هرف   لاه  أأه اع الريا ها  المختاضهةولذلك أق ل لإل

أ  تخاط ا بين الريا ة والتسيب  الريا هة شهبء  ولكهن لهيس مهن الريا هة 

رقامة حضال  راقصة ترقي فيهها راقصهة شهرقية لاريهة أو شهب  لاريهة  كمها 



 36 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

رأينا فب الص رة التب أ  ر  فب بعك الصحف القطرية  وأمف لها كه  ذب 

 .رو رلي  غيرهاأج رل  ما لين فب دذا الباد  غيرة لا  دذا الباد أ  ينجرو

أ  أقاد ق ًما دهم مختاضه    - لمنا مسامين معتزين بإمالمنا ما - ا يج ز لنا

يسهم أ  شهذوذًا  ودهم ا - لنا  الزأا لنددم شبء طبيعهب  به  ال هذوذ الجنسهب

 لنددم أمر م روع  - جنسيًا

 يستمتع الذكر بارأث ؟  دم يق ل  : لماذا ا

 ويستمتع الذكر بالذكر؟   تستمتع ارأث  بارأث  ب  لماذا ا

 أيها الغربي  : لكم لينكم ولنا ليننا.

أحن ل  مرأا فب ركهاب ده اء فاهن يقضه ا لنهد حهد  رأهك مهتقدم لههم الخمهر 

   بهالخمر  مهيق ل   لهك: الخمهر يكتضه اب ااأضتهال والت هجيع  ولكهنهم امن ب

وج ههت  تههتم را بههامرأة  فههأين ارأههيس وأيههن الجاههيس؟  فربمهها امههتجبت لهههم ا

و  قضههزة ذبهامرأة مهن بنها  جنسههم  امهت رلتها مهن أوربها أو أمريكها  فهنها يقضه

ء  رأمهها أريههد مههن بنهها  جنسههكم  أخههرى ويق لهه  : ر  لنههدأا ت ههبعًا مههن دهه ا

وطعًمهها جديههدًا بارمريكيههة  رأهه  يريههدو  مههذاقًا جديههدًا  يكتضهه   باروربيههة وا ا

 د حد.نيقف ل اأضتا باب  ا ر  ال ر رذاتعجب ا لهذا  ول أًا جديدًا  ا

ولهههذا ينبغههب أ  أقههف فههب وجهه  ال ههر  وأ  أنبهه  الغههافاين  وأههذكر النامههين  

مهن أميهره  - وأ ق  النهائمين  وأعاهم الجهاداين  وأأها ألهرو مهن قهالة دهذا الباهد

أأهههم حريصهه   لاهه  أ  يبقهه  دههذا الباههد متميههًزا بقيمهه   - ومههن المسهه  لين فيهه 

 زيد أو لمهرو مهن النها  - ات . فال يج ز أ  يأتب آ وبدين  وبعقيدت  وبأخالقي

 ينبغب. يج ز ااأجراو رلي   دذا ا ا ليجرو دذا الباد رل  ما -
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الغربي   لهم فاسضة خالة. منبثقة من فاسهضة الحضهارة الغربيهة المعالهرة 

ودههب تقهه م لاهه  أمههرين أمامههيين: الماليههة فههب الضكههر  واإلباحيههة فههب السهها ك. 

إلمالم لينًها أقب  المالية؛ رأنا أ من باهلل ربًا وبا مرين معًا  احن أرفك اروأ

 أقب  اإلباحية؛ رأنا أاتزم بقيم دذا الدين وبأخالقيات . وبمحمد رم ًا. وا

ومن أج  دذا رأينا دهذا الباهد حريًصها لاه  أ  يكه   دنهاك مهدار  لابنهين 

البنها   وحريًصها لاه  ومدار  لابنا   ومبن  لجامعة البنين ومبن  لجامعهة 

 دذا فب أم ر كثيرة  مما يدل لا  أأ  متمسك بدين  وبقمي .

الغربيهه   ي منهه   بالماليههة فههب الضكههر واإلباحيههة فههب السهها ك. فاي منهه ا بمهها 

ألي   مستمسهك بهالعروة  شاءوا  ولكنا أق ل لهم: ر  دذا الباد باد لربب مسام

 هللا وير  . يحب ا رل  ما أنجرو ب اأضصام لها  فال يج ز أ   ال ثق  ا

فههب اآلخههرة  ولههن أعههز وأقهه ى ولههن أحقههق لنهها  وهللا لههن أسههعد فههب الههدأيا وا

اأضصهام لهها. وبغيهر  ... بهالعروة اله ثق  ا اآلمال  را رذا امتمسهكنا بههذا الهدين

دذا مهنظ  أهدور وأهدور  وأسهير وأسهير  كالحمهار فهب الرحه  أو كهالث ر فهب 

 لمكا  الذب اأته  رلي  د  الذب ابتدأ من .الساقية  يدور ويدور  وا

هللا باإلمهالم   الخطهاب حينمها قهال: أحهن كنها أذل قه م  فألزأها ولدق ابهن

 هللا. فمهما أطاب العز بغيره أذلنا

 امتغضروه رأ  د  الغض ر الرحيم.ويستجب لكم   تعال هللا  الل ا

 الخطبة الثاأية:

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :
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كثيههر مههن اإلخهه ة لمهها أ ههرت  الصههحف منسهه بًا رلهه  فضههياة اإلمههام  مههألنب

 .(29)اركبر شيل ارزدر  ح ل قضية الحجاب فب فرأسا

وقات لإلخ ة الذين مأل أب: رأنب لم أتبين ممها أ هر فهب الصهحف مهاذا قهال 

ر  شههيل ارزدههر قههال لهه زير وغضههر لنهها ولهه . ر  بعضههها قالههت:  إظهه ال ههيل 

يجهه ز لضرأسهها أ  تجبهههر  كهها  يهههزور مصههر: رأهه  ا ب الههذبالضرأسهه الداخايههة

 المسامين لا  أمر يخالف لقيدتهم.

دكذا قرأ  لن اأًا فب بعك الصحف  ودهذا ده  المظنه   مهن مثاه   وده  

 الذب أق ل  أكرره لائًما.

وقالت لهحف أخهرى أأه  قهال: ر  المسهامين فهب فرأسها لاهيهم أ  ياتزمه ا 

 بق اأين البالل ورا فايرحا ا لنها 

 قال ذلك فب شأ  الكالم لن حجاب الطالبا  المساما .

م مهن الصههحف  ر  الصههحف كثيههًرا أحهب أ  آخههذ الكههال وأأها فههب ال اقههع ا

شهاددت  فيمها ي خهذ لنهب  و تنقا  بالمعن  فتحرف . ودهذا مهاتختصر الكالم  أ ما

أحياأًا من تصهريحا   كامهة لهغيرة ينقاهها الصهحضب بمعنه  مهن لنهده فيغيهر 

 الذب أرلت .المعن  

 ولذلك أناقم القضية من حي  دب: قضية الحجاب فب فرأسا.

يضركم أيها الضرأسهي   أ   ال يل لهذا ال زير ورمثال : ما كنا أ ل أ  يق ل

                                        

حه ل دهذا الم  ه ع تضهمنها الجهزء الثهاأب مهن  خطبهة كاماهةإظ   لا يل القر اوب (29)

 .(210 - 195د )« معركة الحجاب فب فرأسا»دذه الخطب تحت لن ا  
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تابس فتاة مسامة خماًرا لا  رأمها؟ د  يضر دذا بالدولهة الضرأسهية؟ أيصهيب 

واحهد شهاي  ذقنه  »دذه الدولة فب أمر من أم ردا؟ وكما قال النا  فب مصهر: 

 الذب يزلجك فب دذا؟  واحدة تابس غطاء لا  رأمها ما«  أت تعبا  لي أو

ية  ويجب لاه  المسهامة أ  كا  ينبغب أ  يق ل: ر  الحجاب فريضة رمالم

هللا لايههها. وأ  دههذا أمههر أجمههع لايهه  المسههام    فههال تضتنهه ا  فههر، تهه لب مهها

هللا لايههها  وتتههرك  حههرم تكههب مههاالمسههامة لههن لينههها  وت جبهه ا لايههها أ  تر

 هللا لايها. أوجب ما

يغطهب الجسهم  الحجاب معنهاه: أ  تاهبس المهرأة مهاكنا أ ل أ  يقال دذا  ر  

 لدا ال ج  والكضين. وبعك العاماء أ او القدمين. ما

مسههامة أ  تخههالف لينههها  دههذا أمههر واجههب  فامههاذا ي ضههر، لاهه  الطالبههة ال

 هللا لايها. حرم وترتكب ما

بهأ  مهن لهم يعبجه  ذلهك فعايه  أ  يتهرك الباهد  له  لها دهذا بالنسهبة والقه ل 

لامقيمين  كيف يصا دذا بالنسبة لمن يحمه  الجنسهية الضرأسهية؟ دنهاك حه الب 

ماي أين يحما   الجنسية الضرأسهية  بعضههم ألهاي   وبعضههم جزائريه   أو 

ب يعهرو كامهة فه ير ذلك. وبعضههم ولهد فهب فرأسها وامغاربة أو ت اأسة أو غ

الاغههة العربيههة  ر  أبههاه مههن ل ههرا  السههنين فههب فرأسهها  ولعهه  جههده كهها  فههب 

 فرأسا ويحم  الجنسية الضرأسية.

أسهية؟ أيتركه   باهددم؟ دهذا فمهاذا ي قهال لهه اء الهذين يحماه   الجنسهية الضر

 يج ز أ  ي قال. أمر ا

الهدين   دًا مهنرأما الذب يقال: ر  العاماأية الحقيقية دب التب تقف م قضًا محايه
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أ  تعاليههه . دهههذا دههه  شههه ت اليههه  وا ترفضههه   ا ت يهههد الهههدين وا العاماأيهههة ا

اختههاروا   ههد الههدين. رأههها تههدع النهها  ومهها العاماأيههة  ليسههت مههع الههدين وا

 رأضسهم.

طههد الدمههت ر الضرأسههب أضسهه  قههام ليحمههب أضسهه  قههام ليحمههب الحريهها  وي 

فيهها  فكيهف  الثه را  قامهت ر  أمالحريها   و الحريا   وفرأسا تزلم أأها أم

 ي نافب حريت  الدينية وحريت  ال خصية؟  تضر، لا  اإلأسا  ما

 حرية اإلأسا  الدينية: أ  ياتزم بدين .

 يختاره لنضس . يتصرو فب حيات  بما يروق ل   وماوحريت  ال خصية: أ  

يقهه ل لههها أحههد كامههة أقههد أو  دنههاك مههن تاههبس القصههير القصههير وا ورذا كهها 

يقههف أضههس الم قههف مههن  ذا مههن حريتههها ال خصههية  فامههاذا االتههرا،  ر  دهه

 المحت مة  التب تابس الط ي  أو تغطب الرأ   فما يضيركم منها؟

 دذا د  الذب ينبغب أ  يقال.

 ممعناه فه  أمر غريب. أما ما

 هللا أ  ينير لنا الطريق  وأ  يهدينا جميعًا م اء السبي . أسأل

 مرأا رشدًا.الاهم دين لنا من أ

الاهم افتا لنا فتًحا مبينًا  واددأا لراًطا مستقيًما  واأصهرأا أصهًرا لزيهًزا  

 وأتم لاينا أعمتك  وأأزل فب قا بنا مكينتك  واأ ر لاينا فضاك ورحمتك.

الاهههم اأصههرأا لاهه  ألههدائك ألههداء اإلمههالم. الاهههم اأصههرأا لاهه  اليههه ل 

ن الكائههدين الحاقههدين  واأصههرأا المعتههدين الغههالرين  واأصههرأا لاهه  الصههايبيي
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لا  ال ثنيين المتعصبين  واأصرأا لاه  المالحهدة الجاحهدين  واأصهرأا لاه  

جميع ألدائك ألداء الهدين. الاههم رل لنها كيهددم  وفه  حهدبدم. الاههم رأبها أجعاهك 

يهرل  . الاههم أأهزل لاهيهم بأمهك الهذب افب أح ردم  وأعه ذ بهك مهن شهروردم

 لن الق م المجرمين.

خ تنا المجاددين فب فاسطين  وأيهد رخ تنها المجادهدين فهب لبنها   رهم أيد الا

وأيههد رخ تنهها المجادههدين فههب ك ههمير  وأيههد رخ تنهها المجادههدين فههب السهه لا   

واجمع كامة رخ اأنا فب أفغاأستا  لا  الحق والهدى  ورخ اأنها فهب الصه مال 

 ورخ اأنا فب الجزائر ورخ اأنا فب مائر بالل اإلمالم.

مهن يه مهم   اهم اجع  ي م المسامين خيًرا من أمسهم  واجع  غهددم خيهرً الا

 وأحسن لاقبتهم فب ارم ر كاها  وأجرأا من خزب الدأيا ولذاب اآلخرة.

 مخاء رخاء  ومائر بالل المسامين.الاهم اجع  دذا الباد آمنًا مطم نًا  

يخافهك  مهن ا تسهاا لاينها بهذأ بنا تهاكنا بمها فعه  السهضهاء منها  وا الاهم ا

 يرحمنا  وارفع مقتك وغضبك لنا. وا

 أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم َوَِبِّٱٱۡت ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُوبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َربَّنَٱا }

ِفِريَن{  .[147]آل لمرا :  ٱۡلَكَٰ

 َِكتَٱٱهُع إِ َّ }: تعههال هللا  لبههالا هلل: يقهه ل
ٓ َ َوَملََٰ ٓأَيدَهٱٱا ٱلَّٱٱِذيَن ٱَّللَّ ُِۚ يََٰ يَُصٱٱلدوَ  َعلَٱٱى ٱلنَّبِٱٱّق

 .[56]ارحزاب:  َءاَمنُواْ َ لدواْ َعلَۡيِه َوَسلُِّمواْ تَۡسِليًما{

الاهم ل  ومام وبارك لاه  لبهدك ورمه لك محمهد  ولاه  آله  ولهحب   

 والتابعين لهم بإحسا  رل  ي م الدين.



 42 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

مَ َوأَلِِم } لَوَٰ مَُۖ إِ َّ ٱلصَّ لَوَٰ ِ أَ ٱلصَّ ُ يَۡعلَٱُم تَۡنَهىَٰ َعِن ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِرم َولَِذۡكُر ٱَّللَّ ۡكبَُرم َوٱَّللَّ

 .[45]العنكب  :  تَۡصنَعُوَ { َما

* * * 
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 (30)فب الهند« بابرب»ددم مسجد  -3

 الخطبة ارول :

 أما بعد فب أيها اإلخ ة المسام  :

ألرب:  . وامكهها  ق ههدبر لاهه  جيانهها دههذا أ  يعههيم ميمههب المسههامين فههب كهه 

مهههن مههه ئ ؛ أ  لصهههرأا يسهههمب  لصهههر ااتصهههال  أكههها  مهههن حسهههن حظنههها أم

 وااقتراب؟  حت  ولف بعك ارلباء العالم بأأ  قريتنا الكبرى 

ا يحههدا حههالا فههب م ههرق أو مغههرب  فههب شههمال أو جنهه ب  را ولرفهه  

 النا  بعد لحظا   وكاا  ارأباء تطير الحالا بالص   وبالص رة.

فههنحن أههرى ميمههب المسههامين وأتابعههها  أسههمعها بيذاأنهها  وأ ههادددا ولهههذا 

  السهمع وده  شههيد  لهاش فهب قهبأليننا  كأأنا أعي ها. فمن كها  له  قاهب أو أل

ا بعد دم  ومأماة بعد مأماة   دذه الهم م  دمًّ

لم أضرغ من مأماة الب منة والهرمك  لم أضرغ من مأماة فاسهطين والمسهجد 

                                        

ب مال الهند لاه  « أي لديا»م  وفب مدينة 1992كا  ذلك فب السال  من ليسمبر لام  (30)

أيدب متطرفين دندو   وقد ألى تدمير المسجد رل  ألمال لنف لينية أوقعت ألضهب قتيه  

ش دت ممعة الهند. وك ضت التحقيقا  لن ت رط لدل من اله زراء والمسه  لين الكبهار و

مههن الهنههدو  فههب دههذه الحالثههة مههن بيههنهم: وزيههر الداخايههة ال كري ههنا ألفههاأب  ووزيههر 

الريا ة أوما بهارتب  ووزير تنمية الم ارل الب رية م رلب ماأ دار ج شهب  وا تهزال 

 ردم وألهه اتهم مسههجاة لاهه  أشههرطة الضيههدي  ودههم لجنههة التحقيههق الرمههمية تحههتض  بصهه

 11الصهالر فهب  8294)العهدل « لهحيضة أخبهار الخاهيج البحرينيهة»يهتض   لهدم المسجد 

 2الصهالر فهب  169)العهدل « رمهالة اإلخه ا »م( و 2000ليسمبر  7دـ/1421رمضا  

 (.1999ليسمبر  10دـ/1420رمضا  
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لههم  - مزمنههة الدائمههة  قضههية المسههامين المركزيههة ارولهه المأمههاة ال - ارقصهه 

أضرغ من مأماة الصه مال  لهم أضهرغ مهن مأمهاة ك همير وجهام   لهم أضهرغ مهن 

 ميمب الجائعين الذين يهاك   ج ًلا فب بالل شتب .

 ميمب وك ارا معظمها فب بالل المسامين.

تحهزب فهب حيثما فتحت المذياع  أو شادد  التاضهاز  وجهد  أخبهار المسهامين 

ا  تصيب القاب فب ألماق   رذا كا  لنا قا ب.  القاب حزًّ

بالهنههد  « بههابرب»دههب مأمههاة مسههجد  - وليسههت بحديثههة - أحههدا الميمههب

المسجد الذب ددم  الهندو  لبهال البقهر ولبهال ارلهنام  لاه  مهرأى ومسهمع 

مههن مايههار وربههع مايههار أو أكثههر مههن المسههامين فههب أأحههاء العههالم  مههمعنا الخبههر 

 بيذاأنا وشاددأاه بأبصارأا فب التايضزي  .

  أكهها  المسههام   قههديًما تحههدا لهههم ميمههب  وقامهها يعرفهه   لنههها را بعههد 

 تحدا بمدة  لم يكن دذا الت ال  العالمب.

ددم المسجد الذب لار ل  خمسة قهرو   بنهاه ذلهك السهاطا  المسهام العظهيم 

الهنههد  وأحههد أول ههك أحههد ماهه ك المسههامين العظمههاء فههب  «إهيههر الههدين بههابر»

 اربطال الذين ترك ا بصماتهم لا  تاريل الهند.

كهها  دنههاك السههاطا  محمهه ل الغزأهه ب  والسههاطا  شهههاب الههدين الغهه رب  

 لنك.رالمنس ب رل  تيم  «إهير الدين بابر التيم رب»ودذا الساطا  

الهههذين قضههه ا لاههه  الخالفهههة  «المغههه ل»مهههن روائهههع دهههذا الهههدين أ  التتهههار 

ب بغههدال  وأمههال ا الههدماء اأهههاًرا  حتهه  كاأههت تسههي  مههن الميازيههب  العبامههية فهه

دهه اء اأتصههر اإلمههالم لاههيهم بعههد ذلههك مههرتين: اأتصههر لاههيهم لسههكريًا فههب 
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بقيالة ميف الدين قطز وجيم مصهر  واأتصهر لاهيهم معن يًها  «لين جال  »

ثهم هللا مختارين. فب أول ارمر لم يك أه ا حسهنب اإلمهالم   حين لخا ا فب لين

 مالمهم  وكا  لهم لور فب تاريل اإلمالم وخص ًلا فب الهند.رحسن 

حكمه ا الهنهد قروأًها  فتركه ا فيهها آثهاردم  دهم الهذين ألخاه ا رله  الهنهد مهالم 

 يكن معروفًا فب ذلك ال قت.

معظم اآلثار التب تضخر بها الهند وتعتبردا من معهالم حضهارتها  ومهن آثهار 

ق ر  السهياحة التهب تجهذب رليهها النها  مهن شهلمراأها ومهدأيتها  ومهن جاذبها

  القاعهة الحهراء  منهارة قطهب (31)وغرب: تاج مح  رحدى لجائب الدأيا السبع

آبهال  وغيردها وغيردها  دهذه  ر  المنهارا  ارربهع فهب حيهد(32)الدين فهب للههب

 اآلثار والمعالم كاها رمالمية.

زلة لن العهالم  ب لالمسام   فب الهند ترك ا آثار لالة لايهم  كاأت الهند ف

تعطب شهي ًا  المسهام   دهم الهدين ولها دا بالعهالم.  تأخذ من العالم شي ًا وا ا

كاأت فب حالة خم ل وركه ل  المسهام   دهم الهذين حرك دها  دهم الهذين أحيه ا 

الزرالهههة  وحضهههروا القنههه ا   ولهههنع ا البهههرك  وألخاههه ا كثيهههًرا مهههن أأههه اع 

وأأ ههأوا الحههدائق  وبنهه ا المسههاجد  المزرولهها  والزدهه ر  وجماهه ا الحيههاة  

 وأمس ا المدار  والمعادد.

                                        

 «ممتهاز محه »أحد ما ك الهند  وأرال ب  تخايد ذكهرى زوجته   «شاه جها »بناه الماك  (31)

 نها أظير فب الحسن  وا لحب  ريادا مثي  فب الحب.سالتب لم يكن لح

كا  قائدًا لاسطا  شهاب الدين الغ رب الذب ماك شمال الهند  ثم ولهب الماهك مهن بعهده   (32)

اليه م أمهام لظمتهها كه  وبنه  فيهها منارته  الم هه رة التهب يقهف  «للههب»ود  الذب فتا 

 مائا يرل الهند.
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جه ادر »الترو بهذلك الم رخه   الهنه ل أأضسههم والم رخه   العهالمي    

 الترو بضض  المسامين لا  الحياة الثقافية وااجتمالية فب الهند. «أهرو

رادمهة الهذين خاقه ا ببهين ال الذب يعيم لا  أظام الطبقا : مها دذا المجتمع

  أو لههم يخاقه ا مهن اإللهه  اإلله  ن فهم اإلله   والمنبهه ذين الهذين خاقه ا مههن أقهداممه

 قا   

لرو الهن ل المساواة الحقيقية حينما لخ  اإلمهالم الهنهد  مسهتهم أضحهة مهن 

 الت حيد فدخ  الماليين ول را  الماليين فب اإلمالم مختارين.

يحترمه   المهرأة  اإلمالم د  الذب لرفهم الحياة ااجتمالية  لرفهم كيف 

وقد كاأت المرأة لنددم شي ًا من ارشياء أو متاًلا من ارمتعهة  كمها دهب أظهرة 

 الجادايا  لم ًما لا  المرأة.

لنع اإلمالم الكثير بالنسبة لاهن ل  وكا  من الهذين أثهروا فهب تهاريل الهنهد 

ل دذا الرج  باأب دذا المسجد  الذب حهاول أ  يجمهع أمهراء المسهامين  فقهد أرا

بعك ما ك الهندو  الم ركين أ  يضرقه ا بهين المسهامين بهأ  يت له ا بعضههم 

ويعالوا بعضهم ويضرب ا بعضهم ببعك  ف قف دهذا الماهك العظهيم  هد دهذه 

التضرقهههة  وحهههاول أ  يجمهههع المسهههامين  واأتصهههر لاههه  الخ أهههة مهههن أمهههراء 

 المسامين.

جهذوره  ليقتاعه ا  «إهيهر الهدين بهابر»لذلك تجمهع كه  ماه ك ال هرك لاه  

تبهايع أنب لاه  أحهد   ولكن الرج  أب  را أ  يقات  وجمع رجال  وقال لهم: د

 لها  هللا لايه  ومهامالبيعة التب بايع لايها النبب  - أمرين: النصر أو ال هالة؟

قههال ا: أبايعههك  ف  ههع المصههحف   - ألههحاب  تحههت ال ههجرة بيعههة الر هه ا 
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يعهه  رجالهه  وجنهه له  وقههد وكهها  دهه  أول مههن أقسههم لايهه   وأول مههن بههايع  وبا

 هللا لا  ال رك. أصردم

وكا  من االالحا  العظيمة التب لنعها ومن م هرولات  الكبيهرة: بنهاء 

 .«إهير الدين بابر»أسبة رل   «مسجد بابرب»دذا المسجد 

...  ولذلك فالمسألة ليست فب أ  دناك معبدًا يريدو  أ  يقيم ه  دهذه خرافهة

دههذه أمههط رة  ...  قههال ا: لههم يكههن دنههاك معبههدمههط رة  الم رخهه   المحققهه   أ

كالتب ت يع أحياأًا فب بعك قرى الريف ويقه ل بعهك النها : قهد جهاءأب فهب 

المنام من يق ل ر  فب الحق  الضالأهب أو الغهيا الضالأهب قبهر ولهب مهن اروليهاء  

حقيقهة له   رأه  ودهم  لغ غاء ليقيم ا قبًرا لاه  شهبء اويذدب بعك الجهاة وا

 م وأمط رة من ارماطير.من ارودا

ومههع دههذا فههال اقع يضههر، أضسهه   ودههذا مسههجد لامسههامين لههار لهه  قههرو  

يصا   في  ويقيم   في  الجمع والجمالا   وتقام في  الهدرو   وتخطهب فيه  

 الذب حدا؟ سام   يرو  ويسمع   وي اددو ؟ ماالخطب  فكيف يهدم والم

  ورحه  الحهرب لائهرة  لقد لرفنا أ  مسجدًا يمكن أ  يهدم والحرب قائمهة

تنزل لاي  قنباة تهدم  أو أح  ذلك. يمكهن أ  ينهزل أها  مهن منطقهة  فيتركه ا 

لههه  كنيسهههة مهههن رمسهههجددم فيح لههه  ألهههداردم رلههه  متحهههف مهههن المتهههاحف  أو 

الكنههائس  كمهها لههنع بمسههاجد المسههامين فههب ارأههدلس  بعههد أ  أجبههر المسههام   

جد فترك ا مسها - دى دذ الثالايختارو  رح - لا  التنصر أو الهجرة أو القت 

حه ل رله  متهاحف  أو حه ل رله  كنهائس  أو  لامرة وج امع شامخة  فمنها ما

 ح ل رل  أشياء أخرى.
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البقاء الرأدب الذب رث  ارأدلس بعد مق ط غرأاطهة آخهر مهد   هللا أبا رحم

ارأدلس فب قصهيدت  ال ههيرة التهب ينبغهب أ  يحضظهها أبنهاء المسهامين ويتغنه ا 

 بها  حينما قال: 

 تههم أقصهها  رذا مهها لكهه  شههبء

 

 فههال يغههر بطيههب العههيم رأسهها 

 تاههك ارمهه ر كمهها شههاددتها لول 

 

 مههن مههره زمههن مههاءت  أزمهها 

 قال:رل  أ   

 تبكب الحنيضية الغراء من امهف

 

 كمهها بكهه  لضههراق اإللههف ديمهها 

حتههه  المحاريهههب تبكهههب ودهههب  

 جامهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة

 

 حت  المنابر ترثب ودب ليهدا 

 لاهه  بههالل مههن اإلمههالم خاليههة 

 

 قضههر  ولههها بههالكضر لمههرا أقههد 

د قههههد لههههار  جحيهههه  المسهههها 

 كنههههههههههههههههههههههها  مهههههههههههههههههههههههها

 

 فهههههيهن را أههههه اقيس ولهههههابا 

 القاهب مهن كمهد بلمث  دذا يهذو 

 

 ر  كا  فب القاب رمالم وريمها 

البقههاء الرأههدب لههن مسههاجد ارأههدلس  وقههد قتهه  أدا دهها أو  رثههاه أبهه  دههذا مهها 

جبههروا لاهه  التنصههر الظههادرب فههب أول ارمههر  رلهه  ا  تحهه ل أدجههروا أو 

بمرور السنين رل  تنصر حقيقب. ثم ذدهب اإلمهالم مهن تاهك الهبالل التهب لهاش 

 وأقام المسام   فيها حضارة رفيعة البنيا .فيها أكثر من ثماأية قرو   

رحاه ا  ولهيس ماة مسجد أدا  باق   لم يأماتنا دذه  فهب مأأما م كاتنا أو م

 قنباة تسقا. دناك حرب لائرة  وا

   أحيههاء أ  ينهه ب أأهها  ويصههمم ا ليهههدم ا مسههجد المسههامين  والمسههام

ذه ارمههة  دههذا لههم أههره ولههم أسهمع بهه   دههذا تحهد لههه ينظهرو  وي هههدو   دههذا مها

 اختبار لق ة دذه ارمة.
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يقظهه ؟ أدههذه ارمههة مههاكنة  يههة أو ميتههة؟ أدههذه ارمههة أائمههة أمأدههذه ارمههة ح

الههذب  بههها لمهه ؟ مهها تنظههر أم...  بههها لههمم متحركههة؟ أدههذه ارمههة تسههمع أم أم

 يحدا؟

بههال دهه اء لههم     بضههع وأربعهه   لولههة أو تزيههد  مههاألههف مايهه   أو يزيههدو

ب؟ احتجهه ا  ولكنهه  احتجههاج دههامس  ههعيف خافههت  أريههد يتحركهه ا كمهها ينبغهه

ع الصهم  ر  الهمهس ينهيم اليقظها   لكهن الصهراخ ماحتجاًجا جهيًرا لارًخا يسه

 ي ق  النائم.

يسههمع ا أريههد أهه ل الحمههام  أريههد زئيههر ارمهه ل. أريههد لويًهها يمههأل اآلفههاق  و

وأ   زالهه ا أحيههاء  وأ  المسههامين لحمهههم مههر  دهه اء النهها  أ  المسههامين ا

 المسامين يغضب   لمقدماتهم  وأ  المسامين يحم   لحرماتهم.

مها أ  تحهدا احتجاجها  متضرقهة متنهاثرة أبد مهن دهذا الهدوب اإلمهالمب   ا

 حيية خج لة  فهيها  أ  يك   لها لدى.

يجتمههع مه تمر القمههة؟ القضههية  جتمههع المه تمر اإلمههالمب؟ لمهاذا اي لمهاذا ا

لا  ذلك رمكن لايه ل بعد ذلهك أ  يحطمه ا المسهجد  اختبار لنا  وهللا ل  مكتنا

  تعهههدو أ  تكههه   لهههدة احتجاجههها  رقصههه   ودهههم يعرفههه   أ  المسهههألة اا

 واحتجاجا  ليست ق ية كما ينبغب. ثم ينتهب ارمر 

الذين يدرم   ويقرأو  يعرف   أ  اليهه ل قهد الهدروا خريطهة إلمهرائي  

تهم المستقباية: أ  تك   القهد  ليس فيها المسجد ارقص   أب أ  دذه دب خط

أسهتبعد شهي ًا  م المزل م لاه  أأقها، ارقصه   وابال أقص  وأ  يبن ا ديكاه

كها  أحهد يظهن أ  تقه م  التب امتبعدأادا قامت وحققت. ما من ذلك  ك  ارم ر
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زمن رفضهنا التقسهيم ورفضهنا غيهر التقسهيم  وبعهد مهدة مهن اله لولة إلمهرائي  

 كا  بارمس وأول ارمس. قبانا ماألبحنا أق ل: ليتنا 

أ  تصههنع  أمههام الههذين يمكههن  لهههذه ارمههة  اختبههار لق تههها  ومهها دههذا اختبههار

يمكن أ  تصنع  أمام الذين دالوا  ودناك حاف أجهس لأهس بهين  أشرك ا  وما

اليه ل والذين اشرك ا  وقد خبرأا القهرآ  أأهمها أشهد النها  لهدواة لاهذين آمنه ا 

َوٗم }لَتَِجدَ َّ أََشدَّ   .[82]المائدة:  ٱۡليَُهودَ َوٱلَِّذيَن أَۡشَرُكواْ{لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ٱلنَّاِس َعدََٰ

ء  الم هها  اآل  يقتاهه    أكثههر مههن تسههعمائة قتيهه   وبعضهههم يحرقهه   أحيهها

 يتحرك أحد  ياهلل لامسامين. وا

لهه  كهها  دههذا المسههجد كنيسههة يه ليههة أو كنيسههة أصههراأية أو بيعههة أو معبههدًا 

الدأيا ولم تقعد  أما أحن المسامين فقد ألهبحت ل  ب شبء  لقامت أمج ميًا أو 

ا لاه  أأضسهنا  فهاأهت لاينها مقدمهاتنا نبها لا  النها  رأنها د  نب ك  أم رأا دينة. د  

 وحرماتنا.

الهندو  م ج لو  فب بالل المسامين بهالماليين  ويح له   المايهارا  رله  

دنههاك رلهه  خنههاجر وطاقهها  رلههاد  باللدههم مههن أيههدب المسههامين  لتتحهه ل

 ومكاكين تقت  المسامين ورل  ف و  ومعاول تهدم مساجد المسامين.

  تصٱاحب إلٱى مؤمنًٱا  »جاء فب الحهدي  النبه ب:  وطالما قانا من قديم ما

يأكههه     حتههه  المسهههام العالهههب ينبغهههب أ  ا(33)«يأكٱٱٱۡ اعامٱٱٱك إ  تقٱٱٱق  و

                                        

  والحههاكم ولههحح  «لههحيح »رواه أحمههد  وأبهه  لاول  والترمههذب  وابههن حبهها  فههب  (33)

بعهد لهزوه ربهب لاول والترمهذب: « ريها، الصهالحين»وأقره الذدبب  وقال النه وب فهب 

( 6/404) «فهيك القهدير»د  مهن حهدي  أبهب مهعيد الخهدرب ررر وورمناله ا بأ  ب   

 (. 9808رقم )ب
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 معك فب شبء؟ ياتقب  طعامك  فما بالك بالم رك الذب ا

اإلمالم أجاز لامسام أ  يتزوج الكتابية لضرورة أو حاجة معينهة  ولكنه  لهم 

 َوأَلََمٱٞة مد َوَ  تَنِكُحواْ }يجز ل  أ  يتزوج م ركة: 
ِت َحتَّىَٰ يُۡؤِمنَُّۚ ِمنَٱةٌ َخۡيٱٞر ؤۡ ٱۡلُمۡشِرَكَٰ

ۡشِركَ  ن مد  َولَعَۡبٞد مد َحتَّىَٰ يُؤۡ َن تُنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرِكي ةو َولَۡو أَۡعَجبَۡتكُۡمم َو َ ّمِ
ٱن ؤۡ ِمنُواُْۚ ِمٌن َخۡيٱٞر ّمِ

ۡشِركو َولَۡو أَۡعَجبَكُۡمم   َِك يَدۡ مد
ٓ ِِۡذنِٱِهۖۦُ أُْولََٰ ِفٱَرِم بِ َۡ ُ يَٱۡدُعٓواْ إِلَٱى ٱۡلَجنَّٱِة َوٱۡلَم ُعوَ  إِلَى ٱلنَّاِرُۖ َوٱَّللَّ

تِهِۦ ِللنَّاِس لَعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَ {  .[221]البقرة:  َويُبَيُِّن َءايََٰ

ومههع دههذا يههدخ  المسههام   دهه اء رلهه  بيهه تهم ويعاي هه أهم  يراوحهه أهم 

 ويغالوأهم  ويصابح أهم ويمام أهم 

أ  يعهرو بهد  ا بد أ  يك   لنها وقضهة  وقضهة مراجعهة أمهام دهذه القضهايا. ا

النا  أ  المسامين أمة واحدة  يسع  بذمتهم ألأادم ودهم يهد لاه  مهن مه ادم  

سد ال احد رذا اشتك  من  لض  تهدال  له  مهائر ارلضهاء بهالحم  وأأهم كالج

 والسهر.

يجب أ  أراجع أأضسنا فب م اقضنا مع ك  من يعالب اإلمهالم  ومهع كه  مهن 

 يغتال حرما  المسامين.

 بد من وقضة. ا

 المسام   متطرفه  ...  المسام   متهم   بالعصب: المسام   متعصب  

سهههام   دهههم الهههذين يهههذبح   ويقتاههه    لمهههاردم المسهههام   رردهههابي    والم... 

 تسضك  وألر ادم تهتك  وحرماتهم تنهتك  ومساجددم تدمر  وبي تهم تهدم.

 دذا د  أمر المسامين.
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ي م ماك المسام   الهند وي م كاأ ا دهم حكامهها  مهاذا لهنع ا؟ لاشه ا فهب 

غايهههة مهههن التسهههاما مهههع الض ههها  ارخهههرى مهههن الهنهههدو  والسهههيل والمجههه   

يضر ه   م  وألهدل النها  معههم  ر  دهذا مهاوالب ذيين. كاأ ا أكرم النا  معهه

 لايهم اإلمالم.

المسههام   دههم الههذين قههاوم ا اإلأجايههز  قههاوم ا اإلأجايههز ببسههالة  وتههاريل 

 المسام   فب كضال اامتعمار اإلأجايزب تاريل م ه ل.

رمهههة لألمهههف أحهههن المسهههامين قامههها أقهههرأ التهههاريل  وقامههها أعهههرو تهههاريل ا

 - أحهن العهرب - اإلمالمية وخص ًلا بعهد إهه ر النزلهة الق ميهة  قامها أههتم

أعهههرو مهههاذا لهههنع المسهههام   الهههذين قهههاوم ا اامهههتعمار  بغيهههر العهههرب  وا

  ذلهك الرجه  العظهيم الهذب قهاوم اإلأجايهز رله  «تيبه »اإلأجايزب منذ الساطا  

حيها أر  »ل ههيرة: ي مهر  وقهال كامته  ا قته   وقهد أبه  را أ  يست ههد وا أ 

رل أ  لهم يه  «ي ًما واحدًا حياة ارمد خيهر مهن أ  أحيها مائهة مهنة حيهاة الض هرا 

آوى لا  حهد تعبيهره  ورأمها أرال أ  يعهيم أمهدًا   يك   جرذًا أو أ  يك   ابن

 رما أ  يعيم لزيًزا ورما أ  يم   كريًما  وقد ما .

ال ا: اليهه م طابههت لنهها قهه «تيبهه »اإلأجايههز لرفهه ا دههذا  ويهه م قتهه  السههاطا  

 الهند.

وكهها  يمكههن لهههذا السههاطا  أ  ينتصههر لاهه  اإلأجايههز  وأ  يهههزمهم شههر 

دزيمههة  لهه ا خياأههة بعههك الماهه ك مههن الهنههدو  ووقهه فهم بجهه ار اإلأجايههز 

 المحتاين.

المسام   ليس ا متعصبين  المسام   متسامح    وربما كهاأ ا متسهامحين 



 53 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

 فب بعك ارحيا  أكثر من الالزم.

لكههن التعصههب رأمهها دهه  مههن غيههر المسههامين  كهه  الض هها  تتعصههب  ههد 

يختاضه    كا  العهدو ده  اإلمهالم. كثيهًرا مهاامين وي الب بعضها بعضا رذا سالم

َكفَٱُرواْ }َوٱلَّٱِذيَن فيما بيهنهم  فهإذا كها  العهدو الم هترك ده  اإلمهالم اتضقه ا لايه : 

ُۚ إِ َّ تَۡفعَلُٱوبَعۡ    [73أضهال: ]ار جُ تَُكٱن ِِۡتنَٱٞة ِِٱق ٱأۡلَۡرِض َوََِسٱاٞد َكبِيٱٞر{ُ ُهۡم أَۡوِليَآُء بَۡعٱ ي

ِ َشيۡ إِنَُّهمۡ } نُواْ َعنَك ِمَن ٱَّللَّ َۡ {  ٗ  لَن يُ ِلِميَن بَۡعُ ُهۡم أَۡوِليَآُء بَۡعٱ و
  [19]الجاثيهة:  اُۚ َوإِ َّ ٱلظََّٰ

ٓأَيدَها } ذُواْ ٱۡليَُهودَ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  َ يََٰ ِِ َّ ٓ أَۡوِليَآَءَۘ بَۡعُ ٱُهۡم أَۡوِليَٱتَت َرىَٰ ُۚ َوَمٱن آُء بَۡعٱَوٱلنََّصَٰ  و

ِِنَّهُع ِمۡنُهۡمم إِ َّ ٱ نكُۡم َِ َ  َ يَتََولَُّهم ّمِ ِلِميَن{يَهۡ  َّللَّ
 .[51]المائدة:  ِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظََّٰ

ا وأ  ي ههد بعضههنا فعاينهها أ  يهه الب بعضههنا بعضهها  وأ  يسههاأد بعضههنا بعًضهه

تدومهههنا ارقهههدام  حتههه   أ كههه  لقمهههة مهههائغة  حتههه  ا أزر بعهههك  حتههه  ا

 يضترمنا أول ك الظامة الطغاة. ا

  كها  اليهه لب يضهرب مهثاًل «ل مهن يهه لبذأ»كا  النا  قهديًما يق له  : 

هها فب الذلة. اآل  كا  المثه  يقه ل: أذل مهن مسهامة  ر  المسهامة تنتههك حرمت

تجهههد     واالمسهههام يغضهههب لهههها  مهههن لهههربب متههه حم حاقهههد لهههايبب وا

أجهد  لمسهاجد تههدم واأختهاه  وا ق ل لمن أالت : واغ ثاه: لبيهك يهاي «معتصًما»

 الذب يغضب لحرمة اإلمالم وقدميا  اإلمالم.

 ألبحنا أذاء لألمف.

الههذب جعانهها أههذل وأسههتخذب وأحههن خيههر أمههة أخرجههت لانهها    لههم دههذا؟ مهها

 تحت ال مس؟ولندأا مصالر الق ة  ولندأا المقدرة أ  أتب أ مكاأتنا 

لندأا الق ة المالية  والق ة الب رية  والق ة الروحية  لنهدأا كه  القه ى التهب 
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 تجع  منا أمة لظيمة  ل  أأا امتضدأا من رمكاأاتنا وطاقتنا.

؟ ودهه  تجتمههع  يكضهب أ  لنههدأا اإلمههالم  فههه  أستمسههك بههذه العههروة الهه ثق

 أتضرق؟ هللا جميعًا وا كامتنا لايها؟ ود  أعتصم بحب 

لقد فرقتنا أد اء شهت   ومصهالا مختاضهة  جعاتنها أهرى دهذه الميمهب ولكننها 

بهالنزاع ...  م غ ل   لنها  م غ ل   لنها بهأم ر كثيهرة: بحهرب ارله ليين

 وبكذا وكذا....  بالمالدب...  بالقتال الكروب...  الحدولب

أمهه ر كثيههرة شههغاتنا لههن أخطههر القضههايا وألظههم الميمههب  التههب ينبغههب أ  

النهها  لههها وفيههها لههبال مسههاء  تهه رق لاههيهم لههياهم. وتههنغي لاههيهم  يعههيم

 أهاردم.

ريههد أ  يحههز  أ  أطابهه  مههن المسههام دنهها: الهه لب الههذب ينكههد لايهه  أول مهها

ر غههينبغهب أ  يبتسههم لنها ث   امههنب  ينبغهب أ  يضههحك لنها لمصهاير المسههامين  ا

 ودذه الميمب قائمة فب حياة ارمة اإلمالمية.

م بعهد أ  دزمه ا فهب بهدر  حرمه ا لاه  أأضسههم البكهاء الم رك   من قري

أ هههيج  بكهههاء وا لتبهههروا دهههذا يخضهههف لهههنهم  قهههال ا: اوالن هههيج والع يههه   ا

ل ي  حت  أأخهذ بثأرأها. خهرج بعضههم فسهمع مهن يقه ل شهعًرا ين هد فيه    وا

فظن أأ  قد مهما بقه ل شهعر يرثه   فيه  المه ت  ويبكه   لاهيهم  فقيه  له : ر  

ع البعيهر  فقهال: يبكهب بعيره فه  يق ل ال هعر ينهدب حظه  فهب  هيافالأًا قد أد 

 يبكب قتالأا  بعيًرا وا

يبيح ا رأضسهم دذا التغنهب ب هعر الحهز  والبكهاء  فع  الم رك   ذلك  وا

 فعا ه بعد أحد. بالثأر  ودذا مارا بعد أ  يأخذوا 



 55 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

 دذا م قف النا  الذين يريد  أ  يعي  ا رجاًا أحراًرا.

أتغهههار لاهه  حرماتهههها مية: المهههة اإلمههمسهههجد بههابرب دهههذا اختبههار لأللههن 

تكتضهب بهالهمس والقه ل الخافهت  أتستطيع أ  تق ل كامة مسهمعة  أم تغار؟ ا أم

وااحتجهاج المه لب المههذب  الرفيهق الرقيههق  الاطيهف الخضيهف  ركراًمها لاهنههد 

 الكبرى؟ الهند الصديقة؟

ولوب أله اتنا مهن أجه  حرماتنها  بد أ  يسمع النا  لراخنا وزئيرأها  ا

ينبغهب أ  أتههاو  فهب حرماتنها فتهذدب  يجهب لاه  ارمهة اإلمهالمية  ا ما دذا

 ك  حرماتنا بعد ذلك  ر  من فرط فب الصغير فرط فب الكبير.

لة ليست مسألة مسجد  يمكن أ  يبنب المسهام   مسهجددم  ويمكهن أ  المسأ

كهههن أ  يههههدم معاهههم مهههن معهههالم الحك مهههة الهنديهههة مسهههجدًا بعهههد ذلهههك  ول تبنهههب

و   وتتحهدى ارمهة ا إلمهالمية هللا في  لار ل  قهر المسامين  ومسجد يتعبدو 

 دذا د  الخطر  الذب يمكن أ  يحيا بهذه ارمة....  ت اج  دذا التحدب وا

أيها اإلخ ة: ر  اإلمالم د  لزأا فب الدأيا ومهعالتنا فهب اآلخهرة. ينبغهب أ  

  كهه  حرمهها  اإلمههالم  ولاهه  كهه  مقدمهها  اههل أستمسههك باإلمههالم وأغههار

 اإلمالم.

  وأمام الكضر الهذب يسهتضزدم  بد لامسامين أ  يقض ا كتاة واحدة أمام الباط ا

 يبالب بهم  وكأأهم غثاء كغثاء السي . وا

  ارمة اإلمالمية أ  تستمسك باإلمالم وبعرى اإلمهالم  وتتنهالى فيمها لأد

 نا  المرل د ي د بعض  بعضا.بينها لتقف لضًا واحدًا كالبي

هللا تعههال  لههب ولكههم  فامههتغضره رأهه  دهه  الغضهه ر  مههتغضراأقهه ل قهه لب دههذا و
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 الرحيم  والل ه يستجب لكم.

 الخطبة الثاأية:

مسههام  يصههالفها لبههد ة رجابههة اأمهها بعههد  فقههد ورل أ  فههب يهه م الجمعههة مههال

 .(34)هللا بخير را امتجاب ل   ولعاها تك   دذه السالة يدل 

الاهم ألاا لنها ليننها الهذب ده  لصهمة أمرأها  وألهاا لنها لأياأها التهب فيهها 

معالأها  واجعه  الحيهاة زيهالة لنها فهب كه   فيههامعاشنا  وألاا لنا آخرتنها التهب 

 خير  واجع  الم   راحة لنا من ك  شر.

* * * 

                                        

لها  هللا لايه  رله  حهدي  أبهب دريهرة المتضهق لايه   أ  رمه ل هللا  إظ ي ير ال يل  (34)

ِيٱه سٱاعة   يصٱادِها عبٱد مسٱلم وهٱو يصٱلق يسٱأَ هللا »ذكر ي م الجمعة فقهال:  ومام

وده : « معنادها لاغه ب»  وأشهار بيهده يقااهها. والمهرال بالسهالة دنها «شي ًا إ  أعَّٱاج إيٱاج

الزمن  ولهذا قال: وأشار بيده يقااها. وأما تعيين السالة فقد اختاف العاماء فيها بردة من 

أهها مهن أفا، ابهن القهيم فهب ذكهر أقه الهم ورجها منهها قه لين: أحهددما: أو كثيًرا  اختالفًا

أها بعهد العصهر  قهال: ودهذا أرجها القه لين. أجا   اإلمام رل  اأقضاء الصالة  والثاأب: 

المنتق  مهن كتهاب الترغيهب »( بتحقيق اررأاروط  و397 - 1/388) «زال المعال»اأظر 

 (.243 - 1/241لاقر اوب ) «والترديب
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 طال   الهند -4

 الخطبة ارول :

 أما بعد فب أيها اإلخ ة المسام  :

فههب دههذه اريههام حههدا جاهه   دهه  ذلههك الطههال   الههذب ألههاب ي ههغ  النهها  

 النا  فب الهند  وألبا يهدل اآلاو بالم   السريع والمضاجن.

 فهب دهذا الكه    يسهاا لاه  النها  هللا ودذه رحدى العجائهب التهب يصهنعها

و ابتعههههدوا لههههن تعاليمهههه   فسههههرلا  ارمههههرا، واروب ههههة رذا أخاهههه ا بسههههنن  أ

 بهم اروب ة وارمرا،. تصيبهم اآلفا   وتضتك ما

يهدز الهذب يضتهك ريكا وفب غيردمها لهف النها  مهر، اإلفب أوربا وفب أم

بههالماليين ويهههدل ماليههين أخههر  ولههم يعههرو النهها  لهه  لالًجهها رلهه  اليهه م. دههذا 

المههر، ألههاب النهها  أتيجههة البعههد لههن وحههب السههماء ولههن شههرائع ارليهها   

هللا   حاه ا فيهها الزأها الهذب حرمه أتيجة التحا  الجنسهب  أتيجهة اإلباحيهة التهب أ

لايهه  ولههم يحرمهه  اإلمههالم وحههده  حتهه  أ  المسههيا  وحرمتهه  جميههع ارليهها  

تزأهب   لقد كا  من قباكم يق له  : ا»قال فب ارأجي  الذب ي من   ب :  السالم

لها  هللا النبهب   قاله   وده  أضهس مها«والحق أق ل لكم من أظر بعين  فقد زأه 

  تينيا   واليدا  تينيٱا   والٱرجل  تينيٱا   والفٱره العينا»: لاي  ومام

ندم حظٱه مٱن الينٱا  أدرك ذلٱك  هللا تعٱالى كتٱب علٱى ابٱن إ »  (35)«يينٱق

                                        

رواه أحمد والطبرب لن ابن مسهع ل ررر  قهال الهيثمهب: مهنده جيهد  وقهال المنهذرب: ( 35)

لحيا  ورواه لن  أيًضا أب  يعا  والبهزار ورواه ابهن حبها  لهن أبهب دريهرة  قهال ابهن 
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محالٱٱٱة  ِينٱٱٱا العٱٱٱين النظٱٱٱر  وزنٱٱٱا اللسٱٱٱا  المنَّٱٱٱن  والٱٱٱنف  تمنٱٱٱق   

 .(36)«وتشتهق  والفره يصدق ذلك أو يكذبه

يسههتطيع ا أ  يضعاهه ا شههي ًا رغههم   ولههم «يههدزاإل»هللا لاهه  دهه اء دههذا  مههاا

تقههدمهم فههب العاهه م وارلويههة والتكن ل جيهها  ولكههن كهها  دههذا جههزاء وفاقًهها  لمهها 

باح ا ال ذوذ الجنسهب: أهللا  وأباح ا الزأا و اأحرف ا ب  لن منن الضطرة ومنن

أ  يسههتغن  الرجههال بالرجههال والنسههاء بالنسههاء بهه  أ  يتههزوج الرجههال الرجههال 

سهاء   ويبهارك ذلهك بعهك القسهس وتعقهد لههم الكنهائس دهذه وتتزوج النسهاء الن

 العق ل الباطاة النجسة  

الطهههال   »هللا لاهههيهم دهههذا الطهههال   الهههذب يسهههم أ   فهههال غهههرو أ  مهههاا

ديم فهب الحهدي  من ق «الطال  »مماه  لا  هللا لاي  ومام  والنبب «اربيك

الصالة والسهالم لمر  أ  لاي   ماج  والحاكم والبيهقب لن ابن الذب رواه ابن

لٱٱم تظهٱٱر الفاحشٱٱة ِٱٱق لٱٱوم لٱٱ  حتٱٱى يعلنٱٱوا بهٱٱا إ  ِشٱٱا ِٱٱيهم » ... قههال: 

 .(37)«الَّاعو   واألوجاع التق لم تكن م ت ِق أسلِهم الذين م وا

                                                                                             

(  و 5751( بهههرقم )4/398لامنهههاوب ) «فهههيك القهههدير»فهههب البخهههارب  حجهههر: وألههها 

ك هف »( و 1090( بهرقم )2/548لاقر هاوب ) «المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»

 (.1899( برقم )2/77لاعجا أب ) «الخضاء

رواه البخارب ومسام وأب  لاول والنسائب  لن أبب دريرة ررر  قال ابن حجهر: ورواه ( 36)

شههرل »(  و 1762( بههرقم )2/246لامنههاوب ) «فههيك القههدير»أههب أيًضهها أحمههد والطبرا

المنتقهه  مههن »و   (75( بههرقم )1/137لابغهه ب بتحقيههق اررأههاروط وال ههاويم ) «السههنة

 (.1089( برقم )2/548) «كتاب الترغيب والترديب

والبزار والبيهقب والحاكم ولحح  ووافق  الذدبب  لن   اججزء من حدي  رواه ابن م( 37)

 (.1433  399الحديثا  ) «المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»ن لمر ررر. اأظر اب
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حدا دناك  واليه م يحهدا دهذا الطهال   القهديم الجديهد  يحهدا فهب  دذا ما

السهر فهب دهذا؟  ايصيب المسهامين  مه جيب أ  يصيب الهندو  واالهند  والع

السههر فههب دههذا أ  دههذا مههر، وبههائب مههبب  ميكههروب يصههيب الض ههرا  وتنقاهه  

سهها   والهنههدو  مههن مههذدبهم أأههههم البراغيهه  رلهه  ف ههرا  أخههرى ورلهه  اإلأ

 يقتا   برغ ثًا. يقتا   فأًرا وا يقتا   ذا رول  ا ا

  «المسهام  »ال بء ال حيد الهذب يبهال قتاه  لنهددم مهن ذوب ارروال دهم 

فهم يقتا   المسامين فب ك مير وفب بابرب وفب ب مباب وفب غيردا  أما تاهك 

ارروال من الق ار، والح را  فال يج ز االتداء لايها  ولندما كنهت فهب 

الهند منذ من ا  وأزلت فب فندق يماك  الهنهدو   وده  مهن أكبهر الضنهالق فهب 

لتهب تقته  بيدا  اأي للهب  كا  دناك بع ، أ ك  من   وطابنا منهم بعك الم

أههه زع دهههذه ارشهههياء  ر   ي جهههد لنهههدأا وأحهههن ا البعههه ،  فقهههال ا: دهههذا ا

 البع ، رول محترمة 

ومنههذ مههدة مههن الههزمن ألههابت الهنههد مجالههة  ر  الض ههرا  أكاههت القمهها  

وطاب ا المع أا   وجاءتهم المع أا  من أمريكا وغيردا  ولكهن وقهف بعهك 

: لمههاذا أعههين دهه اء النهها  ودههم يق لهه  ارلضههاء فههب الكهه أجر  ارمريكههب 

 يعين   أأضسهم؟  رأهم ترك ا الض را  تأك  القما لو  أ  يبيدودا. ا

 يصنع  د اء. دذا ما

لجب أ  اأت ر دهذا الطهال   بيهنهم دهذا ااأت هار الضظيهع  ولكهن  ولذلك ا

الخطر يمكن أ  يضم الجميع: المسامين وغيهردم  بسهبب دهذه البراغيه  التهب 

   من مكا  رل  مكا .تنتق
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جهاء لنه   لها  هللا لايه  ومهامدذا الطال   مر، وبائب خطير  والنبب 

إذا سٱٱمعتم بالَّٱٱاعو  بٱٱأرض ِٱٱل تٱٱدخلوا عليٱٱه  وإذا ولٱٱ  »فههب الحههدي : 

تهههدخا ا فيهههها حتههه   ا (38)«وأنٱٱٱتم بٱٱٱأرض ِٱٱٱل تِرجٱٱٱوا منهٱٱٱا ِٱٱٱراًرا منٱٱٱه

أ  يضههار    وايجهه ز أ  يضههر أضسهه مسههام اتعر هه ا أأضسههكم لاهههالك  فال ا

َ َكٱٱاَ  بُِكٱٱۡم َرِحيٗمٱٱا{  (39)«ضٱٱرار   ضٱٱرر و »غيههره   }َوَ  تَۡقتُلُٱٱٓواْ أَنفَُسٱٱكُۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

  فههال يجهه ز أ  يقحههم [195]البقههرة:  قُٱٱواْ بِأَۡيٱٱِديكُۡم إِلَٱٱى ٱلتَّۡهلَُكٱٱِة{َوَ  تُلۡ }  [29]النسههاء: 

 المسام أضس  فب الخطر.

أ ههيق أطههاق  فههال يجهه ز أ  يخههرج  وكههذلك ينبغههب حصههار المههر، فههب

 اإلأسا  من القرية أو البادة التب أليبت بهذا الداء.

 مههنلههم يكههن ارقههدم   يعرفهه   السههر فههب دههذا  ولكههن لرفنهها ذلههك ووجههدأاه 

: ر  اإلأسا  قد يك   إهادر الصهحة فهب لا  هللا لاي  وماملائ  أب ة محمد 

ي هعر  فهإذا اأتقه  رله  باهد  يهدرب وا الباد الم ب ء  ود  يحم  الميكهروب وا

لنههها  أ  يبقههه ا فهههب باهههد ال بهههاء آخهههر ألهههاب ارلهههحاء  فاههههذا طاهههب مهههن ا

 يخرج ا من . وا

قهارة  ادة الم ب ءة  أما الهنهد  ودهب شهب ولكن دذا فب القرية الم ب ءة أو الب

أ   - مهن أده  الخاهيج وغيهردم - كبيرة  فيج ز لانا  البعيدين لن دهذا ال بهاء

                                        

رواه أحمد والبخارب ومسام والنسائب لن لبد الرحمن بن له و  ورواه النسهائب لهن ( 38)

 (.700( برقم )1/383لامناوب ) «فيك القدير»أمامة بن زيد 

رواه أحمد وابهن ماجه  لهن ابهن لبها   قهال الهيثمهب: رجاله  ثقها   وقهال النه وب فهب ( 39)

وقال العالئب: لاحدي  ش ادد ينتهب مجم لها رل  لرجهة الصهحة   د  حسن: «ارذكار»

 (. 9899( برقم )6/431لامناوب ) «فيك القدير»أو الحسن المحتج ب  
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أهههم لههيس فههب قريههة ال بههاء  ويمكههن أ  يعههرو: دهه  اللدههم  رب وا رلهه يعهه ل

يحماهه   الميكههروب أو ا؟  وأ  يأخههذوا ارمصههال ال اقيههة قبهه  لخهه لهم رلهه  

 باداأهم.

ر  اإلمالم قهد حهاف  لاه  لهحة اإلأسها   وله  أ  المسهامين اتبعه ا تعهاليم 

  تعههاليم ليهنهم وأحكههام شهرلهم لكههاأ ا ألها ارمههم أجسهالًا  وأقهه ادم أبهداأًا  ر

خيٱٱر وأحٱٱب »اإلمههالم تن ههن الصههحة والعافيههة  تن ههن المهه من القهه ب ودهه  

 .(40)«هللا من المؤمن ال عيف إلى

بهاب »تدرمه  المسهامة مهن فقه  اإلمهالم:  يدر  المسام وأول مها ر  أول ما

  أب: النظافة  الطهارة مضتهال الصهالة كمها أ  الصهالة مضتهال الجنهة  «الطهارة

والطهارة مهن ارخبهاا. والطههارة مهن الحهدا ارلهغر الطهارة من ارحداا 

بال   ء  ومن الحدا اركبر بالغس . ودناك أمباب م جبة لاغسه   وأمهباب 

 يندب من أجاها الغس .

 رذا وجد بدأ  لرقها  أو امتطاع رل  ذلك مبياًل  وينبغب لامسام أ  يغتس  ما

غسٱۡ »متسًخا  وخص ًلا لنهدما ياتقهب بهاآلخرين  ولههذا جهاء فهب الحهدي : 

هلل  حٱٱن»  وفههب الحههدي  اآلخههر: (41)«يٱٱوم الجمعٱٱة واجٱٱب علٱٱى كٱٱۡ محٱٱتلم

علٱٱى كٱٱۡ مسٱٱلم أ  يَتسٱٱۡ ِٱٱق كٱٱٱۡ سٱٱبعة أيٱٱام يوًمٱٱا يَسٱٱۡ ِيٱٱه رأسٱٱٱه 

مههب ع مههرة   يجههب لاهه  المسههام أ  يغسهه  رأمهه  وجسههده فههب ار(42)«وجسٱٱدج

                                        

 (.21اأظر تخريج  فب لضحة )( 40)

فهيك »حمد وأب  لاول والنسائب وابن ماج  لن أبهب مهعيد الخهدرب ررر رواه مالك وأ( 41)

 (.5763( برقم )4/401لامناوب )« القدير

 (.3747( برقم )3/395لامناوب )« فيك القدير»متضق لاي  لن أبب دريرة ررر ( 42)
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 كحد ألأ .

لرفهه  المسهههام   فهههب وقههت كههها  الردبههها  النصههارى فهههب أوربههها  دههذا مههها

يعتبرو  النظافة مما يبعد لن هللا  ويعتبرو  القذارة مما يقهرب رله  هللا  حته  

أ  بعضهم مدل أحد الردبا  فقال: رأ  لاش ط ل لمره ولم يقترو رثهم غسه  

يبه  أطرافه  بالمهاء   دم لمهره واا  من قبانا يعهيم أحهدالرجاين  وقال: لقد ك

 ولكنا وا أمضاه ألبحنا فب زمن يدخ  في  النا  الحماما   

فهب أوربها الحمامها  لهدوى مهن المسهامين  اأتقاهت دناك ورأما لخ  النا  

 رليهم من قرطبة وغرأاطة وارأدلس وغيردا.

 طهارة الثه ب - اإلمالم يعتبر الطهارة من ارحداا والطهارة من ارخباا

من شروط لحة الصالة  وشاع لند المسهامين دهذه الكامهة  - والبد   والمكا 

  ودههب مقتبسههة مههن «النظافههة مههن اإليمهها »التههب لههم ت ههع لنههد أمههة مههن ارمههم: 

  أب: الطهههارة (43)«الَّهٱٱور شٱٱَّر اِليمٱٱا »: «لههحيا مسههام»حههدي  فههب 

 أصههف اإليمهها   ودههب ت ههم : طهههارة البههد  وطهههارة القاههب  الطهههارة الماليههة

 والطهارة المعن ية.

 اإلمالم جاء وشرع الطهارة والنظافة:

 أظافة اإلأسا  كا  بالغس .

 أظافة ارلضاء التب تتعر، لألتربة ولالتساخ بال   ء.

                                        

« فهيك القهدير»قطعة من حدي  رواه أحمد ومسام والترمذب لن أبهب مالهك ارشهعرب ( 43)

 (.5343قم )( بر4/290)
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 .(44)«من كا  له شعر ِليكرمه»أظافة ال عر 

 .(45)«السواك مَّهرم للفم  مرضام للرب»أظافة الضم وارمنا  

شرع فب ال  ه ء المضمضهة واامتن هاق  أظافة ارأف باامتن اق  فقد 

 ودما من فرائك ال   ء فب مذدب اإلمام أحمد.

 الطهارة لإلأسا  كا   والنظافة لإلأسا  كا .

 .(46)«تشبهوا باليهود نظفوا أِنيتكم و »وشرع مع ذلك أظافة البيت: 

مٱٱن نذى المسٱٱلمين ِٱٱق اٱٱرلهم وجبٱٱت عليٱٱه »وشههرع أظافههة الطريههق: 

 .(47)«لعنتهم

 - يه ذب النها    فكه  مها(48)التبر رماطهة ارذى مهن الطريهق لهدقةولهذا 

                                        

وحسن  كذلك ابن حجر فب   رمز السي طب لحسن   رواه أب  لاول لن أبب دريرة ررر( 44)

 (.8974( برقم )6/208لامناوب )« فيك القدير»واأظر . «الضتا»

رواه أحمد لن أبب بكر ال افعب  ورواه أحمد والنسهائب وابهن حبها  والحهاكم والبيهقهب ( 45)

ه ابن ماجه  لهن أبهب أمامهة  ورواه البخهارب تعايقًها لن لائ ة رررا  وروا «السنن»فب 

بصيغة الجزم  وقال الهيثمب: رجال  ثقا  را أ  لبد هللا بن محمد لم يسمع من أبب بكر  

وقال ابن الصالل: رمناله لالا  وقال البغه ب: حهدي  حسهن  قهال النه وب فهب ريا هة 

 .(4832( برقم )4/147لامناوب )« فيك القدير»أماأيده لحيح  

الحههالل »رواه الترمههذب جههزًءا مههن حههدي  و ههعض   وذكههر ال ههيل ارلبههاأب فههب تخههريج ( 46)

 لاقر اوب: أ  ل  طريقًا آخر لن معد بإمنال حسن.« والحرام

بإمنال حسهن  وقهال الهيثمهب:  -لن حذيضة بن أميد ررر  - «الكبير»رواه الطبراأب فب ( 47)

المنتق  من كتاب الترغيب »رجال  رجال الصحيا را شيل الطبراأب وشيخ  ودما ثقتا  

 (.98)( برقم 1/139لاقر اوب )« والترديب

لدلًا مهن ارحاليه  الدالهة لاه  ذلهك  « الترغيب والترديب»أورل الحاف  المنذرب فب ( 48)

 «.رماطة ارذى لن الطريقكتاب ارلب/الترغيب فب »فاتراجع فب 
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 يجب أ  يزال. - ول  بالرائحة الكريهة

البهه ل فههب المههاء الراكههد أو المههاء الههدائم   لهها  هللا لايهه  ومههامومنههع النبههب 

وأه  لن ااغتسال فيه   وأهه  لهن البه ل أو التبهرز فهب المهاء أو فهب مه ارل 

الظه   والتبهر دهذا مهن الماللهن  أب: التهب تجاهب الماء أو فب الطريق أو فب 

 .(49)هللا ولعنة النا  لا  فالا  لعنة

 دكذا جاء اإلمالم بالنظافة  ودب من أدم أمباب ال قاية.

وجاء اإلمالم يدل  المسامين رل  الحركة ورله  الن هاط  ويسهتعيذ بهاهلل مهن 

  (50)اهلل منهمهايسهتعيذ به لها  هللا لايه  ومهامالعجز والكس   دكذا كا  النبهب 

 ويعام ألحاب  أ  يستعيذوا منهما.

والتبهر مههن خصههائي المسههام الماتههزم أأه  رذا ألههبا  ألههبا طيههب الههنضس 

 .(51)أ يًطا  أما غيره فيصبا خبي  النضس كسال 

اإلأسها     ليتاقهب(52)«اللهٱم بٱارك ألمتٱق ِٱق بكورهٱا»وللا رل  البك ر: 

                                        

( 24  23حاليه  الدالهة لاه  دهذه المسهائ  فهب دهامم الصهضحتين )ذكر  لدلًا مهن ار( 49)

 «.خطبة: الريا ة فب اإلمالم»

اللهٱٱم إنٱٱق أعٱٱوذ بٱٱك مٱٱن العجٱٱي والكسٱٱۡ  والجٱٱبن »مثامهها جههاء فههب الههدلاء المههأث ر: ( 50)

عذاب النار  وأعوذ بك مٱن والبِۡ  والهرم  وأعوذ بك من عذاب القبر  وأعوذ بك من 

رواه أحمد والبخهارب ومسهام وأبه  لاول والترمهذب والنسهائب لهن  «ِتنة المحيا والمماَّ

 (.1555( برقم )2/152لامناوب )« فيك القدير»أأس ررر 

( 444بههرقم )« الا لهه  والمرجهها »مههن حههدي  متضههق لايهه  لههن أبههب دريههرة. كمهها فههب  (51)

 «.القر اوب»

  وقههال «لههحيح »والترمههذب والنسههائب وابههن ماجهه  وابههن حبهها  فههب رواه أبهه  لاول  (52)

( 2/500لاقر هاوب )« المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب والترديهب»الترمذب: حهدي  حسهن 
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ث  أأضها  العصهاة  ويتاقه  دهذا النسهيم هللا تعال  قب  أ  تا  الصبال طيبًا من يد

 المبارك من بدء الي م  جاء اإلمالم وللا رل  دذا كا .

ولع رل  أ  يداوب اإلأسا  أضس  رذا مر،  والنبهب لايه  الصهالة والسهالم 

رمه ل هللا؟  أأتداوى يهاتداوى وأمر ألحاب  بالتداوب  وحينما مأل  ارلراب: 

وضٱٱ  داء إ  وضٱٱ  لٱٱه دواء   هللا مٱٱا ِ ووا ِٱٱاهللا  تٱٱد عيٱٱاد نعٱٱم يٱٱا»قههال: 

مبهال  خالهدة  لها  هللا لايه  ومهام. و هع النبهب (53)«غير داء واحد: الهرم

 دب تعتبر حجر ارما  لقيام لرل طبب مايم م يد لا  أمس ق ية.

النبب لاي  الصالة والسالم قهرر حهق البهد  بعبهارا  لهريحة تسهمع رول 

أ  يعهذب حتهه   يعتقهدو  أ  البههد  دهذا ينبغههبمهرة فهب جهه  الهدين  كهها  النها  

لرفته  ارليها  والضاسهضا  السهابقة: الماأ يهة فهب فهار    تصض  الرول. دذا ما

والب ذية فب الصين  والبردميهة فهب الهنهد  والرواقيهة فهب الي أها   والردباأيهة 

 لند النصارى  ك  د اء جاروا لا  حق الجسم بدل ى الرقب بالرول.

اف  لا  الجسم  وأه  لن ررداق  بأب ومياة من ال مهائ  ولكن اإلمالم ح

هللا ولهام النههار وقهام  ول  كا  بالعبالة. وحينما بالغ بعك الصحابة فب لبالة

ووقضه  لنهد حهد االتهدال   لها  هللا لايه  ومهامالاي  بامتمرار  جاء ب  النبب 

دك ِٱل تفعٱۡ   ٱم وأَِّٱر  ولٱم ونٱم  ِٱِ  لجسٱ»بهن لمهرو:  هللا وقال لعبهد

وإ    «أب فههب النهه م»وإ  لعينٱٱك عليٱٱك حقّٱٱا   «أب فههب الراحههة»عليٱٱك حقًٱٱا 

زوارك مهن »وإ  لٱيورك   «أب فهب اامتهاع والم اأسهة»ليوجك عليك حقّٱا 

                                                                                             

 (.945برقم )

لحيا »رواه أحمد وألحاب السنن وابن حبا  والحاكم لن أمامة بن شريك  كما فب  (53)

 «.القر اوب»لأللباأب  (292) «غاية المرام»و  (7934) «ع الصغيرمالجا
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وإ  بحسٱبك أ  تصٱوم   «أب فهب اإلكهرام والم هاركة»عليك حقّا  «المجتمع

 .(54)...« بكۡ حسنة عشر أمثالها ككۡ شهر ِلِة أيام ِِ  ل

كامة جديدة فب إ  الدين  لم يسمع النا  مثاهها  «جسدك عليك حقاِِ  ل»

 يج ز أ  يجار لاي  رب مبب. دق البد   وامن قب   فال يج ز أ  ير

ولهذا شرع اإلمالم الرخي والتخضيضا   رذا كها  الصه م يضهرك فهأفطر  

 َعلَٱٱىَٰ َوَمٱٱن َكٱٱاَ  َمِريً ٱٱا أَۡو }المههر، مههبب لارخصههة  والسههضر مههبب لارخصههة 

نۡ َسفَرو َِِعدَّٞم   .[185]البقرة:   أَيَّامي أَُخَر{ّمِ

لها  ويكره الص م ب  ربما يحرم رذا كا  السضر شاقًا  وحينمها رأى النبهب 

  لاي  الماء ومأل لنه  قهال ا: رجاًل قد إا  لاي  والنا  يرش  هللا لاي  ومام

أب فب مثه   (55)«لي  من البر الصيام ِق السفر»هللا لائم  قال:  رم ل يا

هههالب بههين ولديهه   يعتمههد لايهمهها رجههاًل ي - أيًضهها - دههذا السههضر ال ههاق. ورأى

يقههدر لاهه  الم ههب وحههده  فسههأل لنهه   قههال ا: أههذر أ  يحههج ماشههيًا  فقههال:  ا

 وأمره أ  يركب. (56)«هللا عن تعذيب هذا نفسه لَنق إ »

دكذا حاف  اإلمالم لا  الجسد اإلأساأب  رأ  مطية اإلأسا  رلاء واجباته  

  لايهك حهق لهههذا (57)«ِٱِ  لجسٱدك عليٱك حقٱٱا»الدينيهة والدأي يهة  فاه  حههق: 

                                        

فهتا »لن لبد هللا بهن لمهرو بهن العهاد رررب  ينظهر « لحيح »رواه البخارب فب  (54)

( ط. لار الريا  بالقهادرة. 4/256  باب حق الجسم فب الص م )«كتاب الص م« »البارب

 ود  فب مسام أيًضا.

ابن ماجه  لهن  رواه أحمد والبخارب ومسام وأب  لاول والنسائب لن جابر ررر  ورواه (55)

 (.7667( برقم )5/381لامناوب )« فيك القدير»ابن لمر ررر 

 ( القر اوب.1064رقم )« الا ل  والمرجا »متضق لاي  لن أأس  (56)

قطعهههة مهههن حهههدي  لبهههد هللا بهههن لمهههرو الهههذب رواه البخهههارب فهههب كتهههاب الصههه م مهههن  (57)
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البد : أ  تطعم  رذا جاع وتروي  رذا لطم وتريح  رذا تعب وتنظض  رذا اتسهل 

 وتداوي  رذا مر،.

 فب الجاأب الصحب والطبب. اي  وماملا  هللا لدذا أول مبدأ أقره النبب 

هللا فهب العهدوى   من أاحية أخرى فإ  النبب لاي  الصالة والسهالم أقهر مهنة

ِٱٱٱر مٱٱٱن المجٱٱٱذوم ِٱٱٱرارك مٱٱٱن »هللا  ولهههذلك قهههال:  العهههدوى مهههنة مهههن مهههنن

لها    وجاء رج  مجذوم فهب بعهك ال فه ل يريهد أ  يبهايع النبهب (58)«األسد

  ولم يضهع يهده (59)«لد بايعناك»ة والسالم: فقال ل  لاي  الصال هللا لاي  ومام

 فب يده  ليقر دذه السنة.

  يورد ممٱرض »ب  أكثر من ذلك أأ  أقر دذه السنة بين الحي اأا  وقال: 

الممهههر،: لهههاحب اإلبههه  المهههرا، بمهههر، الجهههرب   (60)«علٱٱٱى مصٱٱٱح

والمصهها: لههاحب اإلبهه  الصههحال  واإلبهه  حينمهها تاتقههب لنههد مهه ارل الميههاه 

تههك بعضههها بهبعك  فيعههدب بعضههها بعًضهها  وفهب دههذا ريههذاء لهههذا تتهزاحم  ويح

 الحي ا  من أاحية  ومن أاحية أخرى خسارة مالية  رأ  مال لإلأسا .

لههاحب اإلبهه  المههرا،  «  يٱٱورد  ممٱٱرض علٱٱى مصٱٱح»ولهههذا قههال: 

المريضهة لو  أ  تخهتاا باإلبه   ينتظر حت  يسق  المصا ربا   ثهم يه رل رباه 

 خرى.ار

                                                                                             

 وقد مر قب  قاي .« لحيح »

 رواه ال يخا  لن أبب دريرة ررر. (58)

 (. القر اوب.2231برقم )« السالم»رواه مسام فب  (59)

لابغه ب بتحقيهق شهعيب « شهرل السهنة »متضق لا  لحت   من حدي  أبب دريرة ررر  (60)

 (.3248( برقم )12/168اررأاروط )
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 ب  اإلمالم. جاء ما دذا

ب ولم يعلم منه اٱب ِهٱو بّ من تَّ»بق ل :  لا  هللا لاي  ومامجاء النبب 

  أب أأ  لم يضتا الباب لك  من يدل  أأ  طبيب  رذا لم يعرو لنه  (61)«ضامن

 الطب وأأ  مختي فب دذا ارمر  فه   امن رذا ألاب رأساأًا ب بء.

 ف قف  د الدجالين  و د المدلين فب دذه القضية.

قهائم ال« الطهب الروحهاأب»كذلك قاوم اإلمالم الطهب الهذب يسهمي  بعضههم: 

ورفههك دههذه ارشههياء  والتبردهها مههن الجادايههة  لاهه  التمههائم والكهاأههة والرقهه 

مٱن علٱن »  (62)«إ  الرلق والتمافم والتولة شٱرك»ومن  روب ال رك: 

 .(64)«من تعلن شي ًا وكۡ إليه»  (63)«تميمة ِقد أشرك

اإلأسا  دذه ارشياء: الخهرزا  وارحجبهة ودهذه ارشهياء  ا ينبغب أ  يعاق

 التب يعاقها النا   را رذا كاأت من آيا  القرآ  فأجازدا بعك العاماء.

المهريك وتقه ل  ترقهب - هللا للاء ورجهاء رله  والرق  -رأما ت رع الرق  

                                        

رواه أب  لاول والنسائب وابهن ماجه  والحهاكم لهن ابهن لمهرو بهن العهاد  قهال الحهاكم:  (61)

اه الهدارقطنب مهن طهريقين. ومعنهاه: أ  مهن تعهاط  الطهب  لحيا  وأقهره الهذدبب  ورو

اه  مها ولم يسبق ل  تجربة فه   هامن لمهن طبه  بالديهة ر  مها  بسهبب  لتهه ره بإقدامه  ل

 (.8596( برقم )6/106) لامناوب« فيك القدير»يقت  

لن ابن مسع ل ررر   «ال عب»رواه أحمد وأب  لاول وابن ماج  والحاكم والبيهقب فب  (62)

 (.2002( برقم )2/342لامناوب )« فيك القدير»ل الحاكم: لحيا  وأقره الذدبب قا

بإمنال جيد  قال الهيثمب: رجهال أحمهد ثقها   مهن حهدي   رواه أحمد والحاكم وأب  يعا  (63)

 .(8857)( برقم 6/180« )فيك القدير»لقبة بن لامر ررر 

الجهامع »ورمز له  السهي طب فهب رواه أحمد والترمذب والحاكم  لن لبد هللا بن حكيم   (64)

 (.8599)( برقم 6/107لامناوب )« فيك القدير»بعالمة الحسن « الصغير
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س أذهٱٱب البٱٱأس واشٱٱف أنٱٱت الشٱٱاِق اللهٱٱم رب النٱٱا»لهه  ثههالا مههرا : 

هللا العظيم رب العرش العظٱيم  أسأَ»أو يق ل   (65)«... اؤكشفاء إ  شف  

 هللا. بأ  ب   رأ  للاء رل  . فهذا ا(66)مبع مرا  «أ  يشفيك

  تعهال هللا  والمسام يجمع بهين الهدواء المهالب والهدواء الروحهب  فهه  يهدل 

 ولكن  يحترم ارمباب والمسببا .

مهن المبهال  المهمهة أأه  حه  م هكاة  لا  هللا لاي  ومهاممما و ع  النبب 

  فقههد كهها  فههب أذدهها  النهها  وفههب أودههامهم أ  التههداوب  ههد «اإليمهها  بالقههدر»

و د اإليما  بالقدر والر   بالقدر  فهإذا ألهاب اإلأسها  مهر،  (67)الت ك 

يسههتعم   بالقضههاء  ويصههبر لاهه  الههبالء  وا فعايهه  أ  يستسههام لهه  وير هه 

 الدواء .

هللا  أرأيهت رقه   رمه ل : يهالها  هللا لايه  ومهامبهب ولذلك لندما م   الن

هللا شههي ًا؟ قههال:  أسههترقيها  ولواء أتههداوى بهه   وتقههاة أتقيههها: دهه  تههرل مههن قههدر

 .(68)«هق من لدر هللا»

                                        

البخهارب »( 5675حهدي  ) - رواه البخارب فب باب للاء العائهد لامهريك لهن لائ هة (65)

 «.القر اوب» «مع الضتا

( 2584والترمههذب فههب الطههب )  (3106رواه لههن ابههن لبهها  أبهه  لاول فههب الجنههائز ) (66)

(. 1/312وقال: حسن غريهب  والحهاكم ولهحح  لاه  شهرط البخهارب ووافقه  الهذدبب )

 «القر اوب»

مههن أرال الت مههع فههب دههذا فايراجههع الكههالم الممتههع المضيههد الههذب كتبهه  ال ههيل القر ههاوب  (67)

 (.94 - 75من )« الت ك »فب الضص  الخامس من كتاب   إظ 

وقههال: دههذا حههدي  حسههن لههحيا ينظهههر   أبههب خزامههة لههن أبيهه  رواه الترمههذب لههن (68)

( ط. لار الكتههب 8/224كتههاب الطههب )« لار ههة ارحهه ذب ب ههرل لههحيا الترمههذب»
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ارلويههة التههب تتههداوو  بههها وارمههباب التههب تتقهه   بههها ارمههرا، دههب مههن 

 قدره.هللا قدر المر، قدر الدواء  دذا من  هللا  فكما أ  قدر

هللا  يههدفع قههدر الجهه ع بقههدر  هللا بقههدر والمسههام الضقيهه  دهه  الههذب يههدفع قههدر

الغذاء  ويدفع قدر العطم بقدر ال رب من الماء  ويدفع قدر الداء بقهدر تنهاول 

 الدواء.

قبهه  أ  يههدخ   - ولنههدما ذدههب مههيدأا لمههر فههب خالفتهه  رلهه  ال ههام  قيهه  لهه 

أًها اأت هر فهب بهالل ال هام. دنها وقهف أمير المه منين  ر  دنهاك طال  : يا- ال ام

 لها  هللا لايه  ومهاملمر يضكر ماذا يصنع؟ أيخاطر بألحاب  ألحاب النبب 

يرجههع؟ وامت ههار النهها   بالل الم بهه ءة ويعر هههم لاخطههر؟ أمويههدخ  دههذه الهه

 فاختاض ا لاي .

م لههمم لاهه  أ  ولكنه  بنهه ر بصههيرت  وفقههه  الراشههد وفهمهه  السههديد لإلمههال

وأحهد الع هرة المب هرين  أمين دهذ اامهة - بن الجرال لبيدة ب يرجع  فقال ل  أ

لبيهدة   أبها هللا؟ قهال: له  غيهرك قالهها يهاأمير المه منين أتضهر مهن قهدر  بالجنة يا

هللا   هللا رله  قهدر كنت اأتظر من مثاك أ  يق ل دذه الكامة  أعم أضر من قدر ما

خر مجدب  ألهيس أرأيت ل  كا  معك رب  وأزلت واليين أحددما مخصب واآل

هللا ور  رليهت المخصهب رليته  بقهدر هللا؟   ر  رليت المجهدب رليته  بقهدر

 «.أب تغاب قدًرا لا  قدر»فأأت تترك المجدب وترل  المخصب 

 ودذا من فق  لمر ررر.

فقهال له : ر  لنهدب لاًمها مهن  - وكا  غائبًا - بن ل و الرحمن ثم جاء لبد

                                                                                             

 العامية ببيرو .
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إذا »ا ارمههر  وقههي لايهه  الحههدي : فههب دههذ لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  رمهه ل

سٱٱمعتم بالَّٱٱاعو  بٱٱأرض ِٱٱل تٱٱدخلوا عليٱٱه  وإذا ولٱٱ  وأنٱٱتم بٱٱأرض ِٱٱل 

لحهق  وقهد كها    فعرو لمر أأ  وفق إللابة ا(69)«تِرجوا منها ِراًرا منه

 أزل القرآ  بم افقت . م فقًا  وكثيًرا ما

 هللا. قدر لوية: دب منح  الرم ل م كاة اإليما  بالقدر حينما قال لن ار

الهههرخي والتخضيضههها   وحهههرم كههه   لههها  هللا لايههه  ومهههاموشهههرع النبهههب 

يهه ذب البههد  كالمسههكرا  والمخههدرا   حتهه  اإلمههراو فههب الطعههام أو فههب  مهها

 ِرُِوٓ تُسۡ  َو َ }َوكُلُواْ َوٱۡشَربُواْ ال راب 
مٱا »  [31]ارلراو:  يُِحبد ٱۡلُمۡسِرِِيَن{  إِنَّهُع  َ اُْۚ

م أكٱيلٌَّ يقمٱن  ٱلبه  ِٱِ  ند من بَّن  بحسٱب ابٱنندمق وعاء شًرا مأل 

 .(70)«محالة  ِثل  لَّعامه  وِل  لشرابه  وِل  لنفسه كا   

كهه  دههذا حمايههة لبههد  اإلأسهها  أ  يصههاب ودهه  لههدة اإلأسهها  ومطي ههة فههب 

 رلاية الحق ق وألاء ال اجبا .

يحضه  البهد . كمها    جهاء بكه  مهالها  هللا لايه  ومهامجاء ب  النبهب  دذا ما

 يحض  العق  والرول. جاء بك  ما

لعهاد فهب رحهدى بهن ا واشتك  رلي  بعهك ألهحاب  ممهن كهاأ ا مهع لمهرو

جنب  فسأل النبهب لمهًرا  فقهال: هللا  لا  بنا ود   رم ل الغزوا  وقال ا: يا

}َوَ  هللا تعهال :  هللا كاأت الاياة بهارلة شهديدة البهرولة  وتهذكر  قه ل رم ل يا

                                        

 (.49تقدم تخريج  فب لضحة ) (69)

  لههن المقههدام بههن معههد «لههحيح »رواه الترمهذب وحسههن   وابههن ماجهه  وابههن حبهها  فهب  (70)

( بهههرقم 2/602لاقر هههاوب )« تهههاب الترغيهههب والترديهههبالمنتقههه  مهههن ك»يكهههرب ررر 

(1251.) 
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َ َكٱاَ  بُِكٱۡم َرِحيٗمٱا{تَۡقتُلُٓواْ أَنفَُسٱكُ  لها  هللا لايه    فتبسهم النبهب [29]النسهاء:  ۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

 .(71)ومام

 معن  دذا أأ  أقر فع  لمرو.

لاهه  حههين أأكههر لاهه  جمالههة آخههرين أفتهه ا رجههاًل مههن الصههحابة ألههابت  

جراحة أ  يغتس  رغم جراحت   فاغتس  فتضاقم لاي  الجرل  وتضالضت لايه  

لها  هللا اآلثار حت  ما  بسبب دذا الغسه  وده  جهريا. فامها باهغ ذلهك النبهب 

شفاء العٱق  هللا  أ  سألوا إذ لم يعلموا  وإنما لتلوج لتلهم»قال:  لاي  ومام

 .(72)«السؤاَ إنما كا  يكفيه أ  يعصب على جرحه ويتيمم

يعام أهه   كهها   هم؛ رأهههم أفتهه ا بجههرأة فههب أمههر االتبههردم قتاههة  وللهها لاههي

 يجب أ  يسأل ا رذ لم يعام ا  فإأما شضاء العب الس ال.

ذه المبال  إلرماء للائم طب لامهب م  ه لب قهائم هر  اإلمالم قد جاء ب

يا  وجاء كذلك بالطب ال قائب الذب يق م لا  أمباب ال قايهة لا  أما  لح

                                        

فهب لياهة بهارلة ت أخرج  أب  لاول فب الطهارة ولضظ  لن لمرو بن العاد قال: احتامه (71)

فههب غههزوة ذا  السالمهه   فأشههضقت ر  اغتسههات أ  أداههك فتيممههت ثههم لههايت بألههحابب 

و  ٱليت بأ ٱحابك وأنٱت يا عمر»فقال:  لا  هللا لاي  ومامالصبا  فذكروا ذلك لانبب 

}َوَ  تَۡقتُلُٱٱٓواْ خبرتهه  بالههذب منعنههب مههن ااغتسههال وقاههت: رأههب مههمعت هللا يقهه ل: أ؟  ف«جنٱٱب

َ َكٱٱاَ  بُِكٱٱۡم َرِحيٗمٱٱا{ ولههم يقهه  شههي ًا.  لهها  هللا لايهه  ومههامفضههحك رمهه ل هللا  أَنفَُسٱٱكُۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

وقهه اه الحههاف   ولههحح  ابههن حبهها   « لههحيح »ورمههناله قهه ب  ولاقهه  البخههارب فههب 

لابغههه ب بتحقيهههق شهههعيب « شهههرل السهههنة»والحهههاكم  ووافقههه  الهههذدبب  وحسهههن  المنهههذرب 

 (.122 - 2/121اررأاروط وزدير ال اويم )

ثقها  ومهنده قه ب. رواه أب  لاول لن جابر  وابن ماج   والحاكم ع ابن لبا  ورجال   (72)

 (.313( برقم )2/120لابغ ب بتحقيق اررأاروط وال اويم )« شرل السنة»أظر 
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 من ارمرا،.

فاه  أ  المسهامين اتبعه ا تعهاليم ليهنهم  واتبعه ا أحكهام ربههم فهب رلايهة دههذا 

هللا تعهال  لنها  وأعمهة منه  لاينها  ووليعهة منه  لهدينا   الجسم الذب ده  دبهة مهن

 مم وأق ادا أجساًما.لكاأ ا ألا ار

ن أ  يحضظهه ا دههذه ارجسههام. بحضظهههم لتعههاليم وحههب السههماء  ينبغههب لامسههامي

التههب فيههها وحههددا ال ههضاء مههن كهه  لاء  لقههد لامنهها النبههب لايهه  الصههالة والسههالم 

هللا تعٱٱالى لٱٱم ينٱٱيَ داء إ  أنٱٱيَ لٱٱه دواء  علمٱٱه مٱٱن علمٱٱه   إ »فقههال: 

لكۡ داء دواء  ِٱِذا أ ٱيب دواء الٱداء  »وقال:   (73)«... وجهله من جهله

 .(74)«هللا تعالى بِذ  برئ

وبهذا فتا أب اب ارم  أمهام ارطبهاء  وأمهام المر ه   ليضت ه ا لهن ألويهة 

 لالج لها. ا مستعصية  وأأها معضاة  وأأ  اارمرا،  التب يعتقد النا  أأه

أ  يسههع  بههد  وا دنههاك لههالج  ودنههاك لواء  ولكههن لههم يهتههد رليهه  اإلأسهها  

ٱَن َمٱاَعلَّٱَم }هللا الهذب  رليه  رذا وفقه لابح  لن دذا الدواء  ود  واله   نَسَٰ لَٱۡم  ٱِۡلِ

 .[5]العاق:  يَۡعلَۡم{

فتا اإلمالم أمام ارطباء وأمهام المر ه  بهاب ارمه  وبهاب الرجهاء وامهعًا 

ِفُروَ {  يَاْيۡ  ع  َ إِنَّهُ } ِ إِ َّ ٱۡلقَۡوُم ٱۡلَكَٰ ۡوحِ ٱَّللَّ  .[87]ي مف:  ُ  ِمن رَّ

                                        

رواه الحاكم لن أبب معيد الخدرب ررر  ورمز له  السهي طب بالصهحة  قهال المنهاوب:  (73)

ينظهر  «إ  السٱام وهٱو المٱوَّ»وأح ه لانسائب وابن ماج  ولحح  ابن حبها . وتتمته : 

 (.1783( برقم )2/256« )فيك القدير»

 (7306( برقم )5/283) لامناوب« فيك القدير»رواه أحمد ومسام لن جابر ررر  (74)
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يصههحا الههنضس  ة الجسهم ولههحة الهنضس  وام بههين لههحكهذلك ربهها اإلمهال

  لهز وجه هللا  ويضمن لهها السهالمة مثه  اإليمها  بهاهلل وبالهدار اآلخهرة وبقهدر

ومثهه  التههزام أحكههام ال ههرع  فهههذه وحههددا دههب التههب تعطههب اإلأسهها  العافيههة 

 النضسية  مع العافية البدأية.

س  ودهب يعطاه اإلأسا  دب دذه العافية: لحة البد  ولحة الهنض وخير ما

يا   وفهب الحهدي  الصهحرحمه  هللاالقيم  كما يق ل ابنأج  النعم لا  اإلطالق 

نعمتٱا  مَبٱو  ِيهمٱا »لبها  ررر:  لن ابهن رحم  هللاالذب رواه البخارب 

 .(75)«كثير من الناس: الصحة  والفراغ

مٱن أ ٱبح مٱنكم نمنًٱا »ويق ل لاي  الصهالة والسهالم فيمها رواه الترمهذب: 

ِٱق جسٱدج  عنٱدج لٱوَّ يومٱه  ِكأنمٱا حيٱيَّ لٱه الٱدنيا  ه  معٱاِىِق سٱري

مهن والعافيهة فهب أضسه  وفهب جمالته   والقه     من ألط  ار(76)«بحذاِيرها

 الي مب المنتظم ول  بالقاي   فكأأما حيز  ل  الدأيا بحذافيردا.

هللا العفو والعاِية  ِٱِ  أحٱدًا لٱم  سلوا»: لا  هللا لاي  وماموقال النبب 

 .(77)«ين خيًرا من العاِيةيع  بعد اليق

  (78)«وعٱاِنق ِٱيمن عاِيٱت»ولذلك شرع اإلمالم أ  أقه ل فهب القنه  : 

                                        

« فهيك القهدير»رواه البخارب والترمذب والنسائب وابن ماج   لن ابن لبها  رررب  (75)

 (.9280( برقم )6/288)

فهيك »والترمهذب وابهن ماجه   لهن لبهد هللا بهن محصهن   «ارلب»رواه البخارب فهب  (76)

 أب فب أضس .«: ب مر»( ومعن  8455( برقم )6/68) لامناوب«: القدير

رواه أحمههد والترمههذب لههن أبههب بكههر الصههديق ررر  ورواه النسههائب مههن طههرق أحههد  (77)

 (.4700( برقم )4/107« )فيك القدير»أماأيددا لحيا  وقد رمز السي طب لحسن  

ء من للاء القنه   الهذب أخرجه  أحمهد  وأبه  لاول  والترمهذب وحسهن   والنسهائب  جز (78)
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هٱدنق  االلهٱم اغفٱر لٱق  وارحمنٱق  وعٱاِنق  و»وأ  أق ل بين السجدتين: 

اللهٱٱم إنٱٱق أسٱٱألك العفٱٱو »  وأ  أقهه ل فههب ارلليههة المههأث رة: (79)«وارزلنٱٱق

ألك العفٱو والعاِيٱة ِٱق دينٱق  والعاِية ِٱق الٱدنيا وارخٱرم  اللهٱم إنٱق أسٱ

ودنيٱٱاي  وأهلٱٱق ومٱٱالق  اللهٱٱم اسٱٱتر عٱٱوراتق  ونمٱٱن روعٱٱاتق  اللهٱٱم 

 ناحفظنٱٱق مٱٱن بٱٱين يٱٱدي  ومٱٱن خلفٱٱق  وعٱٱن يمينٱٱق  وعٱٱن شٱٱمالق  ومٱٱ

 .(80)«ِولق  وأعوذ بعظمتك أ  أغتاَ من تحتق

 هللا تعال  يستجب لكم. ألل ا

* * * 

                                                                                             

لابغهه ب بتحقيههق اررأههاروط « شههرل السههنة»وابههن ماجهه   والههدارمب والحههاكم ولههحح  

 (.640( برقم )3/128) وال اويم

رواه أب  لاول والاض  له   والترمهذب وقهال: دهذا حهدي  غريهب  وابهن ماجه   ولهحح   (79)

( 3/163) لابغهه ب بتحقيههق اررأههاروط وال ههاويم« شههرل السههنة»قههره الههذدبب وأ  الحههاكم

 (.667برقم )

رواه أب  لاول والاض  ل   والنسائب  وابن ماج   والحاكم وقال: لحيا اإلمنال  ووافقه   (80)

( 1/228« )المنتق  من كتهاب الترغيهب والترديهب»الذدبب  من حدي  ابن لمر رررب 

 (.343برقم )
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 م ادداتب فب الهند -5

 الخطبة ارول :

 بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  : أما

زيهارة جامعاتهها وم مسهاتها العاميهة والدينيهة  ...  (81)كنت فب زيهارة لاهنهد

وبقيت أمب لين فب تاك البالل ال امهعة ال امهعة  ومهن حقكهم أ  تعرفه ا شهي ًا 

 لن الهند أو لن مسامب الهند  فال يج ز لامسام أ  يجه  حال أخي  المسام.

إِنََّمٱا }ة  يسع  بذمتهم ألأادم  ودهم يهد لاه  مهن مه ادم المسام   أمة واحد

يصههها لههألخ أ  يجهههه  أحههه ال أخيههه ؟   فهههه  [10]الحجههرا :  ِمنُٱٱوَ  إِۡخٱٱٱَوٞم{ؤۡ ٱۡلمُ 

يهٱتم بٱأمر المسٱلمين ِلٱي   مٱن  »يج ز دذا. والحدي  ال ريف يق ل:  ما

منهم  ومن لٱم يصٱبح ويمسٱق نا ٱًحا هلل  ولرسٱوله  ولكتابٱه  وِلمامٱه  

 .(82)«عامة المسلمين  ِلي  منهمول

فينبغههب أ  أهههتم بههأمر رخ تنهها المسههامين فههب أأحههاء ارر،  ومههن دهه اء 

                                        

 م(.1996أكت بر  - دـ1417لثاأية )فب شهر جمالب ا كا  ذلك (81)

رواه الطبراأب لن حذيضة بهن اليمها  ررر  مهن روايهة لبهد هللا بهن أبهب جعضهر الهرازب  (82)

المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب »وده  مختاهف فيه    هعض  بعضههم ووثقه  آخهرو . واأظهر 

 (.997( برقم )2/514« )والترديب

مٱن أ ٱبح   يهٱتم للمسٱلمين ِلٱي  مٱنهم  ومٱن أ ٱبح »رواه البيهقب لن أأس رفعه  باضه  

 (.2617( برقم )2/279) لاعجا أب« ك ف الخضاء» «وهمه غير هللا ِلي  من هللا

مٱن لٱم يهٱتم للمسٱلمين ِلٱي  »حهدي :  «اإلحيهاء»وذكر الزين العراقب فب تخهريج أحاليه  

مهن حهدي  أبهب  «ارومها»ثم قال: أخرج الحاكم من حدي  حذيضة والطبراأب فب  «منهم

 (.2/208ذر وكالدما  عيف )
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 المسامين: أخ تنا فب الهند.

والهند تربطها ببالل الخايج روابا قديمة وحديثة  وروابا تاريخيهة  فيجهب 

 أ  تتعرف ا لا  أح ال رخ اأكم دناك.

يقهارب ارلهف مايه     تعدالدا حاليًا مها ة وامعة  يباغالهند قارة أو شب  قار

يقهه  لههن مائههة   . والمسههام   يقههدرو  فههيهم بمهها اودههم يتزايههدو  ويتنامهها 

يقاب   لن مائتب مايه    فهإ   ا  وبعضهم يق ل: ر  المسامين اوخمسين ماي أً 

يطهالب ا بحقه ق  ل أ  تقا  ألهدال المسهامين حته  اااحصاءا  الرممية تحاو

ا أ  المسام   فب الهند يكهالو  يقهارب   ألهدال المسهامين فهب أكثر. ومعن  دذ

 العالم العربب كا .

المسام   فب الهند يمثا   التجمهع الثهاأب لامسهامين فهب العهالم. أكبهر تجمهع 

سههيا التههب تباههغ اآل  المههائتب مايهه    يأدوأرلامسههامين فههب العههالم: فههب جمه ريههة 

( مههن لههدل مههكاأها. %90)والمسههام   ي ههكا   أكثههر مههن تسههعين فههب المائههة 

 لامسامين: فب لهند  قب  باكستا  وقب  بنغاللش. بوالتجمع الثاأ

ليس المسام   رذ  بالعدل الهين أو القاي . لحيا أأهم أقايهة بالنسهبة لاكثهرة 

  ولههها أدميتههها  ولههها تههاريل  الهندومههية  ولكههنهم أقايههة ذا  وز   وذا  شههأ 

 لوردا فب حياة الهند. وا

لهم مساجددم وج امعهم  لههم مدارمههم وجامعهاتهم  لههم ثقهافتهم المسام   

ك المجتمع الذب ل  مهما  خالهة  ولغتهم  لهم حياتهم الخالة المتميزة فب ذل

 ت جد فب غيره من المجتمعا .. ا

المجتمههع الهندومههب العههام مجتمههع وثنههب تكثههر فيهه  ارلههنام واآللهههة  يكههال 



 78 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

و  ارأههار  دنهاك مهن أأههار مقدمهة النا  يعبدو  ك  شبء   دناك مهن يعبهد

فب الهند تعبد  دناك من يعبهدو  القهرلة  دنهاك مهن يعبهدو  الضهرج  دنهاك مهن 

قهههرة بيعبهههدو  ال هههيطا   دنهههاك بعهههك الجبهههال تعبهههد  دنهههاك مهههن يعبهههدو  ال

يسههتطيع أحههد أ  يمسههها  بهه  قههال    فههب ال ههارع اويقدمهه أها  ودههب رذا مههار

 خذ ب لها وروثها ويتمسا ب   خ ة المسامين: رأيت من يأبعك اإل

أث   أما الث ر فإأ  يجر ارثقال ويضرب بالسياط. ااأث  دهب دذه البقرة ار

  «الجام مههة»المعبهه لة  أمهها الثهه ر الههذكر فاههيس لهه  قيمههة  وكههذلك بنههت لمههها 

تعبهد   لمم منهها لبنًها. دهذه الجام مهة اودب أغا  منها ثمنًا وأكثر منها أضعًا وأ

تعمهه . فهههم  المحههراا  وتجههر العربهها   وتعمهه  مهها  وتجههر بهه  تسههقب ارر،

 يعبدو  البقرة وحددا.

 دذا مجتمع وثنب معروو.

ومن العجائب حينما كنت دناك وجهد  أمهام الضنهدق الهذب أمهكن فيه  تمثهاًا 

دهذا؟ قهال ا: فهب يه م ااثنهين مهترى  دهذا اإلله   عهدًّا  قاهت لههم: مهامن ال رق م  

ل لن  ارماطير الهندومية: رأ  اغتصب زوجهة تق «  ورا»  واإلل  «راو »

ح لهها تقهد   وما -فب شمال الهند ... فب لكن   -ودذه المنطقة «   راما»اإلل  

  ولذلك ك  منة يقيم   تمثاًا لإلله  الهذب اغتصهب زوجهة رلهههم «راما»اإلل  

ويحرق أهه   وفعههاًل رأيههت بعههد أيههام م هها  اآلاو مههن النهها  يتجمعهه   ودههم 

 شرير. راق دذا اإلل  الم غتصب  رأ  رل رحي هالو  

والعجيههب أأهه  فههب جنهه ب الهنههد يحههدا العكههس. فههب جنهه ب الهنههد يحرقهه   

رلهه  ال ههمال  دههم يعبههدو  اإللهه  الم غتصههب  رأهه  ارقهه ى ويحرقهه   « رامهها»
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   ود اء ود اء دندو  «راما»خصم  ار عف 

 دذا من مما  دذا المجتمع ال ثنب.

ع التناقضهههها  الهائاههههة  فضيهههه  كبههههار ارغنيههههاء مههههن مههههما  دههههذا المجتمهههه

الذين يماك   المايارا   ويسكن   القصه ر الم هيدة  ويعبثه   « المهراجا »

يجههدو  القهه    يبحثهه   فههب أكيهها   يين لبثًهها  ودنههاك أأهها  آخههرو  ابههالمال

القمامههة وفههب لههناليق الزبالههة لسهه  أ  يجههدوا فيههها شههي ًا ي كهه  مههن فضههال  

 النا  

يسكن   القص ر الضاخرة  وآخهرو  ي لهدو  ويعي ه   ويم ته   دناك من 

 القديمة.« للهب»وفب « ب مباب»فب ال  ارع  رأيت د اء فب مدينة 

لاه  حافهة أههر « لار لا مهها»و« أهدوة العامهاء»أمهام « لكنه »وفب مدينهة 

  وجهههد  النههها  بنههه ا رأضسههههم ل ً ههها ل ههه ائية وإاا دههها بهههبعك «ك نهههتن»

 يها ويبيت   فيها  ودذه دب ك  حياتهم.ارقم ة  ويعي    ف

ا  دذه الهند بالل التناقضا : فيها الضالمضة والدكاترة  وفيها ارميه   ... م ه

 يكتب  . يقرأو  وا الماليين من ارميين الذين ا

 لهد فهب طبقهة ثم دب بالل الطبقا   التب ي لد ك  رأسا  لايها  كه  رأسها  ي

 يرتقب منها. يستطيع أ  دب قدره اربدب  وا

 دناك أربع طبقا :

 دناك الذين خاق ا من فم اإلل  

 والذين خاق ا من ذرالب اإلل  



 80 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

 والذين خاق ا من فخذب اإلل  

والههذين خاقهه ا مههن تحههت أقههدام اإللهه   ودهه اء دههم الطبقههة المنحطههة الههذين 

يقربهه    يمسهه أهم وا ارأجهها . كهها  الهنهه ل قههديًما ا« المنبهه ذين»يسههم أهم 

رأهههم أجههس ورجههس  رلهه  أ  قههام بعههك مصههاحيهم وخضضهه ا مههن دههذا  مههنهم  

 وخص ًلا بعد اتصال الهند بالعالم  واتصال العالم بها.

وازال المتدين   منهم ينكرو  التعام  مع دهذه الطبقهة  ودهب تمثه  معظهم 

الهند  أغابية الهند الساحقة من دذه الطبقة المنب ذة المنحطة التب ينظهرو  رله  

أأهم أحهها مههن البهههائم وأذل مههن الكههالب  بهه  دههم يعبههدو  البهههائم ألههحابها كهه

المعروفههة  ودهه اء لههم يقههارب ا أ  « الكهه برا»ويعبههدو  الحيهها  وخالههة حيههة 

 يك أ ا بهائم أو يك أ ا بقًرا أو يك أ ا حيا  

يسهتطيع أ  يرتقهب منهها. يمكهن  جتمع الطبقا   مهن ولهد فهب طبقهة افهذا م

الهدرجا  ... لاهه  الماجسههتير ولاهه  الههدكت راة  أ  يهتعام ويحصهه  لاهه  ألاهه 

ولا  ارمتاذية  وربما كا  أابغة من أ ابغ العام  ويعتهرو له  العهالم ويعطيه  

يظه  فهب  فهب العاه م  ومهع دهذا« أ به »ألا  الدرجا   يمكن أ  يأخذ جائزة 

 حياة لإلأسا  فيها  طبقت   الطبقا  قدرية ا

 دذه دب الهند.

 مالم الهند كا  شي ًا جديدًا وغريبًا لا  دذا المجتمع.ولذلك حينما لخ  اإل

لخ  اإلمالم الهند من وقت مبكر ... فب القر  ارول الهجهرب  لخاهها لهن 

 طريق الضتا  ولن طريق العاماء والدلاة والتجار.

بن محمهد الثقضهب   بن القامم أول من فتا الهند د : ذلك ال اب المسام محمد
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ود  الذب أرما  رل  تاك البالل  ود  شاب فهب ريعها  لم الحجاج الثقضب   ابن

  وإهه  ياهها لاهه  ة مههن لمههرهشههباب  ومقتبهه  لمههره. كهها  فههب السههابعة ل ههر

الحجههاج ليبعثهه  قائههدًا لاجههيم اإلمههالمب  ليههذدب رلهه  دههذه الههبالل  وأأهها رأيههت 

 «.بن القامم محطة محمد»محطة قطار بالقرب من كرات ب اممها 

 ب الطم ل الذب قال في  ال الر:بن القامم دذا ال ا محمد

 ر  السهماحة والمهروءة والنهدى

 

 بهههن محمهههد  بهههن القامههم لمحمههد

 قال الجي ش لسهبع ل هرة حجهة 

 

 يا قهرب ذلهك مه للًا مهن م لهد 

دههذه السههن ولههيس لهههم مثهه  لايهها  ليعههرو ذلههك شههبابنا الههذين يعي هه   فههب  

 آمال كبيرة يتعاق   بها ويعي    لها. وا

الثامنههة  بهن زيهد قهال الجهيم وده  ابهن اإلمهالمب: أمهامة دكهذا كها  ال هباب

بهههالل لهههم يعرفهههها مهههن قبههه   ودههه   ل هههرة  ودهههذا قهههال الجهههيم ولخههه  بههه  فهههب

 السابعة ل رة  ابن

لخ  اإلمالم مبكًرا فب دذه البالل  وكاأت الهنهد تابعهة لادولهة ارم يهة أوًا  

ههها ماهه ك كبههار مههن ثههم لادولههة العبامههية بعههد ذلههك  ثههم لادولههة العثماأيههة. ثههم حكم

المغ ل  حكمه ا الهنهد أحه  لهدة قهرو  وتركه ا فيهها آثهاًرا وا هحة وبصهما  

  كهها ين وحضههارتهم. وخصههائي رمههالتهم. مههابينههة  تههدل لاهه  رقههب المسههام

دهههذه التحهههف  دهههذه الضنههه   الراقيهههة وا الهنههه ل يعرفههه   دهههذه الحضهههارة وا

 المعمارية.

تضخههر بهه  الهنههد اآل  مههن آثههار مههياحية يتضههرج لايههها ويطاههع لايههها  كهه  مهها

السيال من أأحاء العالم د  من آثار المسامين: القاعة الحمراء فب للههب  منهارة 
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السههبع ودهه  تحضههة معماريههة فنيههة  قطههب الههدين  تههاج محهه  رحههدى لجائههب الههدأيا

لهل. رلهها. ...  أظيهر الج امهع الكبهرى  الحهدائق التهب اأظير لها فهب العهالم   ا

أشياء كثيرة جدًا فب الهند وبعضها اآل  فب باكستا  وفب بهنجالليم  دهب مهن 

 لنع المسامين  فاإلمالم ترك آثاره دناك.

حكهم الهنهد ماه ك لظهام أقهام ا العههدل  وأ هروا الخيهر بهين النها   وفتحهه ا 

 المماليك  وأقام ا لولة العدل واإلحسا   وإا ا أكثر من ثماأية قرو .

ا  دنههاك تضههاو  بههين الماهه ك بعضهههم وبعههك  بعضهههم أحياأًهها اأحههرو وكهه

  الههذب اقتههرب مههن ال ثنيههة وقههرب «جههالل الههدين أكبههر»مثهه  الماههك الم ههه ر 

ال ثنيين وثار لا  لين   وكهال ينسهال مهن اإلمهالم أو قه : رأه  اأسهال ب خصه  

 من اإلمالم  وكال يسال الدولة اإلمالمية فب الهند من اإلمالم.

هللا لامسامين من ادتم ا بأبنائ   لامه ا أ  دهذا الرجه  مهيذدب  يكولكن ق

ويم    فايضع ا دمتهم فب أواله  ودكذا كها  دهم ذلهك العهالم المجهدل ال هيل 

ارحههد السههردندب  الههذب وجهه  جههه له لتربيههة أبنههاء دههذا الماههك  بههن لبههد أحمههد

لماهك  وإههر المنحرو  وفعاًل أثر فب أواله  وإهر دذا ارثر بعد وفهاة دهذا ا

فههب أحضههاله أكثههر مههن ذلههك  خص ًلهها فههب ذلههك الماههك العههالل الههذب لههرو فههب 

  ودهه  رجهه  كهها  ماًكهها ق يًهها «(84)أوراأههك زيههب (83)لههالمكير»التههاريل بامههم 

لههالًا شههجاًلا م منًهها لههالًحا  تمسههك باإلمههالم فههب أضسهه  وفيمهها ح لهه   وأ ههر 

 الدل ة اإلمالمية  وحكم الهند خمسين لاًما كاماة.

                                        

 أب زمام العالم أو قائد العالم. (83)

 أب زينة الما ك. (84)
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  يقهه م الايهه   ويحههاف  لاهه  الضهرائك والن افهه   ويقههرأ القههرآ   ويكتههب كها

القههرآ  بخطهه  الجميهه . كهها  يتعههيم مههن دههذا ارمههر  يأكهه  رزقهه  مههن كتابههة 

 المصاحف بخط   كا  آية فب حسن الخا.

بهن  قال لن  العالمة ال يل لاب الطنطاوب: د  مال  الراشدين بعهد لمهر

الضتهاوب الهنديهة »يعامه   أأه  ده  الهذب جمهع  . الكثيرو  منا ا(85)العزيز لبد

فههب المههذدب الحنضههب  ودههب فتههاوب م ههه رة  تعههد مههن المراجههع « العالمكيريههة

 المهمة فب الضق  الحنضب.

فهذا الرج  كا  من ثمرا  التربيهة الرباأيهة الصهالحة التهب قهام بهها العامهاء 

 الدلاة المجدلو  المرب  .

لاهند رل  أ  جاء اإلأجايز بمكهردم وكيهددم  المهم أ  المسامين إا ا حكاًما 

زال ا يعامه   لماههم حته     وا«شركة الهند ال رقية»ولخا ا رل  الهند بامم 

أقصهه ا المسههامين لههن الحكههم. ولههم يكتضهه ا بههذلك بهه  مكنهه ا لغيههر المسههامين  

 وحرم ا المسامين من حق قهم.

مين حته  وإ  ارمر كذلك  إ  دنهاك لهراع بهين المسهامين وغيهر المسها

اأتههه  رلهه  ذلهههك التقسههيم المعهههروو  اأقسههمت الهنههد وخرجهههت رلهه  لولتهههين: 

التههب دههب اآل  باكسههتا  وبههنغاللش  كاأههت باكسههتا  »دندومههتا   وباكسههتا  

 «.الغربية وباكستا  ال رقية

 اء لههم وبقههب لههدل كبيههر مههن المسههامين دهه  الههذب أتحههدا لنهه  اآل . دهه

                                        

رجهال »لن دذا الماك العظهيم فهب كتابه   رحم  هللااأظر ما كتب  ال يل لاب الطنطاوب  (85)

 «.بقية الخاضاء الراشدين»تحت لن ا   (220 - 210د )« من التاريل
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يههاجر كه  المسهامين رله  باكسهتا   كها  يمكهن أ   يستطيع ا أ  يههاجروا  مها

يمكههن أ  يتههرك دهه اء  مب رامههل الجههذور  لميههق ارثههر  ادههذا وجهه ل رمههال

مسههاجددم وبيهه تهم  ومدارمهههم ومههزارلهم وأر هههم وتههاريخهم  ولههذلك بقهه ا 

 فب أماكنهم.

يهدخاها أحهد  فقهد دهاجر  ند رل  اآل  فيها مسهاجد خاويهة ادناك بالل فب اله

لهندو  يريدو  أ  يحطم دا  ولكن المسامين يقضه    هد أداها أو دجروا. وا

 ذلك.

يعيم المسام   فب الهند وما أغابية مهن الهنهدو   ودهذه ارغابيهة تغاهب 

 لايها تيارا  متعصبة وأحزاب متعصبة.

 هده.  يتعصهب   له   وا يهمههم أمهر الهدين  وا دناك أأها  لامهاأي    ا

فقهد    دهذا ارمها  الدمهت ر الهنهدب اختار لنضس . وقهد قهام لاه فك  رأسا  وما

يتميز لطائضة من الط ائف  د طائضة أخرى. وقهام  قال ا: رأ  لمت ر لاماأب ا

ال هههير  الههذب كهها  لامسههامين فيهه  لور « حههزب المهه تمر»لاهه  أمهها  ذلههك 

 وأوالدا بعد ذلك.« أأديرا غاأدب»وابنت  «ج ادر أهرو»كبير  والذب رأم  

بين فب دذا الحزب  ر  لامسامين مكاأًها مرم قًها  وكا  المسام   لهم مكا 

فههب مقاومههة اإلأجايههز وفههب معركههة التحريههر. كهها  المسههام   ألاهه  لهه تًا فههب 

معركة التحرير من غير المسهامين  دهم الهذين قهالوا دهذه المعهارك  ولامهاردم 

 :مكا  لهم لورد

 أبه »  وم اأها «الكنكه دجب»شهيل الهنهد  وال هيل « محم ل حسن»ال يل 

الههذب حكههم لايهه  ااأجايههز باإللههدام ووقههف أمههام المحكمههة يترافههع « الكههالم آزال
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 ومرافعت  تحضة من تحف ارلب السيامب فب التاريل.

 كا  المسام   لهم لوردم فب معركة التحرير.

ولكن تغاب لا  الهند الي م تيارا  متعصبة كمها قاهت  وأحهزاب دندومهية 

يم باإلمههالم فايهههذدب رلهه  باكسهههتا   تقهه ل لامسههامين: مهههن أرال مههنكم أ  يعههه

تا . ودههذا فههب غايههة سههارحاهه ا رلهه  باكسههتا   دههذه ليسههت باللكههم  باللكههم باك

 وطنهم  ودم أبناردا ودم ألالء فيها. ندلهاالخطأ. ف

بعههك دههذه ارحههزاب المتعصههبة يحصهه  لاهه  مقالههد كبيههرة فههب البرلمهها   

حصا ا لا  أغابيهة  ودم كاأ ا يطمع   أ  يحصا ا لا  أغابية مطاقة ولكنهم

(  ودههذا لههيس بههارمر الهههين أيًضهها  %40أسههبية حهه الب أربعههين فههب المائههة )

 ولذلك أجد رخ اأنا المسامين يحس   بالخطر رزاء دذا التعصب المخ و.

 دناك م كال  لدة ي اجه أها:

 مشكلة الدعوم اِلسلمية: -1

تمهع بالهدل ة  المسام   لاش ا للاة فب الهند  أ روا اإلمالم فهب دهذا المج

اإلمالم لم ينت ر بالسهيف  الجهيم اإلمهالمب لخه  أمهاكن محهدلة وقاياهة جهدًا  

اإلمههالمية. اآل  أههرى المسههامين لكههن مههائر النهها  لخاهه ا لههن طريههق الههدل ة 

 يستطيع   أ  يدل ا بصراحة رل  اإلمالم. ا

منههذ لههدة مههن ا  أمههامت قريههة بكاماههها  ودههذه ديجههت ال ههع ر الهندومههب 

زاله ا بههم حته   قامت الدأيا ولم تقعد  وذدب ا رل  أد  دهذه القريهة ومهاالعام  و

 رلودم رل  وثنيتهم.

المسههام   فههب الهنههد لههيس لهههم حريههة الههدل ة كمهها ينبغههب  ولههذلك كاأههت 
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أصيحتب لهم أ  يدل ا بالحكمة والههدوء لو  رثهارة  هجة  رأههم حينمها أمهام 

ينبغهب فهب  أها   ودهذا الصهحف  ولماه ا اإللالأد  دذه القرية أ هروا فهب ا

 مث  دذا الباد.

 مشكلة األحواَ الشِصية: -2

دنههاك م ههكاة أخههرى  ودههب تتعاههق بالقههاأ    وخص ًلهها قههاأ   ارحهه ال 

ال خصية. قهاأ   ارحه ال ال خصهية حسهب الدمهت ر يحهاف  لاه  ال خصهية 

الق واإلرا والنضقها  الدينية لامسهامين  فاامسهامين قه اأينهم فهب الهزواج والطه

 يخالف لينهم. ينبغب أ  يضر، لايهم ما غيردا  واو

أ  يضر ه ا لاه  بين الحين والحين تث ر بعك القضايا  يريهدو   ولكن ما

ليس من لينهم  وآخردا منهذ لهدة مهن ا  حينمها حكمهت المحكمهة  المسامين ما

طه ال حياتهها أو تتهزوج  رذا لهم  طاقة بأ  تضر، لها أضقة مهن مطاقههاامرأة م

 تتزوج تظ  تأخذ أضقة من المطاق ط ال الحياة.

ا مهن ق له  تعهال : رً ولألمف أ  بعك المسامين ألط  د اء القضهاة مبهر

 ۢ ُ ِت َمتََٰ   ولكن أين دذا المتهاع [241]البقرة:  ۡلۡلَمۡعُروِفُۖ َحقًّا َعلَى ٱۡلُمتَِّقيَن{بِ }َوِلۡلُمََّلَّقََٰ

لامهرأة: مباهغ معهين بمثابهة تعه يك لهها  حته  يهريا  عط ود  المتعة التب ت   -

مهههن أضقهههة طههه ل الحيهههاة  وقهههد ألهههبحت امهههرأة أجنبيهههة  -لهههدردا و هههميردا 

 بالطالق؟ 

دذا ر  المرأة لنددم متصاة بزوجها  بمجرل أ  تتزوج المهرأة الهندومهية 

ا لحمههة فههب تصههبا جههزًءا مههن كيهها  الههزوج  تنضصهه  لههن أبيههها وأمههها  وتصههب

زوجههها. وكهها  المتبههع مههن قبهه  أ  المههرأة تكهه   تبعًهها لزوجههها فههب الحيههاة وفههب 
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الممهها   فحينمهها يمهه   الههزوج يجههب لاهه  المههرأة أ  تحههرق أضسههها لتاحههق 

 بزوجها   دذا كا  المتبع  وازال بعضهن يضع  ذلك رل  الي م.

 فهم لنددم دذا ارمر.

  دهب منه  وده  منهها رله  أ  لكن اإلمالم يقه ل: المهرأة دهب زوجهة الرجه 

  من حقها أ  تهرتبا بغيهره وأ  تتهزوج ةتطاق. رذا طاقت ألبحت امرأة أجنبي

 غيره  وأ  تع ل رل  أمرتها ارلاية ... رل  أبيها وأمها.

فاهههذلك أرالوا أ  يضر ههه ا لاههه  المسهههامين قهههاأ   النضقهههة اربديهههة لامهههرأة 

 المطاقة.

  واحد  وكها  فهب دهذا ااتحهال قه ة وثار المسام   جميعًا ووقض ا وقضة رج

كهها  يضر هه . وأأ ههأ  سههتطع القضههاء الهندومههب أ  يضههر، مههالامسههامين  فاههم ي

مهه  اآل  العالمههة المسههم   مجاًسهها لالحهه ال ال خصههية لعمهه م الهنههد  ودهه  يرأ

 الحسن الندوب. ال يل أب 

 مشكلة التعليم: -3

العامهاأب يضهمن دناك أيًضا قضية تتعاهق بهالتعايم  المضهرو، أ  الدمهت ر 

دها  وأ  يكه   التعاهيم محايهدًا لك  ف ة أ  تعام أوالدا لينها بالطريقهة التهب ترا

 يضر، لقيدة من العقائد لا  المتعامين. ا

ولكن الذب حدا اآل  أ  التعاهيم ألهبا يتضهمن لقائهد دندومهية  ويهدر  

ههم  جه ل لو ب وثنب تماًما  وكأ  المسهامين االطالب فب الهند كأأها باد دندوم

اهيم وج ل لإلمالم فب دهذا الباهد  وبهدأ يغيهر التع ويدر  تاريل الهند لا  أ  ا

 يحج لاي  المسام  . العقاية التب تتعام  ودذا ما
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 مشكلة اللَة: -4

ودهب لغهة خاهيا « أورلو»أيًضا دنهاك م هكاة الاغهة  المسهام   لغهتهم لغهة 

العربهههب  ودنهههاك أجهههد مهههن الضارمهههية والهنديهههة والعربيهههة  وتكتهههب بهههالحرو 

الحك مة تريد أ  تقاوم دذه الاغة وأ  تحذفها من التعايم ومن الحياة؛ رأهها لغهة 

 اإلمالم والمسامين لغة الثقافة اإلمالمية  والعا م اإلمالمية.

 مشكلة األمن: -5

دنههاك م ههكاة أخههرى تتعاههق بههأمن المسههامين  المسههام   بالتبههاردم أقايههة 

فظا  وال ايا  رله  ا هطهال اركثريهة  وتقه م يتعر    فب كثير من المحا

 بين الحين والحين الطداما  لم ية لنيضة.

الههذب دههدم  وخطبههت فههب شههأأ  خطبههة مههن « بههابرب»زلنهها أههذكر جههامع  وا

  وكيهف ددمه  ده اء بهزلم أأه  كها  تحته  معبهد إلله  مهن (86)ف ق دذا المنبهر

ًرا مهن اآلثهار اإلمهالمية آلهتهم  ودذه حجة يق ل أهها كامها أرالوا أ  يههدم ا أثه

 بزلم ارماطير التب لنددم  والتب ليس لهم حقيقة تاريخية.

 المشكلة ا لتصادية والسياسية: -6

يأخهههذو  حقههههم  لمسهههام   اودنهههاك الم هههكاة ااقتصهههالية والسيامهههية  فا

فههب  يأخههذو  حقهههم فههب الجههيم وا تهم العدليههة فههب وإههائف الدولههة  ابنسههب

فهب غيردها. ودهذا يه ثر لاه  ال  هع  ئف اإللاريهة وافهب ال إها ال رطة وا

ااقتصههالب لامسههامين  فكههأأهم ليسهه ا مهه اطنين فههب الدولههة  بحيهه  ينتضعهه   

بجيراأههها  كغيههردم. قايهه  مههن المسههامين يمسههك   بههبعك ال إههائف الكبيههرة  

                                        

 .(46رل   36د )زء من اأظردا فب دذا الج (86)
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ود اء من بقايا العهد اإلأجايزب  وأما فب لههد اامهتقالل فيكهالو  يطهرلو  

 دذه ال إائف. المسامين من

ينقهههذ  الجمالهههة اإلمهههالمية فهههب الهنهههد  واوكههه  دهههذا ي هههك  خطهههًرا لاههه  

المسامين من دذا را أ  يت حدوا  وأأا قاهت دهذا حينمها كنهت دنهاك  وقاهت لههم 

 دذا من قب .

وأأا زر  الهند خمس مرا   وفب رحدى المرا  حضر  أكبر تجمهع فهب 

ًمهها لاهه  تأمههيس جامعههة حيههاتب فههب ااحتضههال بمههرور مائههة وخمسههة ل ههر لا

  وحضهر دنهاك أحه  مايه أب شهخي  «أزدهر الهنهد»التب يسم أها « لي بند»

أكبر تجمع رأيت  فب حياتب  وتكامت كامة وقات لههم: أأهتم أقايهة  ولكهنكم لسهتم 

يمكهن أ  تقه م لكهم  اإلمهالمب الثهاأب فهب العهالم  وا بالعدل القاي   أأهتم التجمهع

لههرو أ  ارقايهها  فههب العههالم كاهه  تتضههام وتههتالحم قائمههة را رذا ت حههدتم  أأهها أ

وتت حد فيمها بينهها لتحهاف  لاه  د يتهها وشخصهيتها وحرماتهها وحق قهها أمهام 

اركثرية  ورا أكات ومحقت وليست بارقدام. ك  ارقايها  تتجمهع وتت حهد را 

 ارقايا  اإلمالمية لألمف.

« اي أًها أو يزيهدو سه   ممائهة وخم»قات: وأأتم مث  لهذا  أأتم لهدل  هخم 

واحهههدًا كالبنيههها  المرلههه د؟ كهههن  تقضههه   لهههضًا تتحهههدو ؟ لمهههاذا ا لمهههاذا ا

ش ت مهن خهريج أب جامعهة مهن لي بنهد  أو مهن مدرمهة مظهادر العاه م  أو  ما

مههن اإللههالل  أو الضههالل  أو أههدوة العامههاء ... كههن مههن أدهه  الحههدي   أو مههن 

الههة شهه ت  ألسههت مههن أب جمالجمالههة اإلمههالمية  أو مههن جمالههة التبايههغ أو 

 هللا وأ  محمدًا رم ل هللا؟ رل  را مساًما ت هد أ  ا
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يصهير به  المسهام مسهاًما ... لاه  الحهد ارلأه  مهن  أجتمهع لاه  مها لماذا ا

ب يريهد أ  اإلمالم؟ يكضب أ  أك   من أد  القباة  لنقف معًا  د دذا التيار الذ

اريهدب أمهام دهذا المكهر الكبهار   يج ز أ  أقهف مكته فب يقتاعنا من جذورأا  ا

والكيد العظيم  الذب يكيده لنا ألهدارأا  وقهد حهدلوا الههدو  وو هع ا الخطها  

 وقدروا المراح   وشرل ا فب التنضيذ  وبدأ  تظهر النتائج.

ا يجهه ز لنهها أ  أقههف متضههرجين  أو أصههم آذاأنهها  وأغههم أبصههارأا  وأههدفن 

أ  بههد  ا المصههير يزلجنهها ويقاقنهها.ررومههنا فههب الرمههال  والحقههائق ت اجهنهها  و

أ  بههد  ا أقههف وأحههدل أيًضهها دههدفنا وأضههع خططنهها  أسههتطيع أ  أضعهه  الكثيههر 

 أرق  بمست ى المسامين فب الهند ... المست ى الثقافب والتعايمب.

قاهههت لامسهههامين دنهههاك: أطاقههه ا أبنهههاءكم وبنهههاتكم مهههن تالميهههذ الجامعههها  

راءة والكتابهة  والمساما  ألف باء القهوالمدار  فب العط   يعام   المسامين 

 يكتهب  يقرأ وا ق  المسام فب دذا العصر أميًا ايج ز أ  يب يمح   ارمية. ا

من حماة يق لدا العاماء والهدلاة لرفهع المسهت ى الضكهرب والتعايمهب لههذه بد  ا

 ارمة.

ومن أاحية أخرى: يجهب أ  أرفهع المسهت ى ااقتصهالب لامسهامين  بمعنه  

نهم إلأ ههاء م مسهها  وشههركا . قههد أ  يتعههاو  المسههام   فيمهها بيههبههد  ا أأهه 

كثيهر  والبحهر القايه  يستطيع الضرل وحده أ  يصنع شي ًا  ولكهن القايه  لاه   ا

بد أ  أتعاو  فيما بيننا حت  أرفهع شهأ   من قطرا   والجب  من حصيا   فال

 المسامين اقتصاليًا.

ليًهها  بمعنهه  أ  بعضههنا يسههالد بههد أ  أرفههع مههن شههأ  المسههامين اجتما وا
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بعًضا  الق ب يأخذ بيد الضعيف  والمان يصهب لاه  الضهارغ  والغنهب يعطهف 

المٱٱؤمن للمٱٱؤمن كالبنيٱٱا  يشٱٱد بع ٱٱه »لاهه  الضقيههر  فههنحن أمههة واحههدة  و

 .(87)«ابع ً 

بههد أ  أخطهها لامسههتقب   وأتجمههع فيمهها بيننهها  وأنسهه  الخالفهها  الجاأبيههة  ا

ال جهه ل اإلمههالمب: دهه   امعركههة الكبههرى معركههةوالمعههارك الجزئيههة  وأقههف ل

ا »و« هللا أكبهر»أبقه ؟ ده  تظه   أك  ؟ د  أبقه  فهب الهنهد أو ا أك   أو ا

 ترتضع بها الميز  أو ا؟« رل  را هللا

 ينبغب أ  أق ل  إلخ اأنا وأكرره. دب القضية ارمامية  ودذا ما دذه

مههن اادتمههام  وألههبا هللا أأههب وجههد  كثيههًرا مههن الهه لب وكثيههًرا  وأحمههد

أ  ي اجههه ا دههذا الخطههر  بههد  وا المسههام   يعرفهه   الخطههر الههذب يهه اجههم 

 خطر التعصب والكرادية  د ال ج ل اإلمالمب.

د فهب المنهاطق الجديهدة يسمح   بإقامهة مسهاج ا -أب الهندو   -رأهم اآل  

العريقههة  « حيههدر آبههال»تكهه   شامههعة وامههعة ... مههر  فههب مدينههة  وكثيههًرا مهها

أجد فيهها أيهة مسهاجد  قاهت  فيها مساجد  والمدينة الجديدة االمدينة القديمة أجد 

لهم: أا ي جد دنها مسهام  ؟ قهال ا: ي جهد كثيهرو   قاهت: أيهن يصها  ؟ قهال ا: 

ل ا: السهاطا     لههم مسهاجد؟ قهايكه فهب المدينهة القديمهة  قاهت: ولهم ايصا   

تسههما بإقامههة مسههاجد  بهه  بههالعكس دههم يريههدو  دههدم المسههاجد القديمههة ر   ا

                                        

رواه البخههارب ومسههام والترمههذب والنسههائب  كاهههم لههن أبههب م مهه  ارشههعرب ررر.  (87)

والمهرال مهن الحهدي  كمها أو ها العالمهة المنهاوب: بعهك المه منين لهبعك كالبنيها  أب 

بعضه   رفة أخي  كمها أ  بعهك البنيها  يقه بالم من ا يتق ى فب أمر لين  ولأياه را بمع

 (.9143( برقم )6/252« )يرفيك القد»
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امتطال ا بحجهة أو بهأخرى. يسهتطيع المسهام   أ  يقيمه ا المسهاجد الصهغيرة 

 فب القرى بعيدًا  أما فب المد  فال يستطيع   شي ًا.

بهههد لامسهههامين رذ  أ  ي اجهههه ا مصهههيردم ب هههجالة  وبهههذكاء  وبعقههه   ا

 مة.وحك

ولا  المسامين فب العالم العربب والعالم اإلمالمب أ  ي دوا أزردهم ... أ  

يجهه ز  أ  دهه اء المسههامين جههزء مههنهم. ا يقضهه ا وراءدههم ... أ  ي ههعروا الهنههد

لك  جمالة أ  تعيم وحددا  ولك  شعب أ  يتصرو وكأأ  وحده فهب العهالم  

 ا.ل  فعانا ذلك ركانا واأتهكت حرماتنا  و يعت حق قن

أحن رأما أك   ق ة رذا اتحدأا  ااتحال يق ب القاة  والتضرق يضعف الكثهرة. 

الكثههرة تضههعف بتضرقههها  والقاههة تقهه ى باتحالدهها  وهللا تعههال  قههد حههذرأا مههن 

لُواْ َوٱۡختَلَفُوَوَ  تَُكونُواْ كَ }التضرق:    َجآَءهُمُ  اْ ِمۢن بَۡعِد َماۡللَِّذيَن تَفَرَّ
ٓ ُتُۚ َوأُْولََٰ  ِٱَك لَُهٱۡم ٱۡلبَيِّنََٰ

  ولههيس ارمههر مقصهه ًرا لاهه  مهه ء العاقبههة فههب [105لمههرا :  ]آل َعٱٱذَاٌب َعِظٱٱيٞم{

  ولكهن مه ء العاقبهة [106لمهرا :  ]آل {ُوُجٱوج}يَۡوَم تَۡبيَ د ُوُجٱوٞج َوتَۡسٱَودد اآلخرة 

َيُعٱواْ َِتَفۡ }فب الهدأيا أيًضها  فقهد قهال تعهال :  ]ارأضهال:  ِريُحُكٱۡم{َهَب لُواْ َوتَٱذۡ َشٱَوَ  تَنََٰ

46]. 

  تِتلفٱٱوا ِٱٱِ  مٱٱن كٱٱا  لٱٱبلكم اختلفٱٱوا » :لهها  هللا لايهه  ومههاموقههال 

 .(88)«ِهلكوا

هللا تعال  لب ولكم  فامهتغضروه مهن كه  ذأهب  رأه   أق ل ق لب دذا  وامتغضر

 د  الغض ر الرحيم  والل ه يستجب لكم.

                                        

 «.القر اوب»متضق لاي  من حدي  ابن مسع ل  (88)
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 الخطبة الثاأية:

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

اء الزكههاة  ودههب الههركن الثالهه  فههب اإلمههالم بعههد تههأركهها  اإلمههالم: ري مههن

 ال هالتين ورقامة الصالة.

وقههد قههر  القههرآ  الزكههاة بالصههالة فههب ثماأيههة ول ههرين م  ههعًا  منهه  ق لهه  

مَ تعههال :  ٱٱلَوَٰ ِِ  تَٱٱابُواْ َوأَلَٱٱاُمواْ ٱلصَّ لدٱٱواْ َسٱٱبِيلَُهۡم{ َوَءاتَٱٱُواْ  }َِٱٱ َِ مَ َِ َكٱٱوَٰ  [5]الت بههة:  ٱليَّ

يخاههب مههبي  الم ههرك را بالتزامهه  بالبعههد لههن ال ههرك ورقههام الصههالة وريتههاء  ا

 الزكاة.

نُكُۡم ِِٱق وفب اآلية ارخرى:  ِِۡخَوَٰ مَ َِٱ َكٱوَٰ مَ َوَءاتَٱُواْ ٱليَّ ٱلَوَٰ ِِ  تَٱابُواْ َوأَلَٱاُمواْ ٱلصَّ }َِٱ

يِن{ الصههالة يسههتحق المههرء أخهه ة المسههامين الدينيههة را بإقامههة  ا [11]الت بههة:  ٱلٱٱدِّ

 وريتاء الزكاة.

َّۡ َوَرحۡ }هللا را بإيتاء الزكاة ورقامة الصالة:  وا يستحق رحمة َمتِق َوِسٱعَۡت ُكٱ

ُۚ ََِسأَۡكتُبُهَ  َّقُوَ  َويُؤۡ َشۡقءو مَ َوٱلَِّذيَن هُم بِ ا ِللَِّذيَن يَت َكوَٰ تِنَٱا يُۡؤِمنُٱوَ {  تُوَ  ٱليَّ ]ارلهراو:  ايََٰ

ُۚ يَٱۡأُمُروَ  بِٱۡلۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهٱۡوَ  ُمؤۡ ٱۡلُمۡؤِمنُوَ  َوٱلۡ وَ }  [156 ُت بَۡعُ ُهۡم أَۡوِليَٱآُء بَۡعٱ و ِمنََٰ

 ِٱٱٱَك َويُِقيُمٱٱٱوَ  َعٱٱٱِن ٱۡلُمنَكٱٱٱِر 
ٓ َ َوَرُسٱٱٱولَهُٓعُۚ أُْولََٰ مَ َويَُِّيعُٱٱٱوَ  ٱَّللَّ َكٱٱٱوَٰ مَ َويُۡؤتُٱٱٱوَ  ٱليَّ ٱٱٱلَوَٰ ٱلصَّ

}ُ  مهن أمهر بهالمعروو وأهه  هللا را يسهتحق رحمهة ا [71]الت بهة:  َسيَۡرَحُمُهُم ٱَّللَّ

 لن المنكر وأقام الصالة وأت  الزكاة.

وقد أقامت وزارة اروقاو لندوقًا لازكاة  فمن لهيس له  أقهارب يعطهيهم أو 

يجه ز أ     دهذا الصهندوق  وليبهر  ذمته   واأأا  يعهرفهم تماًمها  فايهدفع رله

ب فهب   فهال يكسهتعهال هللا  يغاب  ال ا وحهب الهدأيا وحهب المهال  ويضهيع حهق
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 أخرى. لأيا وا

ينضعنهها  وأ  ينضعنهها بمهها  يضقهنهها فههب ليننهها  وأ  يعامنهها مهها أ  تعههال هللا  أمههأل

 لامنا  رأ  مميع قريب.

* * * 
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 (89)القنباة الن وية الباكستاأية وقضية ك مير -6

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

تضههر، لاهه  اإلأسهها  تزاحمههت لاههب فههب دههذه اريههام الم  هه لا  التههب 

المسهههام أ  يتحهههدا لنهههها  أو يعاهههق لايهههها  ويهههذكر رخ اأههه  المسهههام   بهههها  

 وب اجبهم أح دا.

أأتحههدا لههن قضههية المسههامين ارولهه  التههب مازلنهها أبههد  فيههها وأعيههد  ولههن 

قضهههية المسهههجد ...  قضهههية القهههد ...  ينتههههب الحهههدي  لنهههها: قضهههية فاسهههطين

أجد لألمهف مهن يقه م ب هأأها  والتب اتب تتعر، رشد ارخطار  ارقص   ال

كما يجب القيام را أول ك اربناء الذين و ع ا ررومهم لا  أكضههم وأرواحههم 

: أبناء حما  والجهال  ومن لهدا ذلهك فههم لز وج هلل  فب أيديهم  وقد بال دا

 فب غضاة اد    وفب غمرة ماد  .

لسههت مقتنعًهها باإلشههارة:  ا العبههارة ابصههري« أتنيههاد »لاهه  حههين يقهه ل 

« مهن الضهرا  رله  النيه »رائي  زال ي كهد أ  ماهك رمه بالسالم مع العهرب  وا

زال رجههال الكهه أجر  ارمريكههب يعانهه   أ  مههضارة أمريكهها مههتنتق  رلهه   وا

 القد  فب العام المقب .

 د  أتحدا لن دذه القضية؟

                                        

الم افههههق  دههههـ3/2/1419اب بالدوحههههة يهههه م الجمعههههة ألقيههههت بجههههامع لمههههر بههههن الخطهههه (89)

 م.29/5/1998
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أو أتحهههدا لهههن قضهههية أخهههرى فر هههت أضسهههها فهههب تاهههك اريهههام: قضهههية 

أكبهههر باهههد رمهههالمب تعهههر، لامههه امرا  وتعهههر، لامغهههامرا   رأدوأيسهههيا؟ 

المهه امرا  مههن القهه ى الغربيههة الكائههدة والحاقههدة التههب تضههمر ال ههر لامسههامين  

والتههب لههز لايههها أ  يكهه   فههب النمهه ر ارمههي ية أمههرا  رمههالميا : رأدوأيسههيا 

وماليزيا  فكال  كيددا  ومكر  مكردا  حت  ت قع دهذين الباهدين اإلمهالميين 

 م كال  اقتصالية  لتن غ  دذه البالل بأأضسها وبمتالبها لن طم حاتها. فب

هللا أ  تتغاههب ماليزيهها لاهه   حههدا فههب ماليزيهها  وأرجهه  ر  شههاء دههذا مهها

مصالبها ومتالبها  كما احظهت ذلهك فهب زيهارتب القريبهة لهها  ودهب متغابهة 

 هللا. لايها ر  شاء

...  وجههد اامههتبدال زرع الضسههال أدوأيسههيا فقههد كهها  فيههها اامههتبدال  ورذارأمهها 

اليين بهههه  الههههذين يسههههرق   ال ههههع ب بههههالم...  زرع السههههرقا  وااغتصههههاب

أل  رليه    ا مهن رثهارة وا هطرابا  أل  رله  مهاحهد بالباليين  ودذا مبب ما

المسهتبد  ووجه ل حك مهة جديهدة تعاهن اإللهالل « الدكتات ر»واأتهت بخروج 

هللا قصههد  جراء اأتخابهها   ولاهه السيامههب واإللههالل ااقتصههالب  وتعههد بههإ

أدوأيسهيا رهللا أ  ي فق الحك مهة الجديهدة فهب خط اتهها إلخهراج  السبي   وأمأل

 من أزمتها.

 أأتحدا لن دذ القضية؟

 أم أتحدا لن قضية أخرى فر ت أضسها لا  العالم؟

دذه القضية حدثت بارمس فقا: رأها القنباة اإلمالمية الن وية  رأها التضجيهر 
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  خمههس تجههارب أجرتههها لولههة باكسههتا  اإلمههالمية رلًا (90)الباكسههتاأب النهه وب

لا  التجارب الهندية التهب كاأهت ت هك  خطهًرا أكيهدًا لاه  باكسهتا   به  لاه  

العالم اإلمالمب كا   فالهند متحالضة تحالضًا إادًرا وخضيًّا مع رمرائي   يجهب أ  

 أعام دذا أيها اإلخ ة.

متحالضههة مههع رمهرائي   رمههرائي  تم لههها اقتصههاليًّا  وتعينههها مهن قههديم والهنههد 

م  1969تكن ل جيًّههها  ومهههالدتها فهههب أول محطهههة لاطاقهههة أأ هههأتها الهنهههد مهههنة 

زالههت متعاوأههة معههها  رأههها تههرى أ  لههدودا ارول وخصههمها الاههدول دهه   ومهها

باكستا   وباكستا  جمه رية رمالمية. فإمرائي  تعاهم مهن ده  لهدودا  وتهرى 

 البالل اإلمالمية كاها ألداء لها.أ  

ولذلك كاأت تعم  بك  جهددا لاحيا لة بهين باكسهتا  وال له ل أو الهدخ ل 

فههب النههالب النهه وب  كمهها حالههت قبهه  ذلههك حينمهها  ههربت المضالهه  النهه وب 

العراقب  وكما فعات قب  ذلك حين قتات ألهدالًا مهن الخبهراء المصهريين الهذين 

والعبقريا  الذين ولها ا رله  لرجها  لاليهة  يدرم   فب الغرب  من الن ابغ

 زالت رمرائي  وراءدم حت  قتاتهم. جدًا فب الضيزياء الن وية  فما

                                        

م وكتب ارمتاذ الهدكت ر أحمهد العسهال مهن دنهاك 1998ماي   28كا  ذلك ي م الخميس  (90)

يق ل: وكم كا  ابتهاج ال عب لظيًمها وفرحه  غهامًرا بنجهال التجهارب حهين خهرج النها  

رلهه  ال هه ارع فههب كهه  مكهها  ي زلهه   الحاهه ى  ويههذدب   رلهه  البرلمهها  لاتعبيههر لههن 

ضجيههر  مههعالتهم  ثههم كيههف كاأههت المسههاجد غالههة بالنهها  يهه م الجمعههة التههب تاههت يهه م الت

أ  يحض   لز وج وأقيمت لا ا  ال كر ومد  اركف وابتهات القا ب بالدلاء رل  هللا 

باكستا  ويعينها لا  الدفاع لن اإلمالم والذول لهن حمهاه وحرمه   شهبء فهاق ال لهف 

 14  1303 يتية: العدل )مجاة المجتمع الك»وذرفت الدم ع تضرًلا وشكًرا لاحب القي م 

 م(.9/6/1998 - دـ1419لضر 
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لههحيا لههم يثبههت البهه ليس ولههم تثبههت التحقيقهها  أيههالب رمههرائي   ولكههن كهه  

 الدائ  وك  البرادين ت ير بألابع ااتهام رل  رمرائي .

لهند  د باكستا   وكاأهت فهب رمرائي  تعرو من لدودا  ولذلك تقف مع ا

تههرل لاهه  التضجيههرا   ريههد أ  تضههرب باكسههتا   ههربة حتهه  ادههذه اريههام ت

 هللا معها. الن وية الهندية  ولكن باكستا  كاأت يقظة  وكاأت حذرة  وكا 

ولههم تسههتطع رمههرائي  أ  تحقههق أدههدافها فههب  ههرب باكسههتا  ومنعههها مههن 

ُ خَ ُكٱٱُرو َ َويَمۡ }تضجيراتههها الن ويههة الناجحههة:  ُُۖ َوٱَّللَّ ِكٱٱِريَن{ۡيٱٱ َويَۡمُكٱٱُر ٱَّللَّ ]ارأضههال:  ُر ٱۡلَمَٰ

30]. 

ته از  »  تحقهق الته از  النه وب ألباكستا  أ  ترل دهذا الهرل  وبد  ا كا 

 كما يق ل  .« الرلب

م وباكسههتا  تعمهه  جهههددا حتهه  تحقههق القههدرة الن ويههة  1976ومنههذ مههنة 

أقهام ا الهدأيا وأقعهدودا حينمها والغرب يكيد لها ويتهربي بهها ويحهاول منعهها و

 من دنا أو دناك.« الي راأي م»امتطال ا أ  يأت ا ببعك مالة 

 - م1974منهذ أ  فجهر  الهنهد تضجيراتهها اروله  مهنة  - ولكن الباكستاأيين

 لمم ا ولزم ا وألروا لا  أ  يمتاك ا القدرة الن وية  ودذا من حقهم.

لمسههام   بعضهههم بعًضهها بمهها ولهههذا فههنحن أهنههن أأضسههنا  ويجههب أ  يهنههن ا

 حققت  باكستا  المسامة.

لقد أقاقت دهذه التجربهة الباكسهتاأية الغهرب كه  اإلقهالق  وأرلبهت رمهرائي  

ك  اإلرلاب  وأزلجت الهند ك  اإلزلاج  وزلزلت القه ى المعاليهة لإلمهالم 

 ألرب لم؟ فب أأحاء العالم زلزاًا  لم؟ اوالمتربصة بالمسامين 
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 الدياأا  المختاضة الق ة الن وية: امتاك النا  من

ممثاهة فهب رمهرائي  ماكهت  - لا  رغم قاة ألدال أداها فهب العهالم - اليه لية

القنباههة الن ويههة. تمتاههك رمههرائي  أكثههر مههن مههائتب قنباههة أ ويههة تهههدل بههها العههالم 

 العربب والعالم اإلمالمب  تمتاك ترماأة أ وية بتأييد الغرب وتم ي  الغرب.

ممثاهة فهب « البروتسهتاأتية»بمهذادبها الثالثهة الكبهرى: المسهيحية  والمسيحية

ال ايههها  المتحهههدة ارمريكيهههة وبريطاأيههها تماهههك القنباهههة الن ويهههة  والمسهههيحية 

ممثاهههههة فهههههب فرأسههههها تماهههههك القنباهههههة الن ويهههههة  والمسهههههيحية « الكاث ليكيهههههة»

 ممثاة فب روميا تماك القنباة الن وية.« اررث ذكسية»

 القنباة الن وية ممثاة فب الصين.والب ذية تماك 

 والهندومية تماك القنباة الن وية ممثاة فب الهند.

 يماك اإلمالم؟ فاماذا ا

 يماك الق ة؟ ا  اإلمالم وحده أ  يك   ألزل الماذا يضر، ل

 تماك باكستا  المسامة الق ة الن وية والقنباة الن وية؟ لماذا ا

   يدخا ا العصر الن وب.ر  من حق باكستا  ومن حق المسامين أ

بهين النهاب الجهارل أو المخاهب ...  ا يمكن أ  يق م مالم بين مساا وألزل

يقه م أبهدًا بهين القه ب  ... بهين الهذئب والحمه . السهالم ا الجارل والاحم الطرب

والضعيف  ورأما الذب يتحقق د  قهر الق ب لاضعيف  وميطرة المساا لاه  

 ارلزل.

    قال بارمس فب ثقة المه من وريمها  ال اثهق: اآلر  رئيس وزراء باكستا
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أمنهع أ  أقهيم معادهدة لهدم التهداء بيننها وبهين  أضتا بهاب الحه ار مهع الهنهد  وا

 الهند.

س وزراء من منطاق امهتالك القه ة الن ويهة يتحهدا رئهي...  من منطق الق ة

 يماك شي ًا فماذا يستطيع أ  يضع ؟ باكستا   أما رذا كا  ا

باكسهتا   ولهم أسهمع لهيحة لهنعت  م قهد دهاج دياجه  مهن أجه  مها  العالر

 تأييدًا ق يًا من بالل العرب والمسامين. ق ية وا

مههههر  لياهههة أمهههس رمهههمع اإلذالههها  وأرى القنههه ا  المختاضهههة  فاهههم أجهههد 

مسهام يقه ل: أحهن  تصريًحا لرئيس مسام أو ماك مسام أو أمير مسام أو مس  ل

 دذا الخ و؟ لم ك  دذه الهزيمة النضسية؟ألرب لم ك   مع باكستا   وا

يهدل باكستا   وحاف ارطانطهب يههدل باكسهتا   « كاينت  »باكستا  تهدل: 

 يك  . اقتصالية شديدة وقامية  فايكن ماوالغرب يهدل باكستا  بعق با  

لقهههد أهههالى رئهههيس وزراء باكسهههتا  أبنهههاء شهههعب  أ  ي هههدوا ارحزمهههة لاههه  

مرحاهة البعهد لهن ...  مرحاهة التق هف...  قالمهة بط أهم  وأ  يستعدوا لمرحاهة

الكماليهها   رأههها مرحاههة حههرب اقتصههالية. بهه  ربمهها تكهه   حربًهها أكثههر مههن 

بهد أ   اقتصالية  فإمهرائي  تههدل  والهنهد تههدل بضهرب المن هي  الن ويهة  فهال

 تك   باكستا  مستعدة لا  قدم وماق.

سههتطيع أ  أتحههدا أ ا - وأحههن أقهه ل لباكسههتا : أحههن ال ههع ب اإلمههالمية

بامم ارأظمة الحاكمهة  رأنها أتحهدا باسها  ال هع ب المحك مهة. أقه ل إلخ تنها 

فههب باكسههتا : أحههن معكههم  وأحههن مههن ورائكههم  أ ههد أزركههم  وأقهه ب إهههركم  

وأضع أيدينا فب أيديكم  قا بنا معكم  وأيدينا معكم  وألسهنتنا معكهم  أهدل ا لكهم 
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 كيد الكائدين  وحقد الحاقدين. هللا بنصره  وأ  يحميكم من أ  ي يدكم

ت جبه   م لم يظام ا أحهدًا  لقهد فعاه ا مهاأحن أدل  إلخ تنا فب باكستا   فإأه

امتاهك غيهردم. لهم يرتكبه ا رثًمها  ولهم  ال طنية  من حقهم أ  يمتاكه ا مها السيالة

لخاهه ا فههب معادههدة حظههر  يخههالض ا قاأ أًهها لوليًهها  رأهههم مههايقترفهه ا جرًمهها  ولههم 

النهه وب أو حظههر التجههارب الن ويههة كمهها فعهه  لألمههف أكثههر العههرب  ااأت ههار 

السههر فههب لخهه ل دههذه  ألرب مهها عههرب لخاهه ا فههب دههذه المعادههدا   واأكثههر ال

تماك من دهذه  لايها وبج اردم رمرائي  تماك ما المعاددا  وقب لهم أ  ي قع ا

 ارماحة المدمرة؟ 

الهذب  - أو القطهب اروحهدلقد ألر العهالم الجديهد أو النظهام العهالمب الجديهد 

لاههه  أ  يجهههرل العهههراق مهههن كههه  أمهههاحت  الن ويهههة  - يريهههد أ  يحكهههم العهههالم

والكيماويههة وغيردهها  وأ  يجههرله حتهه  مههن القههدرة العاميههة  يريههد أ  يههدمره. 

 فاماذا لم يطالب ا رمرائي  بما طالب ا ب  العراق؟ 

طاهق واحهد  نها  بمنيتعهاما   مهع ال   رأههم ا«المعيهار المهزلوج»ا ده  دذ

 2ٱۡكتَٱالُواْ َعلَٱى ٱلنَّٱاِس يَۡسٱتَۡوُِوَ  إِذَا }ٱلَّٱِذيَن « المطضضه  »بمعيار واحد  رأهم  وا

ِسُروَ {َوإِذَا َكالُوهُمۡ  ِۡ َزنُوهُۡم يُ   ر  الحق ليس واحدًا لنهددم  [3  2]المطضضين:   أَو وَّ

 ر  الحق يتا   با   من يتعاما   مع .

 يا أيها اإلخ ة:

مههن أ  أبههين لانهها  أ  بههد  ا دخ  المسههام   العصههر النهه وب يجههب أ  يهه

اءى المسامين ليس ا لحًما طريًا يأكاه  مهن يريهد  وليسه ا فريسهة مههاة كمها يتهر

يسههتطيع مههن أرال أ  يههأكاهم أو يضترمهههم أ   رلههدائهم ر  لحمهههم مسههم م  ا
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 يمضغ ذلك بسه لة ويبتاع  بسه لة.

هللا لايها أ  تدافع لن أضسهها  فإمها  ،أحن أمة الجهال  أحن ارمة التب فر

ۡۡ }أ  أعيم ليم ارلزاء ورما أ  أم   م   ال هداء  ٓ لُٱ ۡۡ تََربَُّصٱوَ  بِنَٱآ إِ َّ  َهٱ

ٱٱۡن ِعنٱٱ ُ بِعَٱٱذَابو ّمِ ُۡ بُِكٱٱۡم أَ  يُِصٱٱيبَكُُم ٱَّللَّ ۦٓ أَۡو بِأَۡيٱٱِدينَاُۖ ِدجِ إِۡحٱٱدَى ٱۡلُحۡسٱٱنَيَۡيِنُۖ َونَۡحٱٱُن نَتَٱٱَربَّ

تََربُِّصوَ {َِتََربَُّصوٓ   .[52]الت بة:  اْ إِنَّا َمعَكُم مد

أأمهف له  أ  تقهف الهنهد دهذه الم اقهف مهع رمهرائي   وتتحهالف معهها  ر  ما

مهههًرا ولالأيهههة  وأ  تقهههف  هههد باكسهههتا  المسهههامة  وا  تقهههف  هههد حقههه ق 

  وأ  تقههف  ههد ك ههمير  «بههابرب»مين فههب الههداخ   كمهها دههدمت مسههجد االمسهه

 ا رله  جهزًءا مهن ارمهة الهنديهة  فهإ  خهالض دم فهب والمسام   فب باكستا  ليس

 الدين  فهم منهم فب العرق وارل .

أ  تغيهر الهنهد  - له  لهم تحهدا دهذه التضجيهرا  الباكسهتاأية - كا  مما ينتظر

لاهه  ك ههمير الحههرة لتبتاعههها وتضههمها رليههها بههالق ة  كمهها فعاههت مههع ك ههمير 

 المحتاة.

ك ههمير؟ رأههها القضههية اإلمههالمية  راكههم مههاأل ومهها - أيههها اإلخهه ة - ك ههمير

المنسههية  القضههية التههب أغضاههها المسههام   ولههم يضههع دا فههب بهه رة ادتمههامهم. 

 قضية ك مير قضية رمالمية  الظام فيها وا ا  والحق فيها بين.

حينمها قسههمت شهب  القههارة الهنديههة بهين لولتههين: الهنههد وباكسهتا   كهها  قههرار 

يقضب أ  ك  منطقة فيها أغابيهة دندومهية  - كما قررت  ارمم المتحدة - التقسيم

  وكه  منطقهة فيهها أغابيهة رمهالمية فههب «دندومهتا »تك   مهن حهق الهنهد أو 

مهن لولهة باكسهتا   وكهها  المضهرو، وفقًها لههذا أ  تكهه   ك همير  همن لولههة 
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 باكستا .

( مهن %85خمس وثماأ   فب المائهة ) - فك مير أغابيتها الساحقة مسام  

ودذا من أح  متة قرو   حينما أمام ماكها وأمام الكثيهرو   - مكاأها مسام  

 «.واية جام  وك مير»مع   واأت ر اإلمالم فيها  وألبحت واية رمالمية 

كا  مقتض  قرار التقسيم أ  تك   ك مير وجام  مهع باكسهتا   ولكهن ر  

الههذب كهها  يحكههم ك ههمير فههب ذلههك ال قههت ماههك دندومههب جههاء  الهنههد ب ثيقههة 

قالت: ر  ماك دهذه الهبالل رغهب فهب ااأضهمام رله  الهنهد   والمسهألة مزورة و

 ليست بالرغبة.

أميههًرا مسههاًما  وارغابيههة فههب حيههدر آبههال « حيههدر آبههال»لقههد كهها  الههذب يحكههم 

وثنية دندومهية  ور  كها  فيهها أقايهة مسهامة كبيهرة ولهها وزأهها  ولكهن  همت 

المنطهق العهالل والمقابه  أ  حيدر آبال رل  الهنهد  لو  التبهار بحكامهها. وكها  

 تضم ك مير رل  باكستا   ولكن الهند كا  لها مطامع فب ك مير.

يعهرو  هللا فب أر    من لم يهر ك همير ا دب جنة - أيها اإلخ ة - ك مير

هللا فههب أر هه   فيههها مههن الحههدائق والبسههاتين والسههه ل  حقيقتههها. ك ههمير جنههة

ي جد فب غيردها.  ا مم ال ادقة ماالخصبة والمزارع وارأهار والبحيرا  والق

فههاق ا بهه  المسههامين فههب  مههن الههذكاء والن ههاط والصههنالا  مهها وأداههها لنههددم

 ال ايا  ارخرى. ولذلك طمعت الهند فب ك مير  و متها رليها.

ت  حرروا ثاه  دهذه ال ايهة  ولم يستسام الك ميري    وقام ا  وجاددوا ح

 «.ك مير الحرة»يسم  اآل   أو ما

مهن وقالهت: دلت باكستا  ارمم المتحدة ورفعت القضية رل  مجاس ارثم خ
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ا يختهارو ؟ رأنا مستعدو  أ  أجرب امتضتاء فب دهذه ال ايهة ليقهرر أداهها: مهاذ

يك أهه   لولههة مسههتقاة؟  ينضههم   رلهه  الباكسههتا ؟ أم أينضههم   رلهه  الهنههد أم

 ووافق مجاس ارمن لا  ذلك.

حته  تثبهت أقهدامها  وتعهد لهدتها  وتهيهن وكاأت الهند تريد أ  تكسب وقتًها 

 حدا. ميطرة كاماة فب ك  شبء  ودذا ما جن لدا  وتسيطر لا  ال اية

 أب بعد ل ر من ا  مهن قيهام الهنهد وباكسهتا  كهدولتين - م1957فضب منة 

ألانت الهند  م ك مير بالق ة رليها. وبهدأ  تحهاول مسهل شخصهيتها  وتعاهم  -

يعهرو  ليخهرج المسهام مهن المدرمهة وده  ا دار المسامين الهندومية فب الم

شهههي ًا لهههن لينههه   وأخهههذ  تضهههر، لاههه  المسهههامين التقاليهههد الهندومهههية والقهههيم 

 الهندومية.

يهه م  وكههاأ ا يقههاوم   ويجادههدو  ولكههن المسههامين رفضهه ا ذلههك مههن أول 

 بين الحين والحين  ومقا منهم من مقا من ال هداء. ما

بههدأ  - ثمههاأب مههن ا  أو أكثههر قاههياًل  منههذ أحهه  - م1990ولمهها جههاء  مههنة 

الجهههال الحقيقههب  وبههدأ  حركههة الجهههال لتحريههر ك ههمير  ودههب حركههة شههعبية 

رمالمية اأضم رليها ل را  اآلاو من أبناء ك مير  وبدأوا يقهاوم   الجهيم 

 ( جندب دندب 800000الهندب ال ح ب المك   من أح  ثماأمائة ألف )

مالم الهذين لهمم ا لاه  الجههال والبهذل ولكن ل را  اآلاو من ابناء اإل

لوخ ا دذا الجيم وأرلبه ه  حته  أ  بعضههم كها  يههرب مهن الجهيم فهراًرا 

ممهها يضعهه  فههيهم المسههام    وبعضهههم كهها  يطاههب رجههازا   وبعضهههم يطاههب 

التسهريا مههن الجههيم  فكهها  مههن الضههباط مهن يقتهه  الجنهه ل الههذين يطابهه   دههذه 
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 اإلجازا .

ته  رله  المهدأيين البهرآء م من المجاددين  ف جه  أقملم يستطع الجيم أ  ينتق

يسهتطيع   أ  يهدفع ا لهن أأضسههم  فقتاه ا اآلاو  يماك   مالًحا  وا الذين ا

ول را  اآلاو من ال ي خ والنساء وارطضال  ولمروا اآلاو مهن البيه    

 يماهك المسهام    لمدار   ومهن المكتبها   ومهن كه  مهاومن المساجد  ومن ا

 أظير لها  حت  رأهم اغتصب ا النساء جهاًرا أهاًرا. ا ارفالي  ب ح ية اوفعا 

مههام ابنههها كههاأ ا يغتصههب   الزوجههة أمههام زوجههها  والبنههت أمههام أبيههها وارم أ

يبههال   بأحههد  وبعههد أ  يغتصههب دن اغتصههابًا جماليًهها  وارخههت أمههام أخيههها  ا

رأة ال احهدة حته  تنتههب  لياأًا بياأًها يقتاه أهن  لهدة جنه ل يتعهاورو  لاه  المه

فعاه ا مهن    وقطعه ا أجزاءدها وفعاه ا فيهها مهافإ  لم تنت  بالضعه  أأه دها بالقته 

 تمثي  وت  ي .

 يحدا فب ك مير المسامة. دذا ما

تسما بأ  يأتب منهدوب  يجرب دناك  الهند ا المب لا  ماودناك تعتيم رل

م ويههدخ  دههذه لههحضب أو منههدوب تاضزيهه أب أو بههأب ومههياة مههن ومههائ  اإللههال

 المناطق.

امتطاع بعك النا  أ  يتساا ا رليها حت  مهن الهنه ل أأضسههم  وكتبه ا لهن 

دذه المجازر  وكتب ا لهن دهذه الميمهب ودهذه المهيثم التهب تحهدا  وكتبه ا ذلهك 

 رل  لجا  حق ق اإلأسا  فب العالم.

ودهم  - يعنينها  كهأ  ده اء اإلخه ة حهن العهرب والمسهامين كهأ  ارمهر اوأ

ليسه ا رخه ة لنها  وهللا  - أح  ثالثة ل ر ماي أًها يسهكن   وايهة جهام  وك همير
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  والرمهه ل لايهه  الصههالة [10]الحجههرا :  ٱۡلُمۡؤِمنُٱٱوَ  إِۡخٱٱَوٞم{إِنََّمٱٱا }تعههال  يقهه ل: 

يخذله   أب ا (91)«يسٱلمه يظلمٱه و  المسلم أخو المسٱلم  »والسالم يق ل: 

الظاهم حهرام مهن المسهام لامسهام فتخاه  المسهام يتخا  لن   فكما أ   يترك  ا ا

 لن المسام حرام.

المٱٱؤمن للمٱٱؤمن كالبنيٱٱا  يشٱٱد بع ٱٱه »ويقهه ل لايهه  الصههالة والسههالم: 

مثۡ المؤمنين ِق توادهم وتٱراحمهم وتعٱاافهم مثٱۡ الجسٱد »  (92)«بع ا

 .(93)«إذا استكى منه ع و تداعى له سافر الجسد بالسهر والحمى

مالمية منسية من المسامين ومن العهرب  وينبغهب ر  قضية ك مير قضية ر

امههتطعنا مهههن العهه   المهههالب وارلبهههب    أكهه   مهههع رخ اأنهها  أمهههد رلههيهم مهههاأ

والسيامب والدبا مامب والضكرب والروحب. لا  ارق  أدل  لهم فهب لها اتنا 

ا  وأ  يههديهم لهراًطا هللا لا  لهدودم  وأ  يضهتا لههم فتًحها مبينًه أ  ينصردم

 وأ  ينصردم أصًرا لزيًزا. ا مستقيمً 

ر  الهنههد لدواأيههة بطبيعتههها  دههب أشههب  بإمههرائي  فههب كهه  شههبء. رمههرائي  

لدواأية والهند لدواأية  وهللا تعال  قد جمع بين ااثنهين حينمها قهال فهب كتابه : 

َوٗم   .[82]المائدة:  ُكوا{ٱۡليَُهودَ َوٱلَِّذيَن أَۡشرَ لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ }لَتَِجدَ َّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰ

                                        

لههن ابههن لمههر رررب ودههذا لضظهه    «لههحيح »رواه البخههارب فههب لههدة م ا ههع مههن  (91)

« فهههيك القهههدير»ورواه أبههه  لاول لهههن مههه يد بهههن الحنظايهههة  ورمهههز السهههي طب لحسهههن  

 (.9209( برقم )6/270)

فهيك »رواه البخارب  ومسام  والترمذب  والنسهائب  كاههم لهن أبهب م مه  ارشهعرب  (92)

 (.9143( برقم )6/252) لامناوب« القدير

« ارلب المضههرل»رواه أحمههد ومسههام لههن النعمهها  بههن ب ههير ررر  ورواه البخههارب فههب  (93)

 (.8155( برقم )5/514لامناوب )« فيك القدير»ينظر «. ترى»بـ« مث »لكن  أبدل 
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ومههن قههديم وقههف اليههه ل فههب المدينههة مههع م ههركب مكههة الهه ثنيين  ههد محمههد 

ٱَن ا يبٗ }أَلَٱۡم تَٱَر إِلَٱى ٱلَّٱِذيَن أُوتُٱواْ نَِصٱكما قال تعهال :  لا  هللا لاي  ومام ٱِب ّمِ ٱۡلِكتََٰ

ٱ ٓ َُوَِّ َويَقُولُٱوَ  ِللَّٱِذيَن َكفَٱُرواْ َهَٰ
ُؤَ ِٓء أَۡهٱدَىَٰ ِمٱَن ٱلَّٱِذيَن َءاَمنُٱواْ يُۡؤِمنُوَ  بِۡلۡلِجۡبِت َوٱلَََّّٰ

 َِك  51َسبِيًل 
ٓ ُُۖ وَ أُْولََٰ ُ َِلَٱن تَِجٱدَ لَٱهُع نَِصٱيًرا{َمٱن يَلۡ ٱلَّٱِذيَن لَعَٱنَُهُم ٱَّللَّ   51]النسهاء:  عَٱِن ٱَّللَّ

  قال ا: ر  الم ركين وال ثنيين أددى من محمد والم منين مع   ودهم أده  [52

 الت حيد كتاب مثاهم ويدل   رل  

دهه اء الهنهه ل لهههم مطههامع فههب الههبالل التههب تحهه طهم  دكههذا ذكههر كثيههر مههن 

أمها  لههم را رذا امهت ل ا لاه  أيبهال ولاه   قالتهم فب كتبهم بصراحة  وأأ  ا

باكستا  وبنغاللش وب رما وأفغاأستا  وماليزيا  حت  يصها ا رله  مهنغاف رة  

 دكذا قال ا.

البهه ابتين الرئيسههيتين: مههنغاف رة وقنههاة  لنهها أ  أهه منبههد  ا بهه  قههال ا: رأهه 

 الس يس 

تصهه روا دههذه مطههامعهم  حتهه  قههال مههن قههال مههنهم: ر  الكعبههة كاأههت معبههدًا 

أ  لهههم مطههامع حتهه  فههب الكعبههة  دندومههيًا قههديًما والعههرب امههت ل ا لايهه     كهه

دا مها  »أستغرب من دذه ارشياء  فقد كنا أق ل لن مطامع اليهه ل رأهها  وا

تصبا أ غاا ارحالم حقهائق واقعهة حينمها  ا ما  ولكن كثيرً «موأ غاا أحال

 يغض  النا  لن مصايردم وحينما ياه   لن حقائق ال ج ل من ح لهم.

رأنههها مهههع دهههذا لألمهههف أضهههتا الصهههدور  وأضهههتا اربههه اب  والهههدور  لاهنههه ل 

الم ركين  يمألو  ماحاتنا  ويدخا   بي تنا  ويساكن أنا ويسرق   لنا  وأهدفع 

 ماحة  د رخ اأنا المسامين.أأم اًا ورواتب تتح ل رل  خناجر و هملير
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أين ال لب العربب اإلمالمب؟ أين لح ة دذه ارمة؟ يجب أ  أعهرو: مهن 

لنهها ومههن لاينهها؟ مههن دهه  لههديقنا ومههن دهه  لههدوأا؟ ورذا لرفنهها ذلههك فقههد مههرأا 

أ  ينيههر بصههائرأا  وأ   تعههال هللا  خطهه ة أولهه  فههب الطريههق الصههحيا. أسههأل

دينا مبانا  وأ  يهين لنا من أمرأا رشهدا  وأ  ينصهرأا لاه  لهدوه ولهدوأا  يه

 رأ  مميع قريب.

هللا لهب ولكهم  فامهتغضروه رأه  ده  الغضه ر الهرحيم  مهتغضراأق ل ق لب دذا  و

 والل ه يستجب لكم.

* * * 
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 (94)الرحاة رل  اليابا  -7

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

أحدثكم لن رحاتب ارخيرة رل  اليابا . فقهد زر  اليابها  قبه  ذلهك  أريد أ 

مرتين: مرة فب أواما السبعينا   ومرة فب أواخر السهبعينا  مهن دهذا القهر  

 الع رين.

 ودذه دب المرة الثالثة.

فب المرتين السابقتين كا  ال ج ل اإلمهالمب فهب اليابها   هعيضًا  فاهم أحهس 

 ت بهذا ال ج ل.ب . ولكن فب دذه المرة أحسس

والدل ة جاءتنب من المراكز اإلمالمية دناك  فقهد ألهبحت دنهاك مراكهز  

وألهههبحت دنهههاك مسهههاجد  وألهههبحت دنهههاك أمهههاكن تجمهههع فيهههها المسهههام    

 لبا دناك مسام   يدرم   من البالل اإلمالمية.أو

اأضتحههت اليابهها  لاهه  العههالم  وكاأههت مغاقههة لاهه  أضسههها مههن قبهه   وألطههت 

ة لطالب من العرب  وطالب من باكسهتا   ومهن بهنغاللش  ومهن منًحا لرامي

 أدوأيسيا ودم أكثر لدلًا.ر

دهه اء الطههالب يحماهه   حمهها  ال ههباب وريمهها  ال ههباب  وحيهه  وجههد 

ال هباب المه من وجهد العمه  ووجهد الن هاط ووجهد  الهمهة  لههذا كها  ال جهه ل 

                                        

 م.30/5/1997دـ الم افق 22/1/1418ألقيت فب جامع لمر بن الخطاب بالدوحة فب  (94)
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 اإلمالمب فب دذه المرة إادًرا لن المرتين السابقتين.

ام   من قديم يتحدث   لهن اليابها   ولهن أ هر اإلمهالم فهب اليابها   والمس

ولن امتعدال الياباأيين لادخ ل فب اإلمالم منذ أح  قر . ودذا الحدي  ينت هر 

 فب المجال  اإلمالمية والصحف اإلمالمية.

ومن أكثر من تسعين لاًما أ ر فب مصر وفب الهند وفب لهدل مهن الباهدا : 

ميقيم م تمًرا لينيًا ليختار فيه  أحسهن ارليها  لايابهاأيين    مبراط ر اليابا رر  

 ولم يكن دذا أبأ لحيًحا.

ر لينههب لنههد اليابههاأيين. يمكههن أ  يضعهه  دههذا  رأهه  مصههد فههاإلمبراط ر ا

يكههالو  ينظههرو  رليهه   رذا م هه   اآللهههة  ا اليابههاأي   يعتبروأهه  رلًههها أو ابههن

رومهههم    ويخاعهه   أغطيههة رم كبهه  فههب الطريههق  فالنهها  ينحنهه   راكعههين

مبراطه ر ل قهب قاأ أًها    حته  يج ز أ  ينظروا رلي   ومن أظر رله  اإل وا

مبراطه ر يهديرو  رليه  العساكر والجن ل الذين يصطض   فب الطريهق تحيهة لإل

 ينظرو  رلي . إه ردم وا

يمكههن أ  يتخاهه  لههن لينهه   وأ  يبحهه  لههن ليههن آخههر  ولكههن  فمثهه  دههذا ا

لخبر فب البالل اإلمهالمية. وذدهب مهن ذدهب رله  اليابها  فهب ذلهك دكذا اأت ر ا

الحههين  ولعاهههم كههاأ ا يريههدو  رقامههة مهه تمر لألليهها  لاتعههرو لاهه  ارليهها   

 وليس لاتخاب لن لينهم.

...  من الصهعيد...  وفب ذلك ال قت مافر أحد لاماء ارزدر من المصريين

  كا  يصدر مجاة فب القهادرة امهمها: «لاب الجرجاوب»امم : « جرجا»من 

  وللهها لامههاء مصههر ورجههال ارزدههر أ  يههذدب ا رلهه  دههذا «اإلرشههال»مجاههة 
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يسههتجب لهه  أحههد بههاع لههدة أفدأههة ممهها يماههك فههب لههم المهه تمر فههب اليابهها   ولمهها 

« ينبههع» الصههعيد  وقطههع تههذكرة فههب البههاخرة  وذدههب رلهه  اليابهها  مههروًرا بههـ

  رلههه  أ  «دههه أج كههه أج»و« مهههنغاف رة»و« ب مبهههاب»و« لهههد »و« جهههدة»و

ول  رل  اليابا  وفب الطريق تعرو لا  أحهد الصهينيين قهال لنه  أ  امهم : 

مايما  الصينب  ودذا مايما  الصينب لرف  لا  رج  يعيم فب اليابها  مهن 

 «.مخاي محم ل»روميا امم  الحاج 

حسهههين »  رجههه  دنهههدب يهههدل  فههه ا لاهههوحينمههها ولههها ا رلههه  اليابههها  تعر

  ثم تعرفه ا لاه  رجه  يابهاأب  ولهاروا خمسهة  وك أه ا جمعيهة «المنعم لبد

 لينية لن ر اإلمالم.

: ر  (95)«الرحاههة الياباأيههة»وقههال ال ههيل الجرجههاوب فههب كتابهه  الههذب مههماه 

النهها  أقباهه ا لاههيهم  وكههاأ ا ي ههرح   اإلمههالم بالاغههة العربيههة  ودههذا اليابههاأب 

منزل  تبرًلا من   ولخ  فب اإلمهالم  كها  يجيهد اإلأجايزيهة كمها الذب ألطادم 

 يجيد الياباأية لغت  ارلاية فكا  يحدا أأاًما باإلأجايزية وأأاًما بالياباأية.

وقههال ال ههيل الجرجههاوب: رأهه  لخهه  فههب اإلمههالم حهه الب اثنهه  ل ههر ألههف 

ا زر  شهخي   ولكههن فههب ال اقههع دههذه اآلاو الم لضههة لههم أجههد لههها أثههًرا حينمهه

اليابهها  فههب أوامهها السههبعينا . رأهه  لههيس المهههم أ  يعاههن اإلأسهها  لخ لهه  فههب 

اإلمالم ثم تدل  فب محيط  فيذوب فب دذا المحيا كما يذوب الماا فهب المهاء  

                                        

لهدكت ر لبهد اله لول   وقد لثهر لايه  ا1325جريدة ال  رى بمصر منة  طبعت  مطبعة (95)

الرحاههة »دههـ بالمكتبههة ارزدريههة القديمههة  وكتههب ح لهه  مقالههة بعنهه ا  1382شههابب لههام 

دهههـ 1406يهههة فهههب لهههدلدا الصهههالر فهههب شههه ال القطر« ارمهههة»أ هههرتها مجاهههة « الياباأيهههة

 الي مية لازلماء والم ادير.  وولف الكتاب بأأ  أشب  بالمذكرا  «55 - 52لحيضة »
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رأما المهم أ  تتابع  وأ  تعام  اإلمالم  وأ  تحاول أ  تعي   فب جه  رمهالمب 

 ومحيا رمالمب.

لن اإلمهالم. لخه  مهنهم مهن لخه  فهب اإلمهالم  لهذا إ  الياباأي   بعيدين 

وذدههب مههنهم مههن ذدههب لادرامههة فههب ارزدههر  كهها  مههنهم لامههاء لرمهه ا فههب 

 ارزدر.

ومنذ أح  خمسة ل ر لاًما أو ثماأيهة ل هر لاًمها جاءأها طالهب يابهاأب دنها 

فب الدوحهة  ليهدر  فهب كايهة ال هريعة فهب جامعهة قطهر  وإه  لهدة مهن ا   

ت   كيهف يسهتطيع أ  يضههم الضقه  وأله ل الضقه  والعقيهدة ولكن الاغة كاأت م كا

ودههذه العاهه م بالاغههة العربيههة؟  ولجههز دههذا الطالههب ولههال رلهه  اليابهها   بعههد أ  

 حص  بعك العام  ور  لم يكم  المسيرة.

وفب رحاتب دذه حضر دهذا الطالهب رحهدى محا هراتب ومهام لاهب  وقهال 

الهذب كنهت تاميهذك « معمهر»أأها  لب: أا تذكرأب؟ قات: وهللا أذكر شكاك  قال:

 فب كاية ال ريعة فب قطر  وأأا اآل  محا ر فب كاية العالقا  الدولية.

المهم أأ  ألبا ي جهد اآل  مسهام    الهبعك يقهدروأهم بع هرا  اآلاو  

او ولكن التقد أ  دذا التقدير مبالغ في   دم بضعة آاو  ربما كاأ ا خمسهة آ

 يزيدو  لا  ذلك فيما أإن. أو ل رة آاو أو أح  ذلك  ا

الهذين يعي ه    - ولكن اإلمالم بدأ ينت ر فيما بينهم  ووج ل د اء ال هباب

مههم فهب أ هر اإلمهالم بهين اليابهاأيين  ور  كنهت  - باإلمالم ويعي    لإلمهالم

 أخذ  لا  كثير منهم أأهم يائس   من اأت ار اإلمالم دناك.

يعماهه   فههب اليهه م اثنتهه  ل ههرة  قههال بعضهههم: ر  اليابههاأيين قهه م م ههغ ل  
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مالة  وربما خمس ل رة مالة  وليس لنددم وقت لانظر فب ارليها   ودهم 

ق م لماي   يهتمه   بالجاأهب العماهب  أمها الجاأهب الضكهرب والجاأهب العقيهدب 

 فهم يكتض   بما ورث ه.

أوافقكهم لاه  دهذا  اليابهاأي   دهم لهنف مهن الب هر  ولكنب قاهت لههم: أأها ا

 .لا  هللا لاي  ومامهللا رليهم محمدًا   الذين بع

َك إِ َّ َرۡحَمٱٱٗة َوَمٱٱآ أَرۡ }للهه ة لالميههة:  لهها  هللا لايهه  ومههامللهه ة محمههد  َسٱٱۡلنََٰ

لَِمٱٱيَن{ ََ ٱۡلفُۡرلَٱٱا َ تَبَٱٱاَرَك }  [107]ارأبيههاء:  لِّۡلعََٰ لَِمٱٱيَن َعلَٱٱىَٰ َعۡبٱٱ ٱلَّٱٱِذي نَٱٱيَّ ِدجِۦ ِليَُكٱٱوَ  ِلۡلعََٰ

ۡۡ }  [1]الضرقا :  نَِذيًرا{ ِ إِلَۡيكُۡم َجِميعًٱا{لُ َُ ٱَّللَّ ٓأَيدَها ٱلنَّاُس إِنِّق َرُسو   [158]ارلهراو:   يََٰ

 ود اء من النا  ومن العالمين.

وما الذب يميز الياباأيين لن غيردم؟ ألم ينت ر اإلمالم فب الصهين بهالقرب 

سهي    أيمنهم منذ القر  ارول الهجرب؟  ود اء المهاليزي    وده اء ارأدو

 ود اء الضابيني    قريب   منهم وقد اأت ر اإلمالم بينهم 

 ما الذب يمنع من اأت ار اإلمالم بين الياباأيين؟

بالعكس  أحن أعتبر الياباأيين أقرب رلينها  فاهيس بيننها وبيهنهم ثهارا  قديمهة 

كمههها فهههب الحهههروب الصهههايبية التهههب بيننههها وبهههين الغهههرب. ولهههيس بيننههها وبيهههنهم 

كما حدا بيننا وبهين الهدول التهب امهتعمر  الهبالل اإلمهالمية  لرالا  حديثة

 واحتات أرا يها.

دم شرقي   مثانا  أعتز بنهضتهم  وبيننا وبينهم م لة  فامهاذا أقهيم الحه اجز 

 بيننا وبين د اء الق م؟ 

ودم يعي ه   فهب إه  الحضهارة الماليهة التهب غرتنها  ويحتهاج   رله  ليهن 
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فيهه   بههدل لقيههدة تنامههل  هم بههالي م اآلخههر ومهها... يعههرف لههحيا يعههرفهم بههربهم

 ارروال التب ي من   بها.

 الياباأي   ينت ر لنددم لينا :

 مبراط ر.  ود  لين اإل«ال نت ية»لينهم ارلاب 

( مههن أدهه  %80  وحهه الب ثمههاأين فههب المائههة )«الب ذيههة»والههدين اآلخههر 

 اليابا  يدين   بالب ذية.

ر  اإلأسها  بعهد «: تنامهل ارروال»مثه   الب ذية مذدب في  خرافا  كثيهرة

أ  يم   تح  روح  رما فب مخا ق أمه أ منه   قهد تحه  فهب كه  أو خنزيهر أو 

 لل.... ر حمار أو أح  ذلك  وقد تح  فب رأسا 

ولنههددم أ  اإلأسهها  يسههتطيع أ  ي ههترب امههًما لهه  فيرقيهه  مههن مرتبههة رلهه  

ا  ي ههتروأها بحهه الب مرتبههة  الكهنههة يبيعهه   دههذه ارمههماء بعههد المهه    والنهه

 ل رين ألف لوار أو تزيد   

ده  الخيهر ومهن أمجرل اامهم يهنقاهم مهن مرتبهة رله  مرتبهة  ويجعاههم مهن 

 أد  الجزاء الحسن  

 دذه الخرافا  تنت ر بينهم.

رله  ليهن لهحيا  ولهن يجهدوا دهذا ...  ولذلك دم فب حاجة رل  لقيدة مايمة

 الدين را فب اإلمالم.

أأنا لم أباغ رمالة اإلمالم كما ينبغب. أحن المسهامين لامهة فب ارمر  ك  ما

هللا لهن  والعرب خالة مس ول   لن الدل ة رل  اإلمالم فب العهالم  ميسهألنا
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  ولهم تعههرو هللا دهذه ارمهم التهب  ههات لهن الصهراط المسهتقيم  ولههم تهتهد رله 

ن  هالل هللا له رمالة محمد لاي  الصالة والسالم  ميسهألنا لقيدة الت حيد وا

ن اإلمههالم قهها  دههذه ارمههم التههب لههم تسههمع لههن اإلمههالم. بعضههها لههم يسههمع لهه

تحمه  لاه  البحه   ع من النظر رلي   ممع له رة ايمن وبعضها ممع لن  ما

ل رة كريهة لن دهذا الهدين  الهذين قهام به  ...  ل رة م  دة...  لن اإلمالم

لهل ... ر رخهرى.رج  فب جزيرة العرب: السهيف فهب يهد والنسهاء فهب الناحيهة ا

دههذه الت هه يها  التههب لهه ر  بههها رمههالة اإلمههالم ورمهه ل اإلمههالم وللهه ة 

 اإلمالم.

 بد أ  أبذل جهدًا فب تعريف النا  بهذا الدين. ا

نمهها ل ههرا  السههنين. حي...  النصههارى ولهها ا رلهه  اليابهها  منههذ مههنين قاياههة

لغهة لهنعها ال هيطا   اباأية دذهدذه الاغة؟ الاغة الي ولا ا رل  اليابا  قال ا: ما

 أستطيع أ  أترجم رليها ارأاجي   ا

الاغة لعبة جدًا؛ رأها حروو ورم م وله ر كاهها  ولكهنهم فرغه ا مهنهم 

شههبابًا لرمهه ا دههذه الاغههة حتهه  أتقن دهها  ثههم بههدأوا يخههاطب   النهها  باسههاأهم  

وينقاههه   اإلأجيههه  رليههه   وأخهههذوا يب هههرو  بالنصهههراأية وينصهههرو  النههها  

 فب النصراأية.ويدخا أهم 

يريهدو  مهن النها  را أ  يعانه ا أأههم مسهيحي    يق له  : فقها قه   ودم ا

أطاههب منههك أمههًرا  ودههذا أمههر  أريههد منههك شههي ًا  أعمههدك وا وا« أأهها مسههيحب»

 مه  يسير.

مهالم: المسام   لا  لكس ذلك  يريدو  من النا  حينمها يهدخا   فهب اإل
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يق له    النها  بالتيسهير أول مهايأخهذو     اكيت وكيت وكيت وكيهت وكيهت 

لهههم: لاههيكم أ  تصهها ا. وكههم تصهها  ؟ الصههبا: أربههع ركعهها   والظهههر ل ههر 

... رلهههل. يقههه ل النههها : دهههذا كهههم دائههه   ركعههها   والعصهههر ثمهههاأب ركعههها 

 تضعا ا كذا   تضعا ا كذا  وا تضعا ا كذا  وا أستطيع . ويق ل   لهم: ا ا

 : شهرب الخمهر واليابهاأي   م لعه   يطابه   مهنهم أ  يمتنعه ا منه وأول ما

ب ههرب الخمههر  كأأههها المههاء لنههدأا: الخمههر شههبء أمامههب لههديهم  ولهه  كاأههت 

 لا  ارق .« بيرا»

: له  أ  اإلمهالم فعه  مهع العهرب قال اإلخه ة دنهاك: دهذه لقبهة أمامنها. قاهت

لخهه  العههرب فههب اإلمههالم. ر  اإلمههالم جههاء  تضعا أهه  مههع اليابههاأيين  مهها مهها

عهه   ب ههرب الخمههر  وكههاأ ا يسههم أها بههأكثر مههن مائههة امههم  وكههم والعههرب م ل

كا  لهم شعر فب مدحها؟ وكم ولض ا مجالسهها وأقهداحها وأهدماءدا؟ وكهم قهال 

 قائاهم:

رذا مههههت فههههالفنب رلهههه  جنههههب 

 كرمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 

تههههروى لظههههامب بعههههد مهههه ت  

 لروقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

دذه دب الخمر  فا  جاء اإلمالم من أول ارمر وقال: امتنعه ا لهن الخمهر  

قهههال ا: وهللا لهههن أهههدخ  فهههب اإلمهههالم. رأمههها أبقهههادم لاههه  دهههذا ارمهههر وأخهههذدم ل

بالتدريج  حت  أزلت اآلية الحاممة فب م رة المائدة فب أواخر العههد النبه ب: 

ٓأَيدَهٱٱا } ۡمٱٱُر َوٱۡلَمۡيِسٱٱُر َوٱأۡلَنيََٰ َِ ٱٱۡن َعَمٱٱَصٱٱاُب وَ ٱلَّٱٱِذيَن َءاَمنُٱٱٓواْ إِنََّمٱٱا ٱۡل ٱٱُم ِرۡجٱٱٞ  ّمِ ِۡ ٱأۡلَۡزلََٰ

ِن َِٱٱۡلۡجتَنِبُوجُ لَعَلَُّكٱٱۡم تُۡفِلُحٱٱوَ   ٱٱۡيَََّٰ َومَ إِنََّمٱٱا يُِريٱٱدُ  90ٱلشَّ ُن أَ  يُولِٱٱَ  بَۡيٱٱنَكُُم ٱۡلعَٱٱدََٰ
ٱٱۡيَََّٰ ٱلشَّ

ِمُۖ  ٱٱلَوَٰ ِ َوَعٱٱِن ٱلصَّ ۡمٱٱِر َوٱۡلَمۡيِسٱٱِر َويَُصٱٱدَّكُۡم َعٱٱن ِذۡكٱٱِر ٱَّللَّ َِ َ ٱٱآَء ِِٱٱق ٱۡل َۡ ۡۡ أَنٱٱتُم َوٱۡلبَ  ََِهٱٱ

نتَُهوَ {  رب. رب  اأتهينا يا اأتهينا يا؟ فقال ا: قد [91  90]المائدة:  مد
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كا  الرج  منهم يمسك بالكأ  شرب بعضها وبق  منها البعك  فام يكمه  

قهال امهرر القههيس  رب. لهم يقه  مها فرغهها فهب الحهال وقهال: اأتهينها يههاالكهأ  وأ

فهب بيته  وأخهذ قهرب الخمهر  مر وغدًا أمر  ا  به  ذدهب رله  مهاقديًما: الي م خ

 ومزقها وأفرغها وأمألها فب الطرقا   رلالأًا بالبراءة من دذا ارمر.

 بد أ  أتدرج بالنا . ا

حينمها جهاءه رجه  يسهأل  لهن اإلمهالم قهال:  لها  هللا لايه  ومهامر  النبب 

را أ     فقال: ده  لاهب غيهردن؟ قهال: ا«خم   لواَّ ِق اليوم والليلة»

را أ  تطه ع   يهره؟ فقهال: اا   فقهال: ده  لاهب غتط ع  وليام شهر رمض

كهاة فقهال: ده  لاهب غيردها؟ قهال: الز لا  هللا لاي  ومهامهللا  وذكر ل  رم ل

أأقههي  أزيههد لاهه  دههذا وا يقهه ل: وهللا ا را أ  تطهه ع  فههألبر الرجهه  ودهه  ا

دخٱۡ »أو   (96)«أِلٱح إ   ٱدق»: لا  هللا لايه  ومهامهللا  من   فقال رم ل

 .(97)«الجنة وأبيه إ   دق

جٱٱۡ مٱٱن أهٱٱۡ الجنٱٱة رمٱٱن سٱٱرج أ  ينظٱٱر إلٱٱى »وفههب حههدي  مماثهه  قههال: 

                                        

شههرل »رواه البخههارب  ورواه مسههام والاضهه  لهه   لههن طاحههة بههن لبيههد هللا ررر. واأظههر  (96)

 (.7برقم  19 - 1/18) لابغ ب بتحقيق اررأاروط وال اويم« السنة

كتاب اإليما : بهاب بيها  الصها ا  التهب دهب  «لحيح »دذه الزيالة أخرجها مسام فب  (97)

كامة جهر  لهالة العهرب أ  تهدخاها فهب « وأبي »الم. وق ل  فب الحدي : أحد أركا  اإلم

كالمها تريد بها التأكيهد غيهر قالهدة بهها حقيقهة الحاهف  والنههب لهن الحاهف باآلبهاء ورل 

فيمن قصد حقيقة الحاف لما في  من رلظام المحا و ب  ومضادات  ب  هللا لعهع  ويحتمه  

 هللا تعال .أ  يك   دذا قب  النهب لن الحاف بغير 

 ( ط. لار الضكر.1/168) ب رل الن وب« لحيا مسام»اأظر 
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 .(98)«ِلينظر إلى هذا

بهن جبه  رله  الهيمن قهال له :  حينما أرم  النبب لاي  الصهالة والسهالم معهاذ

هللا وأنٱق  إلٱه إ  ۡ الكتاب ِادعهم إلى شٱهادم أ   إنك تأتق لوًما من أه»

هللا اِتٱٱرض علٱٱيهم خمٱٱ   هللا  ِٱٱِ  هٱٱم أاٱٱاعوا لٱٱذلك ِٱٱأعلمهم أ  رسٱٱوَ

هللا اِتٱٱرض   ٱٱلواَّ ِٱٱق كٱٱۡ يٱٱوم وليلٱٱة  ِٱٱِ  أاٱٱاعوا لٱٱذلك ِٱٱأعلمهم أ 

 .(99)«... عليهم  دلة تؤخذ من أغنيافهم ِترد ِق ِقرافهم

 دكذا منهج التيسير والتدريج.

يهههدخ  فهههب  يهههة م فهههق يركهههز لاههه  ارمامهههيا   وادهههذا يحتهههاج رلههه  لال

  بههها كادهه  اإلأسهها  الههداخ  فههب التضصههيال  والضههروع والههه امم  التههب يثقهه

 اإلمالم  دذا أترك  يتعام ثم يترق  د  شي ًا ف ي ًا.

فههب أول ارمههر أركههز لاهه  ألاء الضههرائك واجتنههاب الكبههائر  حتهه  لهه  أ  

أقهه ل لهه : ر  « شههرب الخمههر»  يتخاهه  لنههها مثهه  أيسههتطيع  نههاك كبيههرة اد

 جتنابها.اهللا مت فق فيما بعد رل   شاء

 أ  يدخ  فب اإلمالم ود  شارب الخمر.ما الماأع من 

يركهههز لاههه  ارمامهههيا  ويهههدع  بهههد أ  يكههه   لنهههد الداليهههة أفهههق وامهههع ا

يهدخ  فهب ارمه ر المختاهف  يركز لا  ارله ل ويهدع الضهروع  االه امم  

 فيها.

                                        

« المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب والترديهب»رواه البخارب ومسام لهن أبهب دريهرة ررر  (98)

 (.392( برقم )1/245)

 باب الدلاء رل  ال هالتين وشرائع اإلمالم. :يما إلكتاب ا «لحيح »رواه مسام فب  (99)



 119 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

م فههب بعههك النهها  الههذين يههدل   رلهه  اإلمههالم يههدخا   الههداخ  فههب اإلمههال

ار هرحة حاجة له  فيهها  يحهذره مهن الطه او ب متادا   يحدث أ  فب أم ر ا

 ههرحة ورلهه  اروليههاء ولههيس لنههده حاجتهه  رلهه  ار ومههن تقههديس اروليههاء  ومهها

  المه ت   فمها يهدفن   م تهادم  يحرقه  أولياء؟  ده اء قه م ا أ رحة وا ا

 شبء من دذا. أ رحة وا لال لنده قب ر وا

فيهه  المههذادب بعضههها  ختاههفودنههاك مههن يههدخ  الههداخ  فههب اإلمههالم فيمهها ت

دب  به  أربطهه  باإلمههالم أ  أربطه  حتهه  بمههذ أريههد أ  أدخاهه  وا وبعهك  ا

  تق ل ل : أأت حنضب أو أأت مالكب أو أأت شهافعب؟  ليهدخ  أحاجت   العام. ما

 فب اإلمالم العام  ويسأل فيما يعن ل  من تيسر ل  من أد  العام.

به اء حت  أعامههم اإلمهالم  قال لب اإلخ ة: أحن محتاج   رل  أ  أختاا 

 وااختالط يترتب لاي  أشياء منها:

قاههت لهههم: كاهه ا طعههامهم. ال ههيل رشههيد ر هها  أ  أأكهه  طعههامهم:بههد  ا أأنهها -1

قال: ر  دالء الب ذيين وغيهردم يعهاما   معاماهة المجه    وقهد  رحم  هللا

سنوا بهٱم سٱنة أهٱۡ »لن المج   فقال:  لا  هللا لاي  ومامم   النبب 

  وقد كا  المجه   يق له   بهإلهين اثنهين: رله  لاخيهر والنه ر (100)«الكتاب

لها  هللا ورل  لا ر والظامة  وكاأ ا يعبهدو  النهار  ومهع دهذا رأينها النبهب 

 .«سنوا بهم سنة أهۡ الكتاب»قال:  لاي  ومام

                                        

ن طريههق جعضههر بههن محمههد لههن أبيهه  أ  لمههر بههن الخطههاب ررر ذكههر رواه البيهقههب مهه (100)

المج   فقال: ما ألرب كيف ألنع فهب أمهردم؟ فقهال له  لبهد الهرحمن بهن له و ررر: 

ينظهر  «سنوا بهم سنة أهۡ الكتٱاب»يق ل:  لا  هللا لاي  ومامأشهد لسمعت رم ل هللا 

 بيرو .( ط. لار المعرفة 190 - 9/189) لابيهقب« السنن الكبرى»
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قال ا: يعر    لنا الخمر فب حضالتهم. قات: د  يازم أكم ب هرب الخمهر   -2

يطابه   منها أ  أ هرب   ولكهن أحهن  ا  ب  دم م لب   جدًا معنها  ا قال ا:

أخههب دههذه مههههاة  ر   ب مجتمههع ي هههرب فيهه  الخمههر. قاههت: يهههاأجاههس فهه

لضهرورة  تبهال بحهال ا أأه اع ومسهت يا   دنهاك محرمها  ا المحرما 

لغير  رورة مثه  تحهريم أكهال ارم والبنهت والعمهة والخالهة وارخهت  وا

َمۡت } ٱتُكُۡم َوَخَٰ  َعلَٱُحّرِ تُكُۡم َوَعمََّٰ ٱتُكُۡم َوبَنَٱاتُكُۡم َوأََخٱَوَٰ َهَٰ ٱتُكُمۡ ۡيكُۡم أُمَّ  َوبَنَٱاَُّ ٱأۡلَِِ َوبَنَٱاَُّ لََٰ

ٓ ِٱبُكُ  ٱُت نَِسٱآفِكُۡم َوَربََٰ َهَٰ ٱعَِة َوأُمَّ َضَٰ ٱَن ٱلرَّ تُكُم ّمِ تِٓق أَۡرَضۡعنَكُۡم َوأََخَوَٰ
تُكُُم ٱلََّٰ َهَٰ ُم ٱأۡلُۡخِت َوأُمَّ

تِق ِِق ُحجُ 
ِِ  لَّٱۡم تَُكونُٱٱلََّٰ تِٱق دََخۡلٱتُم بِِهٱنَّ َِٱ

ن نَِّسآفِكُُم ٱلََّٰ واْ دََخۡلٱتُم بِِهٱنَّ َِٱَل وِركُم ّمِ

بِكُۡم َوأَ  تَۡجَمعُٱٱواْ  ُۡ أَۡبنَٱٱآفِكُُم ٱلَّٱٱِذيَن ِمٱٱۡن أَۡ ٱٱلََٰ  ِٱٱ
ٓ بَٱٱۡيَن ٱأۡلُۡختَٱٱۡيِن إِ َّ ُجنَٱٱاَح َعلَٱٱۡيكُۡم َوَحلََٰ

َ َكٱٱ َمٱٱا ِحيٗمٱٱا{اَ  َغفُٱٱورٗ لَٱٱۡد َسٱٱلََفم إِ َّ ٱَّللَّ تبههال بحههال مههن  دههذه ا [23]النسههاء:  ا رَّ

ارحههه ال. ودنهههاك محرمههها  تبهههال لاضهههرورة مثههه  أكههه  الميتهههة والهههدم 

ٱَم َعلَۡيٱِهُۚ إِ َّ  ٱۡضٱَُّرَّ َغۡيٱَر بَٱاغو َو َ ََِمٱِن }هللا تعال  يق ل:  والخنزير  ِۡ َعٱادو َِٱَلٓ إِ

َ َغفُورٞ ٱ ِحيٌم{َّللَّ  .[173]البقرة:   رَّ

  مهههن الضهههرورة. العامهههاء قهههال ا: ودنهههاك محرمههها  تبهههال لاحاجهههة  أب أقههه

 حرم لسد الذريعة يبال لاحاجة. حرم لذات  يبال لاضرورة  وما ما

فجا   اإلأسا  فب المجالس التهب ي هرب فيهها الخمهر محهرم لسهد الذريعهة 

ليس لذات . شرب الخمر محرم لذات   رأما أ  تجاس فب مجاس يدار في  الخمهر 

حهرم لسهد الذريعهة  فههذا يبهال لاحاجهة. رذا كنهت فهب حاجهة رله  أ  تخهتاا دهذا 

حههرج ر   فههب اإلمههالم  فههال بههأ  فههب دههذا وا بههه اء وتقتههرب مههنهم لتههرغبهم

 هللا. شاء

أحن فب حاجة رل  الدالية الذب ينظر رل  اإلمالم بعهين ورله  ال اقهع بعهين 
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ويعهرو م هاكاهم أخرى  ويهزاوج بهين ال اجهب وال اقهع  ويقتهرب مهن النها  

 ويخاطبهم باساأهم  ودذه م كاة.

النصارى كما قات لكم قهال ا: ر  الم هكاة دهب الاغهة  ثهم لرفه ا لغهة القه م  

وألخاهههه ا مههههن ألخاهههه ا فههههب النصههههراأية  ولههههار لهههههم ل ههههرا  الجامعهههها  

 البروتستاأتية وبضع ل رة جامعة كاث ليكية.

هللا تعهال  يقه ل:   م  فهإ أحن فب حاجة رل  أ  أدر  الاغة الياباأية لغة القه

َي إِ َّ بِِلَساِ  أَرۡ }َوَمآ  ُسو  .[4]ربراديم:  ِمهِۦ ِليُبَيَِّن لَُهۡم{لَۡو َسۡلنَا ِمن رَّ

ي جههد لنههدأا م مسهها  لاههدل ة العالميههة تههدر  دههذه ارمهه ر   لألمههف ا

 باساأهم....  وتبع  رل  ك  ق م من يخاطبهم باغتهم

فههب « كاهه رالو»البروتسههتاأت فههب  م( اجتمههع المب ههرو 1978فههب مههنة )

أمريكا  وكا  ددفهم العمه  لاه  تنصهير مسهامب العهالم  ورلهدوا لهذلك ألهف 

بامههم دهذا المنصههر « معههد زويمهر»مايه   لوار  وك أه ا لههذلك معههدًا امههم  

العتهه  القههديم  الههذب كهها  مقههره فههب البحههرين فههب أوائهه  دههذا القههر   أرالوا أ  

   يخرج منصرين لامسامين.أهد: معهد مهمت  يحي ا ذكراه بإأ اء دذا المع

 ما معن  منصرين لامسامين؟

يعنب أأاًمها متخصصهين فهب تنصهير المسهامين: منصهر يهذدب رله  جنه ب 

فريقيها  ورابهع رله  رفريقيها  وثاله  رله  شهرق رفريقيا  وثا  يذدب رل  شهمال ر

أ  فريقيها  كه  واحهد مهن ده اء لايه  رفريقيا  وغيره يذدب رل  ومها رغرب 

...  يهدر  الاهجها  المحايهة...  يدر  الق م الهذين ميب هر فهيهم  يهدر  لغهتهم

يههدر  العقيههدة السههائدة: أب لقيههدة دههب؟ دهه  دههب العقيههدة السههاضية أو العقيههدة 
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النق هههبندية  أمارشهههعرية؟ أب طريقهههة مهههن الطهههرق منت هههرة بيهههنهم؟ القالريهههة 

دههب  ب أو الحنضههب؟ مههاال ههافع أب مههذدب يسهه ل بيههنهم: المههالكب أم يجاأيههة؟تال أم

 لل  ويعيم بينهم ويعرو ك  شبء لنهم.... ر ال خصيا  الم ثرة فيهم؟

}َوَمٱآ هللا تعال :  أحن فب حاجة رل  أ  أضع  دذا  وأأا أق ل ليس معن  ق ل

َي إِ َّ بِِلَسٱٱاِ  لَۡوِمٱٱهِۦ ِليُبَٱٱيَِّن لَُهٱٱۡم{أَرۡ  ُسٱٱو أأههك تكاههم اليابههاأيين  [4]ربههراديم:  َسٱٱۡلنَا ِمٱٱن رَّ

بالياباأية والصينيين بالصينية فقا  ا  رأما تكام ك  ق م بالاسا  الهذب يضهم أه  

والذب ي ثر فيهم. تكام الخ اد باسا  الخه اد  والعه ام باسها  العه ام  تكاهم 

أد  ال رق باساأهم وأد  الغرب باساأهم  المتحضهرو  لههم لسها  والبهدو لههم 

أ  تخاطهب كه  قه م بهد  ا لسا  وأد  المد  لههم لسها  لسا   أد  الريف لهم 

 باساأهم.

أحن لم أعد العهدة لههذا ارمهر لألمهف  لهم أهيهن الهدلاة الهذين ينت هرو  فهب 

 العالم  ليننا لين لالمب  ومع دذا لم أن ره فب العالم.

المسيحية ليست لينًا لالميًا  المسهيا قهال: أأها لهم أبعه  را رله  خهراو بنهب 

لضالة  ولم يق  أأ  بع  لاعالمين. النبب ال حيد الذب ألان أ  لل ته  رمرائي  ا

 لاعالمين د  محمد لاي  الصالة والسالم  ومع دذا لم أباغ العالم لل ت .

امهتطعنا   ع أ  أن هر لل تنها ب هت  الاغها  مهاالعالم مضت ل لنا اآل   أستطي

تطيع أ  أبعه  بهها أستطيع أ  أ ج  لل تنا باإلذالا  الم جهة رل  العالم  أسه

 رل  العالم كا  لن طريق المحطا  الضضائية  أستطيع ولكن لم أضع  دذا.

ترلهد  ن التب تذدب دنها ودنهاك؟ لمهاذا اأين أغنياء المسامين؟ أين الماليي

جمع دهها مههن أغنيههاء النصههارى  ألههف « ألههف مايهه   لوار»كمهها رلههد أول ههك 
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... جمعه ا ارلهف مايه    يه  مهن كه  واحهد ما...  واحد من كبهار المايه أيرا 

أكثر مهن لنهدأا ممهن يسهتطيع   أ  يعطه ا ماي أًها ولكهن  يك    وما بأمه  ما

 .(101)أين د اء؟

                                        

م جًها كالمه  رله  « الرحاة الياباأية»فب كتاب   رحم  هللا يق ل ال يل لاب الجرجاوب (101)

أمهها أأههتم أيههها ارغنيههاء والم مههرو   فههإأكم خههالضتم »ارغنيههاء والم مههرين مههن المسههامين: 

ميرة ك  ذوب الغنب واليسار من ارمم ارخرى  تاك السيرة التب أأتم بها أول  وأحهرى  

م تجههدو  أأضسهكم ليه  أههار فهب كسهب الهدردم والهدينار  وتبهذل   مها تجمع أه  فهب رذ أأت

مبي  المالدب والعقار ومظهادر اربههة والضخهار  أو فهب لعهب القمهار  أو تكتنزوأه  خ فًها 

من الددر أ  ي قعكم فب شرك الضقر  أو تدل   ب  رله  الحكهام طمعًها فهب رتبهة أو أي ها   

 فال .أو يسالدكم لا  إام فال  و

أمهها دهه اء فههإأهم يبههذل   أمهه الهم فههب أ ههر العاهه م والصههنائع  وغيههر ذلههك مههن وجهه ه المنههافع  

 وبذلك مال  ارمم الراقية وارتضعت بمقدار اأحطاطكم فب الهمم.

أليس من الخسرا  المبين أأكم تمنع   زكاة المال  وا ت لو  شكر المنعم ب  لايكم وتهذدب   

وروبهها وتبذروأهه  ذا  اليمههين وذا  ال ههمال فههب مههبي  فهب كهه  لههيف مههن كهه  لههام رلهه  أ

شه اتكم النضسهية  وبعهد لهرو الهدردم والهدينار تضهدو  محتقبهين اروزار والهذل والعهار 

لا  حين أأكم تهرو  ارغنيهاء مهن ارمهم ارخهرى تجه ل بالمهال لابعثها  العاميهة والدينيهة 

 وترقية العا م العصرية؟

لتأليف بعثهة لينيهة تسهافر رله  بهالل اليابها  وتن هر التعهاليم الدينيهة  ماذا لايكم ل  فتحتم اكتتابًا 

 والعقائد اإلمالمية  لا  أ  المال لديكم ا ي ز  بالميزا  ب  يكال بالقضزا ؟

د  ي جد منكم ألف  ول  لا  وج  التقريب  يج ل ك  واحهد بنصهف مها يصهرف  فهب شهه ات  

سه   أمها لينه  فألأه  مهع  فهب الهدل ة رليه   البهيمية ليك   بذلك قد خهدم لينه  ووطنه  وأض

خهرى ترمهق المصهرب بعهين االتبهار  وأمها وأما وطن  فألأه  بضعاه  دهذا يجعه  ارمهم ار

 أضس  فألأ  أكسبها فضياة من ألظم الضضائ ؟ 

دذه كامتب قاتها  ورأب لا  يقين بأأها ا تعدم منصضًا ك ف هللا لن بصيرت  حجاب الضالل  

خاقه  المجاللهة فهب هللا بغيهر  مهن  مهن لحق بزور المقال  كما أأهها ا تعهدم وا تابس لاي  ا

تنظر مقالة الدكت ر لبهد اله لول شهابب »لام وا ددى  وهللا يرشدأا رل  الطريق المستقيم 

 .(55)د دـ 1406فب مجاة ارمة القطرية ش ال لن الرحاة الياباأية 
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ينت ههرو  فههب أرجههاء العههالم  وين ههرو   أحههن فههب حاجههة رلهه  تكهه ين للههاة

 اإلمالم في .

 ي جههد فيههها ترجمههة لههحيحة لاقههرآ  اتصهه روا أ  معظههم لغهها  العههالم 

ت جد ترجمة مر ب لنها من المسامين فب أب لغة  حت  الاغهة  الكريم  بال ا

ا م ههها  الماليهههين مهههن اإلأجايزيهههة التهههب دهههب أشههههر الاغههها  والتهههب يهههتكام بهههه

ت جههد فيههها ترجمههة لههحيحة لمعههاأب القههرآ  أو لتضسههير مختصههر  المسههامين  ا

 لاقرآ  الكريم.

 .المسام   مقصرو 

وأقهيم الحجهة لاه  النها   أحن فب حاجة رل  أ  أعر، ليننها لاه  العهالم 

 هللا تعال . وأ عذر رل 

لههحيا أ  العههالم المتقههدم اآل  ولهه  رلهه  القمههر  وغههزا الضضههاء  ولههنع 

الكمبيههه تر  ولهههنع دهههذه الثهههروا  المعروفهههة: الثههه رة البي ل جيهههة  والثههه رة 

لههل دههذه الثهه را   ولكههن اإلأسهها  الههذب ... ر لكتروأيههة  والثهه رة المعا ماتيههةاإل

القمر لم يستطع أ  ي سهعد أضسه  لاه  إههر ارر،  ده  فهب حاجهة ول  رل  

لمههاذا رلهه  ليههن يحقههق لهه  معنهه  وجهه له ويعرفهه  مههر حياتهه   ولمههاذا يعههيم  و

 ي جد دذا را فب رمالة اإلمالم. يم  : وماذا بعد الم  ؟ ا

أحن مس  ل   لن ريصال دهذه الرمهالة رله  الب هر جميعًها  وأحهن قهالرو  

فههب بهه رة ال هع ر  وجعانههاه أصههب أليننها  ولههم أجعاهه  لاهه  له  أأهها جعانهها دهذا 

 دامم حياتنا.

ۡۡ أحن أمة لل ة  فاهلل تعال  يق ل لرم ل   ِذجِ }لُ ُِۚ َعلَٱىَٰ َهَٰ ۦ َسبِيِلٓق أَۡدُعٓواْ إِلَٱى ٱَّللَّ
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ك  من اتبع محمهدًا لايه  الصهالة والسهالم  [108]ي مف:  بَِصيَرمي أَنَ۠ا َوَمِن ٱتَّبَعَنِق{

 هللا  ولاع لا  بصيرة.  فه  لاع رل

إنما بُعثٱتم ميسٱرين ولٱم »أحن أمة مبع ثة كما قال لاي  الصالة والسالم: 

 .(102)«تُبعثوا معسرين

بهن لهامر  أحن مبع ث   بما بع  ب  أبينا لاي  الصالة والسالم. قهال ربعهب

الههذب أخههرجكم مههن  : مههن أأههتم؟ ومههاحينمهها مههأل  - لرمههتم قائههد جيهه ش الضههر 

هللا  هللا لنخههرج النهها  مههن لبههالة العبههال رلهه  لبههالة قهه م ابتعثنهها أحههن - باللكههم؟

 وحده  ومن  يق الدأيا رل  معتها  ومن ج ر ارليا  رل  لدل اإلمالم 

اأظههروا رلهه  دههذا الصههحابب الههذب لههم يتخههرج فههب جامعههة  ورأمهها تربهه  فههب 

  لخهي أدهداو اإلمهالم الكبهرى  وفاسهضة لها  هللا لايه  ومهاممدرمة محمد 

اإلمالم الكاية فب دذه الكاما   لم يدخ  فهب التضالهي  التهب يهدخ  فيهها بعهك 

هللا  ة الط اغيت حت  يعبهدواالدلاة  قال ل : اإلمالم جاء يحرر النا  من لبال

وحده  ويعهرفهم بالعهدل الهذب ده  دهدو الرمهاا  السهماوية كاهها  ويخهرجهم 

 ومطية اإلمالم.من ج ر ارليا  وتطرفا  ارليا  رل  لدل اإلمالم و

 ينبغب أ  أعرف . دذا ما

ليا  حياتنا.  أحن فب حاجة رل  أ  أجع  دذا ارمر من أوب

الهدلاة ...  الياباأي   يمكن أ  يدخا ا فب اإلمالم ل  وجدوا الدلاة الصالقين

الذين يعي    باإلمالم ولإلمالم. وأأا قات لإلخ ة: رأكم ت ثرو  فهب اليابهاأيين 

                                        

لكههن قههال  «السههنن»قههب فههب هيًضهها البيرواه الترمههذب لههن لائ ههة رررا  ورواه لنههها أ (102)

 (.2586برقم  2/573لامناوب ) «فيك القدير»د  منقطع  «المهذب»الذدبب فب 
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 ت ثرو  بكالمكم  فاسا  الحال أباغ من لسا  المقال.بسا ككم أكثر مما 

بماذا اأت هر اإلمهالم فهب الهبالل التهب لخاهها؟ ده  اأت هر بالسهيف كمها يقه ل 

  السهيف قهد يضهتا أرً ها  ولكنه  وهللا  ر مب رو  والمست رق   وأمثالهم؟ اال

 يضتا قابًا. ا

...  وأيسهياأدرودناك بالل لم يدخاها جهيم رمهالمب ولهم تعهرو السهيف قها: 

بنغاللش  حت  الهند التب لخاها المسهام    لخاه ا جهزًءا ...  الضابين...  ماليزيا

معينًهها منههها بجي شهههم ثههم اأت ههر اإلمههالم بطريههق الههدل ة ومعاي ههة المسههامين 

 فريقيا اأت ر اإلمالم فيها بطرق الص فية وبالتجار  ودكذا.رالصالحين. 

أدوأيسههيا را رلهه  ماليزيهها وم   وغيردهها  مههن الههيمن ومههن حضههرذدههب النهه

باللدهم   لتب لرفت بها دهذه الهبالل  وي رلدهالي تروا البهارا  ودذه ارشياء ا

ورآدم النا  ف جهدوا فهيهم الصهدق فهب القه ل وارماأهة فهب العمه   والت ا هع 

 لانا   وحب الخير وال هامة والنجدة وك  لضا  الخير.

المهه ذ  فقههام ا وتطهههروا  هللا  رذا جههاء وقههت ارذا  أذ  وجههدودم يعبههدو 

م؟ قهال ا: أحهن مسهام  . قهال ا: ولا ا لض فًا  الجبه ا بههم ومهأل دم: مهن أأهت

هللا وأ  محمههههدًا  رلهههه  را فأجههههاب دم: اإلمههههالم أ  ت هههههد أ  االم؟ مههههاإل مهههها

هللا  فتصبا أًخا لب وألبا أًخا لك  وأتعهاو  لاه  البهر والتقه ى. ده   رم ل

مطا ب منهك شهبء  تعاهن  اإلمالم؟ ا  ما دناك شبء مطا ب منب رلخ  فب

  ر  وتاتهزم بأحكهام دهذا الهدين« هللا وأ  محمهدًا رمه ل هللا رله  را أ  ا»فقا 

فيه  شهبء مهن  طقه   لمهن يريهد الهدخ ل فيه . وا اإلمالم ليس في  تعميهد وا

 دذا.



 127 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

وفب لصرأا وجهدأا أأاًمها لألمهف كمها حكه  لهب أحهد كبهار المسه  لين فهب 

أدويسههيا أ  رفههب أوامهها السههبعينيا  قههال: أرال  بعههك القبائهه  فههب أدوأيسههيا ر

تدخ  فب اإلمالم فهذدب ا رله  بعهك الم هايل مهن العامهاء الكبهار  وقهال ا لههم: 

يع   أ  تههدخا ا ب ههرط  قههال ا: أريههد أ  أههدخ  فههب اإلمههالم فقههال لهههم: تسههتط

 د  ال رط؟ قال أ  تختتن ا  فألر  ا لن اإلمالم. وما

ئب التبر ااختتا  شرًطا  مهن قهال: ر  دهذا شهرًطا؟ يسهتطيع دذا رأسا  خا

الضهرائك. رأمها ده   يما بعد  ود  لهيس مهن ارركها  وااإلأسا  أ  يضع  دذا ف

 من منن الضطرة.

 فال بد أ  يك   دناك لق  مسام يستطيع أ  ي دخ  النا  فب اإلمالم.

 العالا :الياباأي   قريب   جدًا منا  ولنددم لالا  طيبة  من دذه 

الحياء  الحياء لضة لامة  الياباأب رجه  حيهب  رجه  مه لب مههذب. لههذا 

ب أوروبها لم أجد فب اليابا  كاها من يقب  امرأة فب الطريق  كما وجد  ذلهك فه

 ي جد فب اليابا  تاقائيًا. وأمريكا  دذا الم هد ا

دههم أأهها  م لبهه    ويحترمهه   الكبيههر ويرحمهه   الصههغير  كمهها دهه  شههأ  

. الكبيههر (103)«لٱٱي  منٱٱا مٱٱن لٱٱم يٱٱرحم  ٱٱَيرنا  ويٱٱولر كبيرنٱٱا»م: اإلمههال

ارقهدم فهب ...  لنددم ي حترم  ب  ك  مابق يحترم  يحترم   ارقدم: ارقدم مهنًا

الهذب يسهبقك فهب الصهف يصهير ده  ...  ارقدم فب الصهف...  الخبرة وال إيضة

                                        

  ولهحا شهاكر رمهناله  «لهحيح »رواه أحمد  والترمذب والاض  ل   وابن حبا  فب  (103)

ويٱٱٱأمر »وقهههال الترمهههذب: حسهههن غريهههب  وفهههب بعهههك النسهههل: غريهههب فقههها  وتتمتههه : 

بهرقم  2/645« )المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب والترديهب» «المنكٱربالمعروف وينٱه عٱن 

1381.) 
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 أول  منك فال تحاول أ  تتقدم لاي .

ترم لنددم جهدًا  الرجه  الكبيهر يقه م لاطضه  ويحترم   الصغير  الطض  مح

 ليجاس  

ولنددم النظام التعايمب يهتم بارطضال ادتماًما بالغًها  ليهت باللأها اإلمهالمية 

 تحاول أ  تستضيد من النظام التعايمب فب اليابا .

ارمريكا  قال ا لاياباأيين: تعهال ا فهاأظروا فهب منادجنها التعايميهة واأقهدودا  

ن ليهه ب؟ ومههاذا فيههها مههن أهه اقي؟ ومههاذا تقترحهه   لاعههالج؟ ومههاذا فيههها مهه

ارمريكهها  فعاهه ا دههذا  رأهههم كههاأ ا يههرو  أ  أظههامهم التعايمههب يكههال ينهههار  

أمهة لاه  »وكتب منهم من كتب كتابًا معروفًا ت رجم رل  العربية تحت لنه ا : 

 «.حافة الخطر

 ينبغب أ  أستضيد من د اء.

 - كما قي  لهب - ض  وبناء شخصيت   ارطضالاليابني   يهتم   ب خصية الط

فراشها     جهد فهب مهدار  اليابها  فراشه   واي مس  ل   لهن مدارمههم  ا

اروال دم الذين ينظض   المدرمة ويجما أها ويزين أها  ويحما   الطضه  دهذه 

 المس  لية.

ويحما أهه  مسهه  لية جماليههة  يغرمهه   فيهه  رول الجمالههة مههن أول ارمههر: 

 ألعاب جمالية  العم  ألمال جمالية.ارلعاب 

 أحن فب حاجة رل  دذا ارمر  ودذه الرول.

 قال لب أحد اإلخ ة: ر  ابن  كا  فب رحدى المدار  الياباأيهة وارتكهب خطهأ
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لفع المدرمة ف قعت  فأخذت  بالرفق  فعرفت بذلك والدته  فقالهت لهها: لمهاذا ... 

بههركم؟ دهه  ابنههب كمهها دهه  ابههنكم  لههم تخبرينهها بهههذا ارمههر؟ قالههت لههها: ولمههاذا أخ

أسهههامح  فهههب التسهههع  ب أ  أسهههامح   رذا ارتكهههب ل هههر غاطههها والطضههه  ينبغههه

 وأحامب  لا  واحدة  وأأخذه بالرفق حت  يدع دذه ارشياء  

 اأظروا رل  دذه الرحمة  ودذه العناية بالطض لة.

 ية.الياباأي   لنددم قدر من المالية والضرل

يمهد يجهد أحهدًا  يم   الرجه  دنها ج ًلها وا مكن أ ق  لب بعك اإلخ ة: ي

 يمكن أ  يحدا فب ليارأا طبعًا. ا رلي  يد المع أة  ودذا ما

ثم من أاحية أخرى: اآل  غزتهم الحضارة الغربية  الجي  الجديد بهدأ يتغيهر 

لن ارجيال القديمة  قد غزتهم أفالم الجنس وأفهالم العنهف ارمريكيهة. وذدهاب 

غههرب بههدأ يهه ثر لاههيهم  ويضسههد مههن أخالقهههم  ويغيههر مههن ال ههباب رلهه  بههالل ال

 طبائعهم وما كياتهم  ودذا د  الخطر لا  دذه ارمة.

المههم أيههها اإلخهه ة: أأنها فههب حاجههة رلهه  أ  أعهرو دهه اء القهه م  وأ  أن ههر 

 هللا. فيهم لل ة اإلمالم  وأ  أباغهم رمالة

سه  ل   لهن دهذا هللا رله  العهالم  أحهن م أحن أمة مس  لة لهن تبايهغ رمهالة

 بصضتنا أمة  وبصضتنا أفرالًا.

كهأفرال ينبغهب أ  أبحه  لهن دهذا ارمهر ويسهأل كه  منها أضسه : مهاذا  - أحن

 قدمت أأا لإلمالم؟ ماذا بذلت فب مبي  أ ر اإلمالم؟

}ٱۡدعُ إِلَٱٱىَٰ هللا تعههال :  أأههت مسهه  ل لههن دههذا  كهه  مسههام مطالههب بهههذا  لقهه ل



 130 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

ِۡ َربَِّك بِۡلۡلِحۡكَمٱِة وَ  ٱِدۡلُهم بِٱۡللَّتِق ِهٱَق أَۡحَسٱُن{َسبِي  َوَجَٰ
. [125]النحه :  ٱۡلَمۡوِعَظٱِة ٱۡلَحَسٱنَِةُۖ

هللا بالحكمة والم لظة الحسنة؟ د  جاللت بهالتب دهب أحسهن؟  د  لل   رل 

 ينبغب لا  ك  مسام أ  ينظر فب دذا ارمر.

 وي م أ عر بهذه المس  لية الكبرى ميتغير الحال.

 هالها  تقهف حهاجًزا فهب مهبي  أ هر اإلمهالم  ر  بالل المسامين ومه ء أو

رأهههم يق لهه  : رذا كهها  اإلمههالم بهههذه الصهه رة التههب تعر هه أها فامههاذا أههرى 

باللكههم لاهه  لكههس ذلههك؟ رذا كهها  اإلمههالم يههدل  رلهه  العاههم فمهها بههال المسههامين 

جهالء؟ ورذا كا  يهدل  رله  القه ة فمها بهال المسهامين  هعضاء؟ ورذا كها  يهدل  

ما بال دذه القذارة التهب تضهرب أطنابهها فهب بهالل المسهامين؟ ورذا رل  النظافة ف

كا  يدل  رل  النظهام فمها دهذه الض  ه ؟ ورذا كها  يهدل  رله  التهيخب فمها دهذه 

لهل  فهنحن الهذين ... ر العداوة بين المسامين بعضهم وبعك؟ ورذا كا  ورذا كا 

 أقف لقبة فب مبي  اإلمالم.

ح النا  وأ  أجتهد فب أ ر ليننا  يجب أ  أصحا مسالكنا وأصاا من أ

واْ   فِ يُِريدُوَ  أَ  يَُّۡ }هللا  هللا ألمالنا  والمستقب  لهذا الدين ر  شاء ولن يترأا

َِۡ نُوَر ٱ ِ بِأ ِفُروَ  َّللَّ ٓ أَ  يُتِمَّ نُوَرجُع َولَۡو َكِرَج ٱۡلَكَٰ ُ إِ َّ ِهِهۡم َويَۡأبَى ٱَّللَّ ُهَو ٱلَِّذٓي  32َوَٰ

 َۡ يِن ُكلِّهِۦ َولَۡو َكِرَج ٱۡلُمۡشِرُكوَ {أَۡرَس  َرُسولَهُع بِۡلۡلُهدَىَٰ َوِديِن ٱۡلَحّنِ ِليُۡظِهَرجُع َعلَى ٱلدِّ

 .[33  32]الت بة: 

هللا لب ولكهم  فامهتغضروه رأه  ده  الغضه ر الهرحيم   متغضراأق ل ق لب دذا  و

 والل ه يستجب لكم.

* * * 
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 (104)الي م العالمب لمكافحة المخدرا  -8

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

حههديثنا اليهه م لههن المخههدرا   بمنامههبة اليهه م العههالمب لمكافحههة المخههدرا   

وقههد ألههبا العههالم كاهه  يكههافا دههذه اآلفههة القاتاههة المههدمرة  التههب تقهه م لايههها 

لصابا  وشبكا  خطرة  رأا  يماكه   المهال  ويماكه   السهالل  ودهم فهب 

ويقيم أهم  بما لهم مهن أضه ذ  ل: لولة لاخ  الدولة  يسقط   الحكام بعك البال

يسهتخدم   مهن ومهائ   ن ذمهم  ومهاي هترو  مه يماك   مهن ثهروا   ومها وما

 تتقيد بأب قيم أو أخالق. فغايتهم خبيثة  وومائاهم أشد خبثًا. ا

د اء النا  يق م   لا  تدمير الب ر  وتخريب حيهاة الب هر  ليماكه ا دهم 

 اليين والباليين بعد ذلك.الم

دهههذه اآلفهههة ي هههك  العهههالم منهههها  كههه  العهههالم. وأ هههك  منهههها أحهههن العهههرب 

أو « الح ي هههة»والمسهههامين  فقهههد لخاهههت رلههه  باللأههها مهههن قهههديم تحهههت امهههم 

مههع مههيف ...    وقاومههها لامههاء المسههامين  وقههد لخاههت مههع التتههار«الح ههيم»

أ  تسههايا التتههار لاههيهم  التتههار رلهه  بههالل المسههامين  وكهها  المسههام   يعتقههدو 

 بسبب اأت ار دذه اآلفة القبيحة.

لاهه   - يهه م إهههر  دههذه اآلفههة ودههذه الح ي ههة - أجمههع لامههاء المسههامين

مذدب من المذادب  كاههم قهال ا  ي ذ لن ذلك فقي  من الضقهاء  واتحريمها. لم 

                                        

 د  السال  والع رو  من شهر ي لي . ( 104)
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بتحريمها  فهب حرام  د  دب كبيهرة  وقهال ا: ر  مهن امهتح  أكاهها أو شهربها 

  فهإ  تهاب ورجهع فبهها  ورا «ت طاب من  الت بهة»تناولها  فال بد أ  ي ستتاب  أو

 ل قب كما ي عاقب المرتدو   رأ  أأكر أمًرا معا ًما من الدين بالضرورة.

  فههب غيههر ولألمههف أجههد فههب لصههرأا أأاًمهها يمههاحك   بالباطهه   ويجههالل 

رمههة دههذه فههب السههنة لاهه  ح أجههد فههب القههرآ  وا م  ههع لاجههدل  يق لهه  : ا

 المخدرا   وكذب ا  فنص د القرآ  والسنة تحرم دذه المخدرا . بال أزاع.

د اء يريهدو  أ  يهأتب القهرآ  ويقه ل: قهد حرمهت لاهيكم الح هيم  أو قهد 

يهأتب بالتضصهيال    لك نيهاك أو ال همباأيا  القهرآ  احرمت لايكم ال يسهكب أو ا

وق الهد كايهة وأص ًلها  تأتب بالتضصيال   رأمها تضهع مبهال  لامهة والسنة ا

يهههأتب بههه  القهههرآ   آاو الجزئيههها  والمسهههائ . دهههذا مههها مطاقهههة  يهههدخ  تحتهههها

 تجبء ب  السنة. وما

ٓأَيدَهٱٱا }القههرآ  قههد حههرم الخمههر وقههال:  ۡمٱٱُر َوٱۡلَمۡيِسٱٱُر يََٰ َِ ٱلَّٱٱِذيَن َءاَمنُٱٱٓواْ إِنََّمٱٱا ٱۡل

ۡن َعمَ  ُم ِرۡجٞ  ّمِ إِنََّمٱا يُِريٱدُ  90ِن َِٱۡلۡجتَنِبُوجُ لَعَلَُّكٱۡم تُۡفِلُحٱوَ  ٱلشَّۡيَََّٰ ِۡ َوٱأۡلَنَصاُب َوٱأۡلَۡزلََٰ

َ آَء ِِق َۡ َومَ َوٱۡلبَ ُن أَ  يُولَِ  بَۡينَكُُم ٱۡلعَدََٰ
ِ  ٱلشَّۡيَََّٰ ۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِر َويَُصدَّكُۡم َعٱن ِذۡكٱِر ٱَّللَّ َِ ٱۡل

نتَُهوَ { ۡۡ أَنتُم مد ِمُۖ ََِه لَوَٰ دكهذا أزلهت اآليتها  الكريمتها  . [91  90]المائدة:  َوَعِن ٱلصَّ

نتَُهٱوَ {}هللا تعهال :  فب م رة المائدة  وحينما قال ۡۡ أَنٱتُم مد قهال ا: قهد اأتهينها  ََِهٱ

 رب. ... قد اأتهينا يا رب يا

كهها  الرجهه  مههنهم يمسههك بالكههأ  فههب يههده  شههرب بعضههها وبقهه  بعضههها  

لخمر وأفرغ دها فأفرغها ولم يكم  الكأ . ثم ذدب ا رل  بي تهم فجاروا بقرب ا

 رب. رقا  المدينة وقال ا: اأتهينا يافب ط
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تهدل لاه   ما يهزلم بعهك النها  كامهة خضيضهة اليست ك« فاجتنب ه»وكامة 

التحههريم  بهه  تههدل لاهه  أباههغ التحههريم وأشههده  ولههذلك تههأتب مههع ال ههرك ومههع 

ٱٱِن َوٱۡجتَ َِٱٱ}الكبههائر  كمهها قههال تعههال :  ۡجَ  ِمٱٱَن ٱأۡلَۡوََِٰ وِر{ۡلۡجتَنِبُواْ ٱلٱٱّرِ ََ ٱلٱٱيد  نِبُٱٱواْ لَٱٱۡو

ُسٱٱوً  أَِ  ٱعۡ َولَقَٱٱدۡ }  [30]الحههج:  ٱٱةو رَّ ِّۡ أُمَّ َُٱٱوََّ{بُٱٱدُواْ  بَعَۡثنَٱٱا ِِٱٱق ُكٱٱ
َ َوٱۡجتَنِبُٱٱواْ ٱلَََّّٰ  ٱَّللَّ

َُٱوََّ وَ }  [36]النح : 
]الزمهر:  بُٱدُوَها{أَ  يَعۡ  ]ارلهنام واروثها [ٱلَّٱِذيَن ٱۡجتَنَبُٱواْ ٱلَََّّٰ

ٓ ِٱٱٱَر ٱِۡلِ ٱلَّٱٱٱِذيَن وَ }  [17 َِ َوإِذَا َمٱٱٱايَۡجتَنِبُٱٱٱوَ  َكبََٰ ِح ٱٱٱِم َوٱۡلفَٱٱٱَوَٰ ِفٱٱٱُروَ { ِۡ َۡ  َغِ ٱٱٱبُواْ ُهٱٱٱۡم يَ

تهههأتب را مهههع ال هههرك والطهههاغ    ا« اجتنبههه ا». فهكهههذا كامهههة [37]ال ههه رى: 

 وارلنام وكبائر الذأ ب وف اح ها.

أب: اجعا ا بينكم وبين دذا ال بء جاأبًها وابتعهدوا لنه . « فاجتنب ه»ومعن  

نَٱٱىَٰٓ مثاههها كق لهه  تعههال :  « تزأهه اا »  لههيس معنههاه [32]اإلمههراء:  {}َوَ  تَۡقَربُٱٱواْ ٱلّيِ

...  الخاللهة...  التبهرج...  يقرب رله  الزأها. الخاه ة فقا  ب  ابتعدوا لن ك  ما

 دذه ارشياء.رل  آخر ...  النظرة ب ه ة

م اإلمالم الخمر ولعن فيها ل ًرا حرب
ك  من مهادم فيهها مهن قريهب ...  (105)

 أو بعيد. فما دب الخمر؟

                                        

فهب الخمهر ل هرة:  لها  هللا لايه  ومهاملن أأس بن مالك ررر قال: لعن رم ل هللا  (105)

لالههردا  ومعتصههردا  وشههاربها  وحاماههها  والمحم لههة رليهه   ومههاقيها  وبائعههها  وآكهه  

والترمذب والاض  ل   وقال: غريهب  ماج   ثمنها  والم ترب لها  والم ترب ل . رواه ابن

أحه  دهذا لهن ابهن  الحهدي : وقهد روب من حدي  أأس  قال ال يل القر اوب معاقًا لا 

فالحدي  لحيا ب ه ادده   لا  هللا لاي  ومامسع ل وابن لمر لن النبب لبا  وابن م

ود  يدل مع مها ي هابه  لاه  القالهدة اإلمهالمية: أ  اإلمهالم رذا حهرم شهي ًا حهرم كه  مها 

الحالل والحهرام فهب »يضضب رلي  ويسالد لاي   وقد بينت ذلك فب الباب ارول من كتابب 

 (. 1401برقم  2/652« )الترغيب والترديب المنتق  من كتاب»فايراجع. « اإلمالم
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: ر  لهها  هللا لايهه  ومههاملاهه  منبههر النبههب  ررر بههن الخطههاب يقهه ل لمههر

ودهب ارشهياء التهب كاأهت م جه لة  - الخمر قد حرمت  ودب من خمسة أشياء

  والبههر : العنهب  والتمهر  والعسه  - ال قهتفهب الحجهاز وفهب المدينهة فهب ذلههك 

خهههامر العقههه   أا أ  الخمهههر  مهههر مههها  وال هههعير. ثهههم قهههال: والخ«أب القمههها»

 خامر العق . ما

مر و ع دهذه القالهدة: دذه ارشياء الخمسة دب التب كاأت م ج لة  لكن ل

 لا العقهه  وابسهه  وأخرجهه  لههن طبيعتهه خههامر العقهه   أب: خهها الخمههر كهه  مهها

مميهزة الحاكمهة  بحيه  ألهبا يخاها بهين ارشهياء بعضهها وبعهك  المدركة ال

يميههز بههين  عيههدًا  ويههرى المحههال معقهه ًا  واويههرى البعيههد قريبًهها والقريههب ب

 بين النضع والضر والخير وال ر. الص اب والخطأ  وا

  دكهذا قهال لمهر أمهام «أخرج العق  لن طبيعت  وخامره فه  خمر ك  ما»

 أحد  فهذا رجماع من الصحابة. الصحابة ولم ينكر لاي 

...  ك كههايين...  أفيهه  ...  ق لاهه  دههذه المخههدرا : ح ههيمبههينط ودههذا مهها

وتجعهه  اإلأسهها  غيههر واع بنضسهه  دههرويين  كهه  دههذه ارشههياء تخههامر العقهه  

دهب لايه . النها  يق له   لنه :  ح ل   ويتص ر ارشياء لا  غيهر مهابما  وا

يعهرو  يعهرو حقه   ا عرو واجب   واي ... ا رأسا  تائ   ائع ... مسط ل

 يعرو وطن   رأسا  فقد ال لب. يعرو أدا   وا يعرو رب   وا أضس   وا

فههرق بههين الخمههر  نههاول الخمههر بههالمضه م الع مههرب  افمثهه  دههذا أعتبههره قههد ت

مهالة جامهدة  المعروفة ودذه ارشياء  را أ  الخمر مهالة مهائاة  ودهذه ارشهياء 

أثر له  فهب ارحكهام. المههم ارثهر الهذب يتركه  لاه  لقه   اوالجم ل والسيال  
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 اإلأسا .

د اء الهذين يهأكا   الح هيم أو يتنهاول   ارفيه   أو ي هم   الههروين أو 

كمهها « لكيضهه »...  أحهه  ذلههك  أأهها  فقههدوا ولههيهم  يعههيم ال احههد مههنهم ل ههه ت 

 وده  الهذب«  را  بال كيف يسهتاد   هرب السهيف»يق ل  . ويق ل أحددم: 

 يستاد   رب السيف فعاًل.

م يعه لوا لأيها  له اد اء أأا  فقهدوا ولهيهم  لهم يعه لوا يصهاح   لهدين و

 لحماية مجتمع. د اء  حايا دذه الم ال المخدرة. يصاح   لحماية أمرة وا

ء مهن شهراب دههذه القهرآ  حهرم الخمهر  وارحاليهه  حرمهت الخمهر  ودهه ا

 خامر العق . الخمر  فالخمر ما

لها  حية ثاأية: القرآ  قد حرم الخبائه . كها  مهن أولهاو النبهب ثم من أا

ُمُرهُم يَٱٱأۡ }أأهه  « أدهه  التهه راة واإلأجيهه »فههب كتههب أدهه  الكتههاب  هللا لايهه  ومههام

ٓ ِٱَ  َويََ ٱُ   بََٰ َِ ُم َعلَٱۡيِهُم ٱۡل ٱِت َويَُحٱّرِ ۡد لَُهٱُم ٱلََّّيِّبََٰ ُهۡم َعٱِن ٱۡلُمنَكٱِر َويُِحٱ بِۡلۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهىَٰ

َۡ ٱلَّتِق َكانَۡت َعلَٱۡيِهۡم{َعنۡ  . اليهه ل حرمهت لاهيهم [157]ارلهراو:  ُهۡم إِۡ َرهُۡم َوٱأۡلَۡغلََٰ

ٱَن ٱلَّٱِذيَن َهٱادُواْ هللا تعهال :  بعك الطيبها  لق بهة لههم كمها قهال مۡ }َِٱبِظُۡلمو ّمِ نَٱا َحرَّ

 ِ ِۡ ٱَّللَّ ِهۡم َعٱٱن َسٱٱبِي ٱٱتي أُِحلَّٱٱۡت لَُهٱٱۡم َوبَِصٱٱدِّ اْ َولَٱٱۡد  160ا َكثِيٱٱرٗ  َعلَٱٱۡيِهۡم َايِّبََٰ بَٱٱوَٰ َوأَۡخٱٱِذِهُم ٱلّرِ

} ِۡ َِّٱٱٱ ََ ٱلنَّٱٱٱاِس بِۡلۡلبََٰ هللا لاهههيهم  . حهههرم[161  160]النسهههاء:  نُُهٱٱٱواْ َعۡنٱٱٱهُ َوأَۡكِلِهٱٱٱۡم أَۡمٱٱٱَوَٰ

 الطيبا  بسبب دذه المناكر ودذه الكبائر.

فجاء يح  رمت  ك  الطيبها   ويحهرم لايهها  لا  هللا لاي  ومامأما محمد 

ا خبيثًها و هاًرا وم ذيًها  حهرم ر شياء الضارة والم ذية والسي ة ماار الخبائ .

حرمه  اإلمهالم فاخبثه  ولضهرره:  هرره المهالب أو  هرره المعنه ب   ك  ما
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 ههرره الحالههر أو  ههرره المسههتقباب   ههرره لاهه  الضههرل أو  ههرره لاهه  

المجتمع   رره لا  الجسم أو  رره لا  العق   فالتحريم فب اإلمالم يتبهع 

 الخب  والضرر.

مههن يقهه ل ر  دههذه المخههدرا  أافعههة ورأههها مههن الطيبهها ؟ رأههها قطعًهها مههن 

 الخبائ  من المضار  من الم ذيا   ولذلك أجد العالم كا  يحاربها.

ولكنها تمنهع المخهدرا   - لألمف ال ديد - دناك بالل كثيرة تبيا المسكرا 

ار ومهن الم ذيهها  وتحاربهها  ر  الجميهع يه قن أأهها مههن الخبائه  ومهن المضه

 لاضرل ولاجمالة.

]البقهرة:  قُٱواْ بِأَۡيٱِديكُۡم إِلَٱى ٱلتَّۡهلَُكٱِة{َوَ  تُلۡ }ومن أاحية ثالثهة: أجهد القهرآ  يقه ل: 

ٱٱرَ َ  تَٱٱأۡ }هللا تعههال :    ويقهه ل[195 ٓ أَ  تَُكٱٱوَ  تَِجَٰ ِۡ إِ َّ َِّٱٱ لَكُم بَۡيٱٱنَكُم بِۡلۡلبََٰ مً َعٱٱن كُلُٓواْ أَۡمٱٱَوَٰ

نكُۡمُۚ  َ َكاَ  بِكُۡم َرِحيٗمٱا{ َو َ  تََراضو ّمِ . الهذين يبيعه   [29]النسهاء:  تَۡقتُلُٓواْ أَنفَُسكُۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

دههذه المخههدرا  ويروج أههها يههأكا   أمهه ال النهها  بالباطهه   ودههم يضهها   بههها 

يكه   قهتاًل مههريعًا   يتناول أهها يقتاه   أأضسههم. قهد االنها  بغيهر حهق  والهذين 

 ر بطبء.ولكن  قت  بطبء واأتحا

يجه ز لامسهام أ     يقت  أضس  وقد قال لامارأا: االذب يتناول دذه المخدرا

يتناول شي ًا من طعام أو شراب يضر أضس   ر  دذا الجسد ليس ماًكها لهك  رأه  

يجه ز أ  تخه   دهذه    الز وجه هلل  هللا رياه  أماأة لندك هللا  امت للك ماك

لها  ك وأ  تضر جسهدك  ولهذلك قهال ارماأة وأ  تضرط فيها  وأ  ت ذب أضس

 تضار غيرك. تضر أضسك وا ا (106)«ضرار   ضرر و »: هللا لاي  ومام

                                        

لههن ابههن لبهها  رررب  قههال الهيثمههب: رجالهه  ثقهها   وقههال  ماجهه   رواه أحمههد وابههن (106)
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بهن العهاد  وفهب لياهة  وفب مرية مهن السهرايا كها  المسهام   بقيهالة لمهر

بن العاد وألابت  الجنابة  فيتمم ولا  بألحاب   فهأأكر  وبارلة احتام لمر

  فسأل النبب لمًرا وقهال: لا  هللا لاي  وماملانبب  ابعضهم ذلك لاي   وشك 

هللا كاأهت الاياهة  رمه ل ؟  قهال: يها«يا عمرو  ليت بأ ٱحابك وأنٱت جنٱب»

َ َكٱاَ  هللا تعهال :  بارلة شديدة البرولة وقد ذكر  ق له  }َوَ  تَۡقتُلُٱٓواْ أَنفَُسٱكُۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ

  معنههاه أقههر (107) لايهه  ومههاملهها  هللا  فتبسههم النبههب [29]النسههاء:  بُِكٱٱۡم َرِحيٗمٱٱا{

 لمًرا لا  دذا الضق  فهذه منة تقريرية.

ا يج ز لإلأسا  أ  يقته  أضسه  وله  فهب لبهالة  فكيهف يقته  اإلأسها  أضسه  

 بتناول دذه السم م؟ 

 جاء  ب  السنة. جاء ب  القرآ   ودذا ما ا مادذ

 للاو مة رررا فهب الحهدي  الهذب رواه أبه مها ثم جاء  السنة فيمها روته  أم

. (108)«لههن كهه  مسههكر ومضتههر لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  أههه  رمهه ل»: تقالهه

المسههكر معههروو  والمضتههر دهه  الههذب يصههيب الجسههد بههالضت ر وبالخههدر. فقرأهه  

                                                                                             

  د  حسهن. ورواه الحهاكم والهدارقطنب لهن ابهن مهعيد وقهد حسهن  «ارذكار»الن وب فب 

بعًضها   وقال: رواه مالك مرماًل ول  طرق يق ب بعضهها «ارربعين الن وية»الن وب فب 

وقال العالئب: لاحدي  ش ادد ينتهب مجم لها رله  لرجهة الصهحة أو الحسهن المحهتج به  

 (. 9899برقم  432 - 6/431« )فتا القدير لامناوب»ينظر 

 (.58تقدم ذكر حدي  لمرو بن العاد دذا وتخريج  فب لضحة ) (107)

قهال المنهاوب:   «الجامع الصهغير»رواه أحمد وأب  لاول  ورمز السي طب لصحت  فب  (108)

فههيك »رمههز المصههنف لصههحت  ودهه  كههذلك  فقههد قههال الههزين العراقههب: رمههناله لههحيا 

( وذكر العالمة المناوب أ  لجميًها حضهر القهادرة 9507برقم  6/338لامناوب ) «القدير

وطاههب للههياًل لتحههريم الح ههيم  ول قههد لهه  مجاههس حضههره أكههابر لامههاء العصههر  فامههتدل 

 ن حضر. الزين العراقب بهذا فألجب م
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النبب لاي  الصالة والسالم مع المسكر فب مياق واحهد  وأهه  لهن دهذا وذاك. 

اقترأهها فههب مههياق أمهها المسههكر فههال ي ههك أحههد فههب تحريمهه   وكههذلك المضتههر  فقههد 

 واحد.

ودناك رجماع لاماء ارمة من جميع المذادب لا  تحهريم دهذه المخهدرا . 

أو « الح ي ههة»وكاأههت المخههدرا  فههب لصههردم تتمثهه  فههب تاههك التههب مههم دا 

ارفيهه  . أمهها اآل  فقههد ألههبحت أشههد خطههًرا  وأبعههد أثههًرا  وأكثههر تههدميًرا. دههذه 

الك كههايين «: الب ههدرة»يسههم أها التههب إهههر  اآل   والتههب « السههم م البيضههاء»

والهروين  ودذه ارشياء  التب خف حماها وغال ثمنهها  وبعهك الجرامها  أو 

 الكيا  جرام منها تقدر بالماليين.

دذه ارشياء ألبحت تغزو النا   ب مة واحدة يصبا اإلأسا  مدمنًا  ودهم 

يصهها   رلهه  ال ههباب ورلهه  الرجههال ورلهه  النسههاء ب مههاطا  شههت  وب مههائ  

هلل ورمهه ل  يجنههدو   مختاضههة. دهه اء الاصهه د تجههار المخههدرا  المحههارب  

أأاًمهها لين ههروا دههذه السههم م بههين النهها   فههإذا مههقا أحههددم  ههحية لههه اء فقههد 

يماهك  يسيطر لاه  أضسه   ا دمنًا  ااأتهت حيات   ل مر تدميًرا  يصبا رأساأًا م

 يضكر لنضس . ررالت   ا

وله  أو الحقنهة اروله  أو ال همة اروله  يكه   ر الاقمهة اريلندما ينتهب تهأث

كالمجن    يسع  رل  من يغذي  بهذا ال بء من جديهد. رذا كها  معه  مهال أأضهق 

ماله  حته  ينضهد ماله   فيسهرق  يسهرق مههن أبيه   يسهرق مهن أخيه   يسهرق مههن 

قريب   يسرق من لديق   يسرق من مال ال ركة التب يعمه  بهها  أو الحك مهة 

يسههرق حيثمهها كهها  وكيضمهها كهها   حتهه  يسههتجيب لهههذه ال ههه ة  التههب يعمهه  بههها.

يته رع أ   ه النهار الناجمهة بهين أ هالل   واالعارمة المدمرة  حت  يخمهد دهذ
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 يعم  أب شبء  حت  يريا ألصاب   وي بع أهمت .

ودنا يصبا  عيضًا رخً ا يستطيع ألداء ارمة أ  يستغا ه ليعمه  لحسهابهم  

لا  وطن  ولا  أدا  ولاه  أقهرب النها  رليه   ليعم  جام ًما لهم  يتجسس 

 لقد  عضت مقاومت  واأهار  ررالت   فام يعد لنده شبء  ألبا بقايا رأسا  

هللا وألهداء اله طن وألهداء ارمهة   ومن أج  دذا أجهد ألهداء الهدين وألهداء

 يحاول   رشالة دذه المخدرا  فب ارمة.

ارمهة  تحهاول أ  تن هر  فهب شهباب« اإليهدز»رمرائي  كما تحاول أ  تن هر 

المخدرا   وأ  تروجها  وأ  تهربها رل  أمتنا لقت  اإلرالة فهب أبنائهها  وتقته  

 رول المقاومة  وتقت  الق ة النضسية التب دب ينب ع الجهال والكضال.

 يصنع  ألداء ارمة. دذا ما

أسهتطيع  بكه  أجههزة اإللهالم:  قاوم دذه اآلفا   أقاومهها بكه  مهاا بد أ  أ

قاومههها الصههحافة  تقاومههها اإلذالههة  يقاومههها التايضزيهه  . يقاومههها المسههجد  ت

تقاومها المدرمة تقاومها الجامعة  يقاومها المرب    يقاومها ال لهاإ  تقاومهها 

 ال رطة  يقاومها النا  ك  النا .

ألههبحت المخههدرا  جههزًءا مههن الحههرب ال رمههة التههب ت  ههن لاهه  اإلمههالم 

 أك   أيقاًإا لهذه المعركة.والمسامين  فال بد أ  

أ  يك أه ا أيقاًإها  ائنا  ويجب لا  ك  أب ولاه  كه  أميجب أ  أص   أبن

لحركهها  أواله ولتصههرفاتهم  وأ  يعرفهه ا مههن يصههالق   ويصههاحب    فقههد 

ده اء ال هباب  وارده  مهاذا يصهنع ده اء لا له ل رله  « ارفالم»رأينا فب 

. ال لهد يهذدب ليسههر لنهد لهديق  أو يعامه   مهاذا حهدا روالدهم فب غضاة ا
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يذاكر لند لديق   ود  يذدب رل  تاك الب رة العضنة  ورل  ذلك اله كر الهنجس 

 القذر  حي  يصبا فريسة له اء  يتحكم   في  كيف ي ارو .

كلكٱٱم راع وكلكٱٱم مسٱٱ وَ عٱٱن »يجههب أ  أسههتيق  وأ  أباشههر مسهه  ليتنا 

 .(109)«... رعيته

أقاومههها بالعق بههة. المتعههاطب يجههب أ  ي عاقههب  ا بههد أ  أقههاوم دههذه اآلفههة  

هللا  ومسه  ل أمهام ال هرع  ومسه  ل  لهحيا أأه   هحية  ولكنه  مسه  ل أمهام

أمام القاأ    فال بد أ  يعاقب  يعاقب لق بة شارب الخمهر  يعاقهب بالجاهد  أو 

 يعاقب بالسجن.

 ومن ول  رل  حد اإللما  ومام أضس  يجب أ  أعالج  فتسايم  لنضسه  أه ع

بهد أ  أضسها لهدورأا لاتهائبين  وأعيهنهم  هللا لاي . ا من الت بة  ومن تاب تاب

 لا  أأضسهم ولا  شياطينهم من اإلأس والجن.

تأخههذأا فههيهم رأفههة فههب  تأخههذأا فههيهم ل مههة ائههم  وا أمهها الههذين يجههب أ  ا

دهذه السهم م الخضهراء ...  هللا  فهم التجار الذب يروجه   دهذه المخهدرا  لين

بههد أ  أقههف لههه اء بالمرلههال   شهه تم. ا ء أو الصههضراء  مههم دا مههابيضههاأو ال

 بد من ت ديد العق بة لايهم. ا

                                        

رب  ومسام  وأب  لاول  والترمذب  لن ابن اقطعة من الحدي  الذب رواه أحمد والبخ (109)

ِا مام راع وهو مسس وَ عن رعيته  والرجۡ راع ِق أهلٱه و »لمر رررب  وتتمت : 

هو مسٱ وَ عٱن رعيتٱه  والمٱرأم راعيٱة ِٱق بيٱت زوجهٱا وهٱق مسٱ ولة عٱن رعيتهٱا  

مسٱ وَ عٱن رعيتٱه  والرجٱۡ راع ِٱق مٱاَ أبيٱه وهٱو والِادم راع ِق ماَ سٱيدج وهٱو 

لامنههاوب  «فههيك القههدير» «مسٱٱ وَ عٱٱن رعيتٱٱه  ِكلكٱٱم راع وكلكٱٱم مسٱٱ وَ عٱٱن رعيتٱٱه

 (. 6370برقم  5/38)
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تقهه  لههن اإللهههدام   مههن ا  أ  لق بهههة دهه اء يجههب أ  ا وقههد قاههت منههذ

السج   يدخا أها ويسهتطيع   بمالييهنهم أ  يح ل دها رله  رول وريحها   به  

ذه ارشهياء  ويتضقه   مهع آخهرين كثير منهم يتخذو  السهج   وكهًرا لتهريهب ده

لسهجن لن ردا ودم لاخ  السجن  ويهديرو  ال هبكة والتجهارة ودهم فهب لاخه  ا

لق بهة لهه اء  ولههيس  رحهم ربهك. فالسهجن لهيس فهب كثيهر مهن الباهدا   را مها

 «.الم  »رلالًحا لهم  رأما العق بة الراللة دب  هذيبًا وات تأليبًا وا

ع أَنَّٱهُ }من قته  أضًسها واحهدة كمها قهرر القهرآ : ر  اإلمالم قد شرع القصاد ل

ٱٱا بََِۡيٱٱِر نَۡفٱٱ ي أَ  َۡ نَۡفَسۢ َۡ ٱلنَّٱٱاَس َجِميٗعٱٱا{ۡو َمٱٱن لَتَٱٱ ]المائههدة:   ََِسٱٱادو ِِٱٱق ٱأۡلَۡرِض ََِكأَنََّمٱٱا لَتَٱٱ

ٓأَيدَهٱا }  من تجرأ لا  قت  أضس يتجرأ لا  قت  غيردا. [32 ٱلَّٱِذيَن َءاَمنُٱواْ ُكتِٱَب يََٰ

  القات  المعتدب المتعمد يجهب أ  ي قته   [178]البقرة:  ٱۡلِقَصاُص ِِق ٱۡلقَۡتلَى{َعلَۡيكُُم 

قهرره القهرآ  حينمها  عدب أحيينا أض ًمها أخهرى  ودهذا مهافإذا قت  دذا القات  المت

ِب لَعَلَّكُۡم تَتَّقُوَ {قال:  ٓأُْوِلق ٱأۡلَۡلبََٰ ٞم يََٰ  .[179]البقرة:  }َولَكُۡم ِِق ٱۡلِقَصاِص َحيَوَٰ

رذا كهها  مههن قتهه  أضًسهها واحههدة يجههب أ  ي قههتي منهه   فكيههف بههه اء الههذين 

اهه   شههع بًا  ويههدمرو  كياأههها بهههذه المخههدرا  ليثههروا  تيقتاهه   مجتمعهها   يق

 وليصبح ا من ألحاب الماليين والباليين؟ 

د اء يريدو  أ  يكسهب ا الثهروا  والغنه  لاه  حسهاب حيهاة الب هر  وأ  

ده اء العثهاة القسهاة لخاق ويزخرف دا بهدماء النها . يبن ا قص ًرا من جماجم ا

 را اإللدام....  لق بة لهم را الم   لالج لهم وا الط اغيت ا

التب تص  أحياأًها رله  القته   دكهذا جهاء « التعزير»دناك فب ال رع لق بة 

فهب ارحاليه  أ  بعهك العق بها  تصه  رلهه  القته   ودهب ليسهت مهن الجههرائم 
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لاقتهه  شههرًلا  مثهه  مههن يتجسههس لحسههاب ألههداء المسههامين   المعروفههة الم جبههة

ومث  الدالية رل  رفسال العق ل بالبهدع المغاظهة ومهن تكهرر  منه  جهرائم مثه  

شهك مضسهد فهب  ر،  ودهذا الهذب يهروج المخهدرا  االا اط  إلفسالدا فب ار

 ارر، فيجب أ  ي قت .

ن اغتصهب امهرأة فب المماكة العربية السهع لية بج ارأها قهرر العامهاء أ  مه

  ور  كهها  «القتهه »ودتههك لر ههها لنهه ة  وتحههت التهديههد بالسههالل  فعق بتهه  

لزبًا غير محصن. ولكن دهذه الجريمهة الب هعة التهب ت هيع الخه و فهب النها  

يجههب أ  يكهه   دههذا لقابههها  ودههذه أظههرة لههحيحة وفقهه  مههايم  ت يههده ق الههد 

 ال ريعة ومقالددا.

ة ااتجار بالمخدرا   واإلثراء لاه  جريم...  وكذلك مرتكب دذه الجريمة

حساب لحة النا   ولق ل النا   وحياة النا   ده اء لهيس لههم لق بهة را 

 اإللدام.

هلل ورمهه ل   ومههال   فههب ارر،  ثههم دههم مههن أاحيههة أخههرى: محههارب  

ُؤاْ }هللا تعال  فب م رة المائدة:  فسالًا  د اء النا  ينطبق لايهم ق ل
ٓ  إِنََّمٱا َجٱَيَٰ

َ َوَرُسٱولَهُع َويَۡسٱعَۡوَ  ِِٱق ٱأۡلَۡرِض ََِسٱادًا أَ  يُقَ ٱلَّٱذِ   يَُصٱلَّبُٓواْ أَۡو تَّلُٱٓواْ أَۡو يَن يَُحٱاِربُوَ  ٱَّللَّ

ِلَك لَُهۡم ِخۡيٞي ِِق ٱلددۡنيَاُۖ َولَُهٱ في أَۡو يُنفَۡواْ ِمَن ٱأۡلَۡرِضُۚ ذََٰ ۡن ِخلََٰ ۡم تُقََََّّ  أَۡيِديِهۡم َوأَۡرُجلُُهم ّمِ

  رأهههم محههارب    وحههد الحرابههة يجههب أ  [33]المائهدة:  َرِم َعٱٱذَاٌب َعِظٱٱيٌم{ِِٱق ٱأۡلِٓخٱٱ

ده  أليهق بههم   ام أو القا هب مهن دهذه العق بها  مهاينطبق لاهيهم ويختهار اإلمه

 وبحكم جرائمهم.

بهد أ  أقهف  هد ده اء الهذين يحهاول   تهدمير مجتمالتنها   أيها اإلخه ة: ا
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يقتا   فرلًا رأما يقتاه   أمهة  فهال بهد أ   م أبنائنا. د اء قتاة مضاح   اوتحطي

 تتعاو  ارمة لا  حربهم.

دناك شبء أسيت أ  أق ل  فب تحريم دذه ارشياء: أ  دهذه المخهدرا   هد 

مقالههد ال ههريعة اإلمههالمية. ال ههريعة جههاء  بالمحافظههة لاهه  الضههروريا  

 والمال.  والنس   والعق   والنضس  الخمس: الدين

جههاء  ال ههريعة بالمحافظههة لايههها  وكهه  أحكههام  دههذه المصههالا الضههرورية

ال ريعة من لبالا  ومعامال  وأأكحة وقضايا وحهدول وقصهاد كاهها تهدور 

 ياحق بها. يكماها وما ظة لا  دذه الضروريا  الخمس  وماح ل المحاف

 ودذه المخدرا   د دذه الضروريا  الخمس كاها:

الذب وقع  هحية دهذه . هللا ولن الصالة دب  د الدين رأها تصد لن ذكر

لههتالوة  لعمههره  وا لحههج  وا لصهه م  وا يههنهك لصههالة  وا المخههدرا  ا

 لقد داك  لمر  اأتهت حيات  وررالت ....  لضع  خير هللا  وا لذكر قرآ   وا

ودب  د المحافظة لاه  الهنضس  رأهها تهدمر أضهس اإلأسها   تهدمر حياته   

  . بعهك ده اء المهدمنين ينتهه   وتدمر لحت   وتجعا  أحياأًها ينتههب بهالم

قيمة حياة فقد اإلأسها  فيهها  منهم فقد ما  م تًا ألبيًا. وما بالم    ومن لم يمت

أ   لاه  قهالًرا لاه  أ  يبهدع  وا ولم يعد قالًرا لاه  لهنع شهبء  ا ررالت  

 لا  أ  ينجا  فه  ميت أشب  بالحب. يبتكر  وا

عقه   وتغيهب اإلأسها  لهن تهدمر الثم دب  د المحافظة لا  العقه   رأهها 

ميز اإلأسا  لن الحيه ا  را بعقاه   والعقه  ده  منهاط التكايهف فهب  ولي . وما

 أظر ال رع.



 144 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

ثم دب من أاحية أخرى  د المحافظة لا  النسه   رأهها خطهر لاه  أسه  

يسههتطيع أ  يرلهه   لمههدمن الههذب وقههع فههب شههباك دهه اء ااإلأسهها . اإلأسهها  ا

يضههيع أواله ودهه   لك كثيههًرا مههازوجههة. ولههذ بنهها   وا واأبنههاء   واأطضههاًا  

 يدرب  رأ  فقد ال لب بالمس  لية. ا

ثم دب  د المحافظة لا  المال أيًضها  ر  اإلأسها  يضهيع فيهها ماله   به  

 يبني . ينضع   فيما يهدم  وا المال فيما يضره وا يسرق مال غيره  يضيع

 فهب  د دذه الضروريا  كاها.

 ينبغب أ  ي ك أحد فب تحريمها. دذا ا من أج 

 العالج لهذه اآلفة؟ ما ال قاية من دذا؟ وما

لههالج لههها را بمنههع تهريبههها  ولخ لههها رلهه   أأهه  ا - أيههها اإلخهه ة - الحقيقههة

باللأهها  وبمقاومههة مروجيههها  وبإلههدام المتجههرين فيههها ليك أهه ا لبههرة ليغههردم  

يختب هه   وراء  لوأهههم أمهه ار وأمهه ار  وكثيههًرا مهها وقابمهها أصهه  رلههيهم  رأهههم

 آخرين من الكبار 

ولكن أستطيع ال قاية منهها  وال قايهة خيهر مهن العهالج  ولردهم وقايهة خيهر 

من قنطار لالج. وألظم وقاية من دذه المخدرا  واآلفا  دب التربيهة الدينيهة 

 الصحيحة.

ارول  الههذب ينبغههب أ  الههدين دهه  الهه اقب ارول والسههالل ارول والم ئهه  

 أضزع رلي  فب محاربة دذه اآلفا  المدمرة القاتاة.

رذا ربينهها أوالأهها تربيههة لينيههة  وليب ههنادم فههب بي ههة لههالحة  ولرفنهها كيههف 
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أختههار لهههم ارلههدقاء ارخيههار  وارلههحاب ارطهههار  ولههم أتههركهم رلههدقاء 

م أوالأهها فههب السهه ء يضسههدوأهم ويههدمرو  لاههيهم حيههاتهم  رذا امههتطعنا أ  أعههي

هللا   بي ة لهالحة  ومحضهن لهالا يرله  لقه لهم وررالاتههم ويعامههم مخافهة

ورقابتهه  مههبحاأ   واإليمهها  بههاآلخرة  وذكههر الحسههاب والجنههة والنههار  رذا أقمنهها 

دذا ال ازع الذاتب ودذه الروالع ارخالقية فب أض مهم  رذا أحيينا دهذا الضهمير 

 منيعًا بينهم وبين دذه اآلفا .الدينب فب لدوردم  فقد أقمنا مدًا 

ا  أ  ال اب المتدين الماتزم بدين   وبقيم لين   وبأخالق لين   ده  أبعهد النه

ي ههرب حتهه  مههيجارة  السههيجارة يرادهها حراًمهها  يقههع فريسههة لههه اء  رأهه  ا

ومنكههًرا  وأول اآلفهها  دههب السههيجارة  مههن السههيجارة يبههدأ الضسههال ومههن خاللههها 

لضسال  وتجار ال رور رل  ارشهياء ارخهرى  والمنكهرا  يمكن أ  يأخذه للاة ا

 الكبرى.

م ههتبًها فيهه  بههأب  شههي ًا محرًمهها أو يتنههاول مههيجارة  وا ال ههاب المتههدين ا

بهأب شهبء  بهالحقن  وا بال م وا يأخذ شي ًا من ذلك بالضم وا طريقة كا   وا

 فب بي ة لالحة.من دذا. ويمتنع تماًما بكام  ررالت  لن دذه ارشياء  ويعيم 

  اإلمالم  د  الذب يستعص  لا  ده اء القرآ  وابن المسجد وابن ر  ابن

هللا باإليمها    يستيطع د اء أ  يصا ا رلي  بحال مهن ارحه ال  فقهد حصهن  ا

هللا باامتقامة  فال يستطيع شياطين اإلأس أ  يصا ا رليه   كمها لجهز  وحصن 

ٞنُۚ إِ َّ }شههياطين الجههن أ  يصهها ا رليهه :  بَِربِّٱٱَك  َوَكفَٱٱىَٰ ِعبَٱٱاِدي لَٱٱۡيَ  لَٱٱَك َعلَٱٱۡيِهۡم ُسٱٱۡلَََّٰ

 .[65]اإلمراء:  {َوِكيٗل 

 أيها اإلخ ة:
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حافظ ا لا  أبنائكم بتربيتهم التربية الدينية  ب  عهم فهب البي هة الصهالحة  

تترك دم يضهيع ا  اماء وللاة ومربين لالحين  ابأ  يك أ ا تحت رشراو ل

الضسههال كمهها يههذوب الماهها فههب المههاء  فهههذا أخطههر ارشههياء. ويههذوب ا فههب مجتمههع 

وأحن فب لصرأا ألبحنا أحهارب مهن كه  جههة  وأ غهزب مهن يمهين وشهمال  

 بأجهزة شتب   فال بد أ  أحاف  لا  أبنائنا.

  لابم  الصالة  لابم  ارخالق  لابم  فرائك الدين  لابمه  كحاف  لا  ابن

  بهالخيرين مهن النها   واطمه ن رليه  فرائك الخير  لابم  مقاومهة ال هر  لها

 هللا. فقد و عت  فب طريق السالمة. بعد ذلك ر  شاء

بهههذا وحههده أقههاوم دههذه اآلفهها  القاتاههة ودههذه المخههدرا  المهاكههة  وأحمههب 

 أوالأا  وأحمب شبابنا  وأحمب مجتمعنا  من ك  من يريد ب  الس ء.

نهها فههب ليننهها  وأ  أ  ي فقنهها لمهها يحههب وير هه   وأ  يضقه تعههال هللا  أمههأل

 يجع  ي منا خيًرا من أمسنا  وغدأا خيًرا من ي منا  رأ  مميع قريب.

هللا لهب ولكهم  فامهتغضروه رأه  ده  الغضه ر الهرحيم   مهتغضراأق ل ق لب دذا و

 والل ه يستجب لكم.

 الخطبة الثاأية:

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

« القهد »مريكهب  مهن التبهار قرره مجاس الن اب ار آمضنا أشد ارمف ما

لالههمة إلمههرائي   وقههرر أقهه  السههضارة ارمريكيههة رليههها  ورلههد لههذلك مائههة 

 ماي   لوار.
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أستغرب  مهن ميامهة أمريكها  التهب وقضهت رله  جاأهب  ا - ور  آمضنا - ودذا

باط  رمرائي  فب ك  حين. لهيس دهذا أول م قهف تتخهذه أمريكها متحديهة بهذلك 

مهع رمهرائي  « الضيته »عالم كا   طالمها وقضهت بقراردها العرب والمسامين فب ال

ويق له  : رأهها راليهة السهالم    د العالم. العالم فب جاأب وأمريكا فب جاأب 

 دذا الرالب؟ رأ  الرالب الذب قال في  ال الر:  ما

ورالهههب ال هههاة يحمهههب الهههذئب 

 لنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

 فكيههف رذا الرلهههاة لههها ذئهههاب؟ 

( إلمهرائي ؟  %100مائهة )متحيزة مائة فب الأب مالم ترلاه أمريكا ودب  

 تقيم لهم وزأًا. ي   من المسامين أب التضاتة  واتعير ألضًا وثالثمائة ما كأأها ا

ارحرار فب العالم  لهم التبهار لنهد أمريكها   المسام    وا ا العرب  وا

يههاد   فهههب معهههم لاهه  طهه ل الخهها  رأمهها الههذب لهه  التبههار دهه  رمههرائي  وأتن

يمكن أ  تقف  ددم. ودذا د  الذب ينبغب أ  أ من ب : دهذه أمريكها  ودهذه  ا

 ميامتها  ودذا منهجها.

زلنهها أتغنهه  بالسههالم ولمايههة  فينهها أحههن العههرب  العجيههب أأنهها ا العجيههب

قه م؟ رأه  مهالم اليهه ل وحهددم ولهيس  دذا السالم يها أب مالم دذا؟  ما السالم 

 مالمنا  السالم لهم دم.

الههمة م حههدة وأبديههة ل - شههرقيها وغربيههها - ال أ  تصههبا كاهههاالقههد  ي ههر

المعههالم ورقامههة  زالههت السيامههة اإلمههرائياية مسههتمرة فههب رزالههة إلمههرائي   وا

را خطهه ة مههن خطهه ا  دههذه السيامههة « أبهه  غنههيم»جبهه   المسههت طنا   ومهها

المرمهه مة  والضاسههضة المعا مههة. ودههم يحضههرو  حهه ل ارقصهه  ليهه م رمههم ه 

 هدم في  دذا المسجد  وليس ذلك فيما أإن ببعيد.وقدروه ين
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ينههار المسهجد ارقصه ؟ ماذا يصنع العرب ومهاذا يصهنع المسهام   حينمها 

لنع ه حينما ق ت  من ق ت  يه م فهتا النضهق  وحينمها ق ته  مهن ق ته   ميصنع   ما

الخايهه   وحينمهها فعاههت رمههرائي     وحينمهها ق تهه  مههن ق تهه  فههب مسههجد«قاأهها»فههب 

 قديم ومن حدي . فعات من ما

 ماذا أضع ؟ أ جب وأستنكر وأبع  البرقيا  وأصرل التصريحا ؟ 

مه ء فينها  ب« ا»بهد أ  أقه ل  بد أ  أرفك دذا  ا بد أ  ي قاوم  ا ارمر ا

يمكهن أ  تقهاوم    ابد أ  ي سترل بالق ة. دذه قضهية مسهامة أ خذ بالق ة ا وأ  ما

 كالم. دذا مستحي .السنا  بالاسا  وأ  تقاوم السالل بال

 (110)بههد أ  تجادههد دههذه ارمههة ولهه  بالعصهه  والنبابيههت ا بههد مههن الجهههال  ا

 تسام أبدًا. وأ  تقات  وا

 د  أ ع من المقاتاة.« رفضنا»قد أك   لاجزين الي م  ليكن  ولكن 

يجههب أ   تضعاه  رمههرائي   وأقهاطع رمهرائي . كهه  مسهام يجهب أ  أهرفك مهها

يبيهع إلمهرائي . له  رأيهت  ي ترب من رمرائي   وا يقاطع بضائع رمرائي   ا

ها  يالبضههالة اامههرائياية أمامههك ودههب أجهه ل وأرخههي مههن غيردهها فههال ت ههتر

ذب تدفع  ينقاب رل  رلالا  فب لهدر لرأك حينما ت تريها فإ  دذا المال ا

فهب ...  فب أهاباس...  فب القد ...  فب الخاي ...  رخ اأك وأخ اتك فب فاسطين

 المد  والبالل. غيردا من

 احرد لا  مقاطعة رمرائي   دذه فريضة لينية.

                                        

 جمع أب  . ود  فب لغة العامة: العصا الغايظة الط ياة. (110)
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أدههم شههبء أ  أقهه ل «. ا»ل أحههن أسههتطيع أ  أقههاوم  وأ  أقههاطع  وأ  أقهه 

تغههك مضههاجع اليههه ل  « ا»أتههرلل. ودههذه  أتاعههثم وا بمهه ء أف ادنهها  ا« ا»

 وتزلز أقدام اليه ل  وترلب ق لب اليه ل.

ووراءدم أكثر من ألهف مايه    - من العرب ل  قال مائتا  وخمس   ماي أًا

يهه ل  ا  لهن أضهر، فهب القهد   ا  لهن أضهرط فهب  يها« ا»:  - من المسامين

ارقص   ا  لن أضر، فب أر، النبه ا   ا  لهن أضهرط فهب أر، اإلمهراء 

 دائ  يصم اآلذا . بوالمعراج  رذا قال دا كا  لها لو

  ور  «ا»  ثههههم «ا»ثههههم   «ا»بههههدي  لهههههذا   وا« ا»يجههههب أ  أقهههه ل: 

  رأه  قهال لهز وجه هللا  هللا النصر لنا  والمعركة النهائية لنا  ومينصهرأا شاء

 .[47]الروم:  نَا نَۡصُر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن{َوَكاَ  َحقًّا َعلَيۡ }مبحاأ : 

* * * 
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 (111)ي م الغذاء العالمب -9

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

ارمب ع ألانت منظمة ارغذية والزرالهة فهب دي هة ارمهم المتحهدة  فب دذا 

ي م السال  ل ر من أكت بر ي ًما لاغذاء العالمب  طابهت مهن العهالم أ  يحتضه  

بهذا الي م  وأ  يعتبر دذا الي م ي م الغذاء العهالمب  وقهال مهدير المنظمهة: رأمها 

نة الجائعين فب لدل كثيهر أرلأا بذلك أ  ينتب  النا  رل  أزمة الج ع  ورل  مح

من أقطار العالم  حت  يتعاو  العالم كا  شرقي  وغربي  شهمالي  وجن بيه  لاه  

ال قهه و فههب وجهه  دههذا الههبالء  أو التخضيههف مههن ويالتهه   والتخضيههف مههن بهه   

 الجائعين فب العالم.

اليه م الهذب «  ي م الج ع»  ور  ش ت ق : «ي م الغذاء»دكذا مر دذا الي م 

ب تعهاأب   بالج ع. وأظر  رل  خريطة العالم  فإذا معظهم الهبالل التهيذكر النا

الههذب رذا اأعههدم فههإ   - يجههد كثيههر مههن أداههها القهه   الجهه ع وتعههاأب البهه    وا

 دب بالل المسامين  - اإلأسا  يم  

بههالل المسههامين تعههاأب الجهه ع ويعههاأب أبناردهها أزمهها  متالحقههة بسههبب دههذا 

ا بأأهه  كههافر. ومعنهه  أأهه  كههافر: أأهه  قههد يهه لب الجهه ع  الههذب يصههض  النهها  لائًمهه

 بصاحب  رل  الكضر.

                                        

ق دههـ الم افهه16/6/1418بالدوحههة  بتههاريل  رررابههن الخطههاب ألقيههت بجههامع لمههر  (111)

 م.17/10/1997
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هللا لعهع فهب  يجد الق   قد يكضر والعياذ باهلل  قد يت كك فب لدالهة والذب ا

ت زيهههع اررزاق  أو فهههب حكمتههه  فهههب تهههدبير الكههه    ولههههذا روب فهههب حهههدي  

  عيف: كال الضقر أ  يك   كضًرا.

 الج ع خطر لا  العقيدة رذ .

يسههتطيع أ   يجههد ق تهه  ا اهه  العبههالة  فههإ  اإلأسهها  الههذب ار لودهه  خطهه

 يستطيع أ  يعبد رب  العبالة المرج ة. يخ ع فب لالت   ا

ِف لَُريۡ }هللا لا  قريم بق ل  تعال :  ولهذا امتن يلََٰ ٱتَآِء  1ِي ِِلِ ِفِهۡم ِرۡحلَٱةَ ٱلّشِ إِۦلََٰ

ۡيِف  ذَا ٱۡلبَيۡ  2َوٱلصَّ { 3ِت َِۡليَۡعبُدُواْ َربَّ َهَٰ ٱۡن َخٱۡوِفۢ ن ُجوعو َوَءاَمنَُهم ّمِ ِذٓي أَۡاعََمُهم ّمِ
 ٱلَّ

هللا تعهال  لاه  الخاهق فهب حيهاتهم: أعمهة  . أعمتا  مهن ألظهم أعهم[4 - 1]قريم: 

 الطعام  وأعمة ارمن.

ي صهههاب بههه  النههها  أ  يضقهههدوا الرخهههاء وال هههبع  ويضقهههدوا ارمهههن  وشهههر مههها

ُ َمثَٗل ٱ }َوَضَربَ وااطم نا   ولهذا قال تعال :  ََّۡم ِنَّٗة يَۡأتِيَهٱا لَرۡ  َّللَّ يَٗة َكانَۡت َءاِمنَٗة مد

ن  ِّۡ َمَكٱا و ِرۡزلَُها َرَغٗدا ّمِ لََهٱا  ََِكفَٱَرَّۡ بِٱأَۡنعُِم ٱُك ِ َِأَذََٰ ٱۡوِف بَِمٱا َّللَّ َِ ُ ِلبَٱاَس ٱۡلُجٱوعِ َوٱۡل ٱَّللَّ

 المجتمعا . ب  تبتا  . الج ع والخ و شر ما[112]النح :  َكانُواْ يَۡصنَعُوَ {

 الج ع خطر لا  العقيدة  خطر لا  العبالة.

تأمن أ  يسهرق الجهائع وأ  تنحهرو  ود  خطر لا  ارخالق والسا ك  ا

الجائعة  وأ  تعم الرذائ   وينت ر وباردا فب المجتمهع  وقهد جهاء فهب الحهدي  

تصهدق فهب جهنا الايه   فب ذلك الرج  الهذب (112)الصحيا الذب رواه البخارب

                                        

لٱاَ رجٱۡ ألتصٱدلن الليلٱة »ومسام والنسائب  لن أبب دريهرة ررر  ولضه  البخهارب:  (112)

د سارق  ِأ بحوا يتحٱدِو : تُصٱدق الليلٱة علٱى يبصدلة  ِِره بصدلته ِوضعها ِق 
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يههراه النهها   فصههالو أ  و ههعها فههب يههد مههارق  وفههب الاياههة    ابصههدقة حتهه

الثاأية تصدق فكاأت فب يد امرأة زاأية  وإن الرجه  أ  لهدقت  ذدبهت دبهاء  

ا لدقتك لا  مارق فاعاه  أ  يسهتعف لهن مهرقت    فأ تب فب منام  فقي  ل : أمب

 وأما الزاأية فاعاها أ  تستعف لن زأادا.

اإلأسها  ليسهرق وده  غيهر مريهد لاسهرقة فهب  معن  دذا أ  الج ع قهد يهدفع

ارما   ليس من الاص د  وقد يدفع المرأة أ  تضرط فهب لر هها مهن أجه  

 أ  تأك  أو يطعم أوالدا وأطضالها. ودب ليست من أد  الزأا.

 الج ع خطر لا  ارخالق والسا ك.

 يسهتطيع أ  يضكهر تضكيهًرا مهايًما  والضكهر  فالجهائع اود  خطر لا  العقه  

رأ  م هغ ل باقمهة الخبهز له  ورده  بيته   فكيهف أكاضه  أ  يضكهر؟ ولهذلك حينمها 

 - حنيضههة بههن الحسههن ال ههيباأب لههاحب أبههب جههاء  الجاريههة رلهه  اإلمههام محمههد

هر مجم لهة مهن المسهائ   وكا  فب الحاقة يدر  رلحاب  وتالميذه  وقد حضب

البيهت لهم يعهد فيه   ميدب لقهد أضهد الهدقيق مهن البيهت  تق ل ل : يا - ليناق هم فيها

هللا لقههد أ ههعت مههن رأمههب أربعههين مسههألة مههن مسههائ   لقيههق. فقههال لههها: قاتاههك

 الضق  

                                                                                             

سارق  ِقاَ: اللهم لك الحمد علٱى سٱارق  ألتصٱدلن بصٱدلة  ِِٱره بصٱدلته ِوضٱعها 

تحدِو : تُصدق الليلة على زانية  ِقٱاَ: اللهٱم لٱك الحمٱد علٱى ِق يد زانية  ِأ بحوا ي

زانيٱٱة  ألتصٱٱدلن بصٱٱدلة  ِِٱٱره بصٱٱدلته ِوضٱٱعها ِٱٱق يٱٱد غنٱٱق  ِأ ٱٱبحوا يتحٱٱدِو : 

  ِقيٱۡ الحمٱد علٱى سٱارق وزانيٱة وغنٱق. ِٱأتقتُصدق الليلة على غنق  ِقاَ: اللهم لٱك 

ليانيٱٱة ِلعلهٱٱا أ  لٱٱه: أمٱٱا  ٱٱدلتك علٱٱى سٱٱارق ِلعلٱٱه أ  يسٱٱتعف عٱٱن سٱٱرلته  وأمٱٱا ا

المنتق  من كتاب » «ما الَنق ِلعله أ  يعتبر ِينفن مما أعَّاج هللاأتستعف عن زناها  و

 (.12برقم  106 - 1/105« )الترغيب والترديب
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 اع دذا الخبر المسائ  من رأ  دذا اإلمام  أ

أ  يضكههر  ولهههذا كهها  مههن الحكههم: يسههتطيع  يجههد القهه   ا اإلأسهها  الههذب ا

 بز أواله.تست ر من ليس فب بيت  لقيق  رأ  م غ ل لنك باقمة خبزه وخ ا

المجتمهع وامهتقراءه  حته   الج ع خطر لا  الحياة كاها  خطهر لاه  أمهن

يخههرج لاهه   يجههد القهه   فههب بيتهه   كيههف ا ذر ررر: لجبههت لمههن ا قههال أبهه 

 النا  شادًرا ميض ؟ 

ا  قههد تههذر  ر  اإلأسهه تبقههب وا ع يمكههن أ  يحههدا ثهه رة اجتماليههة االجهه 

الجهه ع. ولهه  لههبر لاهه  جهه ع يصههبر لاهه   يصههبر لاهه  أب شههبء  ولكنهه  ا

  ودهههم يتاههه و  أمامههه  ويتضهههاغ   أضسههه  كيهههف يصهههبر لاههه  جههه ع أطضالههه 

 يمسك الرمق؟ ي بع النهم  وما يجدو  ما وا

لا  المجتمع لهذا فإ  اإلمهالم الج ع رذ  خطر لا  الضرل ولا  ارمرة و

له     رأسها  كضايته   وأ  ي عطه بد أ  يك   لكه النا   ا يقب  أبدًا أ  يج ع ا

مهية  وأولهها: الطعهام وال هراب. يحتاج رلي  حاجهة أما يتمم كضايت  من ك  ما ما

 هللا فب دذه ارر،. بد أ  يأك   ويأك  من الطيبا  التب أوللها ا

هللا لعههع حينمهها ذكههر الطيبهها  فههب القههرآ   لههم يههذكردا فقهها لمجههرل أ   ر 

لى النها  جميعًها أ  أقرأدا  رأما ذكردها أيًضها لنحهاول أ  أسهتمتع بهها  وقهد أها

 يأكا ا من دذه المائدة اإللهية الممدولة لاب ر جميعًا:

ٓأَيدَها } ٗل َايِّٗبا{يََٰ ا ِِق ٱأۡلَۡرِض َحلََٰ َۡ لَُكٱُم ُهَو }  [168]البقرة:  ٱلنَّاُس كُلُواْ ِممَّ ٱلَِّذي َجعَ

ۡزلِٱٱِهۖۦُ َوإِلَۡيٱٱِه ٱلندُشٱٱوُر{ٱأۡلَۡرَض ذَلُٱٱوٗ  َِۡلۡمُشٱٱواْ ِِٱٱق َمنَاِكبَِهٱٱا َوكُلُٱٱواْ ِمٱٱن    [15]الماههك:  ّرِ

مهن دههذه ...  هللا ممهدول لاجميهع  فهال بهد لانها  أ  يهأكا ا مهن دهذا الهرزق رزق
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ۡمنَٱٱا بَنِٱٱٓق كهه  بنههب اإلأسهها : ...  هللا لإلأسهها  الطيبهها  التههب ديأدهها َءادََم }َولَقَٱٱۡد َكرَّ

ُهۡم ِِق ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر َوَرَزۡلنََٰ َوَحَملۡ 
ِت{نََٰ َن ٱلََّّيِّبََٰ  .[70]اإلمراء:  ُهم ّمِ

وقهد مهمادا بعهك السهاف مه رة  - هللا تعهال  فهب مه رة النحه  حينما يذكر

ََ ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓءُۖ لَّكُم ُهَو } :- النعم نۡ ٱلَِّذٓي أَنَي هُ َشٱَراٞب َوِمۡنٱهُ َشٱَجٞر ِِيٱِه تُِسٱيُموَ  ّمِ

ۡرَع َوٱليَّ بِِه يُۢنبُِت لَكُم  10 ِلٱَك ٱليَّ َُِّۚ إِ َّ ِِٱق ذََٰ ِّۡ ٱلثََّمٱَرَٰ ٱَب َوِمٱن ُكٱ
َۡ َوٱأۡلَۡعنََٰ يٱ ِِ ۡيتُٱوَ  َوٱلنَّ

َر لَُكٱٱٱُم  11أَلٓيَٱٱٱٗة لِّقَٱٱٱۡومو يَتَفَكَّٱٱٱُروَ   َِّ َۡ َوٱلنََّهٱٱٱاَر َوٱلشَّٱٱٱۡمَ  َوٱۡلقََمٱٱٱَرُۖ َوٱلندُجٱٱٱوُم َوَسٱٱٱ ٱلَّۡيٱٱٱ

تو لِّقَ  ِلَك أَلٓيََٰ
 بِأَۡمِرِجۦُٓۚ إِ َّ ِِق ذََٰ

َُّۢ َرَٰ َِّ تَِلفًٱا  َوَمٱا 12ِقلُٱوَ  يَعۡ ۡومو ُمَس ِۡ ذََرأَ لَُكٱۡم ِِٱق ٱأۡلَۡرِض ُم

نُهُٓعُۚ إِ َّ ِِق ذََٰ  َر ٱۡلبَۡحٱَر ِلتَٱۡأكُلُواْ ِمۡنٱهُ لَۡحٗمٱا َوُهٱَو  13 لِّقَۡومو يَٱذَّكَُّروَ  ِلَك أَلٓيَةٗ أَۡلَوَٰ َِّ ٱلَّٱِذي َسٱ

ا  ِرُجواْ ِمۡنهُ ِحۡليَٗة تَۡلبَُسونََهاُۖ َوتَسۡ َاِريّٗ ِۡ تََُٱواْ ِمٱن َِۡ ٱِلهِۦ ِِيٱِه َوِلتَبۡ َوتََرى ٱۡلفُۡلَك َمَواِخَر  تَ

 ندۡسٱٱِقيكُم . [14 - 10]النحهه :  َولَعَلَُّكٱٱۡم تَۡشٱٱُكُروَ {
ُۖ
ٱٱِم لَِعۡبٱٱَرٗم ٱٱا ِِٱٱق }َوإِ َّ لَُكٱٱۡم ِِٱٱق ٱأۡلَۡنعََٰ مَّ ّمِ

ٱٱِربِيَن بَُُّونِٱٱهِ 
ا لِّلشََّٰ َٗ َِّ  66ۦ ِمٱٱۢن بَٱٱۡيِن َِٱٱۡرثو َودَمو لَّبَنًٱٱا َخاِلٗصٱٱا َسٱٱآفِ ِۡ َوِمٱٱن ََِمٱٱَرَٰ يٱٱ ِِ ٱلنَّ

ذُوَ  ِمۡنهُ َسَكٗرا َوِرۡزلًا  ِِ َّ ِب تَت ِلَك أَلٓيَةٗ  َحَسنًاُۚ َوٱأۡلَۡعنََٰ َوأَۡوَحٱىَٰ  67 لِّقَۡومو يَۡعِقلُوَ  إِ َّ ِِق ذََٰ

 ِۡ ا يَۡعِرُشٱوَ {أَِ  َربدَك إِلَى ٱلنَّۡح َِ بُيُوٗتا َوِمَن ٱلشََّجِر َوِممَّ ِذي ِمَن ٱۡلِجبَا ِِ  66]النحه :  ٱتَّ

  ك  دذه ارأ اع مهن الهنعم والطيبها  لمهاذا تهذكر فهب القهرآ ؟ ألهيس دهذا [68 -

هللا  للياًل لا  أأها من ح  اإلأسا  وحق  فهب دهذه الحيهاة  وأ  يتمتهع بمها أولع

 ل  فب دذا الك  ؟

ريد من اإلأسا  لامة ومن المسام خالة ومن ك  مهن يعهيم فهب اإلمالم ي

هللا مهههن  إههه  مجتمهههع اإلمهههالم: أ  يحيههها حيهههاة طيبهههة  وأ  يسهههتمتع بمههها خاهههق

َر لَُكٱم }هللا لعهع ليخاهق دهذه الطيبها  ثهم يحرمه  منهها:  الطيبا   فما كا  َِّ َوَسٱ

ا َِّ َوَماِِق  مَّ َوَٰ ۡنٱهُ  ٱلسََّمَٰ َر  تَٱَرۡواْ أَ أَلَٱمۡ }  [13الجاثيهة: ] {ِِق ٱأۡلَۡرِض َجِميٗعٱا ّمِ َِّ َ َسٱ  َّ ٱَّللَّ

ٱٱا َِّ َوَمٱٱا لَُكٱٱم مَّ َوَٰ ٱٱَمَٰ ِهٱٱَرٗم َوبَاِانَٱٱةٗ كُۡم َغ َعلَٱٱيۡ ِِٱٱق ٱأۡلَۡرِض َوأَۡسٱٱبَ  ِِٱٱق ٱلسَّ ]لقمهها :  {نِعََمٱٱهُع َظَٰ
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20]. 

يقه ل:  لها  هللا لايه  ومهاميحب  اإلمالم  وكا  النبب  الج ع رذ  شبء ا

 .(113)«من الجوع ِِنه ب   ال جي اللهم إنق أعوذ بك »

يكضهيهم؟ كهذب الهذين  هللا لم يضع فب الك   مها ر ألماذا رذ  يج ع النا ؟ 

« الت  مه»قتصهاليين مهن المت هائمين مثه  قال ا ذلك. ذدهب بعهك العامهاء اا

تكضهههب النههها  وأ  الحاجههها  اإلأسهههاأية كثيهههرة  وغيهههره: أ  مههه ارل الكههه   ا

محهههدولة  وأ  دهههذا دههه  جههه در الم هههكاة والمههه ارل الم جههه لة فهههب ارر، 

 ااقتصالية.

 ودذا غير لحيا.

ٱَرَك ِِيَهٱا َولَٱدََّر ِِيَهٱآ أَلۡ }يكضيه :   قب  أ  يخاق اإلأسا  ديأ ل  ماهللا ر  تََهٱا َوبََٰ َوَٰ

كُۡم َولَقَٱدۡ }  وقههد قهال تعهال : [10]فصهات:  ِِٱٓق أَۡربَعَٱِة أَيَّٱامو َسٱَواٗٓء لِّلسَّٱآفِِليَن{
ِِٱٱق  َمكَّٱنََّٰ

اٱأۡلَۡرِض َوَجعَۡلنَا لَكُۡم ِِيَها َمعََٰ  َِم لَِليٗل مَّ كُ َولَقَٱدۡ  10تَۡشُكُروَ   يِ ۡرنََٰ كُۡم ُِٱمَّ َ ٱوَّ  ُِٱمَّ مۡ  َخلَۡقٱنََٰ

 َِكِة ٱۡسُجدُواْ أِلٓدََم{
ٓ هللا لههم فهب  أب قب  خاق النها  ديهأ [11  10]ارلراو:  لُۡلنَا ِلۡلَملََٰ

 ارر، معاي هم.

َوَمٱا ِمٱٱن }هللا الهرزق لكهه  حهب  فقهال تعههال :  وقههد  همن المعهايم م جه لة

ِ ِرزۡ  ِِق ٱأۡلَۡرِض إِ َّ َعلَى ٱدَآبَّةو  . الهرزق مبثه ا فهب الكه    ولكهن [6]ده ل:  لَُها{َّللَّ

 هللا لعع. الب ر لم يحسن ا امتغالل دذا الرزق كما أرال

دههذه ا رلهه  اآل  ل  ههر المسههاحة الصههالحة لازرالههة فههب  الب ههر لههم يسههتخدم

                                        

وأعٱوذ بٱك مٱن »لهن أبهب دريهرة ررر  وتتمته : ماجه   رواه أب  لاول والنسائب وابن (113)

 (.577برقم  1/191 أب )الاعج «ك ف الخضاء» «الِيانة ِِنها ب ست البَّانة
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( %30الكرة ارر ية  أب فب الجزء اليابس ود  أق  من ثالثهين فهب المائهة )

( بحههار %70مهن مجمه ع الكهرة ارر هية  ر  أكثههر مهن مهبعين فهب المائهة )

ومحيطههها . وحههه الب أصهههف دهههذا اليهههابس لهههالا لازرالهههة والبهههاقب جبهههال 

رذ  ولحار. الجزء الصالا لازرالة لم يستخدم من  را حه الب الع هر  وبقه  

 تسعة أل ار.

ب  أ  دناك تجارب ب هرية تقه ل: ر  الصهحارب يمكهن زرالتهها  وقهد قهام 

 أأا  كثيرو  فب بالل شت  بتح ي  الا   ارلضر رل  ل   أخضر.

بالعقهه  والعاههم والعمهه  والجهههد الب ههرب يمكههن تح يهه  الصههحراء رلهه  بقعههة 

لههم  سهها  مههاهللا اإلأ خضههراء  وقههد ألطهه  اإلأسهها  مههن ال مههائ  الكثيههر  ولاههم

 يعام.

ودناك الجزء المائب من دذه المعم رة ود  أكثر دذه ارر،. البحار فيهها 

بالسمك والحي اأا  البحريهة  وبغيهر ...  رمكاأيا  كثيرة إلمدال اإلأسا  بالغذاء

ذلههك مههن أل ههاب وأشههياء أخههرى  ويمكههن زرالههة أباتهها  وكائنهها  حيههة فههب 

 لضخمة.المائة  ليستضيد النا  من دذه المساحة ا

 الرزق رذ  م ج ل ولكن النا  لم يستضيدوا من .

بهد مهن  وخص ًلها فهب باللأها اإلمهالمية. اا بد من لمه   ولمه  كثيهر  

 (114)بد من لدالة الت زيع. بد من ترشيد اامتهالك  وا زيالة اإلأتاج  وا

                                        

مههن أرال الت مههع فههب دههذا الم  هه ع فايراجههع مهها كتبهه  ال ههيل القر ههاوب حهه ل دههذه  (114)

ط. مكتبهة « لور القيم وارخالق فب ااقتصال اإلمالمب»العنالر الثالا فب كتاب  القيم: 

 ودبة بالقادرة.
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لنالر ثالثة بعضها رله  جنهب اآلخهر  حته  يمكهن أ  يقهاوم النها  أزمهة 

 ة الج ع.الج ع ومحن

هللا تعههال  فههب آخههر  ذكههر القههرآ  لنهها قصههة ليسههت لاتسههاية  ولكههن كمهها قههال

ٱٱِب{ۡبٱٱ َكٱٱاَ  ِِٱٱق لََصِصٱٱِهۡم عِ لَقَٱٱدۡ }السهه رة أضسههها:  ُْوِلٱٱق ٱأۡلَۡلبََٰ . فههب [111]ي مههف:  َرٞم أّلِ

هت مصهر ومها لايه  السهالم قصة ي مف ح لهها مجالهة خاأقهة.  لبهرة  فقهد لمب

أ  يهنقي  وقهد رأى  لعهدة مهن ا  أو كها  ي شهك  قهد أقهي يبدو أ  مهاء النيه

ليعبر الرريا  وليضع الخطهة  وليقه م « ي مف»هللا  الماك ررياه العجيبة  وديأ

 لا  تنضيذدا.

أ  مصههر مقباههة لاهه   - ممهها لامهه  مههن تأويهه  ارحاليهه  - هللا فقههد ألامهه 

 من ا  خصبة مبع  وبعددا مثاها مبع لجاو  ثم يأتب الغي  والضرج.

 دذا ارمر؟« ي مف»  كيف واج

 واجه  بخطة من ثالثة لنالر:

فب السن ا  السبع ارول : زيالة وتنمية متتابعهة ومسهتمرة لإلأتهاج  تحسهبًا 

َرُعٱوَ  َسٱۡبَ  ِسٱنِيَن تَيۡ }لاغد  وتهي ًا احتماا  المجالة المقباة  ودنها قهال لههم: 

ٱٱا تَٱٱۡأكُلُوَ {لَِلٱٱيٗل  دَأَٗبٱٱا ََِمٱٱا َحَصٱٱدتدۡم َِٱٱذَُروجُ ِِٱٱق ُسٱٱۢنبُِلهِۦٓ إِ َّ  مَّ ااجتهههال  [47]ي مههف:   ّمِ

َِٱذَُروجُ ِِٱق }ي كه  منه  را القايه   ي نتج ا لزيالة اإلأتاج  ثم ما والزرالة الداأية

ي خزب   وي خزب  بهذه الطريقة: ي  ع فب منبا   حت  يبق  أطه ل مهدة  {ُسۢنبُِلهۦِٓ 

ا تَٱۡأكُلُو َ لَِليٗل إِ َّ }ممكنة.  مَّ يسهمي  النها  اآل : ترشهيد اامهتهالك   ودهذا مها { ّمِ

 أأتج كثيًرا وامتهاك قاياًل لت اج  ارزمة.

وفههههب السههههن ا  السههههبع ارخههههرى: يكهههه   التخطههههيا  واركهههه  بحسههههاب 
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ِلَك َسۡبٞ  ِشدَاٞد يَۡأكُۡلَن واامتهالك بمقدار  لَِلٱيٗل تُۡم لَُهٱنَّ إِ َّ لَٱدَّمۡ  َمٱا}ُِمَّ يَۡأتِق ِمۢن بَۡعِد ذََٰ

ا تُۡحِصنُوَ { مَّ لهتعام أ  اامهتهالك  {تُۡم لَُهٱنَّ َمٱا لَٱدَّمۡ }  اح  ق له : [48]ي مف:  ّمِ

ٱٱٱا }دنههها مقهههنن  ولهههيس مضت ًحههها لاههه  مصهههرالي   ومعنههه  ق لههه :  مَّ إِ َّ لَِلٱٱٱيٗل ّمِ

مهم. أب: أحصن ا واحضظ ا والخروا بعهك البهذور   ي ير رل  أمر تُۡحِصنُوَ {

قيمههة أ  يههأتب المههاء ولههيس  اء وجههدتم شههي ًا تبذروأهه   ورا مههاحتهه  رذا جههاء المهه

 واج  ارزمة: لاي  السالم« ي مف»لندك بذر؟ 

 بزيالة اإلأتاج واإلشراو لاي . -1

 وتقاي  اامتهالك وترشيده. -2

ههم  ويهدع الضقهراء طهاب ل يهدع ارغنيهاء يأخهذو  مها ولدالة الت زيع: أأ  ا -3

ي  يستطيع الضقيهر أ  يصه  رليه  ة الت زيع  بحبد من لدال  ائعين  ا  ا

 يحتاج رلي   ول  لم يكن مع  ثمن . ما

ولهذا حينمها جهاء رخ ته  مهن بعيهد  ولهم يك أه ا يعرفه   أأه  أخ لههم  ولكهن 

ٓأَيدَهٱٱا }أههالوه فقههال ا:  ۡيجَ سَّٱٱنَا َوأَهۡ ٱۡلعَِييٱٱُي مَ يََٰ ٱٱعَةو مد ٱٱرد َوِجۡ نَٱٱا بِبَِ َٰ ٱٱةو لَنَٱٱا ٱل د لَنَٱٱا  َِٱٱأَۡوِف ىَٰ

لِيَن{ َ يَۡجٱِيي ٱۡلُمتََصٱدِّ َۡ َوتََصدَّۡق َعلَۡينَٱآُۖ إِ َّ ٱَّللَّ دنها لاصهدقة مكاأهها  [88]ي مهف:  ٱۡلَكۡي

 ومجالها.

ن فهب دهذا ارمهر  فكها  رذا أكه  مهثاًل لخخهري لايه  السهالموقد كا  ي مهف 

ي بع  فاما قي  ل : تج ع وفب يدك خزائن ارر،؟  يرل لاهيهم قهائاًل: رأهب  ا

 أخاو رذا شبعت أ  أأس  ج ع الضقراء 

 اإلمالم ي اج  أزمة الج ع بهذه العنالر:

 بالعم  لا  تنمية اإلأتاج وتن يع  وتحسين :
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أ  يعم  النا  فب ك  مجال يحتاج   رليه   وخالهة فهب مجهال الزرالهة  

 (115)«... من أحيا أرًضٱا ميتٱة ِهٱق لٱه»والنبب لاي  الصالة والسالم يق ل: 

ما من مسلم يٱيرع زرًعٱا أو يَٱرس غرًسٱا ِيأكٱۡ منٱه ايٱر أو »  ويق ل: 

إ  لامٱت السٱاعة »ويقه ل:   (116)«إنسا  أو بهيمته إ  كٱا  لٱه بٱه  ٱدلة

تقٱوم حتٱى  ِِ  اسٱتَّاع أ    ]أخاة لغيرة أو شتا [وِق يد أحدكم ِسيلة 

رلهه  دههذا الحههد مههن الحهه  لاهه  لمههارة ارر،   (117)«يَرسٱٱها  ِليَرسٱٱها

 لاحياة.واإلأتاج 

ي له  رله  النها  قه تهم: لهيد ارمهماك  ولهيد  الزرالة لبالة  وك  ما

الحي اأا  البرية والبحرية  والعمه  لاه  زيهالة الثهروة الزراليهة  والحي اأيهة 

  ومهههن الهههدواجن والطيههه ر ومهههن كههه  مهههن اإلبههه  والبقهههر والغهههنم وغيهههر ذلهههك

 يستهاك  النا . ما

طاه ا دهذه الثهروة مهن الم هركين لقد حم  القرآ  حماة كبرى لاه  الهذين ل

الذين حجزوا بعك أأه اع ارأعهام وقهال ا: دهذه لأللهنام  ودهذه كهذا  وحرمه ا 

ُ ِمٱٱۢن بَِحيٱٱَرمو َو َ }َمٱٱا َجعَٱٱ هللا تعههال : أكاههها  فقههال َحٱٱامو  َوِ ٱٱيلَةو َو َ  َسٱٱآفِبَةو َو َ  َۡ ٱَّللَّ

                                        

والبيهقب  لهن مهعيد بهن زيهد رواه أحمد  وأب  لاول  والترمذب  والنسائب  والضياء   (115)

 «فهيك القهدير» «ولٱي  لعٱرق ظٱالم حٱن»وتتمت :   ررر  وقال الترمذب: حسن غريب

 (.8344برقم  40 - 6/39لامناوب )

لامنهاوب  «فهيك القهدير»رواه أحمد  والبخارب  ومسهام  والترمهذب  لهن أأهس ررر  (116)

 (.8096برقم  5/496)

  والبههزار  والطيالسههب  والههديامب  لههن «ضههرلارلب الم»رواه أحمههد  والبخههارب فههب  (117)

 31 - 3/30لامنههاوب ) «فههيك القههدير»أأههس ررر  قههال الهيثمههب: ورجالهه  ثقهها  وأثبهها  

 (.2668برقم 
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ِكٱٱنَّ ٱلَّٱٱِذيَن  ِ َكفَٱٱُرواْ يَفۡ َولََٰ . [103]المائههدة:  يَۡعِقلُٱٱوَ { ٱۡلَكٱٱِذَبُۖ َوأَۡكثَٱٱُرهُۡم  َ  تَٱٱُروَ  َعلَٱٱى ٱَّللَّ

ۡۡ }أعهام تنهاقم ده اء: مهن أيهن لكهم دهذا التحهريم وأزلت مه رة ار ِن لٱذََّكَريۡ  َءآ لُٱ

َم أَمِ  ٱٱا ٱۡشٱٱتََملَۡت َعلَۡيٱٱِه أَرۡ  َحٱٱرَّ ٱٱ  ٱٱ ٱأۡلُنثَيَٱٱۡيِنُۖ نَبِّ َحٱٱاُم ٱأۡلُنثَيَٱٱۡيِن أَمَّ  ِدلِيَن{ونِق بِِعۡلٱٱمي إِ  ُكنٱٱتُۡم َ َٰ

}لَٱۡد َخِسٱَر . حم  لا  د اء الذين أحا ا الحرام وحرم ا الحالل  [143أعهام: ]ار

ا بََِۡيِر  دَهُۡم َسفََهۢ ُمواْ َماِعلۡ ٱلَِّذيَن لَتَلُٓواْ أَۡولََٰ ُ َرَزلَُهُم ٱ مو َوَحرَّ تَِرآًء َعلَ َّللَّ ِۡ ُِۚ لَۡد َضٱلدواْ ى ٱ ٱَّللَّ

 .[140]ارأعام:  َكانُواْ ُمۡهتَِديَن{ َوَما

جههاء اإلمههالم يههدل  رلهه  زيههالة ااأتههاج  ويعتبههر العمهه  لهههذا ارمههر لبههالة 

 هللا. وك  لم  فب دذا الجاأب فه  لبالة وجهال. وجهالًا فب مبي 

 ا أب ارلمهههههال أفضههههه : الزرالهههههة  ومهههههن الاطهههههائف أ  فقهاءأههههها اختاضههههه

يحتهاج النها  رله  التجارة؟ ولكهن المحققهين مهنهم قهال ا: حينمها  الصنالة  أم أم

ارقهه ا  فاههيس دنههاك لمهه  أفضهه  مههن الزرالههة  رأههها تهه فر لانهها  قهه تهم 

 وغذاءدم حت  يستطيع ا أ  يق م ا ب اجبهم.

وتنميههة ااأتههاج تكهه   بههالكم وبههالكيف. بههالكم: بههأ  تههزرع أرً هها لههم تكههن 

مزرولههة  وبههالكيف: بههأ  تحسههن ااأتههاج  تههأتب لههألر، بسههمال يخصههبها  

أفضهه   فههإ  بعههك البههذور ينههتج أفضهه  ممهها تنتجهه  البههذور وتبحهه  لههن بههذرة 

(  وأحياأًههها بمائهههة فهههب المائهههة %50ااخهههرى  أحياأًههها بخمسهههين فهههب المائهههة )

 %(  وبأ عاو مضالضة.100)

ُۡ }أإنههها ذكههر  لبثًهها:  وقههد أشههار القههرآ  رلهه  قضههية ا ثَٱٱ يُنِفقُٱٱوَ   ٱلَّٱٱِذينَ مَّ

ِۡ أَمۡ  ِ َكَمثَٱ ِۡ ٱَّللَّ لَُهۡم ِِق َسبِي م َوٱَوَٰ اْفَٱةُ َحبَّٱةو ِّۡ ُسٱۢنبُلَةو ّمِ َۡ ِِٱق ُكٱ ُ َحبَّٱةي أَۢنبَتَٱۡت َسٱۡبَ  َسٱنَابِ َّللَّ

ِعُف ِلَمٱن يََشٱآُءُۚ  ِسٱٌ  َعِلٱيٌم{يَُ َٰ ُ َوَٰ . لعانها أسهتطيع أ  أهأتب ببهذرة [261]البقهرة:   َوٱَّللَّ
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 تنتج مبع مناب   ك  دذا ممكن.

المسهام    وطالمها قاهت ينبغب مضالضة ااأتاج  وزيالة العم  الذب أدماه  

هلل فههب  أتاًجهها لاحيههاة  مههع أ  العمهه  لبههالةرلكههم: لألمههف أأنهها أقهه  ارمههم لمههاًل و

َوَءاَخٱُروَ  }هللا  ولهذا قرأهمها القهرآ  معًها:  ليننا  و رب من الجهال فب مبي 

تِلُٱٱوَ  ِِٱٱيَۡ ٱٱ ِ َوَءاَخٱٱُروَ  يُقََٰ ِۡ ٱَّللَّ ِ{ِربُوَ  ِِٱٱق ٱأۡلَۡرِض يَۡبتََُٱٱوَ  ِمٱٱن َِۡ ٱٱ ِۡ ٱَّللَّ  ق َسٱٱبِي

 .[20]المزم : 

 ينبغب تنمية ااأتاج كًما وأ ًلا.

أتههاج ولكههنهم يسههي    ثههم بعههد ذلههك ترشههيد اامههتهالك: قههد يحسههن النهها  اإل - 2

يحههب المسههرفين:  مههتهالًكا مسههرفًا  وهللا تعههال  ااامههتهالك  يسههتهاك   ا

 ِرُِوٓ تُسۡ  َو َ }َوكُلُواْ َوٱۡشَربُواْ 
 .[31]ارلراو:  يُِحبد ٱۡلُمۡسِرِِيَن{  َ  إِنَّهُع اُْۚ

النها  مهن يسهرو فهب امهتهالك   يسهتهاك بغيهر حاجهة  يسهتهاك  دناك مهن

 فض  لن . ثر من الالزم  يرمب من الطعام ماأك

بههالل الخاههيج  تصههنع الهه ائم  ويههذبا ...  يحههدا فههب باللأهها دههذه تعامهه   مهها

بعههد ذلههك الكثيههر الكثيههر فههب النهها  الههذبائا  ويأكهه  النهها  القايهه   ثههم يرمهه   

 برامي  القمامة  ودناك من يتمن  لقمة يأكاها.

 من الج ع أأين الماس ع  وأحهن أرمهبدناك فب لالمنا اإلمالمب بالل ت ن 

لها  هللا فهب الهدراما  بقايها الخهراو  ومهن اررز  وممها لهذ وطهاب  والنبهب 

سٱقَّت لقمٱة إذا »لن أأهس:  «لحيح »يق ل فيما رواه مسام فب  لاي  ومام



 162 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

لقمهة  (118)«... يٱدعا للشٱيَّا  بها من األذى وليأكلهٱا  و    ماأحدكم ِليم

 تتركها  امسحها وأظضها وكاها. تقع منك ا

كها  النها  قهديًما رذا مهقطت مههنهم لقمهة يأخ أهها ويقبا أهها  ويق له  : دههذه 

  رأههههم كهههاأ ا ي هههعرو  «أعمهههة»أعمهههة. كهههاأ ا يسهههم أ  الخبهههز وأحههه  ذلهههك 

 لَُّهٱٱُم َوَءايَٱٱةٞ }لماتهه  أيههديهم  هللا دهه  الههذب رزقههها ومهها فيههها  تعههال هللا  بضضهه 

ا َِِمۡنٱهُ يَٱۡأكُلُوَ   َها َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَها َحبّٗ ٱن َوَجعَلۡ  33ٱأۡلَۡرُض ٱۡلَمۡيتَةُ أَۡحيَۡينََٰ ٱتو ّمِ
نَٱا ِِيَهٱا َجنََّٰ

ۡرنَا ِِي بو َوَِجَّ
ۡو َوأَۡعنََٰ ي ِِ َعِملَۡتٱهُ أَۡيٱِديِهۡمُۚ أََِٱَل  كُلُواْ ِمن ََِمٱِرجِۦ َوَمٱايَأۡ لِ  34ٱۡلعُيُوِ  َها ِمَن نَّ

 .[35 - 33]يس:  يَۡشُكُروَ {

بها مٱن األذى وليأكلهٱا     ماإذا سقَّت لقمة أحدكم ِليم»ولذلك يق ل: 

 لها  هللا لايه  ومهام: كا  النبهب  ررر ويق ل أأس «... يدعها للشيَّا  و 

أههدع فيههها فضههال    وأنظضههها بههالاعق والقصههعة أمسههحها يأمرأهها أ  أسههات ا

 .(119)«يدري ِق أي اعامه البركة ِِنه  »ويق ل: 

سها  أيضقهن مث  دذه الت جيها  يق ل: كيهف ياعهق اإل بعك النا  الذين ا

تبق  فضهال   بيهدك  بالماعقهة  بهأب  أو ياعق يدي ؟  دذا معناه أأك االصحضة 

فهب  تهدع البهاقب يرمه  وياقه  اتأكه   و قدر مهاشبء  المهم دنا: اغرو لا  

 القمامة.

                                        

رواه أحمههد  ومسههام  والنسههائب  وابههن ماجهه   لههن جههابر ولههن أأههس رررب  وتتمتهه :  (118)

 «ِٱق أي اعامٱه البركٱة لعقهٱا  ِِنٱه   يٱدريلعقهٱا أو يُ و  يمسح يدج بالمنديۡ حتٱى يَ »

قال المناوب: أب الخير الكثير والتغذية والق ة لا  الطالة  أد  فيما بقهب لاه  ارلهابع 

 «فهيك القهدير» .أو اإلأاء أو فب الاقمة الساقطة؟ فإ  كها  فيهها فيض ته  بض تهها خيهر كثيهر

 (.681( برقم )1/376) لامناوب

 قاي .جزء من حدي  أأس الذب تقدم تخريج  قب   (119)
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الاقمهة؟ ألهيس دهذا كضراأًها   دذه الضضال  ودناك من ده  محتهاج رله لم تاقب

 بالنعمة؟ أليس دذا بطًرا.

فضهاًل لهن أ   - تص روا: ل  أ  ك  مسام ياقهب لقمهة واحهدة فهب كه  وجبهة

ودنهاك ألهف  - بعك لنا  ياقب أصف طبهق أو أحه  ذلهك فهب ال جبهة ال احهدة

وينضهذو   لها  هللا لايه  ومهامماي   مسام يضتر، أأهم يسهتمع   رله  محمهد 

ت جيه   معناه: ثالثة آاو ماي   لقمة تضيع ددًرا وتاق  فهب مهاة الزبالهة فهب 

ا فب ال هر؟ وكم يك   دذا فهب السهنة؟ ورذا تصه رأا أ  ذك  ي م  فكم يك   د

 خسارة؟ارمر أكثر من لقمة ولقيما   فكم تك   ال

عهدو  لهن دذه ت جيها  تعام النا  كيهف يرشهدو  اامهتهالك؟ وكيهف يبت

 يحتاج   رلي ؟ ا يحتاج   رلي  وي فرو  ما اإلمراو؟ وكيف يأكا   ما

رذا كنت لاحب ماليين فايس معنه  دهذا أأهك مالهك المهال. المالهك الحقيقهب 

ذ  لهك به  وأأت مستخاف في   فال يج ز لك أ  تتصهرو فيمها لهم يهأ« هللا»د  

يجه ز أ  تبعثهر مالهك ذا  اليمهين وذا     ا«هللا»ك المهال الحقيقهب  وده  مال

ال مال فب أشياء كمالية وأشياء أحياأًا محرمة  وأأتم تعام   كيهف ينضهق المهال 

 فب المحرما   ودناك من يحتاج   رل  الاقمة ورل  ال ربة.

رذا أكانههها وقهههال: أا أبهههالغ فهههب اركههه   لههها  هللا لايههه  ومهههاملامنههها النبهههب 

. ورأى (120)«المؤمن يأكۡ ِق معق واحد  والكاِر يأكۡ ِٱق سٱبعة أمعٱاء»

لو كا  هذا ِق غير هٱذا لكٱا  خيٱًرا »رجاًل مابء البطن ممينًا فغمزه وقال: 

                                        

بب دريهرة  ورواه مسهام لهن جهابر ولهن أبهب م مه  أمتضق لاي  لن ابن لمر ولن  (120)

 ( القر اوب. 6660« )لحيا الجامع الصغير»
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أو كامها اشهتهيتم » . وقال لمر ررر لانها  منبًهها لاه  قضهية مهمهة:(121)«لك

ن لمهه  وجههاره  أا يضطههم يريههد أحههدكم أ  يطهه ب بطنهه  ابهه ؟  مهها«اشههتريتم

 اإلأسا  أضس  لن شبء ي تهي  ي ًما؟ دذا ل   من التربية.

لدالههة الت زيههع: ر  بعههك النهها  يههأكا   رلهه  حههد أأهههم ي ههك   مههن كثههرة  -3

 التخمة  وآخرو  يج ل   رل  حد أأهم ي ك   من لضة الج ع.

رلالأهها  تقهه ل لإلأسهها  الههذب أكهه  وأكهه  وأكهه  « التاضزيهه  »أشههادد فههب 

أ اًلا وم تهيا  من ارطعمة  ثم تق ل ل : لندك الدواء الضالأهب اشهرب  حته  أ

يخضههف لنههك الزحمههة التههب فههب معههدتك  طيههب لمههاذا تأكهه  أكثههر ممهها تطيههق ثههم 

لة رأسها  آخهر جهائع  تهضهم به ؟ كها  أوله  بههذه الزيها لويهة مهات هرب مهن ار

 يمسك رمق . يحتاج رل  ما

 النا  بعضهم وبعك. أحن فب حاجة رل  لدالة الت زيع بين

من دنا فر، اإلمالم الزكاة لا  المسامين ت خهذ مهن أغنيهائهم لتهرل لاه  

فهر، اإلمهالم أشهياء أخهرى مثه  زكهاة الضطهر  ودهب زكهاة دنا فقرائهم. ومن 

لاهه  كهه  رأ   فههب منامههبة العيههد  لههتعم الضرحههة الجميههع  وقههد فر ههها النبههب 

حته  تعهه ل لاهه  الجههائعين   مههن الطعهام الههذب فههب وقتهه   لها  هللا لايهه  ومههام

أقها أو مهن  فيأكا ا لاًلا من تمر أو من زبيب أو من بر أو مهن شهعير أو مهن

لهها  هللا لايهه  هللا  فههر، رمهه ل»لبهها  رررب:  أحهه  ذلههك  كمهها قههال ابههن

                                        

رواه ابن أبب الهدأيا والطبراأهب بإمهنال جيهد  «: الترغيب والترديب»قال المنذرب فب  (121)

حمهد باضه  آخهر  ورجهال قال الهيثمب: رواه الطبراأهب ورواه أ« جعده»والحاكم والبيهقب 

 :ورواه الحهاكم وقهال  (5/31مهرائي  الج همب وده  ثقهة )رالجميع رجال الصحيا  غيهر 

 «.القر اوب»( وتعايقنا لاي . 4/122لحيا اإلمنال  ووافق  الذدبب )
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 .(122)«زكاة الضطر طهرة لاصائم من الاغ  والرف   وطعمة لامساكين ومام

اء الاحم  وشرع العقيقهة لنهد وشرع ار حية فب ليد ار ح  ليأك  الضقر

 ميالل الطض  ليأك  الضقراء الاحم أيًضا.

َرتُٱهُ }شرع دذا  وشرع الكضارة فب أم ر كثيرة  منها الحنه  فهب اليمهين 
عٓ ََِكفََّٰ

ٱٱِكيَن ِمٱۡن أَۡوَسٱٱِ  َمٱٱاإِۡاعَٱاُم َعَشٱٱرَ  ُۖ  ِم َمَسَٰ  تَُِّۡعُمٱٱوَ  أَۡهِلٱيكُۡم أَۡو ِكۡسٱٱَوتُُهۡم أَۡو تَۡحِريٱٱُر َرلَبَٱٱةو

ثَٱِة أَيَّٱامو ََِمٱن لَّٱۡم يَِجٱۡد َِِصٱيَاُم  «ولم يعد دناك رقهاب تحريهر أو تعتهق»
]المائهدة:  {َِلََٰ

89]. 

 يدع الجائعين لو  طعام. اإلمالم ينتهز الضرلة حت  ا

   ببهفب رمضا  من لجز لهن الصهيام ل هيخ خة  أو مهر، مهزمن  أو ح  

أو رر ههاع  أو أحهه  ذلههك  فإأهه  يضطههر ويضههدب  أب يطعههم لههن كهه  يهه م مسههكينًا 

َع َخۡيٱٗرا  ُۖ ََِمٱن تَََّٱوَّ ]البقهرة:  {هٞر لَّٱَُِهٱَو َخۡيٱ}َوَعلَى ٱلَِّذيَن يَُِّيقُونَهُع ِِۡديَٞة َاعَٱاُم ِمۡسٱِكينو

كهب من زال لا  أكثر من مسكين فه  خيهر له . ينتههز اإلمهالم الضرلهة ل [184

 النا  جائعين.يدع  ا

ممها يهدخ  اإلأسها  به   لا  هللا لاي  ومهامح  لاي  النبب  ومن أفض  ما

هللا  وخالههة فههب أيههام  الجنهها : رطعههام الطعههام  فههه  مههن ألظههم القربهها  رلهه 

ٱَك َمٱاَوَمٱآ أَدۡ  11ٱۡلٱتََحَم ٱۡلعَقَبَٱةَ ََِل }المسغبة والمجالة وارزمة:  َِٱكد  12ٱۡلعَقَبَٱةُ  َرىَٰ

                                        

رواه أب  لاول ومكت لاي  د  والمنهذرب  وابهن ماجه   والحهاكم وقهال: لهحيا لاه   (122)

ِمن أداها لبۡ الصٱلم »بب  لن ابن لبا  رررب  وتتمت : شرط البخارب  ووافق  الذد

المنتق  من كتهاب » «ِهق زكام مقبولة  ومن أداها بعد الصلم ِهق  دلة من الصدلاَّ

 لاقر ههاوب« فقهه  الزكههاة»واأظههر أيًضهها   (571( بههرقم )1/331« )الترغيههب والترديههب

 ( ط. م مسة الرمالة ببيرو .922 - 2/921)
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ٞم ِِق يَٱۡومو ِذي َمۡسٱََبَةو أَۡو  13َرلَبَةي   أَۡو  «مهن ارقهارب» 15ا ذَا َمۡقَربَٱةي يَتِيٗمٱ 14 إِۡاعََٰ

ٱلَّٱِذيَن ُِمَّ َكٱاَ  ِمٱَن  «يجد شي ًا يماك  يده ماصقة بالتراب ا» 16ِمۡسِكيٗنا ذَا َمۡتَربَةو 

ٱٱۡبِر َوتََواَ ٱٱۡواْ بِۡلۡلَمۡرَحَمٱٱِة{ هللا لاهه   . وأثنهه [17 - 11]الباههد:  َءاَمنُٱٱواْ َوتََواَ ٱٱۡواْ بِۡللصَّ

 8ِعُمٱوَ  ٱلََّّعَٱاَم َعلَٱىَٰ ُحبِّٱهِۦ ِمۡسٱِكيٗنا َويَتِيٗمٱا َوأَِسٱيًرا َويَُّۡ }اربرار من لبهاله فقهال: 

ِ  َ مۡ ِعُمكُ إِنََّما نَُّۡ   .[9  8]اإلأسا :  شُُكوًرا{ نُِريدُ ِمنكُۡم َجَياٗٓء َو َ   ِلَوۡجِه ٱَّللَّ

 .تعال هللا  رل دذا من أفض  القربا  

ومههن ألظههم الههذأ ب أ  ي ههبع بعههك النهها  وآخههرو  بجهه اردم جههائع  . 

ما نمن بق من باَّ شبعانًا وجٱارج جٱاف  »يق ل النبب لاي  الصالة والسالم: 

ارج جٱلي  المٱؤمن الٱذي يشٱب  و». وفب رواية: (123)«إلى جنبه وهو يعلم

يحنهه  لاهه   ارمههة لههاحب القاههب القامههب الههذب ا  لههيس مههن دههذه (124)«جٱٱاف 

ُب أََرَءۡيٱ}يحه  غيهره:  يحن  بنضسه  وا  اء الجياع والضعضاء  اد َت ٱلَّٱِذي يَُكٱذِّ

يِن  ِلَك  1بِۡللدِّ  [3 - 1]المهال  :  ٱۡلِمۡسٱِكيِن{يَُح د َعلَٱىَٰ َاعَٱاِم  َو َ  2ٱلَِّذي يَدُعد ٱۡليَتِيَم َِذََٰ

ُۖ }هللا المجتمهع الجهاداب بق له :  وقد ذم ٱوَ   َو َ  17تُۡكِرُمٱوَ  ٱۡليَتِٱيَم   بَٱۡ  َّ َكٱلَّ ٓ د تََحَٰ

 .[18  17]الضجر:  ٱۡلِمۡسِكيِن{َعلَىَٰ َاعَاِم 

مطا ب من اإلأسا  أ  يطعم المسكين وأ  يحك غيره لا  طعامه   ورا 

ۡد نَۡفٱ}كا  مصيره مع أول ك الذين ذكردم القرآ  مع أد  مقر:  ِ ۢ بَِمٱا َكَسٱبَۡت ُك

ٓ أَۡ ٱٱ 38َرِهينَٱٱةٌ  َب ٱۡليَِمٱٱيِن إِ َّ ٱٱتو  39َحَٰ
 41ٱۡلُمۡجٱٱِرِميَن َعٱٱِن  40 يَتََسٱٱآَءلُوَ  ِِٱٱق َجنََّٰ

                                        

  والبزار  لن أأس ررر  وحسن المنذرب رمناله  وكذا قهال الهيثمهب: رواه الطبراأب (123)

 (.1530( برقم )2/691« )المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»رمنال البزار حسن 

  ورواتهه  ثقهها   وأحهه ه قههال الهيثمههب  لههن ابههن لبهها   بهه  يعاههأرواه الطبراأههب  و (124)

 (.1531برقم ) (2/691« )المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»رررب 
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 ِعٱٱُم ٱۡلِمۡسٱٱِكيَن{نَُّۡ   نَٱٱكُ َولَٱٱمۡ  43 نَٱٱُك ِمٱٱَن ٱۡلُمَصٱٱلِّيَن لَٱٱالُواْ لَٱٱمۡ  42 ِِٱٱق َسٱٱقََر َسٱٱلََككُمۡ  َمٱٱا

 الة الصهههالة  وأ هههعنا حهههق لبهههاله ههههللا بإ   أ هههعنا حهههق[44 - 38]المهههدثر: 

 بإ الة الزكاة ولدم رمعاو المساكين والمضطرين.

 يا أيها اإلخ ة المسام  :

ر  اإلمالم يكره أ  يعيم اإلأسا  فب الجه ع  به  يسهتح  النها  لاه  أ  

يك أه ا أمهرة واحهدة  وأ  يك أه ا كاليهد ال احهدة يعطهف بعضههم لاه  بعهك  

 لذب آتاه.هللا ا يأخذ الق ب بيد الضعيف  يصب الغنب لا  الضقير من مال

 دذه دب العنالر الثالثة التب بها أ اج  أزمة الج ع ومحنة الجائعين:

 العم  لا  تنمية اإلأتاج. -1

 ترشيد اامتهالك. -2

 لدالة الت زيع. -3

لههم أ ههك فههب الجهه ع. لههحيا أأنهها أحههن  تعههال هللا  لهه  قمنهها بهههذا كمهها أمرأهها

المسامين لسنا وحدأا فب العهالم  دنهاك بهالل كثيهرة تماهك الكثيهر  ولايهها أيًضها 

المهها طواجهب  فطالمها امتصهت لمههاء دهذه اروطها   وطالمهها أكاهت خيراتهها  و

امتنزفت أرزاقها  وك أت رأضسها ثروا  طائاة دب من لرق دهذه ال هع ب  

 عاو دذه البالل.فعايها أيًضا واجب إلم

 أتاج العريك من ارغذية وغيردا  ثهم تاقيه  فهب المحهيااإلدناك بالل تنتج 

تههرخي ارمههعار  وكهها  يمكنههها أ  تسههعف بهه  بعههك  ... فههب البحههر  حتهه  ا

 الجياع فب العالم.
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النهه وب  لهه  أأضههق ثاثهه  أو ينضههق لاهه  التسههايا النهه وب وغيههر  ر  بعههك مهها

 كا  فب العالم جائع. ربع  ما

  كثيهًرا مهن ارمه ال التهب تنضهق فهب غيهر محاهها  له  أأضقهت فهب م  هعها ر

 لكضت أول ك الجياع من النا .

اء لاهيهم مهللا وطرق ا بابه  مسهتغضرين ررمه  السه ر  النا  ل  رجع ا رل 

مههدراًرا  وبههارك لهههم فههب أمهه الهم  وأطعمهههم مههن جهه ع  وآمههنهم مههن خهه و  

ٱتو  أَۡهٱ أَ َّ َولَۡو }هللا العظيم:  ولدق ٓ َءاَمنُٱواْ َوٱتَّقَٱۡواْ لَفَتَۡحنَٱا َعلَٱۡيِهم بََرَكَٰ ٱَن َۡ ٱۡلقُٱَرىَٰ ّمِ

هللا  ا رله  را»  ولهيس اإليمها  مجهرل أ  تقه ل [96]ارلراو:  ٱلسََّمآِء َوٱأۡلَۡرِض{

باسههاأك  أو تسههبا وتهاهه  وتكبههر  اإليمهها  لافههع رلهه  العمهه   «محمههد رمهه ل هللا

 هللا. هللا  ورلاية لسنن تقامة لا  أمرأيًضا  اإليما  د  التق ى  وام

ل  فعانا دذا لكنا أغن  ارمم  ودكذا كنا فب وقهت مهن اروقها   حته  بحه  

العزيز وبح  وات  لن فقير يستحق الزكاة فام يجدوا  فقهد لهم  بن لبد ولمر

 فقير. جميع  فام يعد فب النا  جائع واالرخاء الجميع  ولم لدل اإلمالم ال

آلم  أهاقهال أب  تغضرين قهائاين مهارل  ربنا وأقرع بابه  تهائبين متسهلعانا أرجع 

ِفٱٱۡر لَنَٱٱا َوتَۡرَحۡمنَٱٱا لَنَُكٱٱونَنَّ لَٱٱاَ  َربَّنَٱٱا َظلَمۡ }وأمنهها حهه اء:  َۡ ِمٱٱَن نَٱٱآ أَنفَُسٱٱنَا َوإِ  لَّٱٱۡم تَ

ِسِريَن{ ََِٰ  .[23]ارلراو:  ٱۡل

 هللا تعال  يستجب لكم. الل 

* * * 
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 (125)الي م العالمب لاطض لة -10

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

وحهق لاعهالم أ  . «يه م الطضه  العهالمب»احتض  العالم خالل دهذا ارمهب ع بهـ 

ده  أداه . الطضه  دهذا المخاه ق الصهغير    بالطض   وي لي  من اادتمام مهايحتض

ب م اثيههق لوليههة  وتقهه م الضههعيف  ألههبا العههالم يحتضهه  بهه   وتعاههن حق قهه  فهه

 م مسا  من أج  دذا الطض .

وأحهن المسههامين أولهه  النهها  برلايههة الطض لهة  وأولهه  النهها  برلايههة حههق 

 ارطضال. فام ي جد لين كاإلمالم لنب بهذا المخا ق الصغير.

شهت : فهب بهاب العقيقهة   بمن قرأ الضق  اإلمالمب يرى دذه العناية فب أبه ا

الر اع  فب باب الختا   فب أب اب شهت  مهن فقه   فب باب الحضاأة  فب باب

اإلمهالم أجههد أحكاًمهها كثيهرة تتعاههق بههأمر الصههبب  وأمهر الطضهه  وأمههر الطض لههة. 

 ومن قرأ القرآ  والسنة لام مباغ لنايتهما بهذا المخا ق الضعيف.

من أج  ذلك كا  لاينها أ  أعنهب بأطضالنها  فههم ثهروة  به  دهم ألظهم ثهروة. 

لضضههة والههذدب  والثههروة ليسههت فههب الههنضا والغههاز  الثههروة الثههروة ليسههت فههب ا

 الحقيقية دب الثروة اإلأساأية.

فههب دههذا الكهه   قههد خاههق  دهه  أغاهه  الثههروا  وألظمههها  وكهه  مههااإلأسهها  

                                        

 د  الي م الثاأب من أكت بر من ك  لام مياللب. (125)
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ومههخر لإلأسهها   فههإذا ادتممنهها بالمههالة أدمانهها اإلأسهها   فقههد لكسههنا ارو ههاع 

 يك   بالطض .وقابنا الحقائق  وأول ادتمامنا باإلأسا  يجب أ  

م من أج  العناية بالطض لة حرم السضال وشرع النكال  حرم الزأها الر  اإلم

والتبههره فاح ههة ومقتًهها ومههاء مههبيال  وأوجههب فيهه  العق بههة وشههدل فيهه   وفههتا 

 ارب اب لتق م ارمرة الصالحة.

 لماذا فع  اإلمالم ذلك؟

ض لهة  غيهر ط لر  اإلأسا  لو  الكائنا  الحية ارخهرى  يحتهاج رله  أطه 

طض لههة كهه  الحي اأهها  والطيهه ر. وحاجتهه  رلهه  دههذه الطض لههة الط ياههة مرتبطههة 

أ  بههد  ا بحاجتهه  رلهه  مزيههد رلايههة ولنايههة مههن اربهه ين وارمههرة  فاهههذا كهها 

 يعيم الطض  فب ج  أمرب وفب مناخ لحب.

الطض  فب حاجة رل  أ  يترب  فب إ  دذه الحضاأة  فب إه  أبه ة راليهة  

 لة  يحتهاج رله  خه ة لاطضهة  ولصهبة ماأعهة  ورحهم م لهأحاأية  ووأم مة 

 يتم را بالزواج ورا بارمرة. دذا كا   ودذا ا

 لهه  تههرك النهها  ل ههه اتهم يسههافح   كالبهههائم حيثمهها شههاء  لهههم رغبههاتهم

وجههد لهه  مناًخهها  وجههد لهه  أسههبًا  مهها يعرفهه   مهها وجههد الطضهه  لهه  أبًهها وماههذاتهم  مهها

 ج.لحيًا ين أ في  ويدر

  ومهن أجه  ذلهك شهرع «لهم ارمهرة»من دهذا العهم اإلأسهاأب بد  ا كا 

 الزواج  وكا  الت ديد فب تحريم الزأا  حت  ين أ الطض  أ أة لحية.

مههن أجهه  دههذا جعهه  اإلمههالم ال لههد لاضههراش  حينمهها تكهه   زوجيههة لههحيحة 

 ي هك له  فهراش الزوجيهة  وار...  رله  الهزوج...  قائمة فال لد ينسهب رله  أبيه 
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فههب ذلههك حضًظهها لنسههب . حتهه  بههالغ بعههك الضقهههاء فأثبههت النسههب ولهه  كهها  بههين 

اربهه ين مسههافا  ومسههافا   حضًظهها لحههق ال لههد فههب النسههب  وقههال الضقهه : لهه  أ  

مثاه   لام ي لهد مثاه  ل ب   والل  أسب  يجب أ  يصدق  ما رجاًل امتاحق طضاًل 

  كالم اشهترط ا أ  يقهر لام لم يكذب  أحد. ورذا كا  الطض  يمكن أ  يك   ل وما

بههذلك ويعتههرو بهه . كهه  دههذا لحضهه  الطضهه  ولحضهه  أسههب الطضهه . أقههر اإلمههالم 

 الزواج وطاب  وح  لاي   من أج  العناية بالطض .

الزأهها والضاح ههة  وي لههد أوال  تصههاب بهه  ارمههم أ  ينت ههر فيههها مههن شههر مهها

 يعرف   ل  أمًرا  رأها مصيبة. يعرف   لهم آباء  وا ا

الاقهيا ده :  «بهاب الاقهيا»دذا لرو الضق  اإلمالمب بابًا يسهم :  ومن أج 

يعرو له  أسهب   ريق  أو لند مسجد  أو فب م ق  االطض  الذب ي جد فب ط

ف مهنهم  أم  أو ي رل لن أدا   أو يض  لنهم  أو يخطه ب وايعرو ل  أ وا

ن الههذييعههرو أداهه . ومههثاهم ارطضههال  يعههرو امههم  وا لو  مههن التمييههز  وا

 يعرف   أبناء من دم؟ يم   أداهم فب الحروب  وا

 دذا الن ع من ارطضال لم يهما  اإلمالم  ب  و ع ل  أحكاًما خالة.

بهن الخطهاب بطضه  مهن دهذا النه ع قهال لارجه  الهذب  رل  لمهر بءحينما ج

لاه  ...  ب أضقته  لاه  المجتمهعأ  «اذدب ب   لك واره  ولاينا أضقت »التقط : 

فهإ   - يكه   م مهًرا قهد ا - لم يقم الرج  بالنضقهة لاه  الهذب التقطه الدولة. رذا 

ارمر: أ  يتكض  بههذا اإلأسها   حته   لمجتمع ممثاًل فب الدولة  وفب ولبلا  ا

ومهن حقه  أ  ذأب ل   ومن حق  أ  يعيم   ول  شك أأ  جاء من حرام  فإأ  ا

 تربية لالحة. يرل   ومن حق  أ  يرب 
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الطض لههة قبهه  أ  ت جههد  حههين أمههر اآلبههاء أو الرجههال أ  لقههد ادههتم اإلمههالم ب

يتخيههروا لههنطضهم رذا تزوجههه ا. كمهها أمهههر النسههاء وأوليهههاءدن أ  يختههاروا مهههن 

 ير    لين  وخاق  من الرجال.

 وادتم اإلمالم بالطض لة بعد أ  ي لد الطض .

ب أ  يه ذ  فهب أذأه   ليكه   أول   ي لد الطض  يطاب اإلمهالم مهن ارأبعد 

رأه  . «هللا وأ  محمهدًا رمه ل هللا رله  را شههالة أ  ا»مع  كامهة الت حيهد يس ما

يعب  ولكن لهذه الكامة مًرا  كما أ  لهها لالهة وريحهاء  حته  رذا أمها وميهز   ا

قانا له : ر  أول كامهة مهمعتها كاأهت كامهة الت حيهد. كمها أ  آخهر كامهة يسهمعها 

لت حيههد. فبالت حيههد يسههتقب  دههب كامههة ا - ودهه  لاهه  فههراش المهه  ...  اإلأسهها 

 الحياة وبالت حيد ي لع الحياة.

تيسهر  أو مها (126)أو الرابهع ل هر أو الحهالب والع هرين - وفب الي م السابع

لها  هللا  لهق رمه ل»يعق لن الم ل ل  كما جهاء فهب الحهدي :  - ل  بعد ذلك

أب ذبها لنهمها  (127)«لهن الحسهن والحسهين شهاتين يه م السهابع هللا لاي  ومهام

هللا  دبههة مههن - ذكههًرا أو أأثهه  - ذبيحتههين  رلالأًهها لاضرحههة ب ج لدمهها  فالطضهه 

ِ ُمۡلٱٱٱ}: لهههز وجههه هللا  وأعمهههة منههه   يقههه ل تعهههال  َّ ِۡ َّلّلِ َِّ َوٱأۡلَۡرِضُۚ يَ َوَٰ ٱٱٱَمَٰ لُٱٱٱُن ُك ٱلسَّ

                                        

: لها  هللا لايه  ومهاموالضهياء لهن بريهدة لهن النبهب  «اروما»روى الطبراأب فب  (126)

قههال الهيثمههب: ورواه لنهه   «العقيقٱٱة تٱٱذبح لسٱٱب  أو ألربٱٱ  عشٱٱرم أو ِلحٱٱدى وعشٱٱرين»

 «فهيك القهدير»رة غاطه  وودمه  ثهأحمد أيًضا  وفي  رممالي  بن المكب ود   هعيف لك

 (.9/303) «السنن الكبرى»ورواه لن  البيهقب أيًضا فب   (5699( برقم )4/382)

 (.9/303) «السنن الكبرى»رواه البيهقب فب  (127)

لهن الحسهن والحسهين وختنهمها لسهبعة أيهام  لا  هللا لاي  ومهاموروى أيًضا: لن رم ل هللا 

 .(8/324) «السنن الكبرى»
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ٗثا َويََهُب ِلَمن يََشآُء ٱلٱذدُكوَر  َما ٗثٱاُۖ أَۡو  49يََشآُءُۚ يََهُب ِلَمن يََشآُء إِنََٰ ُجُهۡم ذُۡكَراٗنٱا َوإِنََٰ  يُٱَيّوِ

ُۡ َمن يََشآُء َعقِ   .[50  49]ال  رى:   إِنَّهُع َعِليٞم لَِديٞر{يًماُۚ َويَۡجعَ

ولهذا أأكر اإلمهالم لاه  أده  الجادايهة وألدهم لابنها   وامهتياءدم بهارأث : 

َر أََحدُهُم بِ } ا َوإِذَا بُّشِ َّۡ َوۡجُههُع ُمۡسَودّٗ َرىَٰ ِمٱَن  58  َكِظٱيمٞ َوُهٱوَ ۡلأۡلُنثَىَٰ َظ ٱۡلقَٱۡوِم ِمٱن يَتَٱَوَٰ

ٱٱَر بِٱٱ ُسٱٱٓوِء َمٱٱا  أَيُۡمِسٱٱُكهُع َعلَٱٱىَٰ ُهٱٱو ي أَۡم يَدُسدٱٱهُع ِِٱٱهِ بُّشِ
 يَۡحُكُمٱٱوَ { ق ٱلتدٱٱَراِبم أََ  َسٱٱآَء َمٱٱاۦُٓۚ

 .[59  58]النح : 

لقههد كضههروا بهههذه النعمههة  وميههزوا بههين الههذكر وارأثهه   ودهه  الههذكر را مههن 

دنهاك ذكهر وأأثه ؟  له ا لهم يكهن  ود  يسهتطيع النها  أ  يعي ه ا مها ارأث ؟ 

كهها  الرجهه   ألههم ي لههد النهها  مههن  كهها  الههذكر  ولهه ا المههرأة مهها ارأثهه  مهها

َوإِذَا }أمهههها ؟ ولكن دههه اء التهههدوا لاههه  دهههذا المخاههه ق الضهههعيف ووألوه: 

  مههن أجهه  مههاذا؟ خ ههية أ  [9  8]التكهه ير:  بِٱٱأَّيِ ذَۢنٱٱبو لُتِلَٱٱۡت{ 8ٱۡلَمٱٱۡوءُعدَمُ ُسٱٱ ِلَۡت 

ٱدَكُم تزاحم  فب لقمته  مهن بعهد  مهن رمهالق واقهع  ٱنۡ }َوَ  تَۡقتُلُٱٓواْ أَۡولََٰ ٱنو نَّۡحٱُن ّمِ
 إِۡملََٰ

ٱدَكُۡم . أو خ هية رمهالق وفقهر مت قهع [151]ارأعهام:  نَۡرُزلُكُۡم َوإِيَّٱاهُۡم{ }َوَ  تَۡقتُلُٱٓواْ أَۡولََٰ

نوُۖ نَّۡحُن نَۡرُزلُ 
 هللا. الرازق لاكبير ولاصغير د  [31]اإلمراء:  ُهۡم َوإِيَّاكُۡم{َخۡشيَةَ إِۡملََٰ

من جناية الجاداية لاه  الطض لهة. جنه ا لاه  البنهت فجهاء اإلمهالم  اكا  دذ

فههألبهن فأحسههن  - وأكرمههها  وجعهه  والتههها أعمههة  وب ههر مههن ابتاهه  بالبنهها 

 .(128)بالجنة - تأليبهن ولبر لايهن

                                        

لها  هللا لايهه  حمهد والبخههارب ومسهام والنسههائب لهن لائ ههة رررا لهن النبههب روى أ (128)

 «من هذج البناَّ بشقء ِأحسن إليهن كٱن لٱه سٱتًرا مٱن النٱار من ابتلق»أأ  قال:  ومام

 (.8278( برقم )6/21لامناوب ) «فيك القدير»
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 ولها رأينا من ال عراء المسامين بعد ذلك من يق ل فب شأأ  بنات : 

 لهههه ا بنيهههها  كزغههههب القطهههه 

 

 رلل  مهههن بعهههك رلههه  بعهههك

 لكهههها  لههههب مضههههطرب وامههههع 

 

فهههههههههب ارر، ذا  الطههههههههه ل 

 والعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر،

 

 ورأمههههههههههها أوالأههههههههههها بيننههههههههههها

 

 أكبالأهههها تم ههههب لاهههه  ارر،

 لهه  دبههت الههريا لاهه  بعضهههم 

 

 امتنعهههت لينهههب مهههن الغمهههك

لنع  اإلمالم  لنع دذه القا ب بهدل تاهك القاه ب المتحجهرة  التهب  دذا ما 

شد قس ة  التهب جعاهت ارب يقته  بنضسه  وبيهده ولهده وفاهذة أكاأت كالحجارة أو 

]النحه :  ُكُمٱوَ {يَحۡ  أََ  َسٱآَء َمٱا}كبده  وقتا  أم أ قتاة: بال أل  بالد  فهب التهراب 

59]. 

ب هكر النعمهة  ورلالأًها لاضرحهة  ورلالأًها وقد شهرع اإلمهالم العقيقهة رلالأًها 

 بثب   أسب دذا الطض   ذكًرا كا  أو أأث .

أ  أسمب أوالأها وأحسهن تسهميتهم. مهن  لا  هللا لاي  ومامكما أمر النبب 

يتضهرر به  بعهد كبهره  ل  امم  وأ  يك   له  امهم حسهن  ا  يك   أحق ال لد 

. ينبغهب لهألب رذ  أ  يحسهن ويتأذى من   فبعك ارمماء يتأذى ألحابها منها

مههن ارمههماء   الرمهه  وارأبيههاء. وبمهها حمههد ولبههد تسههمية ولههده  يسههمي  بأمههماء

بعبد الرحمن يسهمي  بأمهماء الصهالحين والعامهاء واربطهال  ...  هللا يسمي  بعبد

 ينبغب لا  ارب أ  يضعا . ر ذلك من ارمماء الطيبة  دذا ماوغي

ا  لههألوال  وخص ًلهها فههب حالههة ثههم ذكههر القههرآ  قضههية رر ههاع ارمههه

الضراق بين الزوجين  فقهد تحهاول ارم أ  تكايهد زوجهها ومطاقهها فتهمه  ولهددا 

ٱدَهُنَّ وَ }يا  الطالق ليق ل: آمن   لهذا جاء القرآ  فب مياق  َُّ يُۡرِضٱۡعَن أَۡولََٰ ِلٱدََٰ ٱۡلَوَٰ
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َضٱٱاَعةَ{   ودههذا خبههر فههب معنهه  [233لبقههرة: ]ا َحٱٱۡولَۡيِن َكٱٱاِملَۡيِنُۖ ِلَمٱٱۡن أََرادَ أَ  يُٱٱتِمَّ ٱلرَّ

 ارمر  فهن مأم را  بإر اع أوالدن.

كثير مهن ارمهها  فهب لهالم اليه م وفهب لصهرأا دهذا يه ثر  أأضسههن لاه  

أطضههالهن  تريههد المههرأة أ  تبقهه  رشههيقة البههد  كههالغزال  بههدل أ  يتهههدل ثههديها 

 مههن هللا ولههدردا تحههرم طضاههها مههن دههذا الغههذاء الربههاأب المعقههم  الههذب أأزلهه 

لدردا يجرب رزقًا لافيًا مائغًا لهذا الطض  الضعيف. تحرم الطض  مهن لبنهها 

ليتغذى لا  لبن لنالب  وديها  أ  يسد الابن الصنالب مسد الابن الطبيعهب 

 الرباأب.

دردا. أأههه  لهههوالر هههالة ليسهههت لبنًههها فقههها  رأههه  رلصهههاق ارم طضاهههها رلههه  

ولاطضههة. دههذا الضههم دهه  الههذب ير ههع لبنًهها فقهها  رأهه  ير ههع حناأًهها وحنههً ا  ا

يعطههب ارم مههة معنادهها  ودههذا دهه  الههذب يعطههب لامههرأة حههق الحضههاأة لو  

 الرج .

هللا ر  ابنهب  رمه ل بهن العهاد أ  امهرأة قالهت: يها بن لمرو هللا روى لبد

بهاه طاقنهب  أدذا كا  بطنب ل  ولاء  وثديب ل  مقاء  وحجرب له  حه اء  ور  

أنٱت أحٱن بٱه »: لها  هللا لايه  ومهامهللا  وأرال أ  ينزل  منب  فقهال رمه ل

 .(129)«لم تنكحق ام

بكهر  لالهم: ابنه  فهب لههد أبهب وزوج  أم بن الخطاب وحينما تنازع لمر

بكههر   مههن أمهه  المطاقههة  فاختصههما رلهه  أبههبررر  وأرال لمههر أ  ينتههزع ابنهه  

                                        

لابغهه ب بتحقيههق شههعيب  «شههرل السههنة»أخرجهه  أحمههد  وأبهه  لاول  ورمههناله حسههن  (129)

 (.5 - 8/4) «السنن الكبرى»(  ورواه البيهقب فب 2399( برقم )9/333اررأاروط )
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بكر: ريحها وفرشادا وحجردا خير ل  منك  وقهال أيًضها: ارم ألطهف  فقال أب 

 لم تتزوج. راو. فاهذا قض  لألم بالحضاأة مارحم وأحن  وأأوألطف  و

رحهم  كه  أم مضضهاة لاه  قرابهة ارب  رأهها أحنه  وثم بعهد ارم: قرابهة ار

 دذا لناية بهذا الطض  الضعيف.

ٱدَهُنَّ َحٱۡولَۡيِن َكٱاِملَۡيِنُۖ ِلَمٱوَ }القرآ  يذكر الر اع فيق ل:  َُّ يُۡرِضٱۡعَن أَۡولََٰ ِلدََٰ ۡن ٱۡلَوَٰ

 َوَعلَٱٱى ٱۡلَمۡولُٱٱوِد لَٱٱهُع ِرۡزلُُهٱٱنَّ َوكِ 
َضٱٱاَعةَُۚ تَُكلَّٱٱُف  ۡسٱٱَوتُُهنَّ بِٱٱۡلۡلَمۡعُروِفُۚ  َ أََرادَ أَ  يُٱٱتِمَّ ٱلرَّ

  نَۡفٌ  إِ َّ ُوۡسعََهاُۚ  َ 
ِلدَمُۢ ُۡ   بَِولَِدَها َو َ تَُ آرَّ َوَٰ ِلٱَكم َمۡولُوٞد لَّهُع بَِولَٱِدِجۚۦُ َوَعلَٱى ٱۡلٱَواِرِث ِمۡثٱ   ذََٰ

ۡنُهَمٱا َوتََشٱٱاُورو َِٱَل ُجنَٱٱاَح َعلَۡيِهَمٱا{ ِِۡ  أََرادَا َِِصٱٱاً  َعٱن تَٱٱَراضو ّمِ . لههم [233]البقههرة:  َِٱ

مههر رحههد اربهه ين دنهها  فربمهها ماههت المههرأة مههن اإلر ههاع  وربمهها مهه  يههدع ار

  بههد أ ا حههددما  بهه مههر رجههرة والنضقههة  فاههم يتههرك لهمهها ارارب مههن لفههع ار

مههن الت ههاور  أب يت ههاورا معًهها بههد  ا عًهها  ومههع الترا ههبيترا ههيا ويتضقهها م

ربهاب التجربهة فهب دهذا ارمهر: دهب يحسهن بالطضه  أ  أي اورا أده  المعرفهة و

يحسههن؟ قههد يق لهه  : يحسههن لههن لههحت  جيههدة وأمهه ه  أو ايضطههم قبهه  الحهه لين 

هللا  طيههب  وقههد يق لهه  : مثاهه  يحتههاج رلهه  ر ههاع أكثههر. كهه  دههذا لنايههة مههن

 بالطض .

هللا تعههال  بهههذا الطضهه   ل اإلمههام الضخههر الههرازب: فههاأظر رلهه  رحسهها يقهه 

الصغير كم شهرط فهب جه از فطامه  مهن ال هرائا لفعًها لامضهار لنه   ثهم لنهد 

  ودهذا «ا جنهال لاهيكم»اجتماع ك  دذه ال رائا لم يصهرل بهاإلذ  به  قهال: 

لنايته  هللا معه  أكثهر و ةيدل لا  أ  اإلأسا  كاما كا  أكثر  عضًا كاأت رحمه
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 .(130)ب  أشد

هللا أرأو بعبهههاله مهههن ال الهههدة  هللا أرأو بههههذا المخاههه ق مهههن اربههه ين  فهههإ 

 ب لددا.

الر ههاع والحضههاأة والضطههام والنضقههة  كهه  دههذا مطاهه ب  رأهه  جههزء مههن 

 الرلاية لهذا المخا ق.

ابهه  تط بحسههن التغذيههة  ولههحيًا بمرالههاة مههايجههب رلايههة ارطضههال ماليًهها 

يطابهه  الطههب ال قههائب فههب لصههرأا. ألههبا فههب لصههرأا  الصههحة العامههة  ومهها

الطضه  مثه : التطعيمها  التهب لهحة دناك أم ر كثيرة ينبغب أ  ترال  لحض  

 تطاب فب م اليد محدلة.

ال اجهب ال هرلب يحهتم لاهه  اآلبهاء وارمهها  أا يهماهه   ذلهك  فقهد تهمهه  

ي  جنايهة طضاك فيترتب لاي  أ  يصاب ب ا  ارطضال مثاًل  فتك   قد جنيت لا

كبههرى. كهها  يمكنههك بمقتضهه  قههاأ   ارمههباب والمسههببا  أ  تمنههع ذلههك  بههأ  

تذدب ب  رل  لار رلاية الطض  أو المست ض  أو الم مسة أو المركهز الصهحب  

 ليتناول دذا ال بء البسيا فب لغره  لتمنع  من أمرا، معضاة فب كبره.

الماليههة  والرلايههة كهه  دههذه حقهه ق الطضهه : الرلايههة الصههحية  والرلايههة 

 العاطضية.

غههب أ  أحههاف  لاهه  دههذه الثههروة  ثههروة ب ههرية  ينب - كمهها قانهها - ارطضههال

أ ههكر ربنها لاهه     فينبغهب أ تعهال هللا  أعمهة مههن أبهدلدا. وارطضهال كههذلك وا

                                        

لار  ( 1( طهـ. ) 106( )د 6  ج 3لارازب )م  «التضسير الكبير مضاتيا الغيب»اأظر  (130)

 م(.1990دـ/1411الكتب العامية ببيرو  )
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 .دذه النعمة

 هللا مبحاأ  أ  يرزقهم الذرية: ارأبياء طاب ا من

 ِلٱٱق ِمٱٱَن َرّبِ َهٱٱۡب }باههغ قههال:  الكبههر مههااههغ مههن بعههد أ  ب لايهه  السههالمربههراديم 

ِلِحيَن  {َِبَشَّرۡ  100ٱلصََّٰ مي َحِلٱيمو
هُ بَُِلََٰ ِ ٱلَّٱِذي  }ٱۡلَحۡمٱدُ وقهال:   [101  100]الصهافا :  نََٰ َّلِلَّ

َۡ َوإِۡسٱٱَوَهٱٱَب ِلٱٱق َعلَٱٱى ٱۡلِكبَٱٱِر إِۡسٱٱَمَٰ  َنُۚ إِ َّ َربِّٱٱق لََسٱٱِميُ  ٱلٱٱددَعآِء{ِعي   [39]ربههراديم:  َحَٰ

ٱا إِذۡ }: لاي  السهالموزكريا  ََ َرّبِ إِنِّٱق َوَهٱَن ٱۡلعَۡظٱُم ِمنِّٱق  3 نَٱادَىَٰ َربَّٱهُع نِٱدَآًء َخِفيّٗ لَٱا

ا وَ  ۡأُس َشۡيٗبا َولَۡم أَكُۢن بِدَُعآفَِك َرّبِ َشٱِقيّٗ َۡ ٱلرَّ ِلَق ِمٱن َوَرآِءي ُت َوإِنِّٱق ِخۡفٱ 4ٱۡشتَعَ ٱۡلَمٱَوَٰ

ٱٱِمٱٱن لَّٱٱدُن َوَكانَٱٱِت ٱۡمَرأَتِٱٱق َعٱٱالِٗرا ََِهٱٱۡب ِلٱٱق َِ يَعۡ يَِرُِنِٱٱق َويَٱٱِرُث ِمٱٱۡن  5ا َك َوِليّٗ قُٱٱوَبُۖ َءا

ا{  .[6 - 3]مريم:  َوٱۡجعَۡلهُ َرّبِ َرِضيّٗ

 هللا طاب ا الذرية. الذرية أعمة فينبغب أ  ت كر. دكذا أرى رم 

 وكيف ت كر دذه النعمة؟

ب أأها ت كر برلايتها وتأليبها وحسن تربيتها مهن الصهغر  فمهن لهم يهتعام فه

 لغره لم يتقدم فب كبره  والتأليب فب الصغر كالنقم لا  الحجر.

 بد من دذا. ا

ارطضال ثروة ينبغب أ  أحاف  لايهها  وأعمهة يجهب أ  ت هكر  ودهم كهذلك: 

هللا ريادهها  فيجههب أ  أحههاف  لاهه   أماأههة يجههب أ  ترلهه . دههم ولائههع امههت للنا

راع وهٱٱٱو  م ومسٱٱٱؤوَ عٱٱٱن رعيتٱٱٱه: ِاِلمٱٱٱامكٱٱٱكلكٱٱٱم راع  وكل»ارماأهههة: 

مسؤوَ عن رعيته  والرجۡ راع ِق أهله ومسؤوَ عن رعيتٱه  والمٱرأم 
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 .(131)« ... راعية ِق بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

متهم أ  ينجب ا أطضاًا ثهم ين دذا مما أجده الي م من اآلباء الذين كأ  ك  مهأ

لهحاء؟ ده  أيسأل   لنهم بعد ذلك: ماذا يحدا لهم؟ د  دم مر   أو  دم ا

رمههب ا؟  يههذدب ا؟ أأجحهه ا أم ا أو  ههعضاء؟ أذدبهه ا رلهه  المدرمههة أمدههم أق يههاء 

 اأحرف ا؟ من ألدقاردم؟ من المحيط   بهم؟ أمتقام ا أم

يعنههين  مههها  ايسههأل   لههن شههبء مههن ذلههك. وبعههك ار بعههك اآلبههاء ا

  أو بيههة الهنديههة أو الضابينيههةبأطضههالهن  لكههنهن يسههام أهن رلهه  الخالمههة أو المر

ش ت من تاك الجنسيا   من ق م غيهر ق منها  وليهن غيهر ليننها  ولغهة غيهر  ما

لراو غير ألرافنا  ومضاديم غير مضاديمنا  وتقاليد غير تقاليدأا. ومهع ألغتنا  و

 أدرب كيف يتعامان معهم؟ يهن أغا  شبء لندأا: أطضالنا وادذا أسام رل

يههن أن المسهه  لية؟ ارم م ههغ لة  بههأب شههبء م ههغ لة؟ وارب م ههغ ل أيهه

 رلاية ارماأة؟ دذا د  اليتيم الحقيقب.

 حينما قال: «ش قب»هللا أمير ال عراء  رحم

 ليس اليتيم من اأتهه  أبه اه مهن

 

 دههههم الحيههههاة وخاضههههاه لهههههغيرا

 ر  اليتهههيم دههه  الهههذب تاقههه  لههه  

 

 م هههههغ ًا  اًمههههها تخاهههههت أو أبًههههها

من تخات أم   أو شغ  أب ه لن   فهذا د  اليتيم حقًها. ر  اليتهيم الهذب مها   

                                        

وتتمتهه :  لمههر رررب ب  لههن ابههنوالبخههارب ومسههام وأبهه  لاول والترمههذ رواه أحمههد (131)

والِٱٱادم راع ِٱٱق مٱٱاَ سٱٱيدج ومسٱٱؤوَ عٱٱن رعيتٱٱه  والرجٱٱۡ راع ِٱٱق مٱٱاَ أبيٱٱه وهٱٱو »

( 5/38) «فهيك القهدير» «ومسٱؤوَ عٱن رعيتٱهوكلكٱم مسؤوَ عن رعيته  ِكلكم راع 

 (. 6370برقم )
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 م  حية تسع  فمن يرلاه؟أأب ه قد يرلاه لم  أو قريب   ولكن دذا أب ه حب و

 رأها مس ولية كبيرة أيها اإلخ ة وارخ ا .

وخيهر  ر  كثيًرا مهن اآلبهاء وارمهها  يسهي    رله  أطضهالهم بالقهدوة السهي ة 

ه يههدخن الحسههنة. فههبم يتأمهه  الطضهه  رذا وجههد أبههبهه  ارطضههال: ارمهه ة اير مهها

يصهاب؟ بهم يتامه  الطضه  رذا وجهد  أبهاه االسيجارة؟ بم يتأمه  الطضه  رذا وجهد 

أبهاه ي هرب المسههكرا  ويرتكهب المنكههرا ؟ بهم يتأمه  الطضهه  رذا وجهد أمهه  أو 

تتأمه  البنهت وجد  أم  تخرج كامية لارية ممياهة مائاهة؟ بهم يتأمه  ال لهد أو 

تعظههم  هللا  وا حههرم تحههرم مهها هللا  وا أحهه  تحهه  مهها رذا لاشههت فههب أمههرة ا

 هللا وأهب هللا؟ تاتزم بأمر هللا  وا شعائر

 رأها قدوة مي ة.

 هللا حاف  ربراديم حينما قال:  رحم

 ارم مدرمهههههههههة رذا الهههههههههدلتها

 

 ألههدل  شهههعبًا طيهههب ارلهههراق

يبهدأ مهن ارب وارم. فهه  يه لب ارب وارم التعايم ارول يبهدأ فهب ارمهرة   

 وإيضتهما؟

ارطضههال فههب حاجههة رلهه  رلايههة لائمههة  رلهه  تربيههة مسههتمرة  تربيههة لاجسههم 

بحسههن الغههذاء  ولاعقهه  بالمعرفههة الحسههنة  ولاقاههب بههالع اطف النبياههة. يجههب أ  

 يغر  دذا منذ أع مة ارإضار.

بع  وأ  أضههربهم لايههها ولهههذا لامنهها اإلمههالم أ  أههأمر أوالأهها بالصههالة لسهه
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  حتهه  ين ههأوا لاهه  الخيههر والطالههة منههذ لههغردم  ومنههذ رخههاوة (132)لع ههر

 لدلدم  فمن شب لا  شبء شاب لاي   ومن شاب لا  شبء ما  لاي . 

وينضهههههع ارلب ارحهههههداا فهههههب 

 لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغر

 

 ولههيس ينضههع لنههد ال ههيبة ارلب

 ر  الغص   رذا ق متها التهدلت 

 

 ولهههن تاهههين رذا ق متهههها الخ هههب

بعك اآلباء وارمها  يضسدو  أطضالهم رمها بالتهدلي  المضهرط  ورمها بالقسه ة  

 المضرطة.

يهرفك له   ي هاء  وا الغهارب لاطضه  يضعه  مها التدلي  أ  يترك الحب  لا 

  . الطضه  ده  الماهك الهذب يهأمر وينهه طاب  أيما رغبة أبدادا تجاب فب الحال

 دذا ليس حبًا لاطض   ب  د  رفسال ل .

قابهه  لاضهههم رذا أحسههن رفهامهه   ولإلقنههاع رذا أحسههن  -   لههغرهالطضهه  لاهه

يقبه   فينبغهب  ا يطاب ويقبه   ودنهاك مها دناك مارقنال  فينبغب أ  يعرو أ  

أ  أضهم  وأقنع . رذا ل ل  طضاك من الصهغر أ  ارمه ر باإلقنهاع  وأ  دنهاك 

اه  ذلهك. أمها أ  يج ز  أ أ ل شي ًا ائقًا وشي ًا غير ائق وشي ًا يج ز وشي ًا ا

يسههتخدم الطضهه  التهديههد والصههراخ والبكههاء  فتر ههل لهه  طائعًهها أو غيههر طههائع  

 فهذا ليس من حسن التربية.

 التربية ليست التدلي   وليست دب القس ة أيًضا.

ظههة  كأأمهها قههد  بعههك النهها  قسههاة لاهه  أطضههالهم  يعههاما أهم بضظاإههة وغا

لضههاحك  والثغههر البامههم  أحههن أريههد مههن ارب ال جهه  ا قاهه بهم مههن حجههر  ا

                                        

( والهذب رواه 150كما بين ذلك حدي  لبد هللا بن لمهرو بهن العهاد اآلتهب فهب )د  (132)

 أحمد وأب  لاول والحاكم.
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الحهاأب  الهذب يعامه  دهذا الكهائن الصهغير بالتبهاره كائنًها حيًها  شهالًرا والقاهب 

 حساًما  يضهم ويتذوق.

هللا ريهاه منهذ  يضههم  ا  ر  له  لقهاًل غريزيًها ألهمه  ا تظن ا أ  دذا اطض  ا

هللا لاههيهم يسهه و  بههين أطضههالهم حتهه  فههب  ي لههد. ولهههذا كهها  السههاف ر هه ا 

أطضال  قببه  اآلخهر  ر  الطضه  رذا قبباهت أخهاه اركبهر منه   دلق ب ال   رذا قبب  أحا

وذلههك  وأدماتهه     أو ارلههغر منهه  أو المسههاوب لهه  مههن امههرأة أخههرى أو أحهه

 ألبا فب قاب  شبء من الغيرة والحسد والضيق.

وقههد ذكرأهها لنهها القههرآ  قصههة يعقهه ب مههع أواله  وكيههف ألى حبهه  الزائههد 

ٱۡلتُلُٱواْ يُوُسٱَف أَِو }حسد رخ ت   حت  كهالوا كيهددم ليقتاه ه  وقهال ا: لي مف رل  

ُۡ لَكُۡم َوۡجهُ أَبِيكُۡم  ِۡ ِلِحينَ َوتَُكونُواْ ِمنۢ ٱۡاَرُحوجُ أَۡرٗضا يَ  .[9]ي مف:  { بَۡعِدجِۦ لَۡوٗما َ َٰ

الطض  فب حاجة رل  أ  ي عر بكياأ  منذ ي لد  ولهذا يجب أ  ي اللهب  وأ  

مٱن كٱا  لٱه  ٱبق ِليتصٱاب »عه  أيهها ارب. جهاء فهب المهأث ر: تاعهب أأهت م

يعاما  معاماة الصبب  ينزل رل  مست اه. ود  رأيتم أفضه  مهن مهيد  (133)«له

 وكيف كا  يدالب ارطضال وياللبهم؟ لا  هللا لاي  ومامالخاق محمد 

                                        

ومعناه كما قال المناوب: أب من كا  ل  ولد لغير ذكًرا أو أأث  فايتصهاب  له  باطهف  (133)

مهن حهدي  أبهب  «تاريخه »ولين فب الق ل والضع  ويضرحه  ليسهره. رواه ابهن لسهاكر فهب 

مضيا  القتبب لن معاوية الخايضة  قال أب  مهضيا : لخاهت لاه  معاويهة وده  مسهتاق لاه  

إهره ولا  لدره لبب أو لبية تناغي  فقات: أما دذا لنهك يها أميهر المه منين  قهال: 

يق ل  فذكره. وفيه  محمهد بهن لالهم قهال الهذدبب  لا  هللا لاي  ومامممعت رم ل هللا 

 «فهيك القهدير»مجه ل بيك ل  أب  حهاتم. ورواه أيًضها الهديامب. اأظهر : «الضعضاء»فب 

 (.8975برقم  6/209لامناوب )
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 .(134)كا  رذا مر لا  الصبيا  مام لايهم

عميٱر  يٱا أبٱا»لهغير  فقهال له :  طاحهة  وكها  لنهده ابهن ولخ  لاه  أبهب

النغيهر طهائر كها  ياعهب به  ثهم مها   فهه  كها  حزينًها  (135)؟ «ِعۡ النَير ما

 «.لمير يا أبا»ض  الصغير بهذه التكنية: طلاي   فكا  يدالب   ويكنبب ال

وقصصهه  مههع أوال بناتهه  معروفههة م ههه رة. فقههد كهها  يصههاب  ودهه  حامهه  

وكا  الحسهن أو  (136)ها  ورذا قام حماهابنت ابنت  زينب  فإذا ركع و ع ةأمام

الحسين يركب لا  إهره ود  يصاب فيطي  السهج ل  كمها حهدا مهرة  حته  

رليهك  قهال:   إننا أأ  قهد حهدا أمهر أو أأه  يه ح إن الصحابة الظن   وقال ا:

كههه  ذلهههك لهههم يكهههن  لكهههن ابنهههب ارتحانهههب  فكردهههت أ  ألجاههه  حتههه  ليقضهههب 

 .(137)حاجت 

وب أ  أحد الصحابة لخه  لايه  ولنهده الحسهن والحسهين  ودمها يركبها   ر 

لها    فقال الصحابب: أعم المركهب ركبتمها  فقهال لا  هللا لاي  ومامإهره 

  جعه  مهن أضسه  جمهاًل وأركبهمها (138)«ونعم الفارسا  هما»: هللا لاي  ومام

                                        

 «.  القر اوب( »5014« )ع الصغيرملحيا الجا»رواه البخارب لن أأس  كما فب  (134)

( 7830« )ع الصهههغيرملهههحيا الجههها»رواه البخهههارب وغيهههره لهههن أأهههس  كمههها فهههب  (135)

 «.  القر اوب»

طبعهة  (2/22جهـ )لا ه كاأب  «أيه  اروطهار»حدي  متضق لاي  لن أبب قتالة. اأظهر:  (136)

 «.القر اوب»لار الجي  ببيرو . 

وكههذا رواه   (494  3/493مههن حههدي  شههدال بههن الهههال ) «المسههند»رواه أحمههد فههب  (137)

 «.القر اوب»النسائب. 

لن لمر بن الخطاب ررر قال: رأيت الحسن والحسهين رررب لاه   أخرج أب  يعا  (138)

لها  هللا لايه  فقاهت: أعهم الضهر  تحتكمها  فقهال النبهب  لا  هللا لاي  ومهاملاتقب النبب 

( 9/182) «المجمهههع»و  (7/106) «الكنهههز»كهههذا فهههب  «ونعٱٱٱم الفارسٱٱٱا  همٱٱٱا»: ومهههام
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 ف ق إهره فب البيت  ياللبهما  وليس دذا ليبًا.

تعقه  أ  ده اء  اء  وأ  تك   جامهدًا كالصهخر  واالكبريالعيب أ  تدبلب 

ارطضال فب حاجة رل  مدالبهة ورلايهة. لهيس كه  شهبء: أ  تغهذيهم وتكسه دم 

قهد يضسهددم  ا  ر  لاطضهة اربه ة ألهز وأغاه  وأدهم  وتعطيهم من ارمه ال مها

 من فا مك وأم الك ولرادمك وريااتك ولواراتك.

رلايهة  فهب حاجهة رله  دهذه التربيهة  ورله  دهذا اروال فب حاجة رل  دذه ال

 التأليب المعتدل بين القس ة وبين التدلي .

ف جههده يقببهه   لهها  هللا لايهه  ومههاملخهه  أحههد زلمههاء ارلههراب لاهه  النبههب 

. فنظهر اقبات أحدًا مهنهم قه ن  فقال ر  لب ل رة من ال لد  ماالحسن أو الحسي

  (139)«يُٱرحم يٱرحم   مٱن  »: ثهم قهال لها  هللا لايه  ومهامهللا  رلي  رمه ل

رأكههم تقباهه     فقههال: لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  وجههاء ألرابههب آخههر رلهه  رمهه ل

يايههق بالرجهه  أ  يضعاهه    فقههال  أقههباهم  كأأهه  يعتبههر ذلههك ممهها ا االصههبيا  ومهه

 ؟ (140)«هللا الرحمٱة مٱن للبٱك أو أملٱك لٱك أ  نٱيع» :لا  هللا لايه  ومهام

 يقبب  ولده فأب رحمة فب قاب ؟  كا  اإلأسا  ااذا أماك لك؟ رذا يعنب: م

 اإلمالم يريد القاب الرحيم فب معاماة د اء ارطضال.

ومن أج  ذلك جاء  العناية باليتام  أكثهر مهن غيهردم  رأههم طضهال فقهدوا 

اآلبهاء الحهاأين  فقهدوا مهن ي هد أزردهم  ويحمهب إههردم  فاههذا اشهتد  لنايههة 

                                                                                             

 (.2/689لاكاأددا ب )« حياة الصحابة»ورجال  رجال الصحيا. واأظر: 

 (.1497) «الا ل والمرجا »متضق لاي  من حدا أبب دريرة  كما فب  (139)

 «.القر اوب(. »1496متضق لاي  من حدي  لائ ة المصدر السابق ) (140)
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ا }َِ القرآ  والسنة باليتام :  ُب }أََرَءۡيٱ  [9]الضهح :  {ٱۡليَتِيَم ََِل تَۡقَهٱرۡ أَمَّ َت ٱلَّٱِذي يَُكٱذِّ

يِن  ِلَك ٱلَّٱٱِذي يَٱٱدُعد ٱۡليَتِٱٱيمَ  1بِۡللٱٱدِّ
. ..»أب يدفعهه  بعنههف ويقهههره   [2  1]المههال  :  {َِٱٱذََٰ

. وفهههب (141)«هللا ِٱٱٱق ال ٱٱٱعيفين: المٱٱٱرأم األرملٱٱٱة  والصٱٱٱبق اليتٱٱٱيم اتقٱٱٱوا

وأشهههار  (142)«أنٱٱٱا وكاِٱٱٱۡ اليتٱٱٱيم ِٱٱٱق الجنٱٱٱة كهٱٱٱاتين »الحهههدي  الصهههحيا: 

 بألبع : السبابة وال مط .

جاء اإلمالم ي عنب بالطض لة أشدب العناية  ليس دناك لين ل نهب بالطض لهة كمها 

ل نههب اإلمههالم  فعاينهها أ  أعنههب بأطضالنهها منههذ ي لههدو   وأسههير معهههم ي ًمهها بيهه م 

ا  وألببهه  مههبعًا  وآخهه  ومرحاههة مرحاههة. قههال بعههك السههاف: الههب ابنههك مههبعً 

 مبعًا  ثم ألق حبا  لا  غارب .

 ليس دذا حدي  مرف ًلا  ولكن  حكمة مأث رة.

أب السهههبع السهههن ا  ارولههه  يغاهههب لايهههها طبيعهههة : « عٱٱٱب ابنٱٱٱك سٱٱٱبعًا»

الماللبههة  الطضهه  لنههده طاقههة  وهللا لعههع حبههب رليهه  الاعههب فطههرة منهه   حتهه  

فال تقف  هده  لله  ياعهب  وأتها له  يستطيع أ  يستثمر طاقت  فب دذا الاعب  

وفههب لصههرأا أأهه اع كثيههرة مههن   الضرلههة لياعههب  وديههن لهه  ال مههائ  لياعههب

الاعب  وجه  رل  أ  ياعب الاعب الصهحيا  وأا يعتهدب لاه  غيهره رذا لعهب  

                                        

ب ههر بههن منصهه ر الخيههاط   لههن أأههس ررر  وفيهه «شههعب اإليمهها »ه البيهقههب فههب روا (141)

اتقٱٱوا هللا ِٱٱق »أورله الههذدبب فههب المتههروكين وقههال: دهه  مجههه ل قبهه  المههائتين. وأولهه : 

ودب من أواخهر مها أوله   «... «مرتين»  اتقوا هللا ِيما ملكت أيمانكم «ِلًِا»الصلم 

 1/128لامنهاوب ) «فهيك القهدير»فهاة. اأظهر: حهين حضهرت  ال  لا  هللا لايه  ومهامب  

 (.127برقم 

( 1515« )ع الصهغيرملحيا الجا»رواه البخارب وغيره لن مه  بن معد. كما فب  (142)

 «.القر اوب»
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وحاول أ  ت هارك  فهب لعبه  وأا يك   أأاأيًا فب ك  شبء  راقب  فب ذلك كا . 

 امتطعت. ما

ة  لهيس معنه  دهذا أ  السهبعة اروله  يهأب فهب السهبعة التال :«وأدبه سبعًا»

الماللبهة. وكهذلك السهبعة  - كمها قانها - ليس فيها تأليب  ا  ولكهن يغاهب لايهها

الثاأية ليس معنادا أأ  ليس فيها لعب  ب  فيهها  ولكهن بعهد أ  يباهغ الطضه  مهبع 

منين بدأ يعقه  ويعهب ويتضهتا لقاه  ووجداأه   فألبه  ولامه  ولهذا جهاء الت جيه  

  (143)« ... مٱروا أو دكٱم بالصٱلم وهٱم أبنٱاء سٱب  سٱنين»النب ب الكريم: 

جاهس معه   وارو له  القصهي الحسهنة اء الطيبهة  وفعام  الصالة ولقن  ارشهيا

وقههاد  بههن أبههب قصههي العامههاء واربطههال  كمهها كهها  الصههحابة يضعاهه  . مههعد

كمها أحضظههم  لا  هللا لاي  ومهامهللا  كنا أروب أبناءأا مغازب رم ل»يق ل: 

أب يروو  لهم ماذا وقهع فهب بهدر وأحهد والخنهدق وحنهين  .«الس رة من القرآ 

ة وخيبر وغيردا  يروو  لهم قصهي البط لهة حته  تنطبهع والطائف وفتا مك

يخهاو  ين أ ال احد مهنهم شهابًا ق يًها افب أض مهم وتنغر  فب ألماق قا بهم  ف

 يهاب ال دائد. الم    وا

كثير من ارمها  يخ فن أطضالهن مهن الصهغر  يخه فن أطضهالهن بالعضريهت 

ينبغهب أ     تهأثير مهبء  اذلك. ودذا كا  ل والجنب أو الغ ل أو البعبع أو غير

 أخ و أوالأا ب بء من دذه الخزلبال .

                                        

رواه أحمد وأبه  لاول والحهاكم  لهن لبهد هللا بهن لمهرو بهن العهاد رررب  قهال فهب  (143)

الجهامع »بعد لزوه ربب لاول: رمناله حسن  ورمز ل  السي طب بالصحة فب  «الريا،»

واضٱٱربوهم عليهٱٱا وهٱٱم أبنٱٱاء عشٱٱر سٱٱنين  وِرلٱٱوا بيٱٱنهم ِٱٱق »وتتمتهه : . «الصههغير

الم اج   وإذا زوه أحدكم خادمه عبدج أو أجيٱرج ِٱل ينظٱر إلٱى مٱا دو  السٱرم وِٱوق 

 (.8174م برق 5/521لامناوب ) «فيك القدير»اأظر . «الركبة
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رأنا فب حاجة رل  تربية حسهنة  لهيس فيهها التهدلي  ولهيس فيهها القههر ال هديد 

 الذب يجع  من اروال لبيدًا  وأحن أريد منهم أ  يك أ ا مالة أحراًرا.

  .أضرط في . واالطض  أعمة وثروة وأماأة  فينبغب أ  أحاف  لاي 

 جاء ب  ليننا العظيم. دذا ما

الحضارة الحديثة ادتمت بارطضهال فهب ج اأهب كثيهرة  وادتمهت بهالمع قين 

أحهن أوله  مهنهم  - الذين ولدوا لمياأًا أو لهًما أو بكًمها أو ذوب لادها  معينهة

والعنايههة  ودههذا بههأ  أرلهه  دهه اء الضههعاو  فههإ  الضههعيف أولهه  بالرحمههة 

ولكهن الحضهارة  -جاء ب  ليننا العظيم الذب للها رله  الرحمهة بكه   هعيف  ما

 الحديثة أيًضا جاء  بأشياء أخرى:

 بطن. إهر منها وما ااروال غير ال رليين  أتيجة اأت ار الض احم  م -1

بيع ارطضال  أتيجة المالية وارأاأية  حت  قرأ  فيما قرأ  منذ مهن ا  أ   -2

تبيهع أطضالهها  اربه ا  يتضقها  لاه  بيهع الطضه   وده  لائال  فب بريطاأيا 

جنين فهب بطهن أمه   أو بعهد والته  ب ههر أو أشههر   مهن أجه  مهاذا؟ مهن 

أجههه  جههههاز تاضزيههه    أو غسهههالة  أو مهههيارة  أو شهههبء مهههن الكماليههها  

 والمرفها   

شههبء  أأهههم لههم يبيعهه ا أوالدههم مههن أجهه  شههبء  ههرورب  بهه  مههن أجهه  بأ

 أرخي الع ،  مبيع وماكمالب  فما أغا  ال

 رأهم يريدو  أ  يعي  ا فب حياة مرفهة  ول  بال ا فب مبي  ذلك أوالدم 

دذه دب الحضارة المعالرة. وذلك د  اإلمالم الهذب التبهر اروال أعمهة  
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فيجب أ  أست هعر دهذه النعمهة  وأست هعر دهذه الهبهة  وأست هعر دهذه ارماأهة  

تقهدر بكنه ز  ا  دذه الثروة الب هرية التهب ال هللا ريادا. وأحاف  التب امت للنا

 ارر،.

ينبغههب أ  أعرفهه  وأحههن أتحههدا لههن الطض لههة  ولههن يهه م الطض لههة  دههذا مهها

 العالمب.

يضقهنهها فههب  ينضعنهها  وأ  ينضعنهها بمها لامنهها  وأ  أ  يعامنهها مها تعههال هللا  أسهأل

 .ليننا  رأ  مميع قريب

تعهال  لهب ولكهم  فامهتغضروه  هللا  مهتغضراو - أيهها اإلخه ة - أق ل قه لب دهذا

 رأ  د  الغض ر الرحيم  والل ه يستجب لكم.

* * * 
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 حال شبابنا الي م -11

 :الخطبة ارول 

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

تحدثنا فب خطبة ما ية لن الطض لة  وأدميهة لور الطض لهة  وواجبنها أحه  

يك أههه ا أطضالنههها كاليتهههام  لهههم  رلهههايتهم  مههه اء كهههاأ ا أطضالنههها  أمارطضهههال  و

 والاقطاء والم رلين.

واليهه م أتحههدا لههن مرحاههة أخههرى مههن مراحهه  الحيههاة اإلأسههاأية تههأتب بعههد 

 الطض لة  ودب مرحاة ال باب.

دذه المرحاة من أخطر المراح  وأدمها  ب  دب مرحاة الحي يهة واإلأتهاج  

. رأهها مرحاهة القه ة المرحاة الدافقة بالحما   المتميزة بالعزم  الحافاهة بالن هاط

بين  عضين:  عف الطض لة و هعف ال هيخ خة  كمها أشهار رله  ذلهك القهرآ  

َۡ }الكريم حين قال:  ٗم ُِٱمَّ َجعَٱ َۡ ِمۢن بَۡعِد َضٱۡعفو لُٱوَّ ن َضۡعفو ُِمَّ َجعَ ُ ٱلَِّذي َخلَقَكُم ّمِ ٱَّللَّ

مو ِمۢن بَۡعِد  لُٱُن َمٱا َضٱلُٱوَّ ِۡ  يَ
ُۚ
. القه ة [54]الهروم:  {َو ٱۡلعَِلٱيُم ٱۡلقَٱِديرُ  َوُهٱآُءُۚ يََشٱ ۡعٗفا َوَشٱۡيبَٗة

 الضعف ارول وقب  الضعف الثاأب دب ق ة ال باب. دالتب بع

لعنايههة بههها حتهه  ومههن دنهها كاأههت أدميههة دههذه المرحاههة  وأدميتهه  ت جيهههها وا

تتبهههدل دهههذه الثهههروة  التهههب دهههب أغاههه  الثهههروا   تضههه  الطريهههق  وحتههه  ا ا

دا.  وألزب

فهب المن ه ر لاه   المهذخ ر فهب بهاطن ارر،  وات فهب ثروة ارمم ليسه

ثروتهها فهب ذدبهها وفضهتها   تا  وليسهههإادردا فقها. لهيس ثروتهها فهب معالأ
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 وليس ثروتها فيما تماك  من أرلدة فب البن ك.

 ليست دذه دب الثروة فقا  كما يتص ر الكثيرو .

 الثروة الحقيقية دب: اإلأسا .

 العنصر اردم لهذه الثروة اإلأساأية.اإلأسا  د  ألظم ثروة  وال باب دم 

م قههع شههبابها منههها؟  بههت أ  تعههرو مسههتقب  أمههة  فههالرو مههاولهههذا رذا أحب

أدهدافهم فهب الحيهاة؟  امهثاهم العايها؟ مه الذب يهمهم؟ ما الذب ي غ  شبابها؟ ما ما

مههاذا يصههنع  ؟ وفههيم يضكههرو ؟ وبههأب شههبء يحامهه  ؟ ولههالم تههدور أمهه ردم 

 وجاساتهم وأدواتهم؟

وما أح جنا أحن العرب والمسامين رل  أ  أعرو لور شهبابنا  وأ  أعهرو 

هللا النها  لنهها خالهة فهب يه م القيامهة  حينمها  ة التهب يسهألاأدمية دذه المرح

ت نصههب المهه ازين  وتن ههر الههدواوين  ويقهه م رب العههالمين بالحسههاب  دنههاك 

ولمهره  لهن  أم اة رئيسية أربعة  من دذه ارم اة مه اا  لهن حيهاة اإلأسها 

يوم القيامٱة حتٱى يُسٱأَ  ما تياَ لدما عبد»لمره لامة ولن شباب  خالة: 

عن أرب : عن عمرج ِيم أِناج  وعن شبابه ِيم أبلج  وعن مالٱه مٱن أيٱن 

 .(144)«اكتسبه  وِيم أنفقه  وعن علمه ماذا عمۡ ِيه

عن عمرج ِيم أِناج  وعٱن شٱبابه ِٱيم »يسأل لن دذه المرحاة الخالة: 

مهن ا  ...  من ا  الق ة الضيا ة  من ا  العهزم...  دذه السن ا  الحية «أبلج

                                        

لهن  - باض  آخر - رواه البيهقب وغيره من حدي  معاذ بن جب  ررر. ورواه الترمذب (144)

المنتقهه  مههن كتههاب الترغيههب »أبههب بههرزة ارمههامب ررر وقههال: حههدي  حسههن لههحيا 

 (. 85برقم  1/131لاقر اوب ) «والترديب
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 الحما  المت قد  فايحضر ك  امر  لاس ال ج ابًا.

هللا فعهاش فهب بي ههة  هللا  وفبقه  دنهاك مهن قضه  شهباب  منهذ أ هأت  فهب طالهة

لالحة  فام تعرو المعصية طريقها رلي   ولهم يته رط فهب الكبهائر  ولهم يضهرط 

هللا فهب إاه  يه م  هللا  فكا  من السبعة الذين يظاهم فن أ فب طالة فب فريضة 

 .(145)« ... هللا وشاب نشأ ِق عبادم...  »إ  را إا :  ا

ولكن ليس معن  دذا رغالق الباب لا  من ت رط فهب المعالهب  فهب فتهرة 

مههن شههباب   فههاأزلق وغهه ى وزلههت بهه  القههدم. فبههاب الت بههة مضتهه ل  ومههن أحههب 

  تعال : ال اب التائب.هللا النا  رل 

هللا  رأما الغريب أ  يستمر  طريهق  ليس غريبًا أ  يذأب اإلأسا  ويعصب

قهائاًل  المعصية والذأ ب  فال يرجع رل  رب  قارًلها بابه   تائبًها أالًمها مسهتغضًرا 

ِفٱۡر لَنَٱا َوتَۡرَحۡمنَٱا لَنَُكٱونَنَّ }َربَّنَا َظلَمۡ قال أب ه آلم وأم  ح اء:  ما َۡ نَآ أَنفَُسنَا َوإِ  لَّٱۡم تَ

ِسِرينَ ِمَن  ََِٰ  .[23]ارلراو:  {ٱۡل

مههن لههم يكههن مههن دههذا الصههنف  فاههيكن مههن ...  هللا مههن لههم ين ههأ فههب طالههة

َ يُِحبد ٱلتَّ }إِ َّ الصنف اآلخر: التائبين  بِيَن َويُِحبد ٱَّللَّ ِرينَ وََّٰ  .[222]البقرة:  {ٱۡلُمتَََّّهِ

بهها    مراحه  العمهر  ولههذا يجهب أ  أ عنه ة دامبة خصبة مناال باب مرح

 ودب مس  لية لاجميع:

ۡد لام بالغًها لهاقاًل رشهيدًا مكابضًها  فقهد قهال تعهال :  مس  لية ال اب أضس  ما  }ُكٱ

                                        

ورواه أحمد  قطعة من الحدي  الذب رواه مالك والترمذب لن أبب دريرة وأبب معيد  (145)

والبخهارب ومسههام والنسههائب لههن أبههب دريههرة  ورواه مسههام لههن أبههب دريههرة وأبههب مههعيد 

 (.4645برقم  4/88لامناوب ) «فيك القدير»رررب 
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 .[38]المدثر:  {ِ ۢ بَِما َكَسبَۡت َرِهينَةٌ نَفۡ 

مس  ليتهما قب  أ  ي هب  ومسه  ليتهما  «.أبي  وأم »ودب مس  لية ارمرة 

كلكٱم راع ومسٱ وَ »بعد أ  شبب لن الط ق. فهال بهد مهن الرلايهة والت جيه : 

عٱٱن رعيتٱٱه  اِلمٱٱام راع ومسٱٱ وَ عٱٱن رعيتٱٱه  والرجٱٱۡ راع ِٱٱق أهلٱٱه 

ومسٱٱ وَ عٱٱن رعيتٱٱه  والمٱٱرأم راعيٱٱة ِٱٱق بيٱٱت زوجهٱٱا ومسٱٱ ولة عٱٱن 

 .(146)« ... رعيتها

ارب أ  يه فر ربنائه  الطعهام وال هراب  ممها لهذ ا ينبغب أ  يك   كه  دهم 

وطاب  وأ  ي فر لهم مما يابس أحسهن الثيهاب  وأ  يه فر ابنه  مهيارة فاردهة 

 يريد. و جيب  بالنق ل ينضق منها لا  مايركبها  وأ  يمأل مخبأه أ

ب  ولكنه  يهدع حباه  ا ينبغب أ  يكه   أكبهر دمه  أ  يههبء له  دهذه ارمهبا

يسأل : أين يهذدب رذا خهرج وفهيم ينضهق دهذه  و لن  شي ًا ايعر لا  غارب   ا

لههم يصهه ؟ دهه  ألى  ن يجاههس؟ ومههن ألههدقاره؟ ودهه  لهها  أمارمهه ال؟ وأيهه

 ؟ ... د  كذا...  واجب  المدرمب أو لم ي له؟ د  كذا

رة أ  يحامههب أواله وأ  يههراقبهم  مههينبغههب لاهه  ارب المسهه  ل لههن ار

ٓأَيدهَ هللا تعال  يق ل:  ر  ٱلَِّذيَن َءاَمنُٱواْ لُٱٓواْ أَنفَُسٱكُۡم َوأَۡهِلٱيكُۡم نَٱاٗرا َولُودَُهٱا ٱلنَّٱاُس ا }يََٰ

 َِكةٌ ِغَلٞظ ِشدَاٞد  َّ َوٱۡلِحَجاَرمُ َعلَۡيَها مَ 
ٓ َ مَ  لََٰ  {يُٱۡؤَمُرو َ  آ أََمَرهُۡم َويَۡفعَلُوَ  َمٱايَۡعُصوَ  ٱَّللَّ

 ار.  احم أضسك من النار  واحم أداك من الن[6]التحريم: 

يكضههب أ  تهه فر لهههم مطههالبهم الماليههة   أأههت مسهه  ل لههن أبنائههك وبناتههك  ا

 يكضب دذا. تهتم ب اجباتهم الدينية  ا  ا وا

                                        

 (. 160درواه البخارب ومسام لن ابن لمر  وميأتب فب ) (146)
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أيسهههرك أ  يهههتعام ابنهههك ويحصههه  لاههه  ألاههه  ال ههههالا   ويتسهههام أرقههه  

 المنالب فب الدولة  ثم يك   مصيره رل  جهنم وب س القرار؟ 

 فب النار؟ أتر   أ  يك   ولدك وفاذة كبدك

 .{ ... لُٓواْ أَنفَُسكُۡم َوأَۡهِليكُۡم نَاٗرا...  }تحب ذلك  فق  النار:  ر  كنت ا

تهه فير المطالههب الماليههة لههيس دهه  وحههده المطاهه ب  بهه  قههد يكهه   فههب دههذا 

ودههم  - ي ههته   مههن أضقهها  وفاهه   طههر. قههد يكهه   فههب رلطههاء اروال مههاالخ

   وال ر ك  ال ر.الخطر ك  الخطر - يحسن   التصرو فيها ا

 فب أرج زت : « أب  العتادية»يق ل ال الر 

 ر  ال ههههباب والضههههراغ والجههههدة

 

 مضسهههههههدة لامهههههههرء أب مضسهههههههدة

يريهد ويحصه  لاه   أ  يجد ما - المقدرة المالية...  الجدة: أب وجدا  المال 

 وتك   لنده ال مياة والمال الالزم....  ي تهب ما

 من دم م المعي ة.والضراغ: فراغ ال قت  وفراغ النضس 

باب  أا تهدع أوقهاتهم ولذلك كا  مهن المههم والمههم جهدًا: أ  تمهأل فهراغ ال ه

أض مهههم فارغههة  أ  تعمردهها بههالخير  أ  ت ههغاهم بأأ ههطة شههت   فارغههة  وا

أمكننا بأدداو كبيرة يعي ه    ية وترويحية  ولينية  وأربطهم ماريا ية وثقاف

 لها ويعي    بها.

يجد من أداه  مهن يمهأل  بنا يعي    فب فراغ كبير  اشبا لألمف أجد معظم

يمأل فرغ   فراغ فب ال قت وفهراغ فهب الهنضس  يجد من مجتمع  ما فراغ   وا

 أكبر وأكبر.
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أضس  فارغة مهن المثه  العايها  مهن اردهداو العظمه   التهب كها  يعهيم لهها 

مهن بهن القامهم  وغيهردم  بهن زيهد  ومحمهد طالب  وأمامة بن أبب أمثال: لاب

 شباب اإلمالم.

الههذين فتحهه ا الههبالل  وحكمهه ا العبههال  وأ ههروا فيههها العاههم  - شههبابنا ارولهه  

واإليما  والعدل واإلحسا   والذين حضظ ا القرآ  وأقا ه رلينها  والهذين حضظه ا 

المصهحف فهب يهد والسهيف »هللا  السنة وأقا دا رلينا  والذين اأطاق ا رله  أر،

كاأهت لنهددم  - هللا  وأ ر اإلمالم ورلالء كامةهللا يبغ   را ر اء ا« فب يد

فيهها  لهم يكهن دمههم  مث   لايا  كاأت لهم أدداو كبيهرة  تعهيم فهيهم ويعي ه  

 غير ذلك. الطا  وا الكا  وا دمهم المرأة  وا ال ه ا   وا

فهب حيهاتهم. كهاأ ا يعي ه   لرمهالة  فهب أأضسههم وا لم يكن لنددم فراغ  ا

طعنا فهب لصهرأا دهذا أ  أ عهيم شهبابنا فهب مثه  دهذه الرمهالة  جاياة  فه  امت

 ولمث  دذه اردداو؟؟ لألمف لم أستطع.

ال باب ي عرو  بالضراغ  وخص ًلها فهب أوقها  العطه   وحته  فهب غيهر 

 أوقا  العط .

دههذا ال ههاب تجههده فههب أيههام الدرامههة يركههب مههيارات  الضاردههة  ويم ههب فههب 

الطرقا  ياتهم الغاليا  والرائحها   أو ال  ارع متسكعًا  أو يجاس فب بعك 

بسهههيارت  حههه ل المهههدار  وحههه ل ارمهههاكن  - كمههها يق لههه   - (147)«حضبهههيي  »

 العامة.

دههذه التضادههة؟ أيكهه   دههذا فههب أمههة  دههذا الضههياع؟ مهها مهها دههذا الضههراغ؟ مهها

                                        

 «.الدارجة»يحدا ل تًا مزلًجا بعجال  السيارة ودب من الكاما  الخايجية  (147)
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ة مقه رة غابها ألداردا  حت  اليه ل أذل النها  وأحهرد النها   مهزومة؟ أمب

 ال ي   وأكس ا ررومنا.لا  حياة أذاق أا 

ههة مهزومههة مههن واجبههها أ  تحههز  لاهه  أضسههها  ولهه  جههاز لنهها أ  أاههبس  أمب

 الس ال  وأعان الحدال لضعاناه.

 بهذه الت اف ....  بهذا الضياع...  ولكن شبابنا يتعاق بهذا الهراء الضارغ

فههب أههدوا  ل قههد  فههب أكثههر مههن باههد كاأههت ال ههك ى المههرة واإلحصههاءا  

داههة لههن ال ههباب الههذب يتنههاول المسههكرا   ويتنههاول المخههدرا   واررقههام المذ

 ويتعاط  السم م. لع الذين ي رب   السجائر والبالوب ارخرى.

رحصاءا  وأرقام مذداة لهن شهباب دهذه ارمهة  وبخالهة ال هباب دنها فهب 

 منطقة الخايج.

ههها تركيههز شههديد  ألههداء اإلمههالم وخصهه م دههذه ارمههة يومنطقههة الخاههيج لا

ها منطقهة غنيهة  فهال بهد أ  تهدمر ألينهم لا  دذه المنطقة  يعام   أيركزو  أ

يبههدأو  تههدميره: ال ههباب.  مر ثروتههها بتههدمير أداههها. وأول مههاثروتههها  ورأمهها تههد

 ولهم فب ذلك ومائ  وأماليب.

دنههاك ممامههرة لا ههباب  يسهه ق أهم لاضسههال واإلفسههال  فههب كهه  لالههمة مههن 

الل العهرب وفهب بهالل الغهرب وفهب الع الم وفب كه  مدينهة مهن المهد   فهب به

بالل ال رق ارقص   حي  يذدب ال هباب رله  دنهاك فهب مهياحا  ورحهال   

فيتاضقهم د اء السمامرة من لند مام الطائرة  ويجروأهم رل  الضه احم جهًرا  

ويضسدوأهم يدمرو  لحتهم  يدمرو  أخالقهم  ويسحب   أمه الهم  يضسهدوأهم 

 لا  أدايهم ولا  أوطاأهم.
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 ا جهنمب  وأحن لا  ذلك غافا  .مخط

بعك ال باب يذدب غافاًل  فإذا ذدب رل  دذه البالل تعام من الضسهال الكثيهر 

كها  لايه ؛ را مهن  ن الطريهق  وديهها  أ  يرجهع رله  مهاالكثير  واأحرو له

 رحم ربك.

الضسال فب ك  مكا   والتركيز لا  دذه المنطقة  فمهاذا لهنعنا أحهن؟ ومهن 

 دذا ال باب؟المس  ل لن  ياع 

ال باب الذب ألهبا كه  دمه  أ  يسهمع ارغهاأب  ويقاهد الممثاهين ارجاأهب  

دب أو فب يهده خاتًمها والمغنين ارفرأج  ويابس فب لنق  ماساة أو قاللة من الذ

يعههرو شههي ًا لههن واجباتهه   دههذا  يضههرق بههين حههالل وحههرام  وا مههن الههذدب ا

 وطن  وأمت . ال باب مصيبة كبيرة لا  أضس  ولا  أدا  ولا 

 د اء ال باب رب شبء يصاح  ؟

المب بهن زيهد الهذب قهال الجهيم اإلمه امةمأيصاا دذا ال باب لما لاا ل  أ

 الثامنة ل رة من لمره. وفي  كبار الصحابة  ود  ابن

بهن محمهد الهذب فهتا بهالل  بهن القامهم أيصاا دذا ال باب لما لاا ل  محمهد

يعرفهها  يقه ل  يرة العربية رل  بهالل امن الجز الهند لن طريق السند؟  اأطاق

 ش المسامة لتن ر اإلمالم  وتبايغ ارمم لل ة اإلمالم. الجي

 كاأت باكستا  وبنغاللش ومسام  الهند. ل ا طم ل دذا ال اب ورقبال  ما

« كرات هب»بهن محمهد. ومهن ذدهب رله   بهن القامهم دذه البالل مدينهة لمحمهد

وركههب القطههار متجًههها رلهه  لاخهه  باكسههتا   وجههد دنههاك محطههة مكت بًهها لايههها: 
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 بن القامم. محمد

ر  محمد مهبع ل هرة مهنة   وقهال بن القامهم حهين قهال دهذا الجهيم:  كا  ل م 

 في  ال الر:

 ر  السهماحة والمهروءة والنهدى

 

 بهههن محمهههد بهههن القامهههم لمحمهههد

 بع ل ههر حجههةقههال الجيهه ش لسهه 

 

 يا قهرب ذلهك م ه للًا مهن م لهد 

أيصههاا شههبابنا اليهه م لمهها لههاا لهه  محمههد الضههاتا  الههذب فههتا القسههطنطينية  

م(  1453وقض  لا  الدولة الروماأية البيزأطية  واأتهت مهن التهاريل مهنة )

 وكا  فب الثالثة والع رين من لمره؟ 

هٱٱا  رر أمييٱٱاألملتفٱٱتحن القسٱٱَّنَّينية  ولٱٱنعم »وكهها  قههد قههرأ الحههدي : 

ُِ ذلك الجيِ   فتعاق قاب  أ  ينال  أصيب من دذا الحهدي  (148)«ولنعم الجي

 أرال  وكا  أعم القائد وأعم الحاكم. هللا ل  ما ال ريف  وحقق

 شباب كاأت لهم آمال كبار.

فمههاذا يصههنع شههبابنا؟ رب شههبء يصههاا شههبابنا اليهه م ممهها لههاا لهه  شههبابنا 

 كا  يضكر في  د اء؟ارقدم  ؟ د  يضكرو  فيما 

ح    مههن أجهه  اإلمههالم. ضههدهه اء كههاأ ا يصههبح   ويمسهه    ويبيتهه   وي

 ك  تضكيردم فب اإلمالم  لن ر اإلمالم  إللالء راية القرآ .

 دذا د  ددو شبابنا ارول.

                                        

وأقهره لايه  الهذدبب « وقيه  الخثعمهب»والحاكم ولحح  لهن ب هر الغنه ب رواه أحمد (148)

 (. 7227برقم  5/262لامناوب ) «فيك القدير»
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 أما شبابنا الي م فضائع.

رة دههب المسهه  لة؟ دهه  اآلبههاء؟ دهه  مههمههن المسهه  ل لههن  ههيال ؟ دهه  ار

  اء الم غ ل   لن أبنائهم وبناتهم؟.ارمها ؟ د  د

...  الصههحافة...  الثقافههة...  اإللههالم...  دهه  المسهه  ل دهه  المجتمههع: الت جيهه 

 ؟ ... السينما ...  المسارل...  التايضزي  ...  اإلذالة

 من المس  ل؟

دهه  المسهه  ل مجههالس رلايههة ال ههباب المك أههة فههب كهه  الههبالل  وكهه  لماههها 

ع النههها  لاههه  أ  يك أههه ا متضهههرجين ومنقسهههمين  الريا هههة والكهههرة  وت هههجي

 بعضهم مع دذا النالب  وبعضهم مع ذلك النالب؟ 

يهتمهه   بهههذه النهه احب كثيههًرا   والخطبههاء الههذين االعامههاء مههن المسهه  ل؟ 

 ي جه   النا  الت جي  الحسن؟ وا

 من المس  ل؟ من المس  ل؟

 الك  مس  ل. يجب أ  أعترو بهذه الحقيقة.

   بداية من اآلباء وارمها   رل  ألاه  المسه  ليا   كمها قهال كانا مس  ل 

كلكٱٱم راع ومسٱٱ وَ عٱٱن رعيتٱٱه  اِلمٱٱام راع »: لهها  هللا لايهه  ومههامالنبههب 

ومس وَ عن رعيته  والرجۡ راع ِق أهله ومس وَ عن رعيته  والمٱرأم 

راعية ِق بيت زوجها ومس ولة عن رعيتها  والِادم راع ِق مٱاَ سٱيدج 

  كانا يجهب أ  (149)«رعيته  وكلكم راع ومس وَ عن رعيتهس وَ عن مو

                                        

المنتقهههه  مههههن كتههههاب الترغيههههب »رواه البخهههارب  ومسههههام  لههههن ابههههن لمههههر رررب  (149)
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 يضكر.

ال ههباب يضتقههد حسههن الت جيهه   وأيههن يجههد الت جيهه  وأمامهه  أجهههزة اإللههالم 

 والت جي  التب تصنع ل  أماذج معينة وت حب ل  بإيحاءا  معينة؟

ال باب بحاجهة رله  القهدوة  فهه  يجهد دهذه القهدوة الصهالحة فهب البيهت؟ ده  

 درمة؟ د  يجددا فب المجتمع؟يجددا فب الم

 لألمف القدوة الصالحة قابما ت جد اآل .

لم يعد حت  ارب أضس  قهدوة لهالحة لهألوال  لهم يعهد دنهاك المهدر  الهذب 

ه   لهم يعهد دنهاك دهذ ا الصهنف را مهن رحهم يجد في  التالميذ أعم الرالهب الم جب

 دم. ربك وقاي  ما

العاهه م ال ههرلية  وأحهه  ذلههك  دنههاك فههب المههدار  بههرامج حسههنة لتههدريس 

ولكن التربية ليست مجرل بهرامج  وليسهت مجهرل كتهاب  وليسهت مجهرل مه ال 

ء ألمق وأكبر من دذا  رأها بحاجة رله  بتحض   وت لى فب امتحا   التربية ش

. رله  مهن .. رل  من ينضعه  بهها...  رل  من ينقاها بحرارتها رل  التالميذ...  قدوة

 يك   ل رة حية لها.

البي هة الصهالحة التهب تسهالد ال هباب ...  ن فب حاجة رل  البي ة المسهالدةأح

ا حسنًا.  لا  أ  ينم  أم ًّ

ا بد من العم  لا  تك ين دذه البي ة الصهالحة فهب كه  مكها   لكهب يعهيم 

 ال باب لي ة رمالمية.

                                                                                             

 (. 1108برقم  2/553« )والترديب
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أحهن لألمهف أنقه  لهن الغهرب  وأريههد أ  أعهيم كمها يعهيم الغهرب  فههه  

 د  لقيدت  كعقيدتنا؟ د  قيم  كقيمنا؟ د  تقاليده كتقاليدأا؟مث  الغرب كمثانا؟ 

يجه ز أ  أنقه  لهن القه م   رب  فاهذلك اا  ثم ا  شهتبا  بهين م هرق ومغه

 يجب أ  أعرو: من أحن؟ ولا  أب أر، أقف؟

ينبغهب أ  أضهههم أ ب رلايههة ال ههباب ليسههت رلايهة جسههم  فقهها  ورأمهها رلايههة 

   ت م  رلاية ال باب ك  دذه الن احب.جسم  ولقا  وقاب  ووجداأ . يجب أ

خطهههأ جهههذرب  فهههب رلايههها  ال هههباب فهههب العهههالم ...  دنهههاك خطهههأ أمامهههب

اإلمههالمب كاهه   حيهه  إههن المسهه  ل   أأهههم مسهه  ل   لههن الناحيههة الريا ههية 

 اركبر. ليس كاًل  وليست الجزء المهم وافقا  ودذا خطأ. الريا ة جزء و

لكن الممنه ع أ  تصهبا الكهرة وثنًها يعبهده ا ماأع لانا  أ  ياعب   الكرة  و

 النا   وينقسم   ح ل   ويتحزب   أحزابًا.

 ما قيمة دذا؟

أحن أريد ال اب الق ب فهب جسهم   القه ب فهب روحه   القه ب فهب تضكيهره  

 الق ب فب ما ك .  الق ب فب ريماأ   الق ب فب لزم 

  حته  ولههذا يجهب أ  تتعهاو  ارجههزة كاهها لاه  حسهن رلايته  وت جيهه 

يصبا مثاًل حيًا  ولبا مساًما حقيقيًا  جديًرا أ  ينتسب رله  لينه  وأ  ينتسهب 

 دذا د  ال اب النافع  ودذه دب الثروة التب أريددا.  رل  أمت 

رأنا أريد ال اب الذب يطيع أمر رب   وله  قهدم فهب مهبي  ذلهك لمه  ورقبته   

بعههد أ  باههغ معهه  بههن ربههراديم حههين قههال لهه  أبهه ه  كمهها تمثهه  ذلههك فههب رمههمالي 
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بُنَٱقَّ إِنِّٱٓق أََرىَٰ ِِٱق  :السعب  وألهبا يرجه  منه  ٱۡلَمنَٱاِم أَنِّٱٓق أَۡذبَُحٱَك َِٱۡلنُظۡر َمٱاذَا }يََٰ

ٓأَبَٱٱِت فمههاذا قههال ال لههد ربيهه   وارمههر يتعاههق بعنقهه  وحياتهه ؟ قههال:  {تَٱٱَرىَٰ  ۡۡ }يََٰ عَٱٱ ِۡ ٱ

ُ ِمَن  َما بِِرينَ تُۡؤَمُرُۖ َستَِجدُنِٓق إِ  َشآَء ٱَّللَّ  .[102]الصافا :  {ٱلصََّٰ

لاه  ال هه ا   ويتعضهف لهن الحهرام  ويهرفك  بأريد ال اب الهذب يسهتعا

هللا تعهال   كمها تمثه  ذلهك فهب  المعصية  بدافع ذاتب مهن  هميره  وخ فه  مهن

بههن يعقهه ب الههذب مههعت رليهه  المعصههية  ولههم يسههع رليههها  ولكنهه  أبهه   ي مههف

بعههد أ  غاقههت   راولتهه  لههن أضسهه  ومالكههة أمههره  وقههدوامتعصههم وقههال لسههيدت  

ََ َمعَٱٱاذَ اربهه اب  وديههأ  ارمههباب  وقالههت ديههت لههك  دنالههك  ُِۖ إِنَّٱٱهُع َربِّٱٱٓق }لَٱٱا ٱَّللَّ

ِلُمو َ  ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إِنَّهُع  َ أَ 
 .[23]ي مف:  {يُۡفِلُح ٱلظََّٰ

أريد ال اب النقب الحن   البهار بأمهرت  الثه ب فهب أخهذه بتعهاليم كتابه   كمها 

ُۖ ُخِذ  يَىَٰ حۡ يَ }يََٰ  :هللا تعال  في  بن زكرينا  الذب قال   ذلك فب يحي تمث مو ٱَب بِقُٱوَّ ٱۡلِكتََٰ

ا  هُ ٱۡلُحۡكٱَم َ ٱبِيّٗ ٱا َوَحنَاٗنٱ 12َوَءاتَۡينََٰ  َوَكٱاَ  تَِقيّٗ
ُۖ
ٗم ٱن لَّٱدُنَّا َوَزَكٱوَٰ ِلدَۡيٱِه َولَٱۡم  13ا ّمِ ا بَِوَٰ َوبَٱرَّۢ

 .[14 - 12]مريم:  {ايَكُن َجبَّاًرا َعِصيّٗ 

أوتهب  ابًا  واهللا أبيًها را شه بع  قال: ما لبا  حاتم لن ابن أبب روى ابن

َُ لَٱهُ  نَا َِٗتى يَۡذُكُرهُمۡ }لَالُواْ َسِمعۡ : (150)العام لالم را ود  شاب  وتال دذه اآلية عٓ يُقَا

ِهيمُ   .[60]ارأبياء:  {إِۡبَرَٰ

 ل  طههر  الحههدي  لههن ال ههباب يطهه ل  والحههدي  لههن م ههكال  ال ههباب ي

ورأما دب لمحا  أحببت أ  أذكردا  وأ  أذكر بها ك  النا   ابتداء من اآلبهاء 

وارمها   وأ  أذكر بها شباب دذه ارمة أأضسهم  الهذين يرجه   لهها  يرجه   

                                        

 يس  الحابب.طبعة ل (3/182جـ ) «تضسيره»ذكره ابن كثير فب  (150)
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 لقضايادا  ي رج   لهذا الدين العظيم  الذب ألبا غريبًا فب أوطاأ .

 شباب دذه ارمة مرج و  لنصرة لينهم.

ة من ينصردا  ووجهد  النصهراأية مهن ينصهردا  ووجهد  وجد  اليه لي

ال ثنية من ينصردا  ووجهد  ال هي لية مهن ينصهردا  وكه  مبهدأ باطه  وجهد 

 من ينصره رل  اإلمالم  فقد غاب لن  أدا .

 رأهم فب حالة غيبة ولب.

 ولذلك أأا أأالب ال باب لعاهم يسمع    ورذا ممع ا لعاهم يستجيب  .

شههباب لههالح    دنههاك م هها  وآاو مههن ال ههباب  - هلل والحمههد - دنههاك

هللا  وألههبح ا يمثاهه   الصههح ة اإلمههالمية  المعالههرة  دههب لههح ة  دههدادم

شباب فب ج دردها  ولكهن كهم يمثه  ده اء المهتهدو  بالنسهبة لخخهرين؟ رأههم 

 يمثا   قاة بالنسبة رل  كثرة كاثرة.

حهرام لاينها أا حرام لاينا أ  أهم  أمر ال باب  حهرام لاينها أ  أضهيعهم  

 أضكر فب قضايادم.

أيههها ال ههباب أوًا  ويهها أيههها اآلبههاء وارمههها   ويهها أيههها  فيهها أيههها اإلخهه ة: يهها

المس ول   لن أجهزة الت جي   ويا أيها المسه ول   لهن رلايهة ال هباب  ويها 

 فهب هللا هللا فهب دهذه الثهروة الب هرية  اتقه ا أيها المسام   فهب كه  مكها   اتقه ا

 ي ق م بمال  ودب مستقب  ارمة. تقدر بقدر وا وة العظيمة التب ادذه الثر

أ  يضقهنها فهب ليننها  وأ  يع ب هنا خيهًرا  وأ  يجعه  شهبابنا  تعال هللا  أسأل

مههن خيههرة ال ههباب  وأ  يجعاهههم كأمههالفهم ريماأًهها ولاًمهها ولمههاًل وجهههالًا فههب 
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 تعال  يستجب لكم.هللا  هللا لا  محمد  الل ا مبيا   رأ  مميع قريب  ولا 

* * * 
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 حال فتياتنا الي م -12

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

مرحاههة القهه ة بهههين ...  فههب الجمعههة الما ههية تحههدثنا لههن مرحاههة ال ههباب

مرحاههة الحي يههة واإلأتههاج  ...   ههعضين:  ههعف الطض لههة و ههعف ال ههيخ خة

يٱوم القيامٱة  ما تياَ لدما عبٱد»التب ي سأل اإلأسا  لنها خالة ي م القيامة: 

 .(151)«وعن شبابه ِيم أبلج : -من دذه ارربع  - حتى يُسأَ عن أرب 

ة ال ههباب لألبنههاء ولابنهها   لاههذك ر ولإلأههاا  اههكهها  دههذا الحههدي  لههن مرح

 فالمرحاة أعمة لاجميع.

 رخ ة وارخ ا  حسب ا الكالم مقص ًرا لا  ال باب الهذك ولكن بعك اإل

وحددم  وقال ا: ر  الضتيها  وال هابا  يجهب أ  يكه   لههن أصهيب خهاد فهب 

 الحدي   ودذا حق.

برغم أأبب وجهت الكالم لن ال باب لاجميع  ولكن من حقنا أ  أخهي دهذا 

بحههدي  خههاد  فههالمرأة أصههف المجتمههع   - كمهها يسههم أ  - الجههنس الاطيههف

 وبناتنا كأبنائنا  لهنب حق ق لاينا. 

 ورأمههههههههههها أوالأههههههههههها بيننههههههههههها

 

 أكبالأهههها تم ههههب لاهههه  ارر،

                                         

رواه البيهقب وغيره مهن حهدي  معهاذ بهن جبه  ررر  ورواه الترمهذب لهن أبهب بهرزة  (151)

المنتقه  مهن »ارمامب ررر وقهال: حهدي  حسهن لهحيا  مهع اخهتالو قايه  فهب ارلضهاإ 

 (. 85برقم  1/131« )كتاب الترغيب والترديب
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م اء كا  د اء اروال ذكه ًرا أو رأاثًها  فهال ينبغهب أ  أهمه  الحهدي  لهن 

تمهع را رذا لهاحت يصهاا المج ... لن ال ابا   فإأه  ا لن البنا ...  الضتيا 

النسهاء. المهرأة رذا لهاحت لهم  ليمكن أ  يصاا الحال را بصهال ي  المرأة  اف

يكن لالحها لنضسها فقها  به  امتهد لهالحها رله  زوجهها ر  كاأهت متزوجهة  

 ورل  أوالدا ر  كاأت أًما.

لن فتيا  دذا العصهر  ...  الحدي  لن شابا  الي م نمبد لنا  ولهذا كا  ا

 آباء كنبا أو مربين أو للاة. ر  لاينا لهن لحقًا أكيدًا 

 الغد  دب لاأعة المستقب   رأها لاأعة ارجيال.  فتاة الي م دب أم

 ارم مدرمهههههههههة رذا ألهههههههههدلتها

 

 ألههدل  شهههعبًا طيهههب ارلهههراق

ارم الصالحة دب التب تنجب أبنهاء لهالحين  دهب التهب تنجهب ثهروة ارمهة  

 الب رية.

لات جيهه  المسههم م  الههذب يسههمم  ولهههذا رذا أدمانهها ت جيهه  الضتيهها   وتركنههادن

ارفكههار  ويسههمم الع اطههف  ويضسههد العقهه ل والتقاليههد والقههيم  فإأههها لههن تن ههأ را 

 فامدة مضسدة.

مههها زوجههة  وكرمههها أًمهها   مههها بنتًهها  وكرب ر  اإلمههالم قههد ل نههب بههالمرأة  وكرب

لارجه    ا مهن التكهاليف والمسه ولية مثه  مهاوكرمها قب  ذلك رأساأًا. وجع  لهه

ٱن }َِ هلل تعال  يق ل: فا ٱنكُم ّمِ ۡو ّمِ ِمٱ
َۡ َعَٰ  ذََكٱري أَۡو ۡلۡستََجاَب لَُهۡم َربدُهۡم أَنِّٱق َ ٓ أُِضٱيُ  َعَمٱ

ۢن بَۡع و  ُۖ بَۡعُ كُم ّمِ  .[195]آل لمرا :  {أُنثَىَٰ

هللا لمهه  لامهه  منبهها  مههن ذكههر أو أأثهه   ر  الرجهه  مههن المههرأة  ا يضههيع

المهرأة خصهًما  الرجه  لهدًوا لامهرأة واوين  ليس والمرأة من الرج   ليسا لد
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تِٱهِۦٓ أَۡ  َخلَٱَن لَُكٱم }َوِمٱنۡ لارج   ب  ك  منهما مكم  لخخهر  وده  جهزء منه :   َءايََٰ

 َۡ ٗجا لِّتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجعَٱ ۡن أَنفُِسكُۡم أَۡزَوَٰ ٱَودَّٗم َوَرۡحَمٱةً ّمِ   فهالمرأة [21]الهروم:  {بَۡيٱنَكُم مَّ

 الرج  منها. من أضس الرج  كما أ 

مههن دنهها كاأههت أدميههة الت جيهه  اإلمههالمب لامههرأة أ  ت ن بههأ أ ههأة لههالحة منههذ 

ل الخيهر  أ  تن هأ  أع مهة أإضاردها  أ  ت ربه  التربيهة اإلمهالمية الحقهة  أ  ت عه ب

هب الضضهياة والنضه ر مهن الرذياهة  أ  ت عاهم  لا  الطالة  أ  ي غر  فب قابهها ح 

يههها لع ههر  أ  ت عههرو الحههالل مههن الصههالة ودههب بنههت مههبع وأ  ت ضههرب لا

 الحرام  والخطأ من الص اب  والحق من الباط .

ا بد أ  يبهذل ارب وتبهذل ارم جهزًءا مهن وقتهمها مهع بناتهمها  حته  ين هي  

 الن أة الصالحة  دذا واجب ارمرة.

ا  التعايميهة: أ  تعاهم وواجب المدرمهة وواجهب الجامعهة وواجهب الم مسه

ح  ربها  وأحه  أضسهها  وأحه  أمهرتها  وأحه  مجتمعهها  يجب لايها أ الضتاة ما

 «.أمة اإلمالم»وأح  أمتها الكبرى 

ولا  الم مسا  الت جيهية واإللالميهة أ  تقه م بهدوردا فهب دهذه الناحيهة: 

...  المسهههرل...  التايضزيههه  ...  اإلذالهههة...  المجاهههة...  الجريهههدة...  الصهههحافة

 بحت لها خط رتها.السينما  دذه ارلوا  الجديدة التب أل

 فه  قامت دذه الم مسا  كاها ب اجبها أح  ت جي  الضتاة؟

 د  قامت ارمرة ب اجبها؟

 د  قامت المدرمة ب اجبها؟
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 د  قامت الجامعة ب اجبها؟

 د  قامت الم مسا  اإللالمية ب اجبها؟

ر  دناك من قام ببعك ال اجب  ودنهاك مهن قهام بعكهس ال اجهب لهم يكتهف 

 ب  قام بإفسال الت جي . بالم قف السابب 

يضسهد لايهها فكردها  ويضسهد لايهها  ت فتياتنا تتاقه  مهن الت جيهها  مهاألبح

 لينها  ويضسد لايها ما كها.

قهدم لنها اأظر: ماذا يجرب فب الدأيا؟ ماذا تقهدم لنها ارجههزة المختاضهة؟ مهاذا ت

فقها  أأها أتحهدا لهن اله طن « قطر»أتحدا لن  المجال  والصحف؟ وأأا ا

 العربب  وال طن اإلمالمب  أأا أتحدا لن المجتمع اإلمالمب كا .

دذه الصحف المصه رة التهب تن هر الصه ر العاريهة أو شهب  العاريهة  التهب 

اتخههذ  فيههها المههرأة ألاة لإلثههارة ولإللههال   تجههد فيههها امههرأة ت ههرب السههجائر  

لاريهة. ا كا  من خصائي الرج   وامرأة أصهف موامرأة تقدم شي ًا معينًا رب

 كما يركز اإللال  لا  جنس المرأة  والمرأة الجمياة خالة؟

 اأظروا الم   لا  التب ت كتب: ماذا فيها؟ فيها الغثاثة  وفيها الضسال.

مهها دههذه ارشههياء التههب تعههر، لاهه  ال اشههة الكبيههرة وال اشههة الصههغيرة: 

ا ارلب المك هه و الههذب ألههبا يغزوأهه...  القصههي...  المساسههال ...  ارفههالم

 من يمين وشمال من دنا ودناك؟

يقهدم فهب التايضزيه    ينتجه   يقدم فب اإلذالا  وما ما ي قدم فب المسارل وما

أول ك الضارغ   من القيم ومهن ارخهالق ومهن الهدين. ر  الم مهف أ  السهينما 
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أ أ  فب البالل العربية لا  يد غير مسهامين فهب أول ارمهر  ثهم لاه  يهد قه م 

م الدين  وفرغت قاه بهم مهن القهيم وارخهالق  وفرغهت فرغت ررومهم من فه

حياتهم من السا ك الطيب. د اء دم الذين أمسه ا المضهاديم اروله  لمها يسهم  

الضن  ثم أ روا دذا الضسال ولدروه دنا ودنهاك  وألهبحنا أهرى فتياتنها يع هن 

 لهذا ارمر.

 ما الذب ي غ  الضتاة المسامة الي م؟

بكههر رررا يهه م كاأههت تعههر،  مههماء بنههت أبههبكهها  ي ههغ  أ  ههغاها مههادهه  ي

فب غار ثه ر وده   لا  هللا لاي  ومامهللا   لأضسها لاخطر  ودب تذدب لرم

 بالهذب يعيههمختبهن لهن الكضهار دهه  ولهاحب   تخهرج وتصهعد رلهه  دهذا الجبه  

ال ههاب القهه ب الصههع ل رليهه   وتعههر، أضسههها لهههذه الم ههقة لتقهه م بمهمتههها فههب 

 أصرة لين هللا؟

كا  ي هغ  مهمية امهرأة يامهر التهب اقهت حتضهها  ضتاة المسامة ماد  ي غ  ال

وماتههت تحههت العههذاب  وكاأههت أول شهههيد فههب « أبههب جههه »هللا  لاهه  يههد لههدو

 اإلمالم؟

كههها  ي هههغ  فتيههها  اإلمهههالم الالتهههب أهههذر   دههه  ي هههغ  الضتهههاة المسهههامة مههها

 هلل ولدين   وقمن ب اجبهن فب أ ر دذا الدين؟ أأضسهن

 اة المسامة الي م؟ما الذب ي غ  الضت

كا  ي غ  الصالحا  من أساء الساف الصهالا مهن الحهرد  د  ي غاها ما

الحالل واجتناب الحرام  حت  أ  المرأة كاأت تق ل لزوجهها وده   بلا  تحر

أصهبر لاه  الجه ع والطه ى ولكنها  فال  ريهاك وكسهب الحهرام  فإأها خارج: يا
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 الجبار؟  بأصبر لا  حر النار وغض ا

كها  ي هغ  أسهاء السهاف الصهالا الالتهب  ضتهاة المسهامة اليه م مهاد  ي غ  ال

  أو ترويهه  «لههحيا مسههام»أو  «لههحيا البخههارب»كهها  مههنهن مههن تحضهه  

بالسههند  وتجاههس فههب حاقهها  العاههم  ويقهه ل لامارأهها: حههدثتنب ال ههيخة المسههامة 

 الصالحة فالأة بنت فال ؟ 

 ما الذب ي غ  فتياتنا المساما  الي م؟

ي ههغاها اليهه م: أأههها تقههرأ فههب تاههك المجههال  المصهه رة التههب  الضتههاة المسههامة

تعرفهه   أمههماءدا ولناوينههها  والتههب تجههد رواًجهها وتنت ههر دنهها ودنههاك  وت بههاع 

 م.باآلاو ول را  اآلاو  ويقرأدا فتياتنا فب ك  بالل العرب واإلمال

دهه  دهذه المجههال  الضارغهة مههن القهيم والمعههاأب  ده  فيههها ت جيه  رمههالمب؟ 

 وهللا. بألب اإلمالم وقيم ؟ ا تاتزم

فتياتنهها م ههغ ا  بسههماع ارغههاأب الرخيصههة. ومهمهها ترخصههنا فههب مههماع 

فهإ  معظهم ارغهاأب التهب ت سهمع  - وأأا من الميسرين فب دذه الناحية - ارغاأب

فب دذا العصر تدور ح ل محه ر واحهد ده : الحهب والغهرام والع هق والهجهر 

ء را الحب  وكأأ  لهيس دنهاك حهب را حهب وال لال. كأأ  ليس فب الدأيا شب

المههرأة ارجنبيههة   المهرأة  وكأأهه  لهيس دنههاك حههب را حهب جسههد المههرأة  وحهب

 حب المرأة ارم   حب المرأة الزوجة وا ا

تحتهاج رله   ... غريزة الجنس التهب ا دكذا ياح   لا  دذه الغريزة العاتية

الضتهه  مههن الضتههاة ويق لهه  : رلحههال  رأمهها ي ههعا   النههار  يريههدو  أ  يقربهه ا 

لحهه اجز بههين الضتيهها  لل دمهها يجربهها  ولل دمهها يكت ههضا أأضسهههما  اكسههروا ا
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 دذا الكبت؟ والضتيا   ما

اُّ ا العقد  أزياه ا الكبه   واتركه ا الجنسهين ياتقيها كمها يحاه  تما دذه العقد؟ ح 

 لهما 

 دذه مق اتهم.

جز  وتركه ا لاضته  أ  وفب الغرب فعا ا دذا وأزال ا الكبت  وكسروا الحه ا

ا فههب الطرقهها   ياتقههب بالضتههاة  ولضتههاة أ  تقابهه  الضتهه   وأ  يقببهه  بعضهههم بعًضهه

حاه ا يقب  فب ل رفنا  فهب ال ه ارع والحهدائق  فهه   ي حمد وا ا وأ  يضعا ا ما

 حات الم كاة  رأها تزلال تعقيدًا. وهللا ما الم كاة؟ ا

ة اههيههها ااأتحهار  ر  الضتهاة الجمييكه   ف فهب بهالل الحريهة الجنسههية أكثهر مها

يريددا أكثر من واحد  يتهافهت لايهها الع هرا   ويتقهاتا   مهن أجاهها  والضتهاة 

ي قبهه  لايهها أحهد  ولههذا ترمهب بنضسهها فههب  التهب لهم ت هرزق حًظها مهن الجمهال ا

 أت   الضاح ة  تبيع أضسها بأب طريق  تبح  لن أب مستنقع وتاقب أضسها في .

 اة رذ .لم تح  الم ك

وا زال لقالردههم وأقبههالدم ومصههاح دم ي ههك   مههن دههذا الضسههال الخاقههب  

 وي ك   من دذا التحا  السا كب.

ر  اإلمالم جع  دناك حهدولًا فصهات بهين الرجه  والمهرأة. لهحيا أ  منبها 

لهيس منه  فحهرم  لهم يقهف لنهددا  وزال لاه  الهدين مهامن تجاوز دذه الحهدول و

يخطب الضته  الضتهاة الي م لاخاطب أ  يرى مخط بت   هللا  ولم ي با رل   أح  ما

لايهمها  ومهر  شهه ر« وماك لايهها»تراه  ب  ربما لقد لقددا  فال يرادا وا

 يرادا را بعد أ  يدخ  بها وتزو رلي    ود  لم يردا قا   رأ  ا
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 منة؟  أدذا شرع؟ أدذا فب كتاب أم

الجامعهة  وتهذدب فتاة ترى كه  النها   تهذدب رله  المدرمهة  وتهذدب رله  

رل  الس ق  وتهذدب رله  ارلهرا   وتسهافر رله  الهبالل العربيهة  وتسهافر رله  

ل ويروأههها  ال ههخي ال حيههد الههذب الههبالل اروروبيههة  وتههرى آافًهها مههن الرجهها

 يرادا د  خاطبها  ب  د  زوجها الذب لقد لايها   تراه وا ا

 أدذا من الدين فب شبء؟ 

لحالل والهذين يحااه   والتضريا  بين الذين يحرم   اأحن أقع بين اإلفراط 

 دكذا تعالج ارم ر. الحرام  وما

 ما الذب ي غ  الضتاة المسامة الي م؟ 

ي غاها ررية ارفالم والمساسهال  التهب تعر هها التايضزي أها   وتعر هها 

السينما   وماذا فيها؟ رأها تعر، جاأبًا معينًا من الحياة  ل ريحة خالهة مهن 

   وتعر هه  وكأأهه  دهه  واقههع المجتمههع كاهه   تريههد أ  يعههم دههذا الجاأههب النهها

 المنحرو وأ  يصبا قالدة  مع أأ  د  ال ذوذ بعين .

ههها حقههائق  تبقهه  الضتههاة المسههكينة معاقههة بهههذه ارشههياء وبهههذه ارودههام  تظن

 دب من الحقيقة فب شبء. وما

 ما الذب ي غ  الضتاة المسامة الي م؟

عصهرية  بهدع دهذا العصهر مهن ارزيهاء التهب تتغيهر ال« الم  ها »ت غاها 

من منة رل  منة  ب  من فص  رل  فصه . دهذه م  هة الربيهع  ودهذه م  هة 

مصهممب »الخريف  ودذه م  ة الصيف  ودكذا لعب د اء الذين يسهم أهم 
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 بعق ل النساء فب العالم. - وجابهم من اليه ل أو تالميذ اليه ل - «ارزياء

مسههامة أ  تكهه   أمههة لههه اء  تتههبعهم فيمهها يصههمم   كيههف تر هه  الضتههاة ال

لها؟  رأها تحكمها قيم وتحكمها شرائع ويحكمها لين  فكيف تر ه  لنضسهها أ  

 يتاللب بها د اء؟ 

لتتبعن سٱنن مٱن لٱبلكم »: لا  هللا لاي  وماملقد ألبحنا كما حذر النبب 

خلوا ُجحر ضٱب شبًرا شبًرا  وذراًعا ذراًعا  حتى لو د ]طرائقهم وتقاليددم[

 .لا  هللا لاي  ومامدكذا قال النبب  (152)« ... تبعتموهم

حههر الضههب يضههرب بهه  المثهه  فههب كراديههة الرائحههة وفههب اإللتهه اء وفههب  وج 

حهر  الظامة وفهب الضهيق  ومهع دهذا له  لخاه ا جحهر الضهب  يصهبا لخه ل ج 

حههر الضههب»امههمها « م  ههة»الضههب  ويتبعههها دهه اء وأول ههك  «  م  ههة ج 

المروجهه   الههذين يماكهه   ارقههالم ويماكهه   الصههحف ويماكهه   ويههروج لههها 

 ارجهزة اإللالأية.

يماهك أده   وفهب بعهك الهبالل اإلمهالمية ا - ماذا أماك أحهن؟ أماهك المنبهر

هللا  يخ ههه   منبهههر م جههه  مهههن قبههه  أول هههك الهههذين االعاهههم المنبهههر  فحتههه  ال

ب ارمهب ع؟  وماذا يعطب المنبر؟ ربع مالة أو أصف مالة فه - يعرف أ  وا

ماذا تغنب أمام دذا السي  العهرم مهن الت جيهها  التهب تحمه  الت ه يق واإلثهارة 

؟ مهاذا «الهدراما»بالص   والص رة والكامة المزوقهة  والم مهيق  والحه ار و

                                        

قانها: يها رمه ل هللا  متضق لا  لحت   مهن حهدي  أبهب مهعيد الخهدرب ررر. وتتمته :  (152)

لابغهه ب بتحقيههق شههعيب اررأههاروط  «شههرل السههنة» «ِمٱٱن» اليههه ل والنصههارب؟ قههال:

 (.4196برقم  14/392)
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تماههك كامههة لههالم مههن العامههاء أمههام دههذا السههي  الضههخم؟ مههاذا تماههك؟ ومههاذا 

 كنت تبني  وغيرك يهدم ؟ تستطيع؟ ود  يباغ البنيا  ي ًما تمام  رذا 

مههاذا يصههنع المسههجد؟ ومههاذا تصههنع المدرمههة؟ ويهها ت ههرى دهه  المعامههة التههب 

تههدر  العاهه م ال ههرلية والتربيههة اإلمههالمية ماتزمههة بههألب ال ههرع أو ا؟ دهه  

بها الضتاة فب المدرمة وفب البيت؟ د  ارم قهدوة لاضتهاة؟  بت جد القدوة التب تقتد

دلًا ومهدلًا رذا أرال  أ  تهذدب  ذبلر  ارم من ذلك الصنف ا يقف أمام المرآة م 

 هللا لقائق معدولا ؟  رل  الخارج  وتكس  أ  تقف بين يدب

د  تجد الضتاة القدوة فب بيتها؟ د  تجد القدوة فب المدرمة؟ ده  تجهد القهدوة 

فب الجامعة؟ د  تجهد القهدوة فهب ال هارع حينمها تخهرج رله  ال هارع أو تهذدب 

 مة؟رل  ارماكن العا

ف فهههب بعهههك الهههبالل تهههرى ال ههه ارع تغهههي بالكامهههيا  العاريههها  مهههلألأ 

مهن أده  النهار   لها  هللا لايه  ومهامالمميال  المائال  الالئب جعاههن النبهب 

. وورل (153)وحرم لايهن رائحة الجنهة  ورائحتهها ت جهد مهن مسهيرة كهذا وكهذا

 فب بعك ارحالي  من مسيرة خمسمائة لام.

 سامة الي م؟ما الذب ي غ  فتاتنا الم

دذه دب ارشياء التب ت غاها: المجال   والص ر  والم  ها   وارزيهاء  

                                        

 ٱنفا  »جاء ذلك فب الحدي  الذب رواه أحمد ومسام لهن أبهب دريهرة ررر وأصه :  (153)

سٱاء أهۡ النار لم أرهما بعد: لوم معهم سياا كأذناب البقر ي ٱربو  بهٱا النٱاس  ون من

كاسياَّ عارياَّ مميلَّ مٱافلَّ رؤوسٱهن كأسٱنمة البُِٱت المافلٱة   يٱدخلن الجنٱة و  

لامنههاوب  «فههيك القههدير» «يجٱٱدو  ريحهٱٱا  وإ  ريحهٱٱا ليوجٱٱد ِٱٱق مسٱٱيرم كٱٱذا وكٱٱذا

 (. 5045برقم  4/208)
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 وارفالم  والمساسال   وارغاأب تسمعها ط ل الي م.

مهما قانا فب ارغاأب  فارغاأب له   والاه  له  وقته . التهرويا له  وقته  فهال 

تعطههب  ألهها الكههالم مههن المههزج بمقههدار مهها» ينبغههب أ  يسههرو اإلأسهها  فيهه :

 كما قال لاب ررر.« الطعام من الماا

ينبغههب أ   فههب الحيههاة  كههالماا فههب الطعههام  اودكههذا ينبغههب أ  يكهه   الاههه  

أ  يبالغ في . أما أ  تصبا الحيهاة كاهها لههً ا  أمها أ  تنتقه  الضتهاة مهن  يزيد  وا

محطة رل  محطة  ومن م جهة رله  م جهة  ومهن قنهاة رله  قنهاة  ليصهبا اليه م 

أب  فأين الجد؟ أين حق هللا؟ أين حق الحياة؟ أين حق ارمرة؟ أين حهق كا  أغا

 المجتمع؟

رأنهها فههب حاجههة رلهه  أ  أراجههع أأضسههنا  ويراجههع المجتمههع أضسهه  مههع بناتهه  

 وشابات   أمها  الغد ولاأعا  ارجيال فب المستقب .

 يجب أ  تراجع ك  ارجهزة الت جيهية أضسها.

مية لهالحة  تربيهة تعرفهها حقهها وواجبهها  يجب أ  ت رب  الضتاة تربية رمال

فهب ليننها فنحهرم  أريد أ  أتزيهد تضريا. ا غا  وا هللا  ا حدول دوتقف بها لن

  فهب ليننها وأتههاو  فيه   أريهد أ  أتسهاد هللا كما يضع  المت دلو   وا أح  ما

ِ َك تِۡلٱ}هللا  كمها قهال تعهال :  هللا  ا  ب  أقف لنهد حهدول حرم فنح  ما ُحٱدُودُ ٱَّللَّ

ِلُموَ {
 َِك هُُم ٱلظََّٰ

ٓ ِ َِأُْولََٰ  .[229]البقرة:  ََِل تَۡعتَدُوَهاُۚ َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ ٱَّللَّ

لينههب  الههذب ا ينبغههب لاضتههاة المسههامة أ  ت سههام قيالدهها لات جيهه  العامههاأب الال

شهاباتها يريهدو  ل هبابها و ذه ارمهة خيهًرا  وايريدو  له يديره أأا  خبثاء  ا

 را الضسال ورا الدمار.



 215 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

ا ينبغهههب لاضتهههاة المسهههامة أ  تجعههه  مثاهههها ارلاههه : الضتهههاة الغربيهههة  الضتهههاة 

المه منين:   اروروبية وارمريكية  ا  ب  ينبغب أ  تجع  مثاها ارلا : أمها

بنهها  النبههب: فاطمههة ...  زينههب بنههت جحههم...  مههامة ... أم لائ ههة...  خديجههة

...  مهههايم ... أم أمهههماء ذا  النطهههاقين...  ا. أسهههاء الصهههحابةالزدهههراء ورخ اتهههه

 لمارة أسيبة بنت كعب. أم

 يجب أ  تجع  د اء أصب لينيها.

ق أو مهههن الغهههرب مثاهههها رأمههها أ  تجعههه  الممهههثال  والمطربههها  مهههن ال ههه

رله    أ  أصه نيمكه ارلا   فهذا دب ط بها. د اء ليسه ا منها ولسهنا مهنهم  ا

   وأستحا  جهرة ولالأية  كما يضعا  .ي م أبيا في  الحرام

فهب مصهاحة مهن مصهالا « لنهد »فب دهذا الصهيف ذدبهت بضهعة أيهام رله  

المسهامين  وكها  معهب لهديق دنهاك  قههال لهب: ذدبهت رله  الحديقهة الم ههه رة 

  وكاأههت معههب ابنتهههب الصههغيرة  فرأيههت منظههًرا تق ههعر منههه  «دايههد بههارك»

... الطضاهههة  مههألتنب ابنتههب الصههغيرةاربههدا   مههن المنههاإر الجنسههية القبيحههة. 

أبههب؟ فقاههت لههها: دهه اء حي اأهها   فقالههت لههب: ومههاذا تضعهه   دههذا يهها البري ههة: مهها

م ذدبت رله  مكها  آخهر  ... وتركت المكا . ث الحي اأا ؟ فام أمتطع أ  أجيب

ده اء؟ ومهاذا  : مهافرأيت منظهًرا أفظهع مهن ارول  واحقتنهب الطضاهة بارمه اة

طع أ  أقهه ل: دهه اء حي اأهها   ودههب تريههد أ  تعههرو مههاذا يضعاهه  ؟ ولههم أمههت

 تضع  الحي اأا  أيًضا؟ فام أماك را أ  أرجع رل  البيت  

دذا د  المجتمع الغربب المتضسل  دذا المجتمع الغربب قد ألهبا مهثاًل مهي ًا 

 فب الضسال وااأحالل.
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ألههبح ا ي ههك   مهههن ارمههرا، الخبيثههة وارمهههرا، الجنسههية كاإليهههدز  

 مرا، التب ألبحت تهدلدم بالضناء.وار

ألههبح ا يخههاف    بعههك فالمههضتهم قههال: ر  خطههر الطاقههة الجنسههية يهههدلأا 

 أكثر من خطر الطاقة الذرية 

رأهههم يخههاف   أ  يزيههد دههذا التحاهه  حتهه  يههأتب لاهه  المجتمههع مههن ق الههده  

 وأحن أريد أ  أنق  لنهم وأقتبس منهم 

قيًمها ولنها لقائهد ولهدينا ت هريعا  وأحكهام  ر  لهم لينهم ولنها ليننها  وأ  لنها 

 ولندأا حالل وحرام.

يضع  د اء؟ من منبها    أو رخت  أو لزوجت  أ  تضع  مامن منبا ير   ابنت

ير هه  لينهه  بههذلك؟ أو تقبهه  رج لتهه  ذلههك؟ ومههن مههن فتياتنهها ير هه  لينههها أو 

 ها ذلك؟قخا

الهطياو رله  ولهذا كا  من الخطر ك  الخطر أ  يسترم مي  السياحة وا

يهههتعامن را الضسههههال  بابنا وشهههاباتنا  فهههال يتعامههه   واالهههبالل اروروبيهههة  ل ههه

وااأحههراو  وبمجههرل أ  يتعامهه ه دنههاك يههأت   رلهه  دنهها  يريههدو  أ  يجربهه ه 

 مرة أخرى.

 دذا الضسال الذب أراه د  فسال منق ل رل  مجتمعنا.

نحرفهة التهب لهم تهتهد أأتق  رل  المجتمعا  اإلمالمية من تاك المجتمعا  الم

هللا ومههنة رمهه ل   لنههدأا تراثنهها الخالههد  لنههدأا  بههدى هللا؟  وأحههن لنههدأا كتههاب

يغنينا لهن اامهتيرال  ولهن  والصالحا   لندأا من دذا كا  ما مير الصالحين

 تس ل ارفكار والتقاليد من لند غيرأا.
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 ن؟ لندأا لراطنا المستقيم  فكيف أتبع لراط المغض ب لايهم والضالي

كيههف أم ههب وراء الس ههب   التههب لاهه  رأ  كهه  مههبي  منههها شههيطا  يههدل ا 

فهب  م ا  ومهافهب السه هللا الذب ل  مها هللا ال احد  وطريق رلي   وأترك لراط

 ارر،؟ 

أيهههها  أيهههها المربههه    يههها أيهههها اآلبهههاء  يههها يهههايههها أيهههها اإلخههه ة المسهههام    

أيهها النها   أيها المس ول    يا أيها الدلاة  يا ا المعام    ياأيه اإللالمي    يا

 جميعًا:

احهههذروا مهههن دهههذه التيهههارا  الداخايهههة الغازيهههة  التهههب تريهههد أ  تقتاعنههها مهههن 

 تبق  فينا شي ًا ألياًل ذا قيمة. ا  وأ  تهدمنا من أمامنا  وأ  اجذورأ

 َوأَۡهِلٱٱيكُۡم لُٱٱٓواْ أَنفَُسٱٱكُمۡ }لاهه  بنههاتكم ...  لاهه  أبنههائكم...  حهافظ ا لاهه  أأضسههكم

ٱلَ بِ }َوۡأُمۡر أَۡهلَٱَك   [6]التحريم:  نَاٗرا َولُودَُها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرمُ{ ِم َوٱۡ ٱََّبِۡر َعلَۡيَهٱاُۖ ۡللصَّ وَٰ

ِقبَةُ   نَسۡ   َ  {ِللتَّقۡ لَُك ِرۡزٗلاُۖ نَّۡحُن نَۡرُزلَُكم َوٱۡلعََٰ  .[132]ط :  َوىَٰ

  وأ  يغضهر لنها ضعنها بمها لامنهاينضعنا  وأ  ين أ  يعامنا ما لز وج هللا  أسأل

بق   رأه  ده  الغضه ر الهرحيم  فامهتغضروه والله ه  مض   وأ  يصاا لنا ما ما

 يستجب لكم.

* * * 
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 ال باب ووباء المسكرا  -13

 الخبطة ارول 

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

الثهروة زلنها أتحهدا لهن دهذه  دا لن ال هباب فتياأًها وفتيها   اا زلنا أتح

تماهك ارمهة  رأهها ثهروة المسهاتقب   رأهها أغاه  مهن  دب ألظم ماالب رية  التب 

الههنضا  وأغاهه  مههن الههذدب  وأغاهه  مههن الجهه ادر  وأغاهه  ممهها تحههت ارر، 

 ومما لايها.

ب  لن مرحاة الق ة بين  عضين:  هعف الطض لهة ا زلنا أتحدا لن ال با

زلنهها أتحههدا لههن ال ههباب لنحمههب دهه اء ال ههباب مههن  و ههعف ال ههيخ خة. ا

فا  واروب ة  لنقيهم من الك ارا والمصائب  لنجنهبهم المزالهق والعثهرا   اآل

لنحههاول تهه جيههم الت جيهه  اإلمههالمب الصههالق  لههنجعاهم لههدة ارمههة وذخيههرة 

 غددا.

أمهههالن  أنهههافق وا أتحهههدا لهههن ال هههباب بصهههدق ورخهههالد  اا بهههد أ  

ارشههياء أحههاول أ  أههدفن ررومههنا فههب الرمههال وأههرلم لاهه   أرائههب  وا وا

يعههالج م ههكاة مههن  يحهه  لقههدة  وا يههداوب لاًء  وا أتسههتر لايههها  فهههذا او

 الم كال .

أتحدا الي م لهن آفهة مهن اآلفها   به  لهن وبهاء مهن اروب هة  ألهبا اليه م 

 ت عقد ل  الحاقا  والندوا  لدرامة ل اقب  ومغببت .

ا  المسههكر بههاء  ودههذا الههبالء دهه : وبههاء الألههبا الكهه  يتحههدا لههن دههذا 
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تهزال  ا« قطهر»ا أ  أسكت لن   لحيا أ  يج ز لن والمخدرا . رأ  وباء ا

تههزال أحههرد لاهه  التههدين واالتههزام مههن كثيههر مههن  أفضهه  مههن غيردهها  وا

تنتقهه   وال ههر أمههرع اأتقههاًا     بج اردهها  ولكههن العههدوى مههرلا  مههاالباههدا

 وأقرب اشتعاًا.

ر النار فب اله هيم  ودنهاك العدوى فب ال رور واآلثام مريعة  تنت ر اأت ا

الذين يكيهدو  لههذه المجتمعها  المسهامة  ويهدبرو  لهها المه امرا   ويريهدو  

 أ  يقض ا لايها بأيدب أداها.

رأها حرب غير معانة  تدبردا ق ى خضيهة  قه ى تضهمر العهداء لههذه ارمهة  

 تريد أ  تأتب لا  بنياأها من الق الد وأ  تجتثها من الجذور.

ماعنههة  حههرب لههامتة  ودههذا النهه ع مههن الحههروب أشههد  رأههها حههرب غيههر

خطًرا  وألمق أثًرا  من الحروب الظادرة التب تسهتخدم فيهها القنابه  والمهدافع 

 مههة  موالصهه اريل  فههإ  دههذا النهه ع مههن الحههرب العانيههة يسههتثير غرائههز المقا

فينضر النها  لاهدفاع لهن أأضسههم  ولاحضهاإ لاه  الهذا   يسهتميت   فهب المقاتاهة 

 ا لن ارر، والعر، والذا .لفالً 

الحروب الخضية  فإ  ألداءأا يعط أنا السهالل ...  أما دذه الحروب الصامتة

لنقتههه  أأضسهههها بأيهههدينا  يسهههتخدم   أأاًمههها منبههها ليروجههه ا فينههها دهههذه السهههم م 

  ليقتا ا شبابنا  ليدمروا اقتصالأا  ليهدمروا أخالقنها  «المسكرا  والمخدرا »

 مروا ك  شبء لظيم فينا.ليدمروا تمامكنا  ليد

رأها الحهرب الخضيهة الخطهرة  فعاينها أ  أتنبه  لهها  وأ  أقهف لننهذر وأحهذر  

  اريقهههاإ رذا لادمههههم خطهههر لاههه  وأ جههه  وأعاهههم وأصهههرخ لهههرخة الحهههرا
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يحرمه  . لاينها أ  أقهف جميعًها لنصهد دهذا التيهار الخطهر  لنحمهب أبناءأها   ما

وال ابا   الذين وقع ا فب دهذه ارخطهار  لنحمب فاذا  أكبالأا  لنحمب ال با  

 مههقط ا فههرائس مهههاة رول ههك الههذين يتههاجرو  فههب دههذه السههم م  ويريههدو  أ 

اليههين بسههرلة  مههن وراء لههحة النهها  يثههروا مههن السههحت  وأ  يكسههب ا الم

 وأخالق النا  وقيم النا .

أول ههك المهربهه   ...  يرحمهه   مخا قًهها يخههاف   خالقًهها وا دهه اء الههذين ا

المتاجرو  بالسم م  لاينا أ  أقف لنحاربهم  لنحارب دذا ال باء الذب يتسها  و

يههراه الكثيههر منهها  ولكنهه  معاهه م ومعههروو  وألههبحت  ههحاياه  مهها ارلينهها  رب

كثيرة وألبحت المست هضيا  تسهتقب   هحايا اإللمها  الخطهر  ودهم قايه  جهدًا 

ا  وألههبحت مههن كثيههر. دنههاك مهه ال مههن تناولههها مههرة أو مههرتين ألههبا مههدمنً 

 لحت  مهدلة بالخطر  ب  ألبحت حيات  مهدلة بالخطر.

كيف تنتق  دذه السم م رل  تاك البالل اآلمنة العربية المسهامة؟  كيهف ينتقه  

ين والك كههايين والح ههيم ومههن قبهه  ذلههك الخمهه ر والمسههكرا ؟  ألسههنا يالههرو

بهر الكبهائر مجتمعًا مساًما؟  ألسهنا مجتمعًها يحهرم دهذه ارشهياء ويعتبردها مهن أك

 وأشد المنكرا ؟ 

أل اتنا باامتنكار  وأ  أحمهب أبناءأها   ا بد لصيحاتنا أ  تدوب  وأ  تعا

 وأ  أ ليهم.

أبنارأا يسهقط   فهرائس و هحايا لهه اء  ر  الرقابهة ارمهرية قهد غابهت  

يعرفه  : أيهن  يسأل   لهن أبنهائهم  وا م غ ل  وارم م غ لة. اآلباء ا ارب

 ن يسهرو   ومن يصاحب    وماذا يعما  ؟يذدب    وأي
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يصههنع  ارب أأهه  يعطههب المههال والضاهه   ربنائهه . مههاذا يصههنع بهههذا  كهه  مهها

المال؟ فيم ينضق ؟ د  مألت  أيها ارب الرالهب؟ ده  حامهبت ؟ ده  جاسهت رليه ؟ 

لمههاذا تنت ههر دههذه المصههائب؟ لمههاذا؟ رأهه  الضههراغ  ر  ال ههاب ي ههعر بضههراغ فههب 

يعههيم  يتعاههق بمثهه  لايهها  ا بضههراغ فههب أضسهه . رأهه  ا ثههر مههن ذلههكوقتهه   وأك

طالهب   بهن أبهب بن زيد  أو لاهب ردداو كبيرة  كا  يعيم لها من قب  أمامة

بن رلريس ال هافعب. رأه  يقاهد  بن لبا   أو محمد هللا بن جب   أو لبد أو معاذ

 الممثاين  ويقاد ارجاأب.

لهم يجهددا فهب بيته   لهم يجهددا ارمه ة الطيبهة   أأ  لم يجد القدوة الحسهنة وا

رت   لههم يجههددا فههب مدرمههت   لههم يجههددا فههيمن ح لهه . لههم يجههد التربيههة فههب أمهه

 الصالحة التب تتعاو  فيها ارجهزة المختاضة  لتخاق من  رأساأًا م يًا.

لهذا يذدب ال اب حي  يذدب  وقهد غابهت الرقابهة ااجتماليهة  كمها غابهت 

يهههدرب المسههه ول   لنههه  الهههذين  غابهههت ألهههين الرقبهههاء  وا الرقابهههة ارمهههرية.

ههن امههترلادم: مههاذا فعاهه ا لرلايههادم؟  ميسههألهم كلكٱٱم راع »هللا يهه م القيامههة لمب

 .(154)« ... وكلكم مسؤوَ عن رعيته

 ماذا يصنع د اء ال باب فب غيبة ألين الرقباء؟

  أقههرب النهها  رلههيهم: اآلبههاء. ارب مهمتهه  أ  يربههع ويكسههب ويكهه   ثههروة

تكسهب مهن ماليهين رذا  قيمهة مها ألظم ثروة لنده ودب: أبناره. مها ولكن  يضيع

رذا خسههر  فاههذة ...  رذا خسههر  ابنتههك...  رذا خسههر  ابنههك...  خسههر  ولههدك

                                        

قطعة من الحدي  الهذب رواه أحمهد والبخهارب ومسهام وأبه  لاول والترمهذب  لهن ابهن  (154)

 (.6370برقم  5/38لامناوب ) «فيك القدير»لمر رررب 
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 كبدك؟ ماذا تصنع الماليين؟

رلهه  أ  أعههرو لمههاذا تنت ههر دههذه ...  أحههن فههب حاجههة رلهه  أراجههع أأضسههنا

لمههاذا تنت ههر المخههدرا ؟  لمههاذا؟ أدهه  السههم م؟  لمههاذا تنت ههر المسههكرا ؟  و

الضراغ؟ أد  الضهياع؟ أدهب اأعهدام التربيهة الدينيهة اإلمهالمية الصهحيحة؟ لمهاذا 

 أ عين لا  أأضسنا؟

مهمهها قانهها أ  دنههاك حربًهها  وأ  دنههاك مهه امرا  ت ههدبر لتههدمير دههذه المنطقههة 

 وتضييع أم الها وشبابها  فنحن الذين أ عين لا  أأضسنا.

أخطها رأضسهنا لنبنيهها  لنا. فه  دذا ل هذر لنها؟ لمهاذا اخطط   أق ل: رأهم أ

 وأحميها  كما يخطا ألدارأا لهدمنا وتمزيقنا؟

 . ا بد أ  أعب وأ  أ ل

ر  اإلمهههالم جهههاء رلههه  العهههرب وقهههد كهههاأ ا مههه لعين بهههالخمر  ي هههرب أها  

ويسهرو  ل ربها  ويجاس   لها السالا . مم دا أكثهر مهن مائهة امهم  فههب: 

الخمر  ودب الرال  ودهب الصههباء  ودهب السهالفة  ودهب المهدام  ودهب بنهت 

ولض ا مجالسهها  وولهض ا أهدماءدا  ...  ودب...  العنق ل  وبنت الدأا   ودب

 قال ا. قداحها  وقال ا فيها من ال عر ماوولض ا أ

ولهذا أخذدم اإلمهالم بمهنهج تريه ب حكهيم  فاهم يضطمههم لنهها مهرة واحهدة  

ثم الخمر أكبر من أضعها. رذا كا  فيها منافع اقتصهالية  أبين لهم أ  ورأما جاء و

 أو تجارية  أو أح  ذلك  فإ  أ راردا أكبر من أضعها.

بد أ  أبين ربنائنا ولألجيال الجديدة أ رار الخمر  وأأها ليس فيهها  ودنا ا

 ذا.أب منضعة را المنافع التجارية  والعام الحدي  والطب الحدي  قد أثبتا د
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رأههها خطههر لاهه  الصههحة  رأههها تسههارع باإلأسهها  رلهه  المهه  . ر  جمعيهها  

يبهين  بجد  وتظههر مهن الصه ر وارفهالم مهاتعم  « منع المسكرا  فب العالم»

 خطر الخمر.

 لاه  ارلصهاب...  لاه  القاهب... لا  الكبد ...  الخمر خطر لا  الصحة

 لا  ارلضاء.... 

 «.العق »أسا  أدم مزية في   ودب رأها خطر لا  العق   رأها تساب اإل

هللا اإلأسا  بالعقه   وخاطهب فيه  العقه   وأثابه  ولاقبه  بسهبب العقه    كرم

بهه  بحههر مالهه   ي ههترب ...  باختيههاره...  فيههأتب اإلأسهها  ويغيههب لقاهه  بإرالتهه 

 الجن   بمال   

الدأيا أأ  مر لا  رج  مهكرا  وده  يتبه ل  ويأخهذ مهن ب له   أبب ذكر ابن

 هلل الذب جع  الماء طه ًرا   ه   كهي ة المت  ن  ويق ل: الحمدلا  وج

 اأظروا كيف يضقد اإلأسا  لقا .

لاه  الخمر خطر لا  العق   كما دب خطهر لاه  الجسهم  كمها دهب خطهر 

يعهرو واجبه   أخهالق له   رأسها   هائع تائه   ا ارخالق  فاإلأسا  السكير ا

 أح  غيره. أح  أضس   وا أح  رب   وا

الذب ألمن الخمر يضهيع أواله  ب خطر لا  ارمرة  ر  دذا اإلأسا  ود

يضكر فهب شهبء آخهر را فهب شهه ت . ولذته   ور  اأحرفهت زوجته  أو  هاع  ا

 أواله.

لاهه  ...  رأههها خطههر لاهه  المجتمههع كاهه  فههب النهايههة  خطههر لاهه  ااقتصههال
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سهن أ  يهتقن يح يصهاا لإلأتهاج  وا   ر  مث  دهذا السهكير والمهدمن ااإلأتاج

 لماًل  أو يحاف  لا  المال  أو ينمي  بكضاءة رذا أئتمن لاي .

د خطهًرا كمها قهال شهيل اإلمهالم ومثا  المدمن لامخدرا  أيًضا  ب  لعاها أش

 .(155)تيمية ابن

أشهد خطهًرا مهن الخمهر  ر  الخمهر قهد  - الح ي ة وغيردا - ر  المخدرا 

 والضت ر.تدفع رل  الحركة  ودذه تدفع رل  الخم ل 

 لا  المجتمع....  لا  التنمية...  دذه السم م خطر لا  اإلأتاج

اثنهين ومهتين ألهف »فب أمريكا ينضق   كه  لهام اثنهين ومهتين بايه   لوار 

...  لعهههالج المهههدمنين...  لاههه   هههحايا الخمههه ر والمخهههدرا « مايههه   لوار

يتضههاقم  لتعهه ، غيههابهم لههن العمهه . وربمهها زال  دههذه اررقههام اليهه م  فههالخطر

 ويزلال بامتمرار.

 أريد أ  أقاد دذه المجتمعا   دب ت ك  مهن دهذه اروب هة - لألمف - وأحن

                                        

والح ي هة المصهن لة مهن : «يةلر هالسيامهة ال»وقد قال شيل اإلمالم ابن تيميهة فهب  (155)

مهن الخمهر   ورق العنب حرام أيًضا  يجاد لاحبها كما يجاد شهارب الخمهر  ودهب أخبه

ذلهك مهن من جهة أأها تضسد العق  والمزاج  حت  يصير فهب الرجه  تخنه  ولياثهة وغيهر 

الضسال. والخمر أخب  من جهة أأها تضضب رل  المخالهمة والمقاتاهة  وكالدمها يصهد لهن 

ذكر هللا تعهال  ولهن الصهالة. وقهد ت قهف بعهك الضقههاء المتهأخرين فهب حهددا  ورأى أ  

أكاها يعزر بما لو  الحد  حي  إنها تغير العق  من غير طهرب بمنزلهة البهنج  ولهم أجهد 

ها كالًما  وليس كذلك  به  آكا دها ين ه   لنهها  وي هتروأها ك هراب لاعاماء المتقدمين في

الخمههر وأكثههر  وتصههددم لههن ذكههر هللا ولههن الصههالة  رذا أكثههروا منههها  مههع مهها فيههها مههن 

مجمه ع فتهاوب »المضامد ارخرى من الدياثة والتخن   وفسال المزاج والعقه  وغيهر ذلهك 

 (. 340 - 28/339« )شيل اإلمالم أحمد بن تيمية
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فيهها  وأأخهذ أمه أ  وأحن أنق  شهر مها - ودب مجتمعا  غنية وق ية ومتقدمة -

 لنددم. أأخذ أحسن ما لنددم  وا ما

 الخم ر والمخدرا  خطرة لا  اإلأسا  ماليًا ومعن يًا  ودب خطهرة لاه 

  »اإليمهها  أضسهه   تهههدل ريمهها  اإلأسهها   ولههذلك جههاء فههب الحههدي  الصههحيا: 

ق السارق حين يسرق وهٱو يسر ق اليانق حين يينق وهو مؤمن  و يين

يمكههن أ     ا(156)«يشٱٱرب الِمٱٱر حٱٱين يشٱٱربها وهٱٱو مٱٱؤمن مٱٱؤمن  و 

يكهه   م منًهها مههن يههدخ  رلهه  ج فهه  تاههك السههم م  وهللا قههد أههه  لنههها  وجعاههها 

اجتنبٱوا الِمٱر  »قال:  لا  هللا لاي  ومامرجًسا من لم  ال يطا   والنبب 

بعهددا  وتجهر  اإلأسها  لاه     رأهها تجهر رله  مها(157)«ِِنها مفتاح كٱۡ شٱر

اإهب لايهها  تصهبا المعالب واقتراو الكبائر  وخص ًلا من ألمنها ومن و

 آفة من اآلفا  الكبرى.

هللا  مٱٱن لقٱٱى»أأهه  قههال:  لهها  هللا لايهه  ومههاملبهها  لههن النبههب  روى ابهن

نًها بالنسهبة له    ذلك ر  الخمهر ألهبحت وث(158)«مدمن خمر لقيه كعابد وِن

                                        

رواه البخارب  ومسام  وأب  لاول  والترمذب  والنسائب  لن أبب دريرة ررر. وقهال  (156)

الكمهال ا أضهب ارله    باإليما  دنا يعنب أضه القر اوب معاقًا لا  الحدي : أضب ال يل

وذلههك لتتضههق النصهه د بعضههها مههع بعههك  ولتتضههق مههع ال اقههع أيًضهها  فاإليمهها  ا يههزول 

المعصية  والاغهة تتسهع لههذا التأويه  بغيهر تكاهف. اأظهر كتابه : بالكاية بمجرل ال ق ع فب 

 (. 1399برقم  2/651« )المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»

المنتقه  »رواه الحاكم لن ابن لبا  رررب  وقال: لحيا اإلمهنال  ووافقه  الهذدبب  (157)

 (.1408برقم  654 - 2/653« )من كتاب الترغيب والترديب

لهن مهعيد بهن جبيهر لهن ابهن لبها  رررب  ورواه  «لهحيح »  فهب رواه ابهن حبها (158)

قهال المنهذرب: ورجاله  رجهال  «مٱدمن الِمٱر إ  مٱاَّ لقٱق هللا كعابٱد وِٱن»أحمد باض : 

المنتق  من كتهاب » «ساساة الصحيحةال»الصحيا  ولحح  ارلباأب بمجم ع طرق  فب 
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الخمهر أو لبهد  دهذه السهارية  تأبالب أشهرب م م  ررر: ما يعبددا. وقال أب 

لمهه ل فههب المسههجد  التبههر شههرب الخمههر أ ًلهها مههن  مههن لو  هللا  السههارية:

 .لز وج هللا  ال رك  فالذب يعبد دذه ال ه ة رأما يعبد وثنًا من لو 

. وأشهد منههها  هرًرا: المخههدرا   منضعههة فيهها ضهرر االخمهر  هاره كهه  ال

 ي ك فب ذلك أحد. ا

ومن دنا قاوم اإلمالم دهذه المضهار ودهذه الخبائه  كه  المقاومهة  وحرمهها 

 التحريم. أشد

ٱٞم َكبِيٱٞر لُونََك َعِن   }يَسۡ تدرج فب تحريمها من ق ل :  ِۡ ۡۡ ِِيِهَمآ إِ ۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِرُۖ لُ َِ ٱۡل

ُمُهَمٱٱآ أَۡكبَٱٱُر  ِۡ ِفٱٱُ  ِللنَّٱٱاِس َوإِ َ   رلهه  ق لهه  [219]البقههرة:  ِعِهَمٱٱا{ِمٱٱن نَّفۡ َوَمنََٰ ٓأ يدَهٱٱا ٱلَّٱٱِذيَن }يََٰ

مَ َوأَنتُۡم  َءاَمنُواْ  َ  لَوَٰ َرىَٰ َحتَّٱىَٰ تَعۡ تَۡقَربُواْ ٱلصَّ   رله  [43]النسهاء:  تَقُولُٱوَ { لَُمٱواْ َمٱاسَُكَٰ

ٓأَيدَها }اآلية الحاممة  ٱُم ِرۡجٱٞ  لۡ ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِنََّما ٱيََٰ ۡمُر َوٱۡلَمۡيِسٱُر َوٱأۡلَنَصٱاُب َوٱأۡلَۡزلََٰ َِ

ٱۡن َعَمٱٱ ِن َِٱۡلۡجتَنِبُوجُِۡ ّمِ ٱٱۡيَََّٰ ُن أَ  يُولِٱٱَ  بَۡيٱٱنَكُُم إِنََّمٱٱا يُِريٱدُ  90 لَعَلَُّكٱٱۡم تُۡفِلُحٱٱوَ  ٱلشَّ ٱٱۡيَََّٰ ٱلشَّ

ۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِر َويَُصدَّكُۡم َعن ذِ  َِ َ آَء ِِق ٱۡل َۡ َومَ َوٱۡلبَ ۡۡ أَنٱتُم كۡ ٱۡلعَدََٰ ِمُۖ ََِهٱ لَوَٰ ِ َوَعِن ٱلصَّ ِر ٱَّللَّ

نتَُهوَ {  ؟[91  90]المائدة:  مد

رب.  ... قهد اأتهينها يها رب ة قال الصحابة: قهد اأتهينها يهاآليولما أزلت دذه ا

وبعضهم باغت  دذه اآلية والكأ  فب يده  شرب بعًضا وبقه  بعهك  فامها لاهم 

قهال  د اأتهيهت. لهم يكماهها  ولهم يقه  مهابالتحريم أفرغها لاه  التهراب  وقهال: قه

 امرر القيس قديًما:

 الي م خمهر وغهدًا أمهر  فانكمه 

 

غهههههد  ال هههههراب  ولهههههيكن فهههههب

 يكهههههههههههههههههههههههه   مهههههههههههههههههههههههها

 

                                                                                             

 (.1405برقم  2/653« )الترغيب والترديب
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 ا  قد اأته  ارمر  قد حرمت الخمر.

أقامههت مههن بعههد أ   - أجهها اإليمهها   وف ههات أمريكهها فههب محاربههة الخمههر

يحرمها وجند  الجيم وارمط ل وال رطة لمقاومهة  الت ريعا  والق اأين ما

تهريههب الخمههر  ولههنعها فههب الخضههاء  وترويجههها فههب السههر  وأأضقههت فههب ذلههك 

كه  الهدلايا . ومهع دهذا لهم تسهتطع التغاهب لاه  المههربين  الماليين  وجند  

 فأباحتها مجبرة.

أحن لنهدأا الهدين الهذب حهرم الخمهر تحريًمها قاطعًها  وألهبا تحريمهها مهن 

الم فيههها حههدًا: لق بههة بدأيههة لمههن مههالمعاهه م مههن الههدين بالضههرورة  وجعهه  اإل

 شربها  يجاد حت  يرتدع ويك   لبرة لغيره.

 دكذا فع  اإلمالم.

كه  مسهادمة فهب الخمهر مهن قريهب أو  لها  هللا لايه  ومهامب  حرم النبهب 

عا ٱرها  ومعتصٱرها  وشٱاربها  وحاملهٱا  » ... بعيد  ولعن فيها ل هرة: 

والمحمولٱٱٱة إليٱٱٱه  وسٱٱٱاليها  وبافعهٱٱٱا  ونكٱٱٱۡ ِمنهٱٱٱا  والمشٱٱٱتري لهٱٱٱا  

. ك  من مهادم فيهها مهن قريهب أو مهن بعيهد  فهه  ماعه   (159)«والُمشترى له

 .لا  هللا لاي  وماما  محمد لا  لس

يريد أ  يسد الباب بالكاية  ولهذا حينما حرم شربها حرم أ  ي جاهس مهع مهن 

                                        

. فهب الخمهر ل هرة لا  هللا لايه  ومهاملعن رم ل هللا من حدي  أأس ررر  وأول :  (159)

والترمهههذب والاضههه  لههه   وقهههال: غريهههب مهههن حهههدي  أأهههس. قهههال ال هههيل ماجههه   رواه ابهههن

لها  القر اوب: وقد روى أح  دذا لن ابن لبا  وابن مسع ل وابهن لمهر لهن النبهب 

« مههن كتههاب الترغيههب والترديههب المنتقهه »  فالحههدي  لههحيا ب هه ادده هللا لايهه  ومههام

 (.1401برقم  2/652)
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ومٱٱن كٱٱا  يٱٱؤمن بٱٱاهلل واليٱٱوم ارخٱٱر ِٱٱل » ...   وفههب الحههدي  (160)ي ههربها

 .(161)«يجل  على مافدم يُدار عليها الِمر

 يجب أ  يبتعد لن د اء.

حينمهها جيههن لهه  بجمالههة شههرب ا العزيههز خههامس الراشههدين   بههن لبههد لمههر

الخمههر  وكهها  معهههم واحههد لههم ي ههاركهم فههب ال ههرب  حتهه  قيهه  لهه  أأهه  كهها  

اب الخمر  به  فابهدأوا ر  هللا تعهال  يقه ل:  لائًما  فقال: لائم ويجاس من شرب

ََ َعلَٱٱۡيكُۡم ِِٱٱ ٱٱق }َولَٱٱۡد نَٱٱيَّ ِ يُۡكفَٱٱُر بَِهٱٱا ِب أَ ۡ ٱۡلِكتََٰ ٱٱِت ٱَّللَّ َويُۡسٱٱتَۡهَيأُ بَِهٱٱا َِٱٱَل  إِذَا َسٱٱِمۡعتُۡم َءايََٰ

ٱۡثلُُهۡم{ وُضٱواْ ِِٱق َحٱِدي ي َغۡيٱِرِجۦٓ إِنَُّكٱۡم إِٗذا ّمِ ُِ   ورذا [140]النسهاء:  تَۡقعُدُواْ َمعَُهٱۡم َحتَّٱىَٰ يَ

اب  جاستم معهم ودم يخ     فب آيا  هللا فأأتم رذًا مثاهم  فمن جاس مهع شهرب

 الخمر فه  شريك فب اإلثم.الخمر فه  مثاهم  ومن قعد لا  مائدة ي دار لايها 

م كه  مهاا يه لب رليه   را أ   يسهالد لايه  وكه ب مها إلمالم رذا حرم شي ًا حرب

يك   اإلأسا  مضطًرا غير مختار  كما أضع  أحهن: أركهب الطهائرا  ويكه   

 أستطيع أ  أغالر مكاأنا. الخمر  وا بج ارأا من ي رب

تههب تنتسههب رلهه  دههذا ال - حتهه  طههائرا  الههبالل العربيههة وطههائرا  الخاههيج

تقههدبم الخمههر  وأرى النهها  بجهه ارب ي ههرب أها وفههب  - الخاههيج العربههب المسههام

النجهاة أمامهك   رمضا   وأحن معابق   بين السماء وارر،  ويق ل  : ط ق

                                        

 (.6/211« )فيك القدير»تقرير لا  المنكر  - كما قال المناوب - رأ  (160)

أخرجهه  النسههائب مههن حههدي  جههابر مرف ًلهها رمههناله جيههد  وأخرجهه  »قههال ابههن حجههر:  (161)

 الترمههذب مههن وجهه  آخههر بسههند فيهه   ههعف  وأبهه  لاول لههن ابههن لمههر بسههند فيهه  اأقطههاع 

وأخرج  أيًضا بالحاكم لن جابر وقهال: لاه  شهرط مسهام  وأقهره «. وأحمد لن ابن لمر

 (.8984برقم  212 - 6/211لامناوب ) «فيك القدير»الذدبب. اأظر 
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نههب طهه ق النجههاء مههن قهه م؟  ورذا وقعههت الطههائرة فههه  يغ أب طهه ق لانجههاة يهها

ائرة وفهههب رمضههها  يسهههتح   وي هههرب   الخمهههر فهههب الطههه شهههبء؟  دههه اء ا

والمضههيض   والمضههيضا  يعامهه   النهها  كيههف يسههتخدم   أطهه اق النجههاة رذا 

 واجه ا خطر الم   

وكم من أأا  ي رب   الخمر فب رمضها   وكهم مهن زوجها  ي هتكين مهن 

أزواجهن ويقاهن: يطاهب زوجهب منهب أ  أقهدم له  الخمهر ولضهي ف  فهب ال ههر 

 أمتنع وألصي ؟ الكريم  فه  يجب لابب دذا؟ د  يج ز لب أ 

 مصيبة أب مصيبة اأت ر  فب مجتمعاتنا.

كم من فتاة مألتنب: تقدم لب أكثهر مهن خاطهب  وحينمها أمهأل لهنهم  أجهددم 

 أقب  دذا الن ع من النا ؟ مر  فماذا ألنع؟ أأبق  لاأًسا أمممن ي رب   الخ

بههد أ  أهه لب أجيالنهها بمهها لههنع   بههد لهه  مههن مقاومههة  ا ء ينت ههر واال بهها

 الم.اإلم

اإلمههالم قههاوم دههذه اآلفهها   وحرمههها أشههد التحههريم. حههرم شههربها  وحههرم 

عنههب: بيههع العنههب ليعصههر  ااتجههار بههها  وحههرم لههنالتها  وحههرم لصههردا  ي

ت عصر  رأما العنب د  الذب ي عصر  دهذا تعبيهر مجهازب. وقهد روب  فالخمر ا

مٱن حٱب  العنٱب أيٱام القَّٱاف »: «ارومها»فب حهدي : لهن الطبراأهب فهب 

 .(162)«ليبيعه ممن يتِذج خمًرا  ِقد تقحم النار على بصيرم

                                        

و هعض  « باه غ المهرام»  وحسن  الحاف  ابن حجر فهب «اروما»رواه الطبراأب فب  (162)

 «.  غاية المرام فب تخريج أحالي  الحالل والحرام»ارلباأب فب كتاب  

ولكن حسبنا أ  الحدي  اآلخر الذب لحح  ارئمة لعن لالر الخمهر ومعتصهردا فهدل لاه  
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بالهك  بالهك بمهن يبيهع المخهدرا ؟  ومها ا بالك بمن يبيع الخمر أضس ؟  مهافم

 بمن يتناولها؟ 

رأنهها فههب حاجههة رلهه  أ  أحمههب مجتمعنهها مههن دههذه اآلفهها   وأ  أقههاوم أول ههك 

 ن.الذين يريدو  أ  يكتسب ا ويربح ا من وراء الضحايا المساكي

 يجب أ  يقف المجتمع كا   د دذا ال باء.

المعطههاء  الههذب يسههادم فههب ...  المنههتج...  ر  اإلمههالم يريههد المسههام القهه ب

يريههد  ا حيًهها ق يًهها فههب جسههم المجتمههع  االرقههب بمجتمعهه . يريههده لضههً ا فعههالً 

يريهده أ  يكه    ك   لالهة ولب ًها لاه  المجتمهع  ايريده أ  ي ضً ا أش   ال

المجتمههع. ولهههذا ينبغههب أ  أعمهه  لاهه  حمايههة دههذا الجيهه   وحمايههة بههالء لاهه  

 ثروتنا الب رية.

اإلمالم يريد أ  يربب الم من القه ب  يريهد أ  يربهب اإلأسها  الهذب يعطهب 

يكه    أكثهر ممها يسهتهاك منهها. وامجتمع  أكثر ممها يأخهذ منه   وينهتج لاحيهاة 

 تضد لاينا من دنا ودناك. ذلك رذا كا   حية لهذه اروب ة ولهذه السم م التب

 .لز وج هللا  حرم الترويج لهذه السم م من أكبر ما ر  دذا

يجههب أ  أعاههم وأعابههم أبناءأهها  وأعابههم شههبابنا  أ ب اإلمههالم قههد حمهه  اإلأسهها . 

مهها را لحمايتنها م دذه ارشياء لم يحرب يحه  را  ... لمصهاحتنا  رأه  ا حينما حرب

 ًا فاهيس ذلهك تضهييقًا لاينها  . فإذا حرم لاينا شهييحرم را الخبائ  الطيبا  وا

 اأتقاًما منبا  رأبما د  لمصاحتنا أفرالًا ومجتمعا . وا

                                                                                             

ة أو وربنا كا  حدي  الطبراأب من كالم بعهك الصهحاب« القر اوب»حرمة دذا ارمر. 

 التابعين. 
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 جاء ب  اإلمالم. دذا ما

حذر من المسكرا  ك  المسهكرا    لا  هللا لاي  ومامولذلك رأينا النبب 

مٱا »  (163)«ما أسكر كثيرج ِقليله حرام»حذبر من القاي  ومن الكثير  وقال: 

  ر  (164)«ِمٱۡء ا لكٱف منٱه حٱرام ]الضهرق مكيهال كبيهر[أسكر منه الفَٱَرُق 

القاي  يجرب رل  الكثير  وارلف تجهر رله  البهاء كمها يق له    ومعظهم النهار مهن 

 مستصغر ال رر.

الكثير والقاي   وحرم المسهكرا  أيًّها كاأهت  لا  هللا لاي  ومامحرم النبب 

 لها  هللا لايه  ومهاممن الهيمن فسهأل النبهب المالة المصن لة منها. جاء رج  

لها  هللا   فقهال النبهب «الِمهزر  »لن شراب يصنع أ  بهاليمن مهن الهذرة امهم  

كٱٱۡ »: لهها  هللا لايهه  ومههام؟ قههال: أعههم  فقههال «هٱٱو مسٱٱكرُ  أو»: لايهه  ومههام

هللا عهدًا لمن يشٱرب المسٱكر أ  يسٱقيه مٱن اينٱة  مسكر حرام  وإ  عند

طينههة الخبههال؟ قههال: لههرق أدهه  النههار  أو  هللا  ومهها  لرمهه   قههال ا: يهها«الِبٱٱاَ

هللا مهههن دهههذه الطينهههة ودهههذه العصهههارة أو  . يسهههقيهم(165)ل صهههارة أدههه  النهههار

 رداأة لهم وتحقيًرا.« الرلغة»

                                        

رواه أحمهد وأبه  لاول والترمهذب وابهن حبها   كاههم لهن جهابر ررر  وقهال الترمههذب:  (163)

حسن غريب  ولحح  ابن حبا   وقال الحاف  ابن حجر: وروات  أيًضا أحمهد والنسهائب 

لن لبد هللا بن لمرو بن العاد رررب  قال ابن حجر: منده  عيف  وقال ماج   وابن

 «فههيك القههدير»زء ابههن لرفههة بإمههنال لههالا جههوالحههدي  فههب : «بالمهههذ»الههذدبب فههب 

 (.7815برقم  5/420لامناوب )

وألابهه   ماجهه   رواه أحمههد لههن لائ ههة رررا  ورواه أيًضهها أبهه  لاول والترمههذب وابههن (164)

 (. 7816برقم  421 - 5/420لامناوب ) «فيك القدير»الدارقطنب بال قف 

« المنتقههه  مههن كتهههاب الترغيههب والترديهههب» رواه مسههام والنسههائب  لهههن جههابر ررر (165)

 (. 1411( برقم )2/654)
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مٱٱن شٱٱرب الِمٱٱر لٱٱم تقبٱٱۡ لٱٱه  ٱٱلم »: لهها  هللا لايهه  ومههاموجههاء لنهه  

أب أ  لهههالت  مرف  هههة. وجهههاء فهههب الحهههدي :  (166)« ... أربعٱٱٱين  ٱٱٱباًحا

ترِ  لهم إلى السماء حسنة: العبد اربٱن   لهم  لم و هللا يقبۡ ِلِة  »

حتى يرج  إلى مواليه  والمرأم الساخ  عليها زوجها حتى يرضى عنهٱا  

تقربهم الملفكة:  ِلِة  ». وفب حدي  آخر: (167)«والسكرا  حتى يصحو

تقههههربهم المالئكههههة    ا(168)«بٱٱٱٱالِلوق ت ٱٱٱٱمخُ الجنٱٱٱٱب  والسٱٱٱٱكرا   والم

 ترفع لهم لالة. وا

لههاة   الههذب يريههد أ  يكهه   بينهه  وبههين - ومههن دنهها كهها  لاهه  المسههام هللا و 

هللا  الههذب يريههد أ  ت قبهه  حسههنات  وتغضههر مههي ات   وأ   يريههد أ  ينقطههع مههن وا

                                        

رواه الترمذب وحسن   والحاكم وقال: لحيا اإلمنال  ووافق  الذدبب  لهن ابهن لمهر  (166)

ِِ  تٱاب تٱاب هللا »مع اختالو يسير فب ارلضاإ. وتتمت : ماج   رررب  ورواه أيًضا ابن

ًحا  ِٱِ  تٱاب تٱاب هللا عليٱه  ِٱِ  عٱام لٱم عليه  ِِ  عاد لم تقبۡ لٱه  ٱلم أربعٱين  ٱبا

تقبۡ له  لم أربعين  باًحا  ِِ  تاب تاب هللا عليٱه  ِٱِ  عٱاد ِٱق الرابعٱة لٱم تقبٱۡ لٱه 

يٱٱه وغ ٱٱب هللا عليٱٱه  وسٱٱقاج مٱٱن نهٱٱر ل ٱٱلم أربعٱٱين  ٱٱباًحا  ِٱٱِ  تٱٱاب لٱٱم يتٱٱب هللا ع

ن لديد أده  النهار ؟ قال: أهر يجرب ملبد الرحمن  وما أهر الخبال قي : يا أب «الِباَ

 (.1416( برقم )2/656« )المنتق  من كتاب الترغيب والترديب»

  وابن حبا   والبيهقب  مهن حهدي  د هام لهن لمهار «لحيح »رواه ابن خزيمة فب  (167)

لن ال ليد بن مسام لن زدير بن محمد لن ابن المنكدر لن جابر ررر  قال البيهقب فهب 

فهيك »قات دذا مهن منهاكير زديهر : «المهذب»تضرل ب  زدير  قال الذدبب فب : «السنن»

 (.3537( برقم )3/329لامناوب ) «القدير

قال المنذرب: رواه البزار بإمنال لحيا  وقال الهيثمهب: رواه البهزار ورجاله  رجهال  (168)

ب طيه« الخاه ق»الصحيا خال العبا  بن أبب طالب ود  ثقة. قهال ال هيل القر هاوب: و

تخههذ مههن الزلضههرا  وغيههره مههن أأهه اع الطيههب  وتغاههب لايهه  الحمههرة والصههضرة  يمركههب 

المنتقه  »ورأما أه  لن  الرجال  رأ  مهن طيهب النسهاء وورل  رباحته  ولعاهها منسه خة 

 (.1411( برقم )2/655« )من كتاب الترغيب والترديب
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أ  يعهرو كيهد شهياطين الجهن وشهياطين اإلأهس  - هللا من دذا الهبالء يت ب رل 

، لاهبالء فهب  ل   أ  يحمب أضس  من بالء الدأيا ومهن بهالء اآلخهرة  فإأه  معهرب

امهههر، ومعهههر، لاجنههه   ومعهههر، لتاهههف الكبهههد  وتاهههف لالهههدأيا: معهههر، 

 ارجهزة  وتاف ارلصاب  ومعر، لإللهابا  النضسهية والعقايهة  ومعهر،

   فب اآلخرة.هللا ولذاب لغضب - قب  ذلك كا  -

تجره الخم ر والمسهكرا  والمخهدرا   ل  كتب كاتب أو أحص  محي ما

لا  النا  من بالء  مث  الح الا التب أرادا والجرائم التب أ هددا  حه الا 

 ام مذداة حقًا.لا ال جار بين النا   لكاأت اررقالمرور وح ا

كاأهت مجتمعاتنها لقد اأتق  رلينا دذا البالء ودذا ال باء من مجتمعا  أخرى  

 مص أة  وكاأت بعيدة لن دذه المصائب  ولكن اأتقات رلينا العدوى.

هللا وأمهر رمه ل .  فعاينا أ  أنتب  أيها اإلخ ة المسام    وأ  أرجع رل  أمر

 لاينا أ  أرجع رل  ليننا فضي  العصمة  في  العالج  وفي  ال قاية معًا.

} ودنهاك أجهد الخيهر كه  الخيهر لاينا أ  أرجع رل  كتاب ربنا ومهنة أبينها  

{َوَمن يَعۡ ...  ۡستَِقيمو او مد ِ َِقَۡد هُِدَي إِلَىَٰ ِ َرَٰ  .[101]آل لمرا :  تَِصم بِۡلَّللَّ

 هللا يستجب لكم. هللا لب ولكم  الل ا متغضراأق ل ق لب دذا  و

* * * 
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 العضة واإلحصا  -14

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

زلنا مع ال باب  ازلنا مهع فتيها  دهذه ارمهة وفتياتهها. ال هباب دهم أغاه   ا

بالجنيه   تقهدر بالهدوار وا مهم  رأهها ثهروة االثروا  التب تمتاكهها أمهة مهن ار

بالريهال  رأهها أغاه  وأثمهن وأأضهس وأغاه  مهن ذلهك كاه   رأهها  بالدينار وا وا

 ارمة  رأها المستقب .

ولهههذا كهها  لاينهها أ  أطيهه  الحههدي  لههن شههباب دههذه ارمههة  لاينهها أ  أعمهه  

لا  حمايتهم من ااأهيار من ااأسهياق وراء التيهارا  الغازيهة  التهب تريهد أ  

تبقه  فهيهم شهي ًا ينضهع  والتهب تريهد أ  تمحقههم محقًها  واتضااهم لهن ده يتهم  

 دذه ارمة أو يصاحها وينهك بها.

ة وذخيرة غددا  ولههذا كها  لاينها أ  أهربيهم باإليمها   ال باب دم لدة ارم

وأ  أهههربيهم لاههه  الضضهههائ  ومكهههارم ارخهههالق  وأ  أحمهههيهم مهههن الرذائههه   

تمهت رله  دههذه  يهة التهب تحمه  أفكهاًرا مسهت رلة اوأحمهيهم مهن التيهارا  الغاز

 تتص  بها بنسب. ارمة بسبب  وا

حسهية بهين الرجه  والمهرأة  العالقهة ال« الم هكاة الجنسهية»يسم أ   دناك ما

كاأت ي ًما مهن اريهام م هكاة  له  أ   ال اب وال ابة  مم دا م كاة  وماوبين 

 هللا. هللا  وماروا وراء منهج النا  اتبع ا ددى

ر  اإلمالم لم يعتبهر الهدافع الجنسهب فهب أضهس الضته  أو فهب أضهس الضتهاة  فهب 
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   لهم يعتبهر ذلهك شهي ًا أضس الرج  أو أضهس المهرأة  لهم يعتبهر ذلهك مهن ال هيطا

هللا  قههذًرا ينبغههب أ  يسههتخبث  اإلأسهها  ويسههتهجن   ا  رأهه  لافههع فطههرب  ركبهه 

تعهال  فههب الب هر لحكمههة بالغهة  لكههب يهدفع اإلأسهها  ويسه ق  مهه قًا ليبحه  لههن 

شههريكة حياتهه   وتبحهه  الضتههاة لههن شههريك حياتههها  لتقهه م ارمههر  ومههن وراء 

هللا فهب ارر،  ذا النه ع الهذب امهتخاض ارمر تق م الجمالا  ويسهتمر بقهاء ده

َن }وطاب رلي  لمارتها:   .[61]د ل:  ٱأۡلَۡرِض َوٱۡستَۡعَمَركُۡم ِِيَها{ُهَو أَنَشأَكُم ّمِ

أجامة  ا  رأه  يكه   قهذارة وأجامهة  فب دذا الدافع الضطرب قذارة وا ليس

نمهها حي أرال بهه  ال ههرع. أمهها هللا  حينمهها يتجههاوز بهه  مهها حينمهها يتعههدى بهه  حههدول

 أجًسا. رجًسا   وا ي  ع م  ع   فايس قذًرا  وا

ب أههداء دههذا بهها حههرج لاهه  اإلأسهها  أ  يطاههب تصههريف دههذه الطاقههة أو يا

هللا النكهال وحهرم السهضال  حهرم    وقد أح لز وج هللا  الدافع الجنسب بما أمر

ِحَشٗة َوسَ الزأ :  ُٓۖ إِنَّهُع َكاَ  ََِٰ نَىَٰ  .[32]اإلمراء:  {َء َسبِيٗل آ }َوَ  تَۡقَربُواْ ٱلّيِ

لمههه  قههه م لههه ط  فهههه  لمههه : قههه م « الاههه اط»حهههرم ال هههذوذ الجنسهههب  و

  كمها (172)  وقه م لهالين(171)  وق م جاداين(170)  وق م مضسدين(169)مجرمين

 ممادم القرآ  الكريم.

                                        

ََّٗراُۖ َِۡلنظُۡر َوأَمۡ }قال تعال :  (169) ِقبَةُ ٱۡلُمۡجِرِمينَ ََّۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ  . [84]ارلراو:  {َكۡيَف َكاَ  َعَٰ

ََ َرّبِ }: لايههه  السههالمقههال تعههال  حكايهههة لههن لهه ط  (170)  {ٱنُصٱٱٱۡرنِق َعلَٱٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم ٱۡلُمۡفِسٱٱٱِدينَ لَٱٱا

 .[30]العنكب  : 

ٱٱأَفِٱٱنَّكُمۡ }قههال تعههال  حكايههة لههن لهه ط ودهه  يخاطههب ق مهه :  (171) ََ َشٱٱۡهَوٗم ّمِ َجٱٱا ن دُوِ   لَتَٱٱۡأتُوَ  ٱلّرِ

ۡۡ أَنتُۡم لَۡوٞم تَۡجَهلُو َ آِءُۚ ٱلنِّسَ   .[55]النم :  { بَ

ٱنۡ َوتَذَُروَ  َما َخلَٱَن لَُكٱمۡ }قال تعال  حكاية لن ل ط ود  يخاطب ق م   (172) ۡۡ   َربدُكٱم ّمِ ِجُكٱمُۚ بَٱ أَۡزَوَٰ

 .[166]ال عراء:  {أَنتُۡم لَۡوٌم َعادُو َ 
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يٱا معشٱر الشٱباب  مٱن »حرم دذا  ولكنه  طاهب رله  النها  أ  يتزوجه ا: 

 ... ِِنٱٱه أغٱٱ  للبصٱٱر وأحصٱٱن للفٱٱرهاسٱٱتَّاع مٱٱنكم البٱٱاءم ِليتٱٱيوه  

»(173). 

َمٱٱٱٱىَٰ ِمٱٱٱٱنكُۡم َوأَنِكُحٱٱٱٱواْ }ولاهههه  المجتمههههع أ  يسههههالد مههههن أرال الههههزواج:  ٱأۡلَيََٰ

ٱٱِلِحيَن ِمٱٱۡن ِعبَٱٱاِدكُۡم َوإَِمٱٱآفِكُۡم{
. اريههام  جمههع أيههم  واريههم مهههن [32]النهه ر:  َوٱلصََّٰ

  «مههاأي»لهه  يسههم  زوجههة  مههن رجهه  أو امههرأة. الرجهه  الههذب ا زوج لهه  ا

 «.أيبما»زوج لها تسم   والمرأة التب ا

والمجتمع المسام مطالب بمقتض  دذا ارمر اإللههب أ  يهزوج اريهام   أ  

يضههع فههب طريقهه   يعهه ق الههزواج الحههالل  أ  ا ج  أ  ايسههالددم لاهه  الههزوا

 العقبا  والعراقي   أ  ييسر الحالل ويع ق الحرام.

 دذا د  منهج اإلمالم.

فههتا أبهه اب الحهههالل وأزال العقبهها  مههن طريقههه : تيسههير المههه ر  تيسهههير 

إذا »لتمههال الههدين والخاههق مقياًمهها قبهه  كهه  شههبء: االتكههاليف  تيسههير النضقهها   

تفعلوا تكن ِتنة ِٱق األرض  ترضو  خلقه ودينه ِيوجوج  إ    أتاكم من

 .(174)«وِساد عري 

                                        

ومسههام وأبهه  لاول والترمههذب والنسههائب  مههن حههدي  ابههن مسههع ل الههذب رواه البخههارب  (173)

المنتقه  مهن كتهاب »والمرال بالباءة دنا: ما يازمه  مهن القهدرة لاه  مه   الهزواج وأضقاته  

 (.1095( برقم )2/549« )الترغيب والترديب

رواه الترمههذب  وابههن ماجهه   والحههاكم لههن أبههب دريههرة. قههال الحههاكم: لههحيا ورله  (174)

  لن أبهب «السنن»لمر. ورواه الترمذب والبيهقب فب  الذدبب. ورواه ابن لدب  لن ابن

 (.347( برقم )1/243« )فيك القدير»حاتم المزأب 
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 دكذا يريد اإلمالم.

  وأ  يزياه ا العقبها  مهن طهريقهم  كمها «مهادمأيا»يريد لانا  أ  يزوجه ا 

قه ا طريهق الحهرام  أ  ا - مهن أاحيهة أخهرى - يريد لههم يكه   طريهق  أ  يع ب

 الحرام ميس ًرا.

م اإل  ي لب رل  الضسال الجنسب: مالم ك  ماومن دنا حرب

م النظرة غير البري هة  النظهرة التهب تغاغه  فهب محامهن الجهنس اآلخهر   حرب

تُتب  النظرم النظرم  ِِنما لٱك  يا علق   »والسالم لعاب:  وقال لاي  الصالة

لُٱٱۡ }هللا تعههال  فههب شههأ  الرجههال:  . وقههال(175)«األولٱٱى  وليسٱٱت لٱٱك ارخٱٱرم

ِرِهۡم َويَۡحفَ لِّلۡ  َ َخبِيٱُرۢ بَِمٱا ُظٱواْ ُِٱُروَجُهۡمُۚ ُمۡؤِمنِيَن يََُ دواْ ِمۡن أَۡبَصَٰ ِلٱَك أَۡزَكٱىَٰ لَُهٱۡمُۚ إِ َّ ٱَّللَّ
 ذََٰ

ُ ۡ ٱٱَن ِمٱٱۡن َولُٱٱۡ لِّلۡ }وقههال فههب شههأ  النسههاء:   [30]النهه ر:  يَۡصٱٱنَعُوَ { َۡ ٱٱِت يَ ُمۡؤِمنََٰ

ٱٱٱِرِهنَّ  يَۡ ٱٱٱِرۡبَن لۡ َظَهٱٱٱَر ِمۡنَهٱٱٱاُۖ وَ  نَٱٱٱتَُهنَّ إِ َّ َمٱٱٱايُۡبٱٱٱِديَن ِزي َويَۡحفَۡظٱٱٱَن ُِٱٱٱُروَجُهنَّ َو َ أَۡبَصَٰ

ُمٱٱٱِرهِ  ُِ  َو َ بِ
ُهنَّ إِ َّ ِلبُعُٱٱٱولَتِِهنَّ أَۡو َءابَٱٱٱآفِِهنَّ أَۡو َءابَٱٱٱآِء يُۡبٱٱٱِديَن ِزينَٱٱٱتَ  نَّ َعلَٱٱٱىَٰ ُجيُٱٱٱوبِِهنَُّۖ

} [31]النهه ر:  بُعُٱٱولَتِِهنَّ أَۡو أَۡبنَٱٱآفِِهنَّ أَۡو أَۡبنَٱٱآِء بُعُٱٱولَتِِهنَّ
جههاء  بهه   رلهه  آخههر مهها (176)

 اآلية الكريمة.

ها لابصهر  حافًظها لاضهرج. يريهد أ   يريهد اإلمهالم مهن المسهام أ  يكه   غا ًّ

لمسام بحيائه  ولضافه  ورحصهاأ   وأ  تحهتض  المسهامة بعضافهها وحيائهها يحتض  ا

                                        

المنتقه  »رواه أب  لاول  والترمذب وقال: حدي  حسن غريب  من حدي  ب ريدة ررر  (175)

 (.1088( برقم )2/547« )من كتاب الترغيب والترديب

نِِهنَّ أَۡو أَۡو }وتتمتههها:  (176) ٱٱنُُهنَّ أَِو  إِۡخٱٱَوَٰ تِِهنَّ أَۡو نَِسٱٱآفِِهنَّ أَۡو َمٱٱا َملََكٱٱۡت أَۡيَمَٰ نِِهنَّ أَۡو بَنِٱٱٓق أََخٱٱَوَٰ بَنِٱٱٓق إِۡخٱٱَوَٰ

 َِ َجٱا ۡربَٱِة ِمٱَن ٱلّرِ بِِعيَن َغۡيٱِر أُْوِلٱق ٱِۡلِ
َِّ ٱلنَِّسٱآِءُۖ َوَ  يَۡ ٱِرۡبَن ٱلتََّٰ ِۡ ٱلَّٱِذيَن لَٱۡم يَۡظَهٱُرواْ َعلَٱىَٰ َعٱۡوَرَٰ ۡفٱ  أَِو ٱلَِّّ

 َ ِ َجِميعًا أَيدهَ ٱۡلُمۡؤِمنُوَ  لَعَلَّكُۡم بِأ  َوتُوبُٓواْ إِلَى ٱَّللَّ
ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَُّۚ ِۡ  .{تُۡفلُِحو َ ۡرُجِلِهنَّ ِليُۡعلََم َما يُ
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 ورحصاأها  فالحياء شعبة من اإليما .

  حتهه  أ  لههز وجهه هللا  يريههد اإلمههالم مههن المسههام أ  يتربهه  لاهه  تقهه ى

هللا رب العههالمين  ليكهه   مههن السههبعة  الضاح ههة لتعههر، لهه  فيقهه ل: رأههب أخههاو

إ  را إا . حينما تعهر، له  الضاح هة  حينمها  هللا فب إا  ي م ا الذين يظاهم

يتيسر ل  الحرام ود  قالر لاي   يتراءى له  ذلهك الم قهف حينمها تهدأ  ال همس 

شههجرة   جههدار وا مظاههة وا رو   حينمهها ياجههم النهها  العههرق وامههن الههر

 إ  لرش الرحمن....  هللا شبء يقب النا  من حر ال مس را إ  ا

إه  را إاه   مهنهم:  هللا فهب إاه  يه م ا مبعة يظاههميتراءى ل  دذا  ويجد 

هللا رب  عتٱٱٱه امٱٱٱرأم ذاَّ منصٱٱٱب وجمٱٱٱاَ ِقٱٱٱاَ إنٱٱٱق أخٱٱٱافدرجٱٱٱۡ . ..»

 .(177)« ... العالمين

ا ههق لاهه  دههذه ...  لاهه  دههذا العضههاو...  اإلمههالم يربههب المسههام لاهه  دههذ الخ 

 هللا ل ههبء  را خ ههية ليههرى الحههرام أمامهه  فيعههف لنهه   ا التقهه ى  حتهه  أأهه 

 وابتغاء ر  اأ .

ا تعف أضسهها وتحصهن هوكذلك المسامة قد تجد أمامها الحرام ميس ًرا  ولكن

                                        

والترمههذب لههن أبههب دريههرة وأبههب مههعيد  «الم طههأ»قطعههة مههن حههدي  رواه مالههك فههب  (177)

ورواه أحمد والبخارب ومسام والنسائب لن أبب دريهرة  ورواه مسهام لهن أبهب   الخدرب

سبعة يظلهم هللا ِق ظله يوم   ظۡ إ  ظله: إمام »دريرة وأبب معيد معًا. وأصب  كاماًل: 

ذا خٱره منٱه حتٱى يعٱود عادَ  وشاب نشأ ِق عبٱادم هللا  ورجٱۡ للبٱه معلٱن بالمسٱجد إ

جتمعٱٱا علٱٱى ذلٱٱك واِترلٱٱا عليٱٱه  ورجٱٱۡ ذكٱٱر هللا خاليًٱٱا تحابّٱٱا ِٱٱق هللا ِا إليٱٱه  ورجٱٱل 

ِفاضٱٱٱت عينٱٱٱاج  ورجٱٱٱۡ دعتٱٱٱه امٱٱٱرأم ذاَّ منصٱٱٱب وجمٱٱٱاَ ِقٱٱٱاَ: إنٱٱٱق أخٱٱٱاف هللا رب 

فههيك » «العٱالمين  ورجٱۡ تصٱدق بصٱدلة ِأخفاهٱا حتٱى   تعلٱم شٱماله مٱا تنفٱن يمينٱه

 (.4645( برقم )4/88لامناوب ) «القدير
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لههن أضسههها  فامتنعههت منهه   فقههال: فرجههها  كتاههك الجاريههة التههب راولدهها رجهه  

 يراأا را الك اكب  فقالت ل : ويحك  وأين مك كبها؟  نعك واالذب يم ما

 يريده اإلمالم. دذا ما

 والمساما  أ  ين أوا لا  خاق العضاو واإلحصا .يريد من المسامين 

تريده الجادايا  الحديثة المست رلة من الغهرب وال هرق  فإأهها تريهد  أما ما

دهذه ارفكهار والمضهاديم   - من أبناء اإلمالم وبناته  - أ  تنتزع من الضت  والضتاة

 ة القديمههة مههن روامههبديههدة. وتههرى أ  دههذه ارفكههار العتيقههبمضههاديم خبيثههة ج

لصهه ر التخاههف  ومههن بقايهها ااأحطههاط  وينبغههب أ  أتحههرر منههها  وأ  أحهه  

لقههدة الكبههت لنههد الضتيهها  والضتيهها   وأ  ينظههر كهه  منهمهها رلهه  اآلخههر أظههرة 

جديدة. ينبغب أ  أذيب الح اجز بهين الجنسهين  ينبغهب أ  يكه   دنهاك اخهتالط 

جامعا  وارأديهة بين ال اب وال ابة  فب المدار  وال...  حر بين الضت  والضتاة

وارمهه اق وغيردهها  ينبغههب أ  تههزول دههذه الحهه اجز العتيقههة التههب تمثهه  فههب 

 أظردم أفكاًرا بالية ومضاديم قديمة لضب  لايها الزمن.

لها  هللا تعهال  ومهن مهنة رمه ل   ولكن دذه المضاديم رأما جاء  من كتاب

هللا  أمهر    مهاو  أ  يذيب ا الحه اجز يناقضه  فه اء الذين يريدهللا لاي  ومام

 ب  ورم ل .

هللا ورم ل  رأما أرالا أ  يقيما مجتمعًا م منًا لضيضًها مصه أًا  يتربه  فيه   ر 

ك  فرل لاه  أ  الزأها حهرام  ولاه  أ  الضاح هة حهرام  ولاه  أ  الحيهاء مهن 

  ولاهه  أ  غههك (179)«يٱأتق إ  بٱٱالِير الحيٱٱاء  »  ولاهه  أ  (178)اإليمها 

                                        

وسبعو  شعبة: ِأِ لها لوَ   إلٱه إ  هللا  وأدناهٱا  اِليما  ب  »كما فب الحدي :  (178)
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ِفُظٱٱوَ  وَ }فريضههة: البصهر لبههالة وأ  حضهه  الضهرج  إِ َّ  29ٱلَّٱٱِذيَن ُهٱۡم ِلفُٱٱُروِجِهۡم َحَٰ

ٓ أَزۡ  ِجِهۡم أَۡو َماَعلَىَٰ ِِنَُّهۡم َغۡيٱُر َملُٱوِميَن{ َوَٰ ٱنُُهۡم َِٱ ]المعهارج:  [6 - 5]الم منه  :  َملََكٱۡت أَۡيَمَٰ

29 - 30]. 

 أمرأا اإلمالم أ  أغك البصر.

امهههرأة برجههه  را ومعهمههها  يختاهههب رجههه  بهههامرأة وا أمرأههها اإلمهههالم أ  ا

لرجههه  المهههرأة والمهههرأة محههرم  فهههإ  ال هههيطا  ثالثهمههها رذا اختايههها  قهههد يغهههرب ا

 يدبلب أحد أأ  ماك  من المالئكة  ال يطا  أشطر وأمهر وأخبر. بالرج   وا

خاهه ة  ويمنههع لولهههذا فههإ  اإلمههالم يسههد الههذرائع رلهه  الضسههال مههدًا  فيمنههع ا

زينتهههها وطيبهههها ولطردههها فهههب الطرقههها  التبهههرج. ويمنهههع أ  تخهههرج المهههرأة ب

 وال  ارع  تغرب الرجال  وتجذب ال با .

أ   أ  تخرج فال ينبغهب أ  تتعطهر وا ر  زينة المرأة فب بيتها  فإذا أرال 

تخضهب مهن زينتهها كمها قهال  مها يج ز لها أ  تضرب برجاهها لهيعام تتطيب  وا

{ َم َمابِأَۡرُجِلِهنَّ ِليُۡعلَ  نَ ِربۡ َوَ  يَ ۡ }القرآ :  ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ ِۡ  .[31]الن ر:  يُ

  ورأمهها يريههد أ  يمنههع «البتههرول»ا يريههد اإلمههالم أ  يضههع النههار بجهه ار 

الضسال من جهذوره مهن ألها   وأ  يسهد اربه اب التهب تههب منهها ريهال الضتنهة. 

فِّٱَف َعٱنكُۡمُۚ }يُِريٱدُ ٱرالب اإلمالم  عف الب ر  وغرائهز الب هر  َِ ُ أَ  يُ  َوُخِلٱَن َّللَّ

ُن َضِعيٗفا{ نَسَٰ  .[28]النساء:  ٱِۡلِ

                                                                                             

رواه مسهام وأبه  لاول والنسهائب  «إمااة األذى عن الَّرين  والحياء شٱعبة مٱن اِليمٱا 

 (.3096( برقم )3/185لامناوب ) «فيك القدير»لن أبب دريرة ررر  ماج   وابن

 «فهيك القهدير» متضق لاي   لن لمرا  بهن حصهين  ورواه لنه  أيًضها أحمهد وغيهره (179)

 (.3864( برقم )3/427لامناوب )
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د اء الذين يريدو  أ  أذيب الح اجز بين الضتيا  والضتيها   ويهدل   رله  

بههرامج م ههتركة لالخههتالط: حضههال  مختاطههة  وج الههة مختاطههة  وتمثيايهها  

مختاطة  ورقي فاك رب مختاا  رله  غيهر ذلهك ممها يزلم أه  مهن لالمها  

 التحضر. التحرر  ومن أمارا 

قي  لن بهرامج حكمهاء لههي    بحيه   اء الذين يريدو  لنا أ  أنضذ ماد 

أسههتقب منادجنهها مههن الغههرب  وأ  أأخههذ فاسههضاتنا لههن مدرمههة التحايهه  النضسههب  

ولن المدار  الغربية ااجتمالية  وأ  تركك وراء أفكار فرويهد ولوركهايم 

مهة فكردها  لاه  دهذه ار وماركس وأمثهالهم. دهذه الضتنهة الغربيهة تريهد أ  تضسهد

وتضسههد لايههها التقالدهها  وتضسههد لايههها مهها كها  وتضسههد لايههها أمههردا  وتضسههد 

 لايها مجتمعاتها.

لها  هللا بينها محمهد أد اء الذين يريدو  منها أ  أهدع ليننها وقرآأنها ومهنة 

   لنتبع مننهم وأسير وراء أفكاردم  شبًرا ب بر وذراًلا بذراع.لاي  ومام

 لاينا  أجاأب منا  غرباء لنا  ليس لهم مكا  فب مجتمعاتنا.د اء لخالء 

أحههن مجتمعهها  مسههامة أعتههز باإلمههالم  أعتههز بالحيههاء  أعتههز باإلحصهها  

 والعضاو  أعتز بهذه الضضائ .

كالبهههائم يتسههافدو  فههب  - والعيههاذ بههاهلل - ولكههن مجتمعهها  أخههرى ألههبحت

لهذين حاه ا لقهد الكبهت  الطرقا   د  يرال لنا أ  أك   كه اء؟  ده اء دهم ا

حريهة ...  كما يق ل    فمهاذا لهنع ا؟ حينمها تركه ا لاضته  ولاضتهاة حريهة الحهب

وهللا   ين الجنسهين  ده  حاه ا الم هكاة؟ احرية العالقا  ب...  ممارمة الجنس

لقد زال   وألبا لقالردم ومضكرودم ومصاح دم ي ك    ويقه ل بعضههم: 
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ب اآل  مههن القنباههة الذريههة  رأهههم كامهها ر  الم ههكاة الجنسههية أخههرط لاهه  الغههر

 ازلالوا شربًا ازلالوا لطً ا  كاما ازلالوا حرية ازلالوا بهيمية.

 الم كاة. الم يحا 

لمههاذا أريههد أ  أقاههد دهه اء ولنههدأا ليننهها  ولنههدأا قرآأنهها  ولنههدأا مههنة أبينهها 

 ؟لا  هللا لاي  وماممحمد 

 معتهدل  لهم يهرل لنها أ  أكه  ر  اإلمالم شرع لنا الطريق ال ما والمنهج ال

ردباأًهها أبتعههد لههن الههزواج  وأعتبههر النسههاء أجًسهها   - كمهها فههب بعههك ارليهها  -

بب إلٱى حُ »يق ل:  لا  هللا لاي  وماموأرى المرأة شيطاأًا مجسًما  ا  النبب 

. وقهال (180)«من دنياكم: النساء  والَّيب  وجعلٱت لٱرم عينٱق ِٱق الصٱلم

وأزلهه ا أزلههة الردباأيههة فههب الغاهه  والتعبههد والتزدههد رالوا الردباأيههة  ألاههذين 

وقههال اآلخههر: وأأهها فقههال مههن قههال مههنهم: أمهها أأهها فألههاب الايهه  أبههدا   - والتنسههك

:  - لتهزل النسهاء فهال أتهزوج أبهدًاأأفطهر  وقهال اآلخهر: وأأها  أل م الهددر وا

هلل وأتقٱٱاكم لٱٱه  لكنٱٱق أ ٱٱوم وأَِّٱٱر  وأ ٱٱلق  أمٱٱا وهللا إنٱٱق ألخشٱٱاكم»

 .(181)«  ِمن رغب عن سنتق ِلي  منقء  وأتيوه النساوأرلد

                                        

  لهن أأهس بهن «السنن»رواه أحمد فب كتاب الزدد  والنسائب  والحاكم  والبيهقب فب  (180)

مالك ررر  قال الحاكم: لهحيا لاه  شهرط مسهام  وقهال الحهاف  العراقهب: رمهناله جيهد  

 (.3669( برقم )371  3/370لامناوب ) «فيك القدير»وقال ابن حجر: حسن 

ردها رله  بيه   أزواج النبهب ثالثهة جهاء الحدي  متضق لاي   لن أأهس ررر  وأوله :  (181)

  فامها أخبهروا كهأأهم لها  هللا لايه  ومهاميسهأل   لهن لبهالة النبهب  لا  هللا لاي  ومام

قهد غضهر له  مها تقهدم مهن ذأبه  ومها  لا  هللا لاي  ومامتقال دا وقال ا: أين أحن من النبب 

( بهههرقم 75لانههه وب: بهههاب فههب ااقتصهههال فهههب العبهههالة )د «الصهههالحينريههها، » .تههأخر

(143.) 
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التضكيهههر فهههب الجهههنس الم هههروع  يعتبهههر اإلمهههالم الهههزواج جريمهههة  والهههم 

فهههب أمهههم  المقامههها   «ارمهههر الجنسهههب»ىجريمهههة  ر  القهههرآ  يعهههر، دهههذا 

ِِنِّق }الروحية حين يتحدا لن الصيام ولهن الهدلاء:  َوإِذَا َسٱأَلََك ِعبَٱاِدي َعنِّٱق َِٱ

  فههب دههذا المقههام الرفيههع يحههدثنا [186]البقهرة:  {اعِ إِذَا دََعٱٱا ِ  أُِجيٱٱُب دَۡعٱٱَومَ ٱلٱٱدَّ لَِريٱٌبُۖ 

َّۡ لَُكٱمۡ }لن الناحية الجنسية فيق ل:  َِٱُ  إِلَٱىَٰ نَِسٱآفِكُۡمُۚ ُهٱنَّ ِلبَٱاٞس أُِح ٱيَاِم ٱلرَّ  لَۡيلَٱةَ ٱلّصِ

 َعِلٱَم ٱ
ُ أَنَُّكٱمۡ لَّكُۡم َوأَنتُۡم ِلبَاٞس لَُّهٱنَّم ِۡ  ُكنٱتُۡم َّللَّ  َِتَٱاَب َعلَٱۡيكُۡم َوَعفَٱا َعٱنكُۡمُۖ َسٱكُمۡ تَٱانُوَ  أَنفُ تَ

ِشُروهُنَّ وَ َِۡلۡلـ َٰ  ُ لَكُۡم{ ٱۡبتََُواْ َماَن بََٰ  .[187]البقرة:  َكتََب ٱَّللَّ

يجههد حرًجهها مههن الحههدي  لههن العالقهها   فههب قاههب آيهها  الصههيام والههدلاء ا

 الجنسية.

 َحٱۡرٞث لَُّكٱۡم َِٱۡأتُواْ نَِسٱآُؤكُمۡ }اًما لام منين: ال  مععهللا ت وفب أضس الس رة يق ل

ُمواْ  ٱِر ٱۡلُمٱۡؤِمنِيَن{أِلَنفُِسكُۡمُۚ َحۡرَِكُۡم أَنَّىَٰ ِشۡ تُۡمُۖ َولَدِّ قُوجُم َوبَّشِ لََٰ َ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّكُم مد   َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ

 .[223]البقرة: 

  (182)فهب م  هع الحهرا...   ب هذلك فب الق  لام  : ما{واْ َحۡرَِكُۡم أَنَّىَٰ ِشٱۡ تُمۡ }َِۡأتُ 

 فال حرج لايك فب أب طريقة تتبعها  لتستمع بامرأتك.

هللا  لهن دهذه  كتهاب...  كتهاب الخاه ل...  رل  دهذا الحهد يتحهدا كتهاب كهريم

 يتحرج منها. العالقا   وا

لٱو أ  أحٱدكم إذا أراد أ  يٱأتق أهلٱه »يقه ل:  لا  هللا لاي  ومهاموالنبب 

                                        

وبنح  دذا قال أد  التأوي  أمثال: ابن لبها   ولكرمهة  ومجادهد  وقتهالة  والسهدب  ( 182)

. مصهطض  الحابهب  ( ط393 - 2/391) «تضسهير الطبراأهب»قه الهم فهب أوغيردم. اأظهر 

( 16671 - 16656( اآلثههار )510  3/509ابههن أبههب شههيبة ) «الكتههاب المصههنف»وفههب 

 . لار الكتب العامية ببيرو . ط
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لتنٱا  ِِنٱه إ  زر جنبنا الشٱيَّا   وجنٱب الشٱيَّا  مٱا هللا  اللهم لاَ: بسم

حتهه  فههب دههذه  .(183)«ل ٱٱى بينهمٱٱا ولٱٱد مٱٱن ذلٱٱك لٱٱم ي ٱٱرج الشٱٱيَّا  أبٱٱدا

ينسه  المسهام ربه : أ  يهذكره  ... لحظة لفن ال ه ة  ا الاحظة. لحظة الغريزة

ويدل ه ليتغاب لا  ال يطا   وبذلك ينتق  ارمر من لم  غريزب بحهت رله  

 م  لبالب مقص ل.ل

رجًسا  رأما تكه   قهذارة ورجًسها  يرى الناحية الجنسية قذارة وا اإلمالم ا

مها رذا و هعها فهب الحهالل فههب لبهالة  أحينما يتجاوز بها الحالل رل  الحرام. 

 وأجر. ودب لدقة  وفيها مث بة

الصحابة لهن أأه اع مهن الصهدقا    لا  هللا لاي  ومامولهذا حدا النبب 

قهههال ا:  «فهههب الجمهههاع لهههدقة» «وِٱٱٱق ب ٱٱٱ  أدكٱٱٱم  ٱٱٱدلة»لههههم:  ثهههم قهههال

أرأيٱٱتم لٱٱو » هللا أيههأتب أحههدأا شههه ت   ويكهه   لهه  فيههها أجههر؟  قههال: رمهه ل يهها

وضعها ِق حرام أكٱا  عليٱه وزرف ِكٱذلك إذا وضٱعها ِٱق الحٱلَ كٱا  لٱه 

 تحتسب   الخير؟  يعنب: أتحتسب   ال ر وا(184) «أجر

ينههزل رله  واقهع النهها   ويعهرفهم أمهه ردم  أب ليهن دهذا الههدين العظهيم الهذب

 بصراحة بال م اربة.

اإلمههالم يربههب النهها  تربيههة جنسههية منههذ الصههغر  يههتعام ذلههك المسههام حينمهها 

                                        

رواه أحمهد  والبخهارب  ومسهام  وأبه  لاول  والترمهذب  والنسهائب  وابهن ماجه   لههن ( 183)

 (. 7404( برقم )5/306لامناوب ) «فيك القدير»ابن لبا  رررب 

ل هللا  ذدهب أده  أ  أاًما قهال ا: يها رمه »رواه مسام من حدي  أبب ذر ررر  وأول : ( 184)

لان وب: باب فب بيا  كثرة طهرق الخيهر  «ريا، الصالحين»اأظر ...«  الدث ر بارج ر

 (.120)( برقم 69)د 



 245 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

يدر  أه قك ال  ه ء  أو م جبها  الغسه   أو الحهيك أو النضها   أو غيهر 

ذلك  فيتعام كثيًرا من دذه ارم ر. ولكن  يتعامها فهب جه  ريجهابب أظيهف  بعيهد 

رة الم لبهة المهذبهة  ن ذلك الج  الخبي  الم ب ء. يتعام العبارة النظيضة  العبهال

َمۡسٱٱتُُم ٱلنَِّسٱٱلبهها  رررب فههب ق لهه  تعههال :  كمهها قههال ابههن  [43]النسههاء:  {آءَ }أَۡو لََٰ

  قههال: الامههس والمههس والمالمسههة فههب القههرآ  كنايههة لههن الجمههاع  [6]المائههدة: 

تعبيهر فهب . أب يعاهم النها  ألب ال(185)شهاءهللا كريم يكنهب لمها شهاء بمها  ولكن

يخدش الحياء  فيتحهدا لنهها بهألطف العبهارا  وأرق  دذه ارم ر  يريد أ  ا

 الكاما .

 يريده اإلمالم. دذا ما

 ت جد م كاة ألاًل فب إ  اإلمالم. اإلمالم يح  دذه الم كاة  ب  ا

ارمهه ر  يعههرو دههذه جتمعًهها مسههاًما فطريًهها بسههيًطا  ايهه م كهها  المجتمههع م

تاك العالا  الغربية  كاأت أمه ره تهتم  تاك ارفكار المست رلة  وا ية واالدخا

رمههراو.  تكاههف وا الههزواج يهتم بسههه لة لو  تعقيههد وابسهه لة ويسههر  وكهها  

يصهنع ذلهك م هكاة   مهن واحهدة رذا احتهاج رله  ذلهك  واوالرج  يتزوج أكثهر 

ة ولكن المضاديم الدخياة تريد أ  تغيهر مع المرأة الثاأي مع المرأة ارول  وا وا

 دذا المجتمع.

د اء الذين يريدو  أ  يغيروا التركيب اإلمهالمب لههذا المجتمهع  يريهدو  

 .«التط ر»أ  يدخا ا لاي  مضاديم جديدة  بامم دذا الصنم الجديد الذب يسم  

                                        

ط.  (105 - 5/101) «تضسهيره»ود  الذب اختاره ابن جرير الطبرب ورجحه . اأظهر  (185)

 مصطض  البابب الحابب. 
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 يعرف   رول دذا الدين. يعرف   رول دذا المجتمع  وا د اء ا

ل قهدًا وكبتًها  ويق له  : الهذب  ين يسهم   كه  تصه   وكه  تعضهفد اء الهذ

أمها الهذب أطاهق ل هه ات  العنها  ومهار وراء   يمار  الجنس مكبه   معقهد ا

 غرائزه  فهذا رأسا  لصرب  متحرر  رأسا  خال من العقد 

حينما رأى اإلغراء ي ًما ورأى التهديد ي ًما آخر  ومهن  لاي  السالمي مف 

  ي مهف الهذب ي اجه  دهذا كاه  (186)تق ل وتضع  وأ  تهدل وتنضهذامرأة تماك أ  

ٱۡجُن أََحٱبد بإيما  الق ى وق ة الم من  ولجأ رل  رب  لاليًا مستعيذًا  ََ َرّبِ ٱلّسِ }لَا

ٱٱا يَٱٱۡدُعونَنِٓق    ي مههف الصههديق كهها  معقههدًا فههب أظههر [33]ي مههف:  ِه{إِلَۡيٱٱإِلَٱٱقَّ ِممَّ

 لكن متحرًرا....  لامرأة لكا  متحضًراد اء  كا  مكب تًا  ل  امتجاب 

بيههة  دهه اء المغههزوو  بههالضكر الغربههب وبالثقافههة الغربيههة وبالحضههارة الغر

يقبه   دًا أ  ي ثروا لا  مجتمعاتنها  ايقب  منهم أب يك أ    ولكن ا ليك أ ا ما

منهم أبدًا أ  ينقا ا دذه ارفكار الخبيثة النجسة رل  مجتمع مسام يعتز بإمهالم   

ويعتز بتقاليده  ويعتز بضضهائ  العضهاو واإلحصها   ويهرى أ  حمايهة ال هرو 

 وحماية العر، من أخالق الرجال الم منين.

تعرو شي ًا امم  العر،  أو امم  ال هرو  حته   ر  الحضارة الغربية ا

أهرى فيهها كامهة تعبهر لمها تعبهر لنه  الكامهة  لذين لرم ا دذه الاغا  قال ا: اا

يماثهه  دههذه  لاغهها  مههاي جههد فههب دههذه ا   ا«ال ههرو»أو  «العههر،»العربيههة 

 ر: لالكامة التب يق ل فيها ال ا

                                        

َودتدهُع }... حينما قالت:  (186) ۡۡ َمآ َءاُمُرجُع لَيُۡسٱَجنَنَّ َولَيَكُوٗنٱِسهِۦ َِ نَّفۡ َعن َولَقَۡد َرَٰ ٱَن ۡلۡستَۡعَصَمُۖ َولَ ِن لَّۡم يَۡفعَ ا ّمِ

ِرينَ  َِ  .[32]ي مف:  {ٱلصََّٰ
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ألههههههه   لر هههههههب بمهههههههالب 

 لأسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أ ا

 

هللا بعهههد العهههر، فهههب  ا بههارك

 المههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال

 

 احتههههال لامههههال ر  أول فأكسههههب 

 

ولسههههههههت لاعههههههههر، ر  أولب 

 بمحتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال

 

 رذا  اع العر، فال يع ،  ولكن المال قد يع ،.

تتص  بنها  تمت رلينا وا بحضارة غربية لخياة  بأفكار اد اء يأت   رلينا 

 أعرفها. وا

د  يريدو  أ  أك   ل رة كص ر ذلك المجتمع؟ د  يقب  أحهد منها بهذلك 

لبني  وبنات   د  يقب  أحد منا لزوجت  أو رخت  أو رمه   أ  تكه   مثه  النسهاء 

د بعضهكم دنهاك وغيردا؟ وقد شهاد فب أوربا وأمريكا والس يد والنرويج ولند 

 شادد فب أثناء رحالت  وج ات . ما

 ... د  يريدو  أ  أك   كتاك المجتمعا  حذو القذة بالقذة أو النع  بالنع 

أتمائنا رلظم لين  ورفض  رمه ل  ولخيهر أمه   الاينا أ  أعتز به يتنا وب

هللا تعههال  ومههن مههنة  ور  مسههتق  فاسههضة حياتنهها  ومههنهج مهها كنا مههن كتههاب

 ينس . يض  وا عص م الذب استقب منهاج حياتنا من المصدر المرم ل   أ

أو مهن غيردمها  فههنحن  «مههاركس»أو مهن  «فرويهد»ر  كهاأ ا يسهتق   مههن 

ُۡ ِمٱۢن بَٱۡيِن يَدَۡيٱِه تِيٱِه ٱۡلبََٰ  َّ يَأۡ }  ومهن كتهاب لايه  السهالمأستقب من ددب محمهد  َِّٱ

ۡن َحِكيمي  َو َ  ۡٞ ّمِ {ِمۡن َخۡلِفِهۖۦُ تَنِيي  .[42]فصات:  َحِميدو

أحن أرفك دذا ااختالط العصرب ال ائن  الهذب يريهد أ  يمهزق الهروابا 

هللا  ويسهقا  حهرم الح اجز بين الجنسين  وأ  يح  ماوارلرا،  وأ  يذيب 

 هللا. فر، ما

هللا لهن أميهر    ور هب«رمهالمنا»أعتهز به  ده   أحن مجتمع مسام  ك  مها
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هللا باإلمهالم  فمهمها أطاهب  ل قه  فألزأهاذا أالم منين لمر حينما قال: أحن كنه

 هللا. العز بغيره أذلنا

هللا تعهال  لههب ولكهم  فامههتغضروه رأه  دهه  الغضهه ر  مههتغضراقه ل قهه لب دهذا  وأ

 الرحيم  والل ه يستجب لكم.

* * * 
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 معاكسة الضتيا  لاضتيا  -15

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

 زلنا أكرر وأقرر: تحدثنا وكررأا وا

مههة ليسههت الثههروا  أ  ال ههباب دههم ثههروة ارمههة الحقيقيههة  ألظههم ثههروا  ار

الماليههة مههن الههذدب ارمهه ل  أو الههذدب اربههيك  أو الههذدب ارلههضر  ألظههم 

أهههم الههذين الثههروا  دههب الثههروة الب ههرية  وألظههم دههذه الثههروة دههم ال ههباب  ر

 مة  دم الذين يجسدو  المستقب .يمثا   غد ار

دهم؟ وكيهف دهم؟  رذا أرل  أ  تعرو مستقب  أمة  فهاأظر رله  شهبابها: أيهن

دب أدهدافهم وغايهاتهم  دب اتجاداتهم وأحالمهم؟ وما خاقهم وما كهم؟ وما وما

 فب الحياة؟

أمة مكت ب لهها أ  من خالل ذلك تستطيع أ  تحكم لألمة أو لايها: د  دب 

 مكت ب لايها أ  تنحدر وتهبا؟ ترق  وتصعد؟ أم

 إادرة م مضة بين ال باب:

   ارمة دم شبابها.االكتاب ي قرأ من لن اأ   ولن 

أب وهللا أ  أههرى بعههك الظههادر الم مههضة بههين شههباب أمتنهها  فههب ءولهههذا مهها

 باللأا أحن العرب والمسامين  وفب بالل الخايج خالة.

هههها الجبههين  مهههن تاههك الظههه ادر أجههد إههادر تتضتهههت لههها القاههه ب  وينههدى ل
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أتاق  رمائ  مهن أجاه   ل هرا  ول هرا  مهن تاهك الرمهائ  التهب أزال  ا ما

دن  ولانساء فب قعر بي تهن  لهن ت ك  من معاكسة ال باب لاضتيا  فب خدور

أحهن المسهامين  - هللا لاينها به . ولألمهف ريق الهاتف  دذا الجهاز الذب أأعهمط

يسهه  لم أخترل   رأما اخترل  الخ اجا  لنا  يقرب البعيهد  و - وأحن العرب

 .تعال هللا  الصعب  وي فر الجهد وال قت  أعمة من

هللا لاهه  دههذه النعمههة.  هللا كضههًرا  لههم ي ههكروا ولكههن أأاًمهها منهها بههدل ا أعمههة

هللا وير هاه. أمها  هللا  فيما يحب هللا لا  النعمة أ  تستخدمها فب طالة وشكر

ن كضرأها هللا  فيمها لهيس مهن شهأأها. أحه يغضهب كضر النعمة فأ  تسهتخدمها فيمها

   فامتخدم كثير من شبابنا دذه النعمة فب غير م  عها.لز وج هللا  بنعمة

امههتخدم دا فههب اإلمههاءة رلهه  ربهها  البيهه    رلهه  الضتيهها  مههن بنهها  ارمههر 

التهب يأمه  لهها  والعائال   حت  شكا النساء وشهكا الرجهال مهن دهذه الظهادرة 

 إأساأية رأسا .تايق ب تايق بإمالم مسام  ب  وا الحر الكريم  وا

تجههد دههذا الههذب يزلجههها بالمكالمهها  تاهه   - هللا فههب أمهها  - فتههاة فههب بيتههها

المكالما   أحياأًا بألضاإ مخيضة وكاما  بذي ة  وأحياأًا أخرى بكاما  معسه لة 

 مزيضة  يحاول أ  يسرق بها قاب الضتاة الساذجة.

 كثر  من  ال ك ى. ممعنا ب   وما دذا ما

لامته  مهن اإلخهه ة المسه ولين لههن  وزال الهداء لاهة  مههال الطهين باههة  ثهم زا

منههذ أمههابيع  مههن معاكسهها  أخههرى فههب ارمهه اق  «ال ههرطة معههك»برأههامج 

والطرقا  العامة وأماكن التجمعا . شباب فهارغ   لهابث   يالحقه   النسهاء 

  ممهها يههدل لاهه  فقههدا  ينويالحقهه   الضتيهها   بههالكالم الجههارل وبههالاض  البههذ
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إ  ممٱا أدرك النٱاس مٱن كٱلم »: لا  هللا لايه  ومهامالنبب  الحياء  وقد قال

قهد الحيهاء ولهم ف  أب مهن (187)«شٱ ت لم تستح ِا ٱن  مٱا النبوم األولى: إذا

ي هاء  فاهيس فهب لاخاه   فايضعه  مهامهن النها    مهن أضسه  وا هللا وا يستا من

 .يرلل  ما

 رذا لههههم تخههههم لاقبههههة الايههههالب

 

 ت ههاء ولههم تسههتحب فالههنع مهها

 فهههب الهههدين خيهههر وهللا مهههافهههال  

 

 وا الهههههدأيا رذا ذدهههههب الحيهههههاء

  (189)«والحيٱٱٱاء شٱٱٱعبة مٱٱٱن اِليمٱٱٱا »  (188) «حيٱٱٱاء مٱٱٱن اِليمٱٱٱا لا» 

 .لا  هللا لاي  ومام  كما قال النبب (190)«يأتق إ  بِير الحياء  »و

خاههق لنههده  ي ههاء ا ي ههاء  ويصههنع مهها يضعهه  مهها ولكههن الههذب فقههد الحيههاء

                                        

لن ابن مسع ل ررر  ورواه أحمهد أيًضها ماج   ب  لاول وابنأرواه أحمد والبخارب و (187)

كمهها ذكههر العالمههة  ليسههت فههب روايههة البخههارب «ارولهه »لههن حذيضههة ررر  لكههن ق لهه  

 (.4296)برقم  (2/540) «فيك القدير»ينظر   المناوب

لامنههاوب  «فههيك القههدير»رواه البخههارب  ومسههام  والترمههذب  لههن ابههن لمههر رررب  (188)

 (.3859)برقم  (3/426)

به  لاول والترمهذب أقطعة من حدي  أبهب دريهرة ررر  الهذب رواه البخهارب ومسهام و (189)

شٱٱعبة   - أو ب ٱٱ  وسٱٱتو  - اِليمٱٱا  ب ٱٱ  وسٱٱبعو »وأصهه :  ماجهه   والنسههائب وابههن

ِأِ ٱٱلها لٱٱوَ   إلٱٱه إ  هللا  وأدناهٱٱا إمااٱٱة األذى عٱٱن الَّريٱٱن  والحيٱٱاء شٱٱعبة مٱٱن 

فههيك »و  (1801  )(1577)بهرقم  «المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب والترديهب» «اِليمٱا 

 (.3096)برقم  (3/185) «القدير

فههيك »متضههق لايهه  لههن لمههرا  بههن حصههين ررر  ورواه لنهه  أيًضهها أحمههد وغيههره  (190)

 «المنتقه  مهن كتهاب الترغيهب والترديهب»و   (3864)بهرقم  (3/427لامنهاوب ) «القدير

. ومرال الحدي  كما أو ا العالمة المناوب: ا  من امتحيا مهن (1576)( برقم 2/707)

يك   حياره من رب  أشد  فال يضيع فريضة النا  أ  يروه ياتب بقبيا  للاه ذلك رل  أ  

 وا يرتكب خطي ة.
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 خ و يقمع . لق  يمنع   وا خاق يرلل   وا حياء  ا  مير وا وا

 مجتمعا  اإلمهالم والعروبهة - كاأت لتحدا فب مجتمعاتنا دذه الظ ادر ما

يحدا فب بالل الكضهر  فهب بهالل التحاه  واإلباحيهة  رأه  رذا حهدا  قا. دذا ا -

تهاة أو رجه  فشبء من دذا يك   لالة باتضاق الطرفين. أما أ  يسير فته  وراء 

 يحدا. ا   يعاكسها رغم أأضها  فهذا مارأةوراء ام

 لالة دذه الظادرة لا   عف الدين:

ولاه  قاهة  لاه   هعف اإليمها   - يهدل أول مها - لالم يدل دذا؟ يهدل دهذا

 الدين  وأ  دذه الضمائر فرغت من التق ى.

حسهاب    ويرجه   ل  كا  مثه  ده اء النها  وده اء ال هباب يخهاف   هللا 

اجتهههرأوا لاههه  أ  يصهههنع ا  ك  ومهههافعاههه ا ذلههه خهههرة  مهههاويخ ههه   الهههدار اآل

 .لز وج هللا  من تق ى...  يصنع  . ولكن قا بهم خراب من اإليما  ما

 لالتها لا   عف الخاق:

ولل دهههذا ثاأيًههها لاههه   هههعف الخاهههق  و هههعف المهههروءة والرج لهههة  فهههإ  

ير ه  دهذا  رأه  يخ ه   يضعه  دهذا  وا إلأسا  ال ريف الكريم ارخهالق اا

 رذا فع  دذا ببنا  النا  أ  يضع  ذلك ببنات .

الذب يقتهرو دهذه السهي ا  المنكهرا  أ  يضعه  ذلهك  أا تخ   أيها ال باب 

بحرماأك كما فعات بحرما  اآلخرين؟ أا تخ   أ  يعاقبك القدر ارلا  بهأ  

س رحهدى محارمهك؟ أا يساا شابًا آخر يعاكس أختك  أو يعاكس أمك  أو يعاك

 تحب لنضسك؟ ماتحب لانا  

 تكره لنضسك؟ أا تكر لانا  ما
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 - لا  جادايته  - الضار  ال الر  أحد أبطال الجاداية - بن شدال ر  لنترة

 يايقن فكا  يق ل:  لنده فضائ  وأخالق تحجزه لما ا كا 

أغ هههههه  فتههههههاة الحههههههب لنههههههد 

 (191)حاياههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

 أغ هادا ورذا غزا فب الجيم ا

وأغهههك طرفهههب  ر  بهههد  لهههب  

 جههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارتب

 

 يههه ارب جهههارتب مأوادههها حتههه 

ينظههر رليههها  رأهه  يههرى أضسهه  حارًمهها لاهه  امههرأة جههاره   يغههك طرفهه   ا 

 ولا  بنت جاره.

 بارخالق  فإ  دم ذدبت أخالقهم ذدب ا.   بنرأها ارخالق  وارمم ت  

 رذا ألههيب القهه م فههب أخالقهههم

 

 فهههههأقم لاهههههيهم مأتًمههههها ولههههه يال

 العايا:لالتها لا  فراغ النضس من المث   

ويدل دذا لاه  فهراغ الهنضس مهن المثه  العايها  فمثه  ده اء له  كها  لنهددم 

... لرمههالة  ردههداو لظيمههة...  لهه  كههاأ ا يعي هه   آلمههال كبيههرة...  طم حهها 

فكروا فب ذلك. ولكن ده اء فرغه ا مهن التعاهق باآلمهال  ي لوأها فب الحياة  ما

 العظيمة.

الصحابة وشباب السهاف الصهالا:  كا  يضكر في  شباب ل  فكروا فب مث  ما

الثامنهة  م وفيه  بعهك كبهار الصهحابة وده  ابهنبهن زيهد الهذب قهال الجهي أمامة

السهابعة  ب قال الجي ش لضتا الهند وده  ابهنبن القامم الثقضب الذ ل رة  ومحمد

 ل رة  وقال في  ال الر: 

   السهماحة والمهروءة والنهدىر

 

 بهههن محمهههد بهههن القامهههم لمحمهههد

                                         

أب: أزور الضتههههاة ابنههههة الحههههب فههههب حضههههرة زوجههههها رلايههههة لج اردهههها وقرابتههههها  (191)

 .«القر اوب»
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 لسهبع ل هرة حجهةقال الجي ش 

 

 يههاقرب ذلههك مهه للًا مههن م لههد

ولهم قال الجي ش رل  بالل لم يمكن يعرفهها قبه  ذلهك  ولكنه  خا هها بجي ه   

 السابعة ل رة. يبال  ود  ابن

جيه  ثه رة المسهاجد  ...  يضكهر فيه  أطضهال الحجهارة وله  فكهروا فهب مثه  مها

يتاقههه   الهههذين يقهههاوم   رلهههاد اليهههه ل بالحجهههارة يقهههذف أها  بصهههدوردم 

فعاه ا    له  كها  لنهددم مثه  دهذه الهمهم مهاالرلاد  بعظامهم تكسر بالبنهالق

 مثاما فعا ا.

جيه ش اليهه ل  - لند شهباب اليهه ل وبنها  اليهه ل ما ب  ل  كا  لنددم مث 

دهه اء  - التههب قهرتنهها مههرا  كثيههرة تتكهه   مههن شههباب وشههابا  وبنههين وبنهها 

ومههن ال ههمال ...  ومههن الغههربمههن ال ههرق ...  الههذين جههاءوا مههن دنهها ودنههاك

  «رمههرائي »والجنهه ب  وتركهه ا ارقطههار التههب يعي هه   فيههها  ليقيمهه ا لولههة 

يكتض   بإمرائي  الصهغرى  به   ... لا  أشالئنا. ودم ا ليقيم أا لا  أأقا نا

  دكهذا زلمه ا «ماك رمرائي  من الضهرا  رله  النيه »ين دو  رمرائي  كبرى: 

 أ  الرب ألطادم.

فعاه ا   ل شباب اليه ل وبنا  اليه ل  مهاد اء طم ل مث  طم ل  كا  لند

 الذب فعا ا  لكن أأضسهم فارغة من ك  طم ل.

بكتههاب أههافع ...  . بريا ههة تقهه ى أجسههامهم.. لهه  شههغا ا أأضسهههم ب ههبء ينضههع

بالعمهه  فههب جمعيههة لاميههة أو جمعيههة خيريههة  أو ...  به ايههة أافعههة...  يقرأوأهه 

لههنع ا  بعههك طههاقتهم  لهه  اشههتغا ا بهههذا مهها يهههاجمعيههة اجتماليههة  يضرغهه   ف

مههاروا فههب الطرقهها  لههابثين ادههين  فههب غمههرة مههاد    الههذب لههنع ا  مهها
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 .[72]الحجر:  ُرَك إِنَُّهۡم لَِفق َسۡكَرتِِهۡم يَۡعَمُهوَ {لَعَمۡ }

لقههد للنهها دههذا لاهه  أ  دنههاك فراًغهها رديبًهها لههدى دهه اء ال ههباب  لههيس فههراغ 

 ا.ذلك  ود  أشد خطرً وقت فقا  ب  فراغ أضس ك

لها  دناك فراغ وقت  وفرغ ال قت أعمة لمن يسهتضيد منه  كمها قهال النبهب 

نعمتٱٱٱٱا  مَبٱٱٱٱو  ِيهمٱٱٱٱا كثيٱٱٱٱر مٱٱٱٱن النٱٱٱٱاس: الصٱٱٱٱحة »: هللا لايهههه  ومههههام

 ي لو  شكردما. يعرف   قيمة داتين النعمتين  وا ولكنهم ا (192)«والفراغ

 ولكن أدم من فراغ ال قت: فراغ النضس.

أض مهم فارغة من القيم الرفيعهة  لهيس لهديها شهبء ي هغاها  ومهن لهم د اء 

 ي غ  أضس  بالحق شغات  أضس  بالباط .

 تتههرك فارغههة     النضهه   اومههن تههرك أضسهه  فارغههة  ل ههم فيههها ال ههيطا

أ  تمأل ب بء  فإذا لم يكن دذا ال بء خيًرا كا  شًرا  ورذا لهم يكهن دهدى بد  ا

 ا كا  باطاًل.كا   الًا  ورذا لم يكن حقً 

دههذا المسههاك المنحههرو لاهه   ههعف الههدين  و ههعف الخاههق  وفههراغ  للب 

 النضس.

  عف التربية ارمرية من الصغر:

ذلههك أيًضهها لاهه  قاههة ارلب  ومهه ء الت جيهه   ولاهه   ههعف التربيههة  وللب 

لنههدأا: لهه  كهها  وراء دههذا الضتهه  أب ي ههعر بمسهه وليت  لنهه   يرلههاه ويحسههن 

                                        

فههيك »لههن ابههن لبهها  رررب  ماجهه   رواه البخههارب والترمههذب و النسههائب وابههن (192)

 (.9280)برقم  (6/288لامناوب ) «القدير
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  منههذ أع مههة أإضههاره لاهه  التههدين  والتمسههك بقههيم ب ربههاه ولامهه... أ ت جيههه 

الدين  وغر  في  حب الخير  وكرادية ال ر  وزرع في  الرغبة فهب الضضهياة 

يجه ز  دهذا حهالل  ودههذا ا والنضه ر مهن الرذياهة  ولامه  أ  دهذا يجهه ز ودهذا 

ولام  أ  يصاب منذ مبع منين و هرب  أو دهدله بالضهرب لاه  تهرك   حرام

ه وتهتم به  وبتأليبه  وتربيته   نين. ل  كا  دناك أمرة ترلاالصالة بعد ل ر م

 حدا مث  دذا. ما

أ  تههأتب بههد  ا ا مدههذا حصههار غههر  مههبء  دههذه أتيجههة لمقههدما . المقههد

تجنهب  ا ال هر. وكمها قهال العهرب: رأهك ايحصد ر جها  من يزرع ال ر ابنتائ

 من ال  ك العنب 

 بهر  ده  السهبب فهب دهذه عف التربية ب الصغر  و عف الرقابة فهب الك

 تكبر  محدولة ثم تنت ر. ااأحرافا   التب تبدأ لغيرة ثم

كلكٱٱم راع ومسٱٱؤوَ عٱٱن رعيتٱٱه  اِلمٱٱام راع »دههذه مسهه ولية ارمههرة: 

ومسٱٱٱؤوَ عٱٱٱن رعيتٱٱٱه  والرجٱٱٱۡ راع ِٱٱٱق أهلٱٱٱه ومسٱٱٱؤوَ عٱٱٱن رعيتٱٱٱه  

 .(193)«...  والمرأم راعية ِق بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

ادتمام  دنهاك  هعف فهب الرقابهة ارمهرية. ال لهد يسههر لألمف ليس دناك 

يعههرو ارب شههي ًا. مههن ألههدقاره؟  بعههد منتصههف الايهه   أيههن يسهههر؟ ا ارلهه  مهه

تكه   المصهيبة مهن ألهدقاء السه ء الهذين دهم  ا مهايعرو لنه  شهي ًا. وكثيهرً  ا

                                        

والِٱادم راع »لمر رررب الذب رواه البخارب ومسهام  وتتمه :  ابن قطعة من حدي  (193)

المنتقه  مهن » «.ِق ماَ سيدج ومسؤوَ عٱن رعيتٱه  وكلكٱم راع ومسٱؤوَ عٱن رعيتٱه

 (. 1108( برقم )2/553) «كتاب الترغيب والترديب
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شههياطين اإلأههس  وقههد يك أهه   شههًرا مههن شههياطين الجههن  يزينهه   لهه  الغ ايههة  

مثاه   - أو جاهيس السه ء -   الباط  وال ر والضسهال  ولهديق السه ءويزين   ل

 .(194)كمث  أافل الكير  ر  لم يحرقك بناره ألابك لخاأ 

تراقهههب بناتهههها. المغهههرو، أ   لدههها  واتراقهههب أوا ارمهههرة فهههب غضاهههة ا

يختبن أحد ويسهتخدم   ا  فب البيت يراه الجميع  حي  اي  ع الهاتف فب مك

 اآلخرو .يعام  حي  ا

 من رقابة  دذه مس ولية.بد  ا بد من يقظة  ا

ثههم يتركهها حههباهم   «أبنههاء وبنهها »ليسههت مهمههة ارب وارم أ  يخاضهها أوالًا 

ٓأَيدَها }هللا تعال  يق ل:  يدريا لنهم شي ًا  ا  ر  لا  غاربهم  وا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٱواْ يََٰ

 .[6]التحريم:  َولُودَُها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرمُ{ِليكُۡم نَاٗرا َوأَهۡ  لُٓواْ أَنفَُسكُمۡ 

كمها أأهك مسهه ول أ  تغهذب أوالك وته فر لهههم الطعهام وال هراب والابهها   

مٱٱا نحٱۡ والٱٱد ولٱٱدج »لب وحسهن التربيههة  كمها جههاء فههب الحهدي : وفهر لهههم ار

  أفض  أحاة وأفض  لطيهة وأفضه  دديهة ودبهة (195)«أِ ۡ من أدب حسن

                                        

دذا معن  ما جهال به  الحهدي  النبه ب الهذب رواه البخهارب لهن أبهب م مه  ارشهعرب  (194)

مثۡ الجلي  الصالح والجلي  السوء كمثۡ  احب المسٱك وكيٱر »ررر  وأص  كاماًل: 

الحداد    يعدمك من  احب المسك إما أ  تشٱتريه أو تجٱد ريحٱه  وكيٱر الحٱداد يحٱرق 

بهرقم  (5/507لامناوب ) «فيك القدير»اأظر:  .«بيتك أو ِوبك  أو تجد منه ريًحا خبيثة

(8130). 

رواه الترمذب لن لمرو بن معيد بن العاد وقال: حسن غريب  ورواه الحاكم لنه   (195)

وقال: لحيا  فرله الهذدبب وقهال: به  مرمه   هعيف  ورواه الطبراأهب لهن ابهن لمهر 

فهيك » .«تهاريلال»لازيًها لابخهارب فهب  «ال هعب»وفي  راو متروك  ورواه البيهقب فهب 

 (.8118( برقم )5/503لامناوب ) «القدير
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لب الحسههن  يجاههب لههك الههذكرى الحسههنة فههب الههدأيا وفههب تهههديها رلهه  ولههدك: ار

 اآلخرة.

أمهها مهه ء ارلب فههال يجاههب لايههك را الاعنههة فههب الههدأيا واآلخههرة  مههيق ل  : 

هللا ولعن من أأجب  ولهم يحسهن تربيته . ولهد السه ء يجاهب لاه  أداه  لعنهة  لعن 

 الدأيا واآلخرة.

  عف التربية المدرمية:

شههك خاهه   المسهه ول وحههده  فهنههاك ا مههرية دهه ولههيس  ههعف التربيههة ار

وقص ر فب التربية المدرمية. المدرمة لم تعد تق م بدوردا المن  ل فهب حسهن 

وال رلهه  الخيههر وتن هه تهم لاهه  الضضههائ . وكأأمهها ألههبحت مجههرل ت جيهه  ار

مكا  ياتقب فيه  اروال  لنح هب ررومههم بهبعك المعا مها   ليضرغ دها لنهد 

  أ  يكهه   لمهها تعامهه ه أثههر يههذكر فههب تثقيههف اامتحاأهها  لاهه  اروراق  لو

 لق لهم  أو تهذيب أض مهم  أو ترقية ما كهم.

الهذب يربهب التالميهذ بحالهة أكثهر  «المعام القدوة»لقد فقدوا فب أكثر ارحيا  

مما يربيهم بمقال   وي ثر فيهم بسها ك  وحبه  ول اطضه  وحسهن تعاماه  معههم  

 ي لبهم بالقي  والقال.وأب ت  لهم  وغيرت  لايهم  أكثر مما 

  عف الرقابة ااجتمالية:

ية  دناك  عف الرقابة ااجتماليهة  فهالرأب رج ار  عف الرقابة ارمبو

 العام فب اإلمالم مس ول.

اإلمهههالم جهههاء بهههارمر بهههالمعروو والنههههب لهههن المنكهههر  وجعههه  المجتمهههع 

ُت بَۡعُ هُ وَ }مس وًا بعض  لن بعك  ُۚ يَٱۡأُمُروَ  ٱۡلُمۡؤِمنُوَ  َوٱۡلُمۡؤِمنََٰ ۡم أَۡوِليَٱآُء بَۡعٱ و
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 .[71]الت بة:  بِۡلۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَ  َعِن ٱۡلُمنَكِر{

من  همير اجتمهالب يقه   يعهرو المعهروو بد  ا بج ار الضمير الضرلب

 أ  يتدخ  الرأب العام.بد  ا وينكر المنكر  فإذا وجد منكر شاع بين النا 

ويرى أمامه  الضسهال ويغهك طرفه  لنه   شأأب؟  أما أ  يق ل ك  رأسا : ما

 ويسكت لاي   والساكت لن الحق كالناطق فب الباط   رأ  شيطا  أخر .

 تتكام؟  كيف تدع المنكر أمامك وا

ينكر لايهم النها ؟ لمهاذا  يضعا   فب الطرق لماذا ا ما د اء الذين يضعا  

 يك   النا  أشداء لايهم فب الحق؟ ا

احرمهها  رذا اأتهكههت  وأ  النهها  مههن يغضههب للهه  وجههد دهه اء أ  دنههاك 

يضع . ولكهن النها  مهابي     اجترأ أحددم أ  يضع  ما يسكت   لا  ذلك  ما ا

 ك  يق ل: أضسب أضسب.

 يج ز دذا فب مجتمع مسام يت ال  بالحق  ويت ال  بالصبر. ا  ا

فيهه . لههيس دنههاك مسهه ولية فرليههة المجتمههع المسههام مسهه ول لمهها يجههرب 

  َّ تُِصٱٱيبَنَّ َوٱتَّقُٱٱواْ ِِۡتنَٱٱةٗ }كههن بج اردهها ت جههد مسهه ولية اجتماليههة: شههك  ول وا

 َوٱۡعلَُمٱٓواْ أَ َّ ٱ
ُۖ
ٗة َ َشٱِديدُ ٱۡلِعقَٱابِ ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ِمنكُۡم َخآ َّ حينمها تنهزل  [25]ارأضهال:  {َّللَّ

 النقمة تأخذ الجميع: الذين فعا ا المنكر  والذين مكت ا لاي .

 الرقابة ااجتمالية. بد أ  تق ى ا

 مس لية الضتيا  فب زيهن وحركاتهن:

 بد أ  أ ير رلي  دنا: ا دناك أمر
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د  أ  كثيهًرا مهن النسهاء والضتيها  الالتهب يظههر  فهب الطرقها  والمجهامع 

 وارم اق  يكن لا  مظهر يغرب بالمعاكسة.

 المههرأة المحت هههمة  والضتههاة الماتزمهههة  التههب تاتهههزم ألب اإلمههالم فهههب زيهههها

ولبامها  فب م يتها وحركاتها  فب كالمها رذا تكامهت  فهب أظرتهها رذا أظهر  

يمكههن أ  يطمههع فيههها   ههت  فههب حركتههها رذا تحركههت. دههذه اها رذا ميفههب م هه

ِۡ }طامع  ولهذلك يقه ل القهرآ :  َِ َِيَََّۡمٱَ  ٱلَّٱِذي ِِٱق لَۡلبِٱهِۦ َمٱَرٞض َِٱَل تَ َ ٱۡعَن بِٱۡلۡلقَۡو

ۡعُروِٗ    الخض ع بالق ل د  التكسهر والتميهع  وتعمهد [32]ارحزاب:  ا{َولُۡلَن لَۡوٗ  مَّ

 اإلغراء لارج   بطريقة الكالم.

 ومثا  الخض ع بالضع : أ  تم ب متثنية متكسرة.

ومثاهه  اإلغههراء بالابهها  والههزب: أ  تاههبس المالبههس الرقيقههة  ال ههضافة  أو 

تره مهن المالبس المحدلة لمضاتن الجسم  وأ  تتعمهد رإههار شهبء ممها يجهب مه

 جسمها.

 ِرۡبَن بِٱٱأَۡرُجِلِهنَّ َوَ  يَۡ ٱٱ}كهه  دههذا رغههراء رول ههك المضسههدين  وقههد قههال القههرآ : 

{ لََم َماِليُعۡ  ِفٱيَن ِمٱن ِزينَٱتِِهنَّ ِۡ ارأظهار  . رأهها حركهة باررجه   لاضهت [31]النه ر:  يُ

 هللا. يج ز من مسامة تخاو وجذب ااأتباه  ودذا ا

ٓ }هللا تعال  يق ل:  ر  ِجٱَك َوبَنَاتِٱَك َونَِسٱآِء ٱۡلُمٱۡؤِمنِيَن يُٱۡدنِيَن أَيدَهٱا يََٰ َۡزَوَٰ ٱلنَّبِٱقد لُٱۡ أّلِ

َن َِٱَل يُٱۡؤذَۡيَن{يۡ َعلَ  ِۡ ٓ أَ  يُۡعٱَر ِلَك أَۡدنَىَٰ
 ذََٰ
بِيبِِهنَُّۚ   رذا احت همت [59]ارحهزاب:  ِهنَّ ِمن َجلََٰ

ماتزمهة  فهال المرأة ولبست لبامها ال رلب  لرفت بأأها امرأة وقه ر  أو فتهاة 

 ي ذيها أحد.

مههر، ال ههه ة  - ر  كثيههًرا مههن الضتيهها  يجههرئن الههذين فههب قاهه بهم مههر،
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لاهه  أ  يسههيروا خاضهههن  ويطههارلأهن بالكامهها   - ومههر، الغريههزة الجنسههية

 وبالحركا .

 مس ولية اإللالم:

ودناك مسه ولية أجههزة اإللهالم  التهب تدغهدق الع اطهف  وتثيهر الغرائهز  

المتهدفق مهن ارفهالم والمساسهال  والصه ر وارغهاأب  وغيهر ذلهك بهذا السي  

ه ة الجنسههية غريههزة لاتيههة  حتهه  أ  بعههك لامههاء الههنضس  ههمههن المثيههرا  وال

فسر بها السا ك الب رب كا   والتبردا ألت  غريزة فب اإلأسا   فهب ليسهت 

 فب حاجة رل  رثارة.

النغم  وبالم مهيق   فكيف رذا كاأت دناك المثيرا  بالص رة  وبالكامة  وبه

 وبالت  يق  وبالقصي وبالدراما وبالمساسال ؟ 

أ  يظههر ذلهك فهب بهد  وا دذا كا  ي حن د اء ال باب  ويعبه هم وياههيهم 

 ما ك ما.

 تعاو  الم مسا  كاها:

أ  يتعههاو  الجميههع لاهه  مقاومههة دههذه الظهه ادر بههد  وا الكهه  رذ  مسهه ول 

أجهزة اإللهالم  وأجههزة رلايهة ال هباب  السابية: ارمرة والمجتمع والدولة  و

 والمدرمة والجامعة والمسجد  ك  دذه يجب أ  تتعاو  لهذه الرلاية.

ا يجهه ز أ  يبنههب بعضههها ويهههدم الههبعك اآلخههر  رأهه  لههن أصهه  فههب دههذه 

 مر كما قال ال الر: الحالة رل  أتيجة  وكا  ار

 متهه  يباههغ البنيهها  ي ًمهها تمامهه 

 

 دم؟ رذا كنههت تبنيهه  وغيههرك يههه

 وخص ًلا أ  الهدم أمه  من البناء. 
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 ال الر قديًما قال: 

 فا  ألف بها  خاضههم دهالم كضه 

 

 فكيههف ببهها  خاضهه  ألههف دههالم؟ 

بناه ألف شخي  وخص ًلها فهب لصهرأا  ر   ددام واحد يكضب أ  يهد ما 

الهدم لم يعد بالضأ   رأما د  بارلغام  لغهم واحهد يههدم لمهارة  هخمة وينسهضها 

فههب لحظهها . ودههذا كمهها يقههال فههب الماليهها  يقههال فههب المعن يهها   أجهههزة أسههضًا 

 جبارة تستطيع أ  تهدم وتنسف.

الدخايهههة لاههه   لهههذا ينبغهههب أ  يتعههاو  الجميهههع لاههه  لههد دهههذه التيههارا  

مهع  مهع م اريثنها وا مهع ليننها وا تتنامهب مهع أخالقنها وا مجتمعاتنا  التب ا

 تقاليدأا.

ت لايهه  العبهه  وااأحههراو  فههإ  مههن أمههن ويجههب أ  يعاقههب كهه  مههن يثبهه

 العق بة أماء ارلب.

 رة الرقابة والعقاب:  رو

ينبغههب أ  تكهه   دنههاك شههرطة فههب ارمهه اق وفههب بعههك ارمههاكن  لتمسههك 

بتالبيههب مههن لههنع مثهه  دههذا الصههنيع  ثههم يأخههذ جههزاءه  أيًهها كهها  و ههع  فههب 

لتعاهيم  ور  كها  المجتمع. ر  كا  طالبًا فهب المدرمهة فصهات  وزارة التربيهة وا

يصهاا أ   عهة وألقهب فهب الطريهق  ر  مثاه  اطالبًا فهب الجامعهة فصهات  الجام

 يك   جامعيًا  رذا كا  فب وإيضة أخرج من وإيضت  ولزل لنها.

هللا فهب الهدأيا واآلخهرة أ     مهنةتعال هللا  بد من العقاب  العق بة شرلها ا

بد من العقاب  ورا فإ  من أمن العقهاب  يثاب المحسن وأ  يعاقب المسين  فال

 آللب.اأماء 
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 يا أيها اإلخ ة:

  لههها  هللا لايههه  ومهههامهللا  رأنههها ورثهههة خيهههر المجتمعههها : مجتمهههع رمههه ل

   ومجتمع التابعين  وخير القرو .ومجتمع الصحابة

والضضههائ  ارمههة التههب فتحههت العههالم بالعههدل واإلحسهها   والعاههم واإليمهها   

يجههه ز أ  أهههدع العهههابثين يعبثههه   بهههها  ويضهههيع ا  ة اوارخهههالق  دهههذه ارمههه

 بالرلايهة. بحسهن الت جيه ...  مقدراتها. ورأما ينبغب أ  أحرد لايهها بالتربيهة

 بالعق بة لند الازوم.... 

حينما أضع  ذلك أص   أبناءأا وبناتنا  أص   شهبابنا  وأصه   مجتمعاتنها  

 وأص   دذه الثروة الحقيقية.

وحكههم لاينهها بمهها يحكههم لاهه  السههضهاء  الههذين يبههدلو  ورا بههدلأا ثروتنهها  

 الثروا .

ينضعنهها  وأ  ينضعنهها بمهها    يضقهنهها فههب ليننهها  وأ  يعامنهها مههاأ تعههال هللا  أسههأل

 لامنا رأ  مميع قريب.

هللا لب ولكهم  فامهتغضروه رأه  ده  الغضه ر الهرحيم   متغضراق ل ق لب دذا  وأ

 والل ه يستجب لكم.

 الخطبة الثاأية:

 بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :أما 

الصهبية الهذين منذ أمهب لين حهدثت بعهك التصهرفا  السهخيضة مهن بعهك 

 ألرب كيف يتركهم آباردم يرتكب   مث  دذا؟ يحضرو  المسجد  وا
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يحههدا فههب المسههجد مههن الصههبيا  الههذين  لقههد شههكا رلههب لههدل مههن اإلخهه ة مهها

لهغيًرا  لهيس فهب س يحضر   وكأأما يحضرو  لاعب  والاعب  وبعضهم لهي

فهب مهن السهابعة  به  بعضههم أكبهر مهن  فب من السالمة وا من الخامسة وا

 ذلك.

له  دهذا المسهجد  وتسهبء رمنذ أمب لين فعه  ده اء الصهبية أفعهاًا تسهبء 

رل  دهذا الباهد  وتسهبء رلينها جميعًها. ذدبه ا رله  الكهاميرا أثنهاء الصهالة  وبهدأوا 

حمقههاء   ألسههنتهم ويظهههرو  حركهها  يضعاهه   أشههياء غريبههة جههدًا: يخرجهه   

بعههد أ  اأتهههت الركعههة ارولهه   وإهههر دههذا فههب  وإاهه ا يضعاهه   ذلههك رلهه  مهها

 يايق قا. زي   وفب أماكن شت   ودذا أمر االتايض

أ  لههههم آبهههاء دنههها  ولههه ردم م جههه لة ومسهههجاة  ويمكهههن بهههد  ا  اءدههه

 معرفتهم.

 ل رة منة  ود اء ليس ا أطضاًا  بعضهم لمره اثنا ل ر أو ثالا

 كيف يحدا دذا؟ 

لاهه  أ  الرقابهة ارمههرية  ههعيضة  وأ  التربيههة  - كمهها قاهت لكههم - دهذا لليهه 

 بد من لناية بأوالأا.  عيضة  فال

أ  يكبهروا مهيضعا   فهب د اء قطعًا رذا كاأ ا يضعا   ذلك فب المسجد  بعد 

معظههم يضعهه  اآلخههرو  الههذين تحههدثنا لههنهم فههب الخطبههة ارولهه   ف ال هه ارع مهها

 النار من مستصغر ال رر  وارلف تجر رل  الباء  والصغير يدفع رل  الكبير.

بهد  وا أ  أقهف لهها بالمرلهال بهد  ا ا يج ز امتحقار مث  دهذه ارلمهال 

أ  أ لب أوالأا وأازمهم بمكارم ارخالق وفضائ  الصهضا   فمهن شهب لاه  
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 شبء شاب لاي .

هللا فهب دهذه المسه ولية  ورا   ولنراقهبهللا رأها مس ولية أيها اإلخ ة  فانرع

 فإأنا محامب   ومس ول   فب الدينا واآلخرة.

الاهم ألاا لنها ليننها الهذب ده  لصهمة أمرأها  وألهاا لنها لأياأها التهب فيهها 

لاا لنا آخرتنا التهب رليهها معالأها  واجعه  الحيهاة زيهالة لنها فهب كه  أمعاشنا  و

 خير  واجع  الم   راحة لنا من ك  شر.

  وآثرأهها تنقصههنا تحرمنهها  وزلأهها وا تهنهها  وألطنهها وا الاهههم أكرمنهها وا

 ت ثر لاينا  وار، لنا وأر نا. وا

الاهم طهر أق النا مهن الاغه   وطههر ألمالنها مهن العبه   وطههر أأضسهنا مهن 

الضعف  وطهر قا بنا من الغم  وطهر ألسنتنا من الكذب  وطهر أليننها مهن 

 ن الرياء.الخياأة  وطهر ألمالنا م

 أق  من ذلك. تكانا رل  أأضسنا طرفة لين وا الاهم ا

إهههر    شههبابنا لإلمههالم  وقههم الضههتن مههاالاههم احضهه  شههبابنا باإلمهالم  واحضهه

 بطن. منها وما

الاهم اجع  شبابنا دذا شبابًا خيًرا طيبًا مبارًكا فيه   الاههم الصهمهم مهن فهتن 

 وتربيتهم.دذا الزما   الاهم ألنا لا  حسن ت جيههم 

 هللا اجع  دذا الباد آمنا مطم نًا  مخاء رخاء  ومائر بالل اإلمالم.

نِنَا ٱلَّذِ َربَّنَا } ۡخَوَٰ ِن َو َ يَن َسٱبَقُونَا بِٱٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ يَمَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِنَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن  ۡلِۡلِ تَۡجعَٱ

ِحيٌم{  .[10]الح ر:  َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ
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ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُوبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َوَِبِّٱٱۡت أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم َربَّنَٱا }

ِفِريَن{لۡ ٱ  .[147]آل لمرا :  َكَٰ

ٓأَيدَهٱٱا إِ َّ }: تعههال هللا  هللا: يقهه ل لبههال ُِۚ يََٰ  َِكتَٱٱهُع يَُصٱٱلدوَ  َعلَٱٱى ٱلنَّبِٱٱّق
ٓ َ َوَملََٰ ٱلَّٱٱِذيَن ٱَّللَّ

 .[56]ارحزاب:  َءاَمنُواْ َ لدواْ َعلَۡيِه َوَسلُِّمواْ تَۡسِليًما{

الاهم ل  ومام وبارك لاه  لبهدك ورمه لك محمهد  ولاه  آله  ولهحب   

 والتابعين لهم بإحسا  رل  ي م الدين.

مَ تَۡنَهىَٰ َعِن ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِرم َوأَلِِم } لَوَٰ مَُۖ إِ َّ ٱلصَّ لَوَٰ ِ أَ ٱلصَّ ُ يَۡعلَٱُم َولَِذۡكُر ٱَّللَّ ۡكبَُرم َوٱَّللَّ

 .[45]العنكب  :  تَۡصنَعُوَ { َما

* * * 
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 ولايا لا باب المسام المغترب -16

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

  مههع ال ههباب المسههام  وال ههباب مرحاههة (196)أحههن اآل  فههب مهه تمر ال ههباب

ُ الق ة بين  عضين:  عف الطض لهة و هعف ال هيخ خة  كمها قهال تعهال :  }ٱَّللَّ

َۡ ِمٱۢن بَۡعٱِد  ٗم ُِٱمَّ َجعَٱ َۡ ِمٱۢن بَۡعٱِد َضٱۡعفو لُٱوَّ ٱن َضٱۡعفو ُِٱمَّ َجعَٱ مو ٱلَِّذي َخلَقَُكٱم ّمِ ۡعٗفا  َضٱلُٱوَّ

لُُن َما ِۡ  يَ
ُۚ
 .[54]الروم:  ۡلعَِليُم ٱۡلقَِديُر{ َوُهَو ٱآُءُۚ يَشَ  َوَشۡيبَٗة

ال باب مرحاة القه ة  مرحاهة الحي يهة الدافقهة. ولههذا كاأهت المسه ولية لهن 

دذه المرحاة أكبهر  وكها  كه  رأسها  يسهأل ليه م القيامهة أمه اة أربعهة رئيسهية  

مٱٱا تٱٱيوَ لٱٱدما »ل منههها مهه الين لههن لمههره لامههة ولههن شههباب  خالههة: أيسهه

عن أرب : عٱن عمٱرج ِٱيم أِنٱاج  وعٱن شٱبابه  يوم القيامة حتى يسأَ عبد

ِيم أ ج  وعن ماله من أيٱن اكتسٱبه  وِٱيم أنفقٱه  وعٱن علمٱه مٱاذا عمٱۡ 

 .(197)«ِيه

 ال باب دم حماة الدل ا  الرباأية:

 ة الدل ا  لائًما  وحماة راية الرامال .اومن دنا كا  ال باب حم

                                        

لقد دذا الم تمر فب أحد الماتقيا  السن ية لرابطة ال باب المسام العربب فب أمريكها   (196)

 .«القر اوب»كما يبدو فب الخطبة. وا ألرب فب أب مدينة كا   وا فب أب منة كا . 

ر  كما رواه الترمذب لهن أبهب بهرزة رواه البيهقب وغيره من حدي  معاذ بن جب  رر (197)

 «المنتقه  مههن كتهاب الترغيههب والترديههب»: اأظههر .ارمهامب ررر مههع اخهتالو فههب الاضه 

 .(85)برقم  (1/131)
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يَّةٞ ََِمآ ءَ }كا  أتباع م م  ذرية من ق م  أابتة أاش ة:  ٓ إِ َّ ذُّرِ ٱن اَمَن ِلُموَسىَٰ  ّمِ

ن ِِۡرَعۡوَ  َوَمََلِْيِهۡم أَ  يَۡفتِنَهُ َخۡو لَۡوِمهِۦ َعلَىَٰ   .[83]ي أس:  {مۡ فو ّمِ

ُن ۡحٱ}نَّ فتيهة:  - هللا ذكهردم فهب ألظهم كتبه  الذين خاهد - كا  ألحاب الكهف

ۡد َعلَۡيَك نَبَأَهُم بِۡلۡلَحّنُِۚ إِنَُّهۡم ِِۡتيَةٌ  ُهۡم هُٗدى{نَقُ  .[13]الكهف:  َءاَمنُواْ بَِربِِّهۡم َوِزۡدنََٰ

حينمها لهزم لاه  أ  يحطهم ارلهنام بضأمه  فته :  لايه  السهالمكا  ربراديم 

َُ لَهُ  نَا َِٗتى يَۡذُكُرهُمۡ لَالُواْ َسِمعۡ } ِهيُم{يُقَا  .[60]ارأبياء:  ٓع إِۡبَرَٰ

أوتهب  يًها را شهابًا  واهللا أب بعه  لبا  معقبًا لا  دهذه اآليهة: مها وقال ابن

 العام لالم را ود  شاب.

كا  رممالي  فت  غالًمها حينمها مهام رقبته  هلل  حهين لهر، لايه  أبه ه أ  

بُنَقَّ إِنِّٓق أََرىَٰ ِِق }هللا:  يذبح  امتثاًا رمر ََ يََٰ  ۡلنُظۡر َمٱاذَا تَٱَرىَُٰۚ ُحَك َِ ٱۡلَمنَاِم أَنِّٓق أَۡذبَ لَا

ۡۡ مَ  عَ ِۡ ٓأَبَِت ٱ ََ يََٰ بِِريَن{ الَا ُ ِمَن ٱلصََّٰ  .[102]الصافا :  تُۡؤَمُرُۖ َستَِجدُنِٓق إِ  َشآَء ٱَّللَّ

كا  ي مف فته  شهابًا حهين تعهر، لامحهن مهن كه  أهرع  وأشهددا خطهًرا: 

تاك الضتنة التب كاأت تصابح  وتمامي   وتراوحه  وتغاليه   فتنهة ال هه ة  فتنهة 

المرأة التب لر ت أضسهها لايه   ولهم تكتهف بهالتاميا لهن التصهريا  وديهأ  

ُِۖ إِنَّهُع َربِّٱٓق أَۡحَسٱَن َمۡثٱَواَيُۖ  َهۡيَت لََكُۚ لَاَب َولَالَۡت ٱأۡلَۡبَوَٰ َوَغلَّقَِت }ارمباب  إِنَّٱهُع ََ َمعَاذَ ٱَّللَّ

ِلُموَ {  َ 
ِلكُنَّ . وددلته  المهرأة أمهام أسه ة المدينهة: [23]ي مف:  يُۡفِلُح ٱلظََّٰ }لَالَٱۡت َِٱذََٰ

َودتدهُع  ۡۡ َمٱآ َءاُمٱُرجُع لَيُۡسٱَجنَنَّ ِسهِۦ َِۡلۡستَۡعَصَمُۖ َولَ ِن لَّۡم يَ َعن نَّفۡ ٱلَِّذي لُۡمتُنَّنِق ِِيِهُۖ َولَقَۡد َرَٰ ۡفعَ

ِريَن{ َِ
َن ٱلصََّٰ  .[32]ي مف:  َولَيَُكوٗنا ّمِ

بههين محنتههين: محنههة فههب لأيههاه ومحنههة فههب لينهه .  لايهه  السههالموكهها  ي مههف 

محنة فب لأياه: أ  يسجن ويك   من الصاغرين  كما ددل  المرأة التهب تماهك 
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  يزأهههب ويكههه   مهههن أ :   تههه ثر فهههب السهههاطا . ومحنهههة فهههب لينهههأأ  تنضهههذ و

 الضامقين.

ب محنههة الههدأيا لاهه  لايهه  السههالمبههن يعقهه ب  وآثههر ال ههاب المهه من ي مههف

تجعٱٱۡ مصٱٱيبتنا ِٱٱق  اللهٱٱم  »محنههة الههدين  كمهها لامنهها الرمهه ل أ  أقهه ل: 

ٱٱا يسههجن وأههاج  ربهه  قههائاًل:   أ آثههر  (198)«ديننٱٱا ٱٱۡجُن أََحٱٱبد إِلَٱٱقَّ ِممَّ }َرّبِ ٱلّسِ

ِهِلٱيَن{إِلَيۡ يَۡدُعونَنِٓق  ٱَن ٱۡلَجَٰ ]ي مهف:  ِهُۖ َوإِ َّ تَۡصِرۡف َعنِّق َكۡيٱدَهُنَّ أَۡ ٱُب إِلَٱۡيِهنَّ َوأَُكٱن ّمِ

33]. 

بكهر  شهبابًا  أكبهردم كها  أبها لها  هللا لايه  ومهامهللا  كا  ألحاب رم ل

الصديق وكا  فب الثامنة والثالثين حينمها لخه  اإلمهالم  وكها  فهيهم مهن لو  

طالههب. كههاأ ا شههبابًا دههم الههذين أصههروا اإلمههالم   أبههببههن  العاشههرة مثهه  لاههب

ووقض ا بج اره   هد أول هك ال هي خ  لا  هللا لاي  ومامهللا  وأالروا رم ل

نَآ َءابَآَءنَٱا إِنَّٱا َوَجٱدۡ } :مهار لايه  آبهاردم وقهال ا الذين أب ا را أ  يسيروا لا  مها

ۡقتَدُ  ِرِهم مد ٓ َءاََِٰ ةو َوإِنَّا َعلَىَٰ ٓ أُمَّ  .[23]الزخرو:  وَ {َعلَىَٰ

 ال باب المسام فب أمريكا:

وا لجهههب رذ  أ  أجهههد الهههذين يحماههه   رمهههالة اإلمهههالم اليههه م جاههههم مهههن 

 ال باب.

                                        

ومعنها  «و  تجعٱۡ مصٱيبتنا ِٱق ديننٱا»: لها  هللا لايه  ومهامكا  من للائ  المأث ر  (198)

ب: أب ا تصهيبنا بمهها يهنقي ليننهها مهن أكهه  حهرام والتقههال مهه ء وكمها ذكههر العالمهة المنهها

  وقههد رواه الترمههذب وقههال: «فههتا القههدير»فههب  (1505)وفتههرة فههب لبههالة اأظههر الحههدي  

قره الن وب  ورواه الحاكم وقال: لحيا لا  شهرط البخهارب  لهن ابهن أحدي  حسن  و

 .لمر رررب
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وا لجب أ  أجتمع الي م مع ال باب فهب دهذا الباهد  أ  أعهيم فهب يه م مهن 

يام اإلمالم  أ  أعيم مع ال باب المسام  وأيهن؟ فهب قاهب أهللا. فب ي م من  أيام

كهها  أ  أعههيم مههع دههذه ارلهه ا  المرتضعههة بههالتكبير  مههع دههذه ارلسههنة أمري

هللا  أ  تقههام  هللا وبخ ههية هللا  مههع دههذه القاهه ب العههامرة بحههب الرطبههة بههذكر

   فب قاب دذه البالل.لز وج هللا  الصا ا   أ  يتا  كتاب

 من ديأ ذلك؟

أصهف  رأ  ال باب المه من  رأه  ال هباب الهذب حمه  الهدل ة اإلمهالمية منهذ

 قر  من الزما .

كاأت الخطها مهيهأة لاه  أ  يصههر دهذا ال هباب لههًرا فهب ب تقهة الكضهر  

غهرب فكهره  بعهد لهن اإلمهالم: ي  غرب تماًما لن لينه  ولهن ق مه   وأ  ي  وأ  ي  

غرب لالات   ويعيم فب أمت  بامهم شهرقب غرب التقاله وت  غرب ما ك   وي  وي  

 المسام  وبقاب غير قاب المسام.أو لربب أو رمالمب  ولكن بعق  غير لق  

 دكذا أرالوا.

هللا لعههع ديههأ لدينهه  وديههأ لرمههالت  وديههأ لدل تهه  شههبابًا يحماهه   دههذه  ولكههن

ألابهم فب بالل شت  وفب محهن متالحقهة  اختاطهت فيهها  ل ة  وألابهم ماالد

لهنعت فهب الظهه ر  وك يهت  اح م والدماء  ولهنعت الكهرابيج مهاالسياط بال

 ومع دذا إ  دذا ال باب م منًا. اربدا  بالنار 

أهزل  تحمه  رمهالة اإلمهالم  لهم يخضهها مهاوجاء رليد آخهر وأجيهال أخهر  

النهار  وقهام المجادهدو   الحديهد وا م تردبهها السهياط وابإخ ا  لها من قب   ل

فب ك  مكا  من ال باب  ومنهم دذا ال هباب الهذب يعمه  لدينه   فهب بهالل غيهر 
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 إلمالم وقام فيها اإلمالم.البالل التب أ أ فيها ا

هللا وأعمت  أ  وجدأا ال باب المسهام فهب ليهار الغهرب وفهب  وكا  من فض 

يًضا. فقهد وجهد  دهذا ال هباب فهب ال هرق ارقصه  كمها وجهدتهم أليار ال رق 

 فب الغرب ارقص .

وجههد  دهه اء الربههاأيين الصهه اميين القهه امين  لهه ام الخمههيس وااثنههين  

 اي  والمستغضرين بارمحار.قراء القرآ   ق ام ال

رأيههت دهه اء الربههاأيين المصههرين لاهه  أ  يعي هه ا باإلمههالم  ولاهه  أ  

 يعي  ا لإلمالم  أو يم ت ا فب مبيا .

  لها  هللا لايه  ومهامرأ  اإلمالم  رأ  خا ل دذا الدين  رأهها معجهزة محمهد 

كههرة المعجههزة الخالههدة الباقيههة: أ  يظهه  لهههذا الههدين مههن يحرمهه   ومههن يحماهه  ف

وا حة فهب الهررو   ولقيهدة رامهخة فهب القاه ب  وخاقًها فا هاًل فهب النها  

ولماًل لالًحا فب الحياة  ورمالة تنالب الهدأيا كاهها: أ  اخرجهب مهن الظامها  

 رل  الن ر  وراء محمد لاي  الصالة والسالم.

 مس وليا  المسام المغترب:

 يا أيها ال باب: لايكم فب دذه الديار لدة مس وليا :

 المحافظة لا  ال خصية المسامة: -1

أول مسهه ولية وأول واجههب لاههيكم: أ  تظاهه ا محههافظين لاهه  شخصههيتكم 

 المسامة.

حاف  أيهها المسهام المغتهرب لاه  شخصهيتك اإلمهالمية  ريهاك أ  تنمهاع أو 
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 تذوب فب دذا المجتمع  فتضقد أضسك وتخسر ذاتك.

لههز هللا  لنههدومهها قيمههة أ  تكسههب لرجههة لاميههة وتخسههر الههدرجا  العاهه  

هللا  رلهه  را لة وتخسههر ال هههالتين: شهههالة أ  اقيمههة أ  تكسههب شههها ؟  مههاوجه 

قيمة أ  تجمع الدأيا وتخسر لينهك  كمها فعه   وشهالة أ  محمدًا رم ل هللا؟  ما

بعك النا  دنا فهب دهذه الهبالل وفهب غيردها: جمعه ا أمه اًا وخسهروا أأضسههم 

 والعياذ باهلل؟ 

 ما قيمة دذا كا ؟

قيمة لههذا رذا لهم تحهتض  ب خصهيتك اإلمهالمية: مصهايًا  مزكيًها  لهائًما   ا

هللا  حريًصا لا  لينهك حيثمها كنهت  ممتنعًا لن المحرما   غي ًرا لا  حدول

{ ِ ِرُبُۚ َِ َوَّلِلَّ َۡ ِ{أَيۡ ٱۡلَمۡشِرُق َوٱۡلَم  .[115]البقرة:  نََما تَُولدواْ َِثَمَّ َوۡجهُ ٱَّللَّ

دههذه ولههية  .(199)« ... هللا حيثمٱٱا كنٱٱت اتٱٱن»مكهها  عبههد فههب كهه  هللا ي   ر 

نهت: فهب ال هرق أو فهب كلك أيها المسام حيثمها  لا  هللا لاي  ومامهللا  رم ل

الغرب  كنت فب أمريكا أو فب أوروبا  كنت فب اليابها  أو فهب رومهيا  أو فهب 

 متراليا.أ وأ  رفريقيا

 هللا  لم بإمالمك  احتض  بإمالمك. فب أب مكا  اتق

دهب المسه ولية اروله   دهذا دهه  واجبهك أيهها المسهام  تعهيم باإلمههالم  دهذه

                                        

ن لحيا  والحهاكم ولهحح  لاه  حس :قطعة من حدي  رواه أحمد  والترمذب وقال (199)

  «الضهياء فهب المختهارة»و «شهعب اإليمها »شرط ال يخين وأقره الذدبب  والبيهقهب فهب 

وأتبٱ  السٱي ة الحسٱنة تمحهٱا  وخٱٱالن »والهدارمب لهن أبهب ذر الغضهارب ررر. وتتمته : 

 (.115)برقم  (1/120لامناوب ) «فيك القدير» .«الناس بِلن ح 
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 هللا أكرمك باإلمالم. رأمك  بأ    رافعًامعتًزا ب  شامًخا بأأضك

ريههاك أ  تتهه ارى رأههك مسههام  ا  رأههك وحههدك الههذب تحمهه  رمههالة الخاهه ل  

وتحمه  ددايههة ال جهه ل رأههك وحههدك الههذب تماههك ال ثيقههة السههماوية الضههذة ال حيههدة 

 .«القرآ  العظيم» التب لم يعتردا تحريف أوا تبدي   تماك

يسهعد الهدأيا غيهره  تماهك  ذب تماهك المهنهج المته از  الهذب ارأك وحهدك اله

اإلمالم الذب يجمع بين الدأيا واآلخرة  وي فق بين العق  والقاهب  ويمهزج بهين 

الههههرول والمههههالة  ويههههربا بههههين ارر، والسههههماء  ويهههه اخب بههههين الحقهههه ق 

 جبا   وي از  بين الضرل والمجتمع.وال ا

ٱٗة َوَسٱَّٗا لِّتَُكونُٱواْ رأ  المنهج ال ما لألمة ال مها:  كُۡم أُمَّ ِلَك َجعَۡلٱنََٰ
ُشٱَهدَآَء }َوَكٱذََٰ

َُ َعلَۡيكُۡم َشِهيٗدا{َعلَى  ُسو  .[143]البقرة:  ٱلنَّاِس َويَُكوَ  ٱلرَّ

 المحاِظة على الذرية واألسرم: -2

ب خصهيتك المسهامة لنضسهك فقها  به  رداهك ر   وليس المطا ب أ  تحهتض 

كنههت متزوًجهها  حههاف  لاهه  رمههالم زوجتههك  وحههاف  لاهه  شخصههية أوالك  

ولا  رمالم أوالك ر  كنت لاحب أوال. ريهاك أ  تهدع أوالك يهذوب   فهب 

ٓأَيدَهٱا }: لهز وجه المجتمع كمها يهذوب الجايهد تحهت أشهعة ال همس. بقه ل ربنها  يََٰ

 .[6]التحريم:   لُٓواْ أَنفَُسكُۡم َوأَۡهِليكُۡم نَاٗرا َولُودَُها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرمُ{ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ 

أسهتطيع أ  أعهيم باإلمهالم  ك النا  الذين قال ا: أحن دنها اولقد قات لبع

فعهه لوا مههن حيهه  ج ههتم  ابههدأوا  ذاأ  أربههب أوالأهها لاهه  اإلمههالم  قاههت: ر وا

تسهتطيع   أ  تقه ا  تبقه ا فهب مكها  ا من الي م  وا رحاة الع لة من الغد  أو

 أأضسكم وأدايكم في  من النار.
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هللا تعهال :  لايكم أ  تحتضظ ا ب خصيتكم اإلمالمية معتهزين بهها  كمها قهال

ٱٱَوَمٱٱنۡ } َٰ َ َۡ ِ َوَعِمٱٱ ٱٱن دََعٱٱآ إِلَٱٱى ٱَّللَّ مَّ ََ إِنَّنِٱٱق ِمٱٱَن ٱۡلُمۡسٱٱِلِميَن{ِلحٗ  أَۡحَسٱٱُن لَٱٱۡوٗ  ّمِ  ا َولَٱٱا

يضتخهر بأأه   معتًزا أأ  من المسامين. أأه  ا   أب قالها مغاليًا مضاخًرا[33]فصات: 

 لربب أو لجمب  ورأما يضتخر بهذه النسبة: رأ  من المسامين.

 أب لههب مهه اه أبههب اإلمههالم ا

 

 رذا افتخهههههروا بقهههههيس أو تمهههههيم

 الدعوم إلى اِلسلم: -3 

المسههام المغتههرب  أ  تههدل  رلهه  أيههها ال ههاب ...  ثههم لايههك أيههها ارخ المسههام

تظههن أ  الههدل ة رلهه   ر  أ  تعههيم لاليههة لهههذا الههدين. ااإلمههالم فههب دههذه الههديا

اإلمالم مقص رة لاه  الم هايل أو العامهاء أو أده  الضكهر أو المحا هرين  ا  

ِۡ َربِّٱَك دۡ }ٱهللا تعهال :  ك  مسام لالية لدين   ك  مسام مخاطهب بقه ل عُ إِلَٱىَٰ َسٱبِي

ِدۡلُهم بِۡللَّتِق ِهَق أَۡحَسُن{  .[125]النح :  بِۡلۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة ٱۡلَحَسنَِةُۖ َوَجَٰ

دهه  مههن أدهه  الههدل ة  فههاهلل  لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  كهه  مههن اتبههع رمهه ل

ۡۡ تعال  يخاطب رم ل  بق ل :  ِذجِ }لُ ُِۚ َعلَىَٰ َهَٰ  َوَمٱِن ا۠ بَِصيَرمي أَنَٱۦ َسبِيِلٓق أَۡدُعٓواْ إِلَى ٱَّللَّ

بهد أ   فهال لا  هللا لايه  ومهامفإذا كنت من أتباع محمد  [108]ي مهف:  ٱتَّبَعَنِق{

 هللا  وتدل  رلي  لا  بصيرة. تدل  رل 

وك  يدل  لا  قدر طاقت : دناك من يدل  بتأليف كتاب  ودناك من يهدل  

بإلقاء محا رة  ودناك مهن يهدل  بخطبهة  ودنهاك مهن يهدل  بالكامهة الطيبهة  

 م ة الحسنة  ومن يدل  بزيارة لصاحب .ن يدل  باروم

ك  مسام يدل  كيف امتطاع  المهم أ  يحم  رول الداليهة  أ  يعهرو أأه  

ٓأَيدَهٱا }مس ول لن تبايغ رمالة اإلمالم. تأمهيًا برمه ل  الكهريم  ٱۡغ َمٱآ يََٰ َُ بَلِّ ُسٱو ٱلرَّ
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بَِّك{ ََ إِلَۡيَك ِمن رَّ  .[67]المائدة:  أُنِي

أيها المسام   أ  ي جد لك  فاسضة مهن الضاسهضا   ولكه  ليهن مهن لار لاينا 

ارليا   ولك  مذدب من المذادب  للاة وأأصار وأتبهاع وحمهاة  يحهاول   أ  

يجههد اإلمههالم مههن بههين أبنائهه  مههن  أ  يتبنهه ه  وأ  يعاهه ا كامتهه   واين ههروه و

 مسام  . يج ز دذا يا باغ  لانا   ا  ايحمي  وينصره وي

رأه فقهال دهذه الكامهة: ياله  مهن قا قرأ : أ  رجاًل لر  اإلمالم وقرأ  فيم

 لين ل  كا  ل  رجال 

اأظروا: مهع أ  لإلمهالم أمهة تنتسهب رليه   وتحسهب لايه   تقهدر بهأكثر مهن 

 يعدو  رجاًا لإلمالم.   ولكن أكثر د اء ا«ألف ماي  »المايار من الب ر 

 يزحمهه   ارر، مههن كثههرتهم

 

 أمهههر جاههه  يغنههه   فهههب  ثهههم ا

 .(200)«كَثاء السيۡ» لا  هللا لاي  ومامكثرة كما ممادا النبب  

دذه الكثرة الغثائية  ورأمها أريهد المه منين الهذين أهذروا أأضسههم د أري أحن ا

 لإلمالم  ولدل ة رلي .

ر  ال ههالر قههديًما أظههر رلهه  الماليههين مههن ح لهه   مههن مهه ال النهها   ومههن 

                                        

ك األمٱٱم أ  تٱٱداعق يوشٱٱ»فههب الحههدي  الههذب رواه أبهه  لاول لههن ث بهها  ررر وأصهه :  (200)

  » قال قائ : يا رم ل هللا ومن قاة ي م هذ؟ قهال:. «األكلة إلى لصعتها عليكم كما تداعى

بۡ أنتم كثير  ولكنكم غثاء كَثاء السيۡ  ولينيعن هللا من  دور عدوكم المهابٱة مٱنكم  

حٱب الٱدنيا » قال قائه : يها رمه ل هللا ومها اله دن؟ قهال:. «لوهنوليقذِن هللا ِق للوبكم ا

مجههه ل وبههاقب رجالهه  ثقهها   لكههن رواه أحمههد فههب  ووالحههدي  فيهه  را «وكراهيٱٱة المٱٱوَّ

 بنح ه من طريق آخر  ومنده ق ب  فصا ب .  «المسند»

 (.4224( برقم )15/16) لابغ ب بتحقيق شعيب اررأاروط« شرل السنة» :ينظر
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 الجمادير الغافاة  فقال:

 أقاهههم به  مهها النهها  ا مها أكثههر

 

  اهللا يعاههههم أأههههب لههههم أقهههه  فنههههد

 رأههب رفههتا لينههب حههين أفتحههها 

 

  اأرى أحهد لا  كثير  ولكن ا

رى الضتيها  شخ د  أجسام بال أحالم  أشبال بال أروال  خ هب مسهندة  ته 

 خ   د اء ليس ا دم الذين ينصرو  اإلمالم.نال يدريك ما كالنخ   وما

رجاًا من أمثهال الصهحابة  أريهد لهحابة جهدلًا  يحماه   رأنا أريد لإلمالم 

 يقين الصحابة  ورول الصحابة  ولزائم الصحابة  وفضائ  الصحابة.

بيننا وبينهم أأههم أ هأوا فهب شهرك  صحابة؟ رأهم أأا  مثانا. فريق ماومن ال

وجادايههة لههريحة  وأحههن أ ههأأا فههب مجتمعهها  رمههالمية. فعاينهها رذا أ  أحههذو 

ك   مثاهم  وأ  أنصر اإلمالم مهن جديهد  ولعانها يكه   لنها مهن حذودم  وأ  أ

لها  هللا هللا  ارجر أكثر مما لكثير من الصحابة  ور  لهم أسهعد برريهة رمه ل

 كما معدوا بها  ولع  دذا يجع  لنا مزية. لاي  ومام

خههرج ي ًمهها لاهه  جمالههة مههن  لهها  هللا لايهه  ومههاموقههد جههاء أ  النبههب 

 قهههال ا المالئكههة. قهههال:  «فأعجٱٱب إلٱٱٱيكم إيمانًٱٱا أي الِلٱٱٱن»ألههحاب  فقههال: 

لهٱم  ومٱا»   قهال ا: فهالنبي  . قهال:«يؤمنو  وهٱم عنٱد ربهٱمف  لهم   وما»

 :لها  هللا لايه  ومهامهللا  فقهال رمه ل  «يؤمنو  والوحق ينيَ عليهمف   

ا لقٱوم يكونٱو  مٱن بعٱدكم يجٱدو   ٱحفًا إيمانًٱ قأ  إ  أعجب الِلٱن إلٱ»

بٱۡ لٱوم بعٱدكم »وفهب روايهة أأه  قهال:   (201)«يؤمنٱو  بمٱا ِيهٱاِيها كتٱاب 

                                        

رواه الحسهن بهن لرفهة العبهدب مهن طريهق المغيهرة بهن : «تضسهيره»كثيهر فهب  قال ابن (201)

قيس التميمب لن لمرو بن شعيب لهن أبيه  لهن جهده. وأقه  لهن أبهب حهاتم الهرازب: أ  
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يأتيهم كتاب من بين لٱوحين يؤمنٱو  بٱه ويعملٱو  بمٱا ِيٱه  أول ٱك أعظٱم 

 .(202)«منكم أجًرا

 - ر  المسام الذب يقبك لا  لين  كما يقهبك لاه  الجمهر فهب دهذا الزمها 

 - اأه الذب يضهطهد فيه  اإلمهالم حته  فهب ليهاره ويعهيم غريبًها حته  فهب أوط

ب  قائاًل: رأنب من المسامين  ر  لههذا المه من  ويستمسك ب   ويغالب ب   ويعالن

 هللا لايهم. من ارجر أكثر مما كا  لبعك الصحابة ر  ا 

حههتض  ب خصههيتك  وشخصههية أمههرتك  ر  لايههك أيههها ال ههاب المسههام أ  ت

ع ألهاا أضسهك وال»مسهام: أ  تحمه  الهدل ة. شهعار البهد  ا يكضب دهذا به  وا

هللا  رأ  لهن يكه    يكضب المسام أ  يعم  لالًحا ويترك الدل ة رل    ا«غيرك

مههن خسههرا  الههدأيا واآلخههرة را ب ههروط أربعههة ذكرتههها مهه رة  مههن النههاجين

ٱٱٱَن لَِفٱٱٱق ُخۡسٱٱٱري إِ َّ  1ٱۡلعَۡصٱٱٱِر وَ }«: العصهههر» نَسَٰ ٱلَّٱٱٱِذيَن َءاَمنُٱٱٱواْ َوَعِملُٱٱٱواْ إِ َّ  2ٱِۡلِ

ِت  ِلَحَٰ ۡبِر{ٱلصََّٰ  .[3 - 1]العصر:  َوتََواَ ۡواْ بِۡلۡلَحّنِ َوتََواَ ۡواْ بِۡللصَّ

والت الب بالحق والت الب بالصبر معناه: أ  تجنهد أضسهك لاحهق  ت لهب 

فيهه  مههن  يههرك بهه   وتصههبر لاهه  طريههق الحههق ومههابهه  وتسههمع ال لههية مههن غ

                                                                                             

وابهن مرلويه   «مسنده»فب   ب  يعاأالمغيرة منكر الحدي . قال ابن كثير: ولكن قد روى 

لهن  - وفيه   هعف - محمد بهن حميهد من حدي  «مستدرك »  والحاكم فب «تضسيره»فب 

بمثاه  أو أحه ه  وقهال  لها  هللا لايه  ومهامزيد بن أمام لهن أبيه  لهن لمهر  لهن النبهب 

الحاكم: لحيا اإلمنال ولهم يخرجهاه. وقهد روى أحه ه لهن أأهس بهن مالهك مرف ًلها  وهللا 

 ( ط. الحابب.42 - 1/41« )تضسير ابن كثير»ألام 

لن ابن مرلوي  من حدي  أبب جمعهة ارأصهارب. قهال:  «تضسيره»ذكره ابن كثير فب  (202)

ودذا الحدي  في  لالة لا  العم  بال جهالة. التهب اختاهف فيهها أده  الحهدي . وذكهر قباه  

 ( ط. الحابب.1/41« )تضسير ابن كثير»حدي  أبب لبيدة الذب رواه أحمد 



 278 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

 في  من أضس ط ي . م اق  وما

 خرة.دذه دب شروط النجاة من خسر الدأيا وخسر اآل

أخهب أ  تهرى لايه ليهة للاتهها  ز يهايجه  بد أ  تكه   لاليهة لإلمهالم  ا ا

أهها وشهه كة فههب ورجالههها الههذين امههتطال ا أ  يقيمهه ا لههها لولههة فههب قاههب ليار

ومب ههههريها بهههه  للاتههههها أخههههب أ  تههههرى لانصههههراأية  يجهههه ز يهههها جن بنههها  وا

رفريقيهها  ومب ههراتها  يههذدب   مههن دههذه الههبالل ومههن أوربهها رلهه  ألغههال آمههيا و

ن مهن أجه  دهذا يج ز أ  ترى لا ي لية من يستعذب العذاب ويدخ  السج وا

ي جد لإلمالم من يعم  ل  ومهن يهدل  رليه   ر  كه  مسهام  الكضر والباط   وا

  وبعههههد «البكههههال ري  »يريههههد أ  يعههههيم لنضسهههه   يريههههد أ  يحصهههه  لاهههه  

اههه    وبعهههد الماجسهههتير يحصههه  ل«الماجسهههتير»ل ري   يحصههه  لاههه  االبكههه

... ثهم  وبعهد...    وبعد الدكت راة يحص  لا  وإيضة كبيهرة  وبعهد«الدكت راة»

 ماذا؟

 ما قيمة دذا رذا كاأت أهايتك رل  النار والعياذ باهلل؟

 ما قيمة دذا رذا  اع لينك؟

أريد أ  أتبط  أيها ال هاب لهن تحصهي  العاهم  فهإ  تحصهي  كه  لاهم  أأا ا

أيههها ال ههاب المسههام: لايههك أ  تحمهه   يههاع لبههالة وجهههال. لكنههب أقهه ل لههك: أههاف

دهذه الرمهالة  وأ  تهدل  لهها وأ  تعهيم ...  اإلمالم  لايك أ  تحم  دذا الدين

  الرباأيهة  لها  وأ  تسعد بحماها  وت عر بأأك من قالة الخير  وحماة الم هال

ا تداأيها معالة. معالة قال لنهها قهديمً  تداأيها لذة  ومعالة ا وأ  تجد لهذا لذة ا

بعههك السههاف: رأنهها أعههيم فههب مههعالة لهه  لاههم بههها الماهه ك لجالل أهها لايههها 
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هللا  مهعالة ارروال بمها لنهد...  معالة القاه ب...  بالسي و  رأها معالة اإليما 

 .لز وج 

 ا هتمام بأمر المسلمين: - 4

تكه   فهب لزلهة لهن  أ  ا - وأأت تعيم فب دهذه الهبالل - بخأ ثم لايك يا

بينههك وبيههنهم  أ   كهه  بهالل اإلمههالم  لايهك أ  تصهه  مهارخ اأهك المسههامين فهب 

يهٱٱتم بٱٱأمر المسٱٱلمين  مٱٱن  »تعههيم فههب دمهههم  أ  تعههيم فههب قضههايادم  فههـ 

 .(203)«ِلي  منهم

يهههن رخهه ة اإلمهههالم وأيههن رابطهههة أو [10]الحجههرا :  ٱۡلُمۡؤِمنُٱٱوَ  إِۡخٱٱٱَوٞم{إِنََّمٱٱا }

 ك  منا لنضس ؟اإليما  رذا لاش 

لقد أرال اامتعمار الصهايبب وال هي لب أ  يمزقه ا ارمهة اإلمهالمية مزقها  

يهألم بعضهها لهبعك   رربًها  فهال يحهس بعضهها بهبعك  وا وأ  يقطع دا رربًها

وأ  يثيروا النعرا  الق مية وال طنيهة بحيه  يقه ل كه  واحهد: وطنهب وطنهب  

سه ريين  دنهاك مهن ينهالب أو: ق ميتب ق ميتب  مصهر لامصهريين  ومه ريا لا

 بالق مية العربية  ومن ينالب بالق مية الط راأية  ومن ينهالب بالق ميهة الهنديهة

 لل  ا  ق مية المسام دب اإلمالم  اإلمالم د  الجامع بين المسامين.... ر

  «أمهم رمهالمية»  فال يج ز أ  تقه ل: «أمًما»هللا  المسام   أمة  لم يسمهم

 ن أمة رمالمية.دب شع ب رمالمية ولك

أمتنهها أمههة واحههدة  قباتههها واحههدة  كتابههها واحههد  ربههها واحههد  أبيههها واحههد  

مثٱٱۡ »لقيهدتها واحههدة  شهريعتها واحههدة  فههال يجه ز أ  تتمههزق دههذه ارمهة أبههدًا 

                                        

 (.62قطعة من حدي  حذيضة بن اليما  ررر  وقد مر تخريج  فب د ) (203)
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المٱٱؤمنين ِٱٱق تٱٱوادهم وتٱٱراحمهم وتعٱٱاافهم مثٱٱۡ الجسٱٱد: إذا اشٱٱتكى منٱٱه 

 .(204)«ع و تداعى له سافر الجسد بالسهر والحمى

أنسهادم   أغضه  لهنهم وا أعيم مع رخ اأنا فب ك  مكا   ا ودكذا يجب أ 

 رأنا أمة واحدة.

ر ارولههه   ودكهههذا يجهههب أ  أعهههيم  دكهههذا لهههاش المسهههام   فهههب العصههه 

أذلن لهذه التيارا  الداخاية ولهذه ارفكار المست رلة التب تريهد  أر ل وا ا

 التهامنا بعد.  تمزقنا قطعًا  لكب يسه  أأ  تضرقنا شيعًا  و

 يا أيها اإلخ ة: لاينا أ  أعرو دذا كا .

 العمۡ الجماعق لَلسلم: - 5

تض  ب خصههيتنا وشخصههية أسههتطيع أ  أحهه اينهها بعههد ذلههك أ  أعاههم أأنهها اول

أ  أق م بحق رخ اأنا  رذا لهاش كه  منها  أ  أق م بحق لل تنا  وا أمرتنا  وا

تسههتطيع أ  تعمهه  وحههدك     اسههتقاًل بنضسهه   يعمهه  وحههده  افههرلًا برأمهه   م

تستطيع أ  تحتض  بإمالمك وحدك  ميبتاعك التيار  ميقذو بك دذا التيهار  وا

 فب دذا اليم الكبير  متذوب وتضيع.

ولكن تستطيع أ  تحتض  بدينك ولين أمرتك وأوالك. وتق م بحق لل تهك. 

 {بِأَِخيٱٱكَ َسنَُشٱٱدد َعُ ٱٱدََك }وبحههق رخ اأههك  رذا و ههعت يههدك فههب يههد رخ اأههك: 

   المرء قاي  بنضس  كثير بإخ اأ    عيف بمضرله ق ب بجمالت .[35 ]القصي:

الجمالههة قهه ة لاهه  الطالههة  ولصههمة مههن المعصههية  وقههدرة فههب م اجهههة 

                                        

ومسام  لهن النعمها  بهن ب هير ررر  - والاض  ل  - «ارلب»رواه أحمد والبخارب فب  (204)

 (.8155( برقم )5/514) لامناوب« فيك القدير»
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 العدو  وقدرة فب حا ل الم كال .

أأههت وحههدك  ههعيف  ولكههن مههع رخ اتههك قهه ب  وال ههيطا  ذئههب اإلأسهها   

 لية.ورأما يأك  الذئب من الغنم القا

لهن الجمالهة  ...  فإياك أ  تكه   شهاة شهارلة  أ  تكه   بعيهدًا لهن القطيهع

 فت ك  وتاتهم.

تِلُٱوَ  إِ َّ }كن مهع الجمالهة  حهاول أ  تكه   مهع رخ اأهك:  َ يُِحٱبد ٱلَّٱِذيَن يُقََٰ ٱَّللَّ

ۡرُ وٞص{ِِق َسبِيِلهِ  ٞن مَّ ا َكأَنَُّهم بُۡنيََٰ
 .[4]الصف:  ۦ َ فّٗ

ولهه  لههم تههأ  النصهه د تأمرأهها بااتحههال والههتالحم والتههراد  وأ  يكهه   

روجبههت المصههاحة   (205)«المٱٱؤمن للمٱٱؤمن كالبنيٱٱا  يشٱٱد بع ٱٱه بعً ٱٱا»

يعهههيم أحهههدأا وحهههده  رأههه   وأوجبهههت الضهههرورة أ  أعهههيم جمالهههة  وأ  ا

 يعما   فرالى  ورأما يعما   جمالا  وتكتال . يستطيع  ور  ألداءه ا ا

فهإ  الضتنهة   المبطاه   لاه  بهاطاهم وتضهرق أده  الحهق لهن حقههم  فإذا تكت

َكفَٱٱُرواْ }َوٱلَّٱٱِذيَن أشههار رليهه  القههرآ  الكههريم حههين يقهه ل:  مههتك   كبيههرة  ودههذا مهها

ُۚ إِ َّ تَۡفعَلُٱٱوجُ تَُكٱٱن ِِۡتنَٱٱٞة ِِٱٱق ٱأۡلَۡرِض َوََِسٱٱاٞد َكبِيٱٱٞر{بَعۡ   [73]ارأضههال:  ُ ٱٱُهۡم أَۡوِليَٱٱآُء بَۡعٱٱ ي

أب: را ي الب بعضكم بعًضا كما يضع  أده  الكضهر  ورا يسهاأد بعضهكم بعضها  

  تكهه   فتنههة فههب ارر، وفسههال كبيههر  رأهه  كورا يتكتهه  بعضههكم مههع بعهه

ميك   دناك وحدة فب جاأب الكضر وتضهرق فهب جاأهب اإلمهالم  مهيك   دنهاك 

الباطهه  ريجابيههة مههن أاحيههة الكضههر ومههابية مههن أاحيههة اإلمههالم  لمهه  فههب أاحيههة 

                                        

فههيك »رواه البخهارب ومسههام والترمههذب والنسههائب  لههن أبههب م مهه  ارشههعرب ررر  (205)

 (.9143)( برقم 6/252) لامناوب «القدير
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 وفراغ فب أاحية الحق  ودنا الضتنة والضسال الكبير.

 فتكتا ا كتاة م منة.

ٱۡهٱٱِدنَا  5بُٱٱدُ َوإِيَّٱٱاَك نَۡسٱٱتَِعيُن إِيَّٱٱاَك نَعۡ }هللا لامنهها أ  أقهه ل وأحههن أصههاب:  ر 

َا ٱۡلُمۡستَِقيَم{ َرَٰ   ب  حت  له  لهايت وحهدك تقه ل دهذا وتطاهب [6  5]الضاتحة:  ٱلّصِ

ورمتههك  فالجمالههة تحيهها فههب  ههميرك لائًمهها  وتتمثهه  لاهه   الهدايههة إلخ اأههك

 لساأك لائًما  دذا د  شأ  اإلأسا  الم من.

 دذه أيها اإلخ ة ولاياب لكم فب دذه الغربة.

تههذوب   خصههيتنا اإلمههالمية ق يههة لههابة  اب...  لاينهها أ  أحههتض  بإمههالمنا

 تنماع. وا

مههع: رأضسههنا  وإلخ اأنهها لاينهها أ  أحمهه  الههدل ة رلهه  اإلمههالم فههب دههذا المجت

ريكههب الههذين يعي هه   دنهها مههن المسههامين أيًهها كاأههت جنسههياتهم  ولامجتمههع ارم

 يك   رل  اإلمالم. أضس   فهذا المجتمع أح ج ما

ا تظنهه ا أ  دهه اء الههذين ولهها ا رلهه  القمههر فههب غنهه  لههن اإلمههالم. رأهههم 

ربهههة امهههتطال ا أ  يضهههع ا أقهههدامهم لاههه  مهههطا القمهههر وأ  يهههأت ا منههه  بأت

ولهخ ر  ولكههنهم لههم يسهتطيع ا أ  يسههعدوا أأضسهههم لاه  إهههر ارر،  رأهههم 

 ي ك   الضراغ  ي ك   القاق  ي ك   تضادة الحياة.

لهل رأهها تمثه  ثه رة ... ر الهيبيهز...  ر  دذه الظ ادر التب تروأهها: الخنهافس

لا  الحضارة الصنالية ولا  مالية الحياة وآليتهها. ولهذلك خرجه ا رله  حيهاة 

ب  بالحياة البدويهة  ر  دهذه الحيهاة المتحضهرة لهم ت هبع أهمههم الروحهب  لهم أش

ن خههه و  لهههم يعرفههه ا بهههها مبهههدأدم تمهههأل فهههراغهم العقائهههدب  لهههم تههه منهم مههه
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مصههيردم  لههم يضهمهه ا بههها معنهه  لحيههاتهم  إاههت ارمهه اة الخالههدة تاهها لاهه   وا

 أفكاردم: من أين؟ ورل  أين؟ ولم؟

لب؟   رأسا : من أين ج ت وجاء العالم مهن حه دذه ارم اة التب تاا لا  ك

الحيههاة والمهه  ؟ ولمههاذا  دههب رمههالتب بههين ورلهه  أيههن أذدههب بعههد المهه  ؟ ومهها

قيمههة الحيههاة؟ حضههارتهم لههم تسههتطع أ  تجيههب لههن دههذه ارمهه اة  ألههيم؟ مهها

الماحة  ومسيحيتهم المحرفة لم تستطع  ولن تستطيع ال ي لية الماليهة أ  تهرل 

 لايها.

ل حيهههد الههذب يسهههتطيع أ  يهههرل لاهه  أمههه اة دهه اء النههها  دههه : ر  الههدين ا

 اإلمالم. رأ  لين الت از   رأ  المنهج الرباأب اإلأساأب ارخالقب العالمب.

 أأتم أ  تقدم ا دذا اإلمالم لانا . ولايكم

 لايكم أ  تحتضظ ا بأأضسكم.

 وأ  تدل ا غيركم.

تنقطعهه ا  لههنهم  واتتخاهه ا   ا بهمهه م رخهه اأكم فههب الم ههرق  واوأ  تعي هه

 لن قضايادم.

حهده  أحهدكم ويعيم  أ  تتعاوأ ا وأ  تتجمع ا  وأ  اولايكم بعد ذلك كا  

 فيضيع فب وما دذا المجتمع.

 .لز وج هللا  بذلك تر   

 بذلك تكسب   الدأيا واآلخرة معًا.

ِ َوَمنۡ }بذلك تك أ   مسامين حقًا  ٱن دََعٱآ إِلَٱى ٱَّللَّ مَّ ٱِلٗحا  أَۡحَسُن لَٱۡوٗ  ّمِ َٰ َ َۡ  َوَعِمٱ
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ََ إِنَّنِق ِمَن ٱۡلُمۡسِلِميَن{  .[33]فصات:  َولَا

 هللا يستجب لكم. هللا تعال  لب ولكم  والل ا أق ل ق لب دذا  وامتغضر

* * * 
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 م لظة الم   -17

 الخطبة ارول :

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

 والظا : أاطق ولامت:

والظهين بايغهين: والًظها أاطقًها   لايه  ومهاملها  هللا هللا  ترك فينا رمه ل

 ووالًظا لامتًا.

 يكضا  لن الم لظة. والظا  لائًما ا

فاأها  فههب حاجههة رلهه  لظههة بايغهة  فههالقا ب تقسهه   والعقهه ل تغضهه   والههدأيا 

مهن واله . والنبهب بهد  ا تغر  والهنضس تهأمر بالسه ء وال هيطا  يضه  النها  

ل الظين الدائمين البايغهين: ارول: واله  لاي  الصالة والسالم ترك لنا دذين ا

 «.القرآ »أاطق د  

 «.الم  »واآلخر: وال  لامت د  

هللا  تههذكر النامههب وتنبهه  الغافهه   وتزيههد  القههرآ  يصههاحبنا ويمامههينا بييهها 

رۡ }الم من ريماأًا  اُف َوِعيِد{َِذَّكِ َِ  .[45]ق:   بِۡلۡلقُۡرَءاِ  َمن يَ

 الم   وال  لامت:

 يصاحبنا ويمامينا  ويراوحنا ويغالينا  ود  وال  بايغ.والم   كذلك 

يسههمع    النهها  م ههغ ل   بههدأيادم  ياهثهه    ولكههن النهها  لألمههف لههم ا

وراءدهها  ويتهارشهه   لايههها  ويتقههاتا   لاهه  ألرا ههها  أامههين دههذا الههذب 
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به  فهب كه  ...  به  فهب كه  لقيقهة...  به  فهب كه  مهالة...  يهدلدم فب كه  يه م

جههاء ذلههك م ق فًهها  (206)«كفٱٱى بٱٱالموَّ واعًظٱٱا»ذا الهه ال  ولحظههة  أامههين دهه

 .لا  هللا لاي  ومامومرف ًلا رل  النبب 

...  أرأيههتم أباههغ مههن دههذا الهه ال : أ  يكهه   اإلأسهها  بههين يههديك لهه رة حيههة

ررالة ترغب فب الدأيا وتهدبر لهها  ...  لساأًا أاطقًا...  وجها م رقًا...  جسدًا حيًا

ء قههد ذبه   ورذا بههذا الجسههد الحهب قههد مها   ورذا بهههذا فهإذا بههذا ال جهه  المضهب

الاسهها  الضصههيا قههد خههر   ورذا باإلأسهها  الههذب كهها  مهه ء السههمع والبصههر قههد 

 ألبا فب لحد من الاح ل.

 الحقيقة الغائبة الحا رة دب الم  :

 دذه دب الحقيقة الغائبة الحا رة:

دو  أ  يريهه فههب كهه  يهه م  وغائبههة ر  النهها  ا حا ههرة ي هههددا النهها 

 يذكرودا.

لهههدقاء وزمهههالء ألههه  تهههذكر كههه  امهههر  مهههن ولع مهههن أحبهههاب وأقربهههاء و

 وجيرا   لذكر الكثير الكثير.

وقتها    ما  ممن تعرو  لن يكضيهك ورقهة وادا  ورقة وقاًما واكتب من 

لفتههرا   مههتجد مههتجد مههجالًّ حههافاًل مههن اردهه  وارقربههاء  ومههن  لفتههر وا وا

                                        

والبيهقب فهب   ( أخرج  الطبراأب4/450« )اإلحياء»قال العراقب فب تخريج أحالي   (206)

من حدي  لمار بهن يامهر بسهند  هعيف  وده  م هه ر مهن قه ل الضضهي  بهن  «ال عب»

( بههرقم 2/112) لاعجاه أب« ك هف الخضههاء»واأظههر . «الزدهد»رواه البيهقهب فههب   ليها،

(1933.) 
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 البعداء والغرباء  متجد الكثير الكثير.ارحباء وارلدقاء  ومن 

 الم   أقرب من لما البصر:

 د  تظن أ  الم   بعيد لنك؟ ا  وهللا.

 يك   رل  اإلأسا : الم   أقرب ما

 كههه  امهههر  مصهههبا فهههب أداههه 

 

 والمهه   ألأهه  مههن شههراك أعاهه 

  ورذا كاأهت دهذه [77]النحه :  {أَۡو ُهٱَو أَۡلٱَربُ  ُر ٱلسَّاَعِة إِ َّ َكلَۡمٱحِ ٱۡلبََصٱرِ َوَمآ أَمۡ } 

 دب السالة العامة  فاك  رأسا  مالت   ومن ما  فقد قامت قيامت .

أمر المه   كامها البصهر  أو ده  أقهرب مهن لمها البصهر  ر  ده  را خهيا 

دهذه  - لقيق يضص  بين الحياة والم    فإذا بهذا المهل يت قهف  ورذا بههذا القاهب

قههف  ورذا دههذا الههنضس الههذب لخهه   قههد ت - المضههخة التههب تضههل الههدم لاجسههم

 يستطيع أ  يخرج ورذا بهذا الجسم قد ألبا جثة دامدة. ا

 حكههم المنيههة فههب البريههة جههارب

 

 مهههها دههههذه الههههدأيا بههههدار قههههرار

 بينهها يههرى اإلأسهها  فيههها مخبههًرا 

 

 حتهه  يههرى خبههًرا مههن ارخبههار

أضسه  بعد أ  كا  يخبر ويق ل: حدا كذا وكذا أو ميحدا كذا وكذا  رذا د   

أو يتناقاه   ألبا خبًرا من ارخبار  يذاع فهب اإلذالهة  أو ين هر فهب الصهحف 

ألظمهها مهن حقيقهة  سردا من كامة تا كها ارلسن. وماأي النا : ما  فال   ما

أب اأتههه  كهه  شههبء  لههم يعههد أمامهه  فرلههة «  فههال  مهها »وراء دههذه الكامههة: 

 هللا. لندليراجع رليده أو يت ب من مي ات  أو يزيد من حساب  

اأتهت الضرلة بالم     الت الضرد التب كاأت لإلأسا  فب حياته   قهد 

  يعها بالغضاة.
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حينما يأتب الم   يتمن  النا : ل  أمها ا شههًرا مهن زمهن  أو أمهب ًلا مهن 

شهر  أو ي ًما من أمب ع  أو مالة من ي م  أو لقيقة من مهالة. لعاه  فهب دهذه 

ا  يسهبا أو يهاه  أو يكبهر  أو ي لهب ب لهية لهم هللا  لع الدقيقة يق ل: تبت رل 

ٓأَيدَها }ي لها فب حيات  ولحت  وديها  ديها   لُكُۡم  ٱلَِّذيَن َءاَمنُٱواْ  َ يََٰ تُۡلِهُكٱۡم أَۡمٱَوَٰ

ِسٱٱُروَ   ََِٰ  ِٱٱَك ُهٱٱُم ٱۡل
ٓ ِلٱٱَك َِأُْولََٰ ۡۡ ذََٰ ُِۚ َوَمٱٱن يَۡفعَٱٱ ٱٱدُكُۡم َعٱٱن ِذۡكٱٱِر ٱَّللَّ

 َوأَنِفقُٱٱواْ ِمٱٱن 9َوَ ٓ أَۡولََٰ

ا ََ َربِّ َرَزلۡ  مَّ ِۡ أَ  يَۡأتَِق أََحٱدَكُُم ٱۡلَمٱۡوَُّ َِيَقُٱو ن لَۡب كُم ّمِ
ۡو لَِريٱبو نََٰ ٓ أََجٱ ۡرتَنِٱٓق إِلَٱىَٰ  لَٱۡوَ ٓ أَخَّ

ِلِحيَن  َن ٱلصََّٰ َر  10َِأَ َّدََّق َوأَكُن ّمِ ُ َخبِيٱُرۢ بَِمٱا َولَن يَُؤّخِ ُ نَۡفًسٱا إِذَا َجٱآَء أََجلَُهٱاُۚ َوٱَّللَّ ٱَّللَّ

َۡ }  [11 - 9]المنهافق  :  َملُوَ {تَعۡ  ِ إِذَا َجآَء  َ إِ َّ أََج ُرُۚ  ٱَّللَّ ]أه ل:  {لَۡو ُكنٱتُۡم تَۡعلَُمٱو َ يَُؤخَّ

4]  { ُۖ ٞۡ ٱٱٱةي أََجٱٱٱ ِّۡ أُمَّ ِِذَا َجٱٱٱَوِلُكٱٱٱ  يَۡسٱٱٱتَۡقِدُموَ { يَۡسٱٱٱتَۡأِخُروَ  َسٱٱٱاَعٗة َو َ    َ آَء أََجلُُهٱٱٱمۡ  َِٱٱٱ

  ا  السههالة «مههتين لقيقههة»السههالة الضاكيههة   السههالة دنهها ليسههت [34]ارلههراو: 

دنا دب السالة الاغ ية: لحظة من الزمن  كه  لحظهة مهن الهزمن تسهم  مهالة 

 فب الاغة.

يسههتأخر لحظههة واحههدة  والعمههر محههدول:  يسههتقدم لنهه  وا فارجهه  معاهه م ا

 أيام معدولة وأأضا  محدولة  ب  لحظا  معدولة وأأضا  محدولة.

 اذكروا داذم الاذا :

فقهال:  لا  هللا لاي  ومهامالنا  فب غضاة لن الم    ولهذا أولاأا النبب 

  ده  الههذب يقطههع الاههذا  ويههنغي (207)«أكثٱروا ذكٱٱر هٱٱاذم اللٱٱذاَّ: المٱٱوَّ»

                                        

لهن أبهب  «شهعب اإليمها »والحهاكم والبيهقهب فهب  رواه الترمذب والنسائب وابن ماجه  (207)

والبيهقههب فههب  «الحايههة»وأبهه  أعههيم فههب  «ارومهها»دريههرة ررر  ورواه الطبراأههب فههب 

أيًضها لهن لمهر  «الحايهة»أيًضا لن أأس بن مالهك ررر  ورواه أبه  أعهيم فهب  «ال عب»

 (.1396( برقم )2/84) لامناوب« فيك القدير»بن الخطاب ررر 
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رذا ذكر أ  دذا الهذب ده  فيه  لهن ...  لا  اإلأسا  امتمتال  بها رذا ذكر الم  

 يدوم رأ  ل  لام لمن قبا  لدام ل .

أحههد العامههاء فقههال لهه  لظنههب  قههال: الاههم رأههك لسههت أول مههأل أحههد الخاضههاء 

ولهات الخالفهة رليهك. قهال: زلأهب  قهال:  ايضة يم    ل  لم يمت من قباك مهاخ

لهيس بينههك وبههين آلم را أب ميههت  ور  امههرًءا لههيس بينهه  وبههين آلم را أب بيههت 

 لمعرق فب الم    أب: ألي  فب الم  .

 أ ا  فقال: أخذ دذا أب 

 أيا لبيههب تك ههضترذا مههتحن الههد

 

 لهه  لههن لههدو فههب ثيههاب لههديق

 دالهك وما النا  را دالك وابهن 

 

 أسب فب الههالكين لريهق  وذو

ذو أسب فب الميتين لريق  فهه  تخاهد أأهت بعهد ...  ميت ميت ابن ميت ابن 

 بعد دذا السج  الحاف  من الم ت ؟ ا  وهللا لن تخاد....  د اء

فقهال:  لها  هللا لايه  ومهامبن معد أ  جبريه  جهاء رله  النبهب  روى مه 

شٱ ت ِِنٱك مجٱيي بٱه   شٱ ت ِِنٱك ميٱت  واعمٱۡ مٱا يا محمد  عٱِ مٱا»

شه ت فإأههك ميهت  لههم    لههم مها(208)«... وأحبٱب مٱن شٱٱ ت ِِنٱك مفارلٱه

أو مائههة مهههنة  أو دههب أأههك لمهههر   أربعههين أو خمسههين أو مهههتين أو مههبعين

دهب: المه  . حكه ا أ   النهايهة؟ النهايهة مها« تزيهدألهف مهنة أو »لمر أه ل  ما

مسههين  ثههم هللا رلهه  ق مهه   فابهه  فههيهم ألههف مههنة را خ بعثهه  لايهه  السههالمأ ًحهها 

                                        

 :بهه  أعههيم  والحههاكم ولههحا رمههناله  وحسههن  العراقههب  وتتمتهه أال ههيل  ورواه أبهه   (208)

ك ههف »  ينظههر «واعلٱٱم أ  شٱٱرف المٱٱؤمن ليامٱٱه بالليٱٱۡ وعٱٱيج اسٱٱتَناؤج عٱٱن النٱٱاس»

 (.1731( برقم )60 - 2/59) لاعجا أب« الخضاء
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اء ماهك هللا له  أ  يعهيم بعهد الط فها   فامها جه شاء أخذدم الط فا   ولاش ما

أط ل ارأبيهاء لمهًرا  كيهف وجهد  الهدأيا؟ قهال:  الم   يقبك روح  مأل : يا

 ها كدار لها بابا  لخات من أحددما وخرجت من اآلخر.وجدت

 ورذا كهههها  آخههههر العمههههر م تهههها

 

 فسهههههه اء قصههههههيره والط يهههههه 

وتجههد دههذا ال ههريا الط يهه  لنههد ااحتضههار يتضههاءل دههذا العمههر أمامههك   

َها يَۡوَم يََرۡونََها لَۡم يَۡلبَثُٓواْ َكأَنَُّهمۡ }شبء  وكأأ  ا   [46]النازلها :  { إِ َّ َعِشيَّةً أَۡو ُضٱَحىَٰ

َن ٱلنََّهاِر   .[45]ي أس:  نَُهۡم{يَتَعَاَرُِوَ  بَيۡ }َكأَ  لَّۡم يَۡلبَثُٓواْ إِ َّ َساَعٗة ّمِ

  دهذا شهأ  بد من الم    مهما امهتمتعت بالحيهاة فإأهك مضارقهها. ورذا كها ا

 أتضهها؟ الدأيا فما أد أها وما

ة زائاههة أو لمصههيبة لام اإلأسهها  معرً هها فههب كهه  يهه م وكهه  مههالة لنعمهه مهها

 أازلة  أو لمنية قاتاة  فما قيمة دذه الدأيا؟ 

 جبات لا  كهدر وأأهت تريهددا

 

 لهههههضً ا مهههههن اآلام واركهههههدار

 ومكاهههف اريهههام  هههد طبالهههها 

 

 متطاهههب فهههب المهههاء جهههذوة أهههار

 دذه دب الدأيا: 

 دذه دب الدأيا  وتاك طبيعتها:

وفرشههها بضههاخر ارثههاا  بنهه  أحههد الماهه ك لاًرا فجماههها وزينههها وزخرفههها 

ا يخطههر ببههال  فقههال رحههد  وو ههع فيههها مههن الزينهها  والتحههف والنضههائس مهها

جاسههائ  وكهها  مههن الصههالحين: دهه  تههرى مههن ليههب فههب دههذه الههدار فأحههاول أ  

يمكنههك رلههالح . قههال: كيههف   ل: أعههم  أرى فيههها ليبًهها  ولكههن األههاح ؟ قهها

ل لة بعهددا رليهها  أو  رجة ادذه الدار أ  ذلك منها خ لندب المال؟ قال: ليب
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 خروج لك منها  لخاة ا

لخه ل بعهددا أو  ة اودكذا كه  لار مهمها زينتهها وزخرفتهها فهإ  لهك خرجه

 خروج منها. لخاة ا

جاء رج  رل  أحهد الصهالحين وقهد اشهترى لاًرا فهاخرة وأرال أ  يسهج  له  

...  العقهد: أمها بعهدالعقد  فأرال الرج  العهالم الصهالا أ  ياقنه  لرًمها فكتهب فهب 

اشترى ميت من ميت: لاًرا فب باد الغافاين ومهكة المهذأبين  لهها أربعهة  فهذا ما

حدول: الحد ارول ينتهب رل  الم    والثاأب رل  القبر  والثال  رله  الحسهاب  

 ثم أأ د ود  يبكب:  والرابع رما رل  الجنة ورما رل  النار

الههنضس تبكههب لاهه  الههدأيا وقههد 

 لامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

 فيههها السههالمة فيههها تههرك مههاأ  

ا لار لامههههههرء بعههههههد المهههههه    

 يسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكنها

 

 بنيههايرا التب كها  قبه  المه   

 فههإ  بنادهها بخيههر طههاب مسههكن  

 

   بنادهههها ب ههههر خههههاب باأيهههههارو

 أين الما ك التب كاأهت مسهاطنة 

 

حتهههه  مههههقادا بكههههأ  المهههه   

 مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاقيها

 

 أم النهها لههذوب الميههراا أجمعههها

 

 ولورأههها لخهههراب الهههددر أبنيهههها

كههم مههن مههدائن فههب اآلفههاق قهههد  

 بنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

أمسهههت خرابًههها وأفنههه  المههه   

 اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأداي

 

 لك  أضس ور  كاأت لا  وجه 

 

 مههههههن المنيههههههة آمههههههال تق يههههههها

فههههههالمرء يبسههههههطها  والههههههددر  

 يقبضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

والهههههنضس تن هههههردا  والمههههه   

 يط دههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 

 دذه دب الدأيا.

أمهام المهرآة  فألجبته   - أحهد خاضهاء بنهب أميهة - الماهك بن لبد وقف مايما 

جارية لهالحة أضس   وأظر فب شباب  وجمال  وقال: أأا الماك الضت . وكاأت ل  

 تق لين فب؟ قالت ل  من دة: شالرة  فقال لها: ما
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 أأت أعهم المتهاع له  كنهت تبقه 

 

 بقههههههاء لإلأسهههههها   غيههههههر أ  ا

 لهههيس فيمههها رأيتههه  فيهههك ليهههب 

 

 كهها  فههب النهها  غيههر أأههك فهها  

 يصاا. فهذا ليبك  دذا د  العيب الذب المت فاأيًا  ما 

 ك  أضس ذائقة الم  :

ۡد نَۡفٱ}الم   أهاية ك  حب  حه ، مه رول لكه  النها    ٱۡلَمٱۡوَِّ{ذَآفِقَٱةُ  و ُكٱ

   قرر ذلك القرآ  فب آيا  ثالا.[57  العنكب  : 35  ارأبياء: 185]آل لمرا : 

ۡد نَۡفٱٱٱ} ارأبيهههاء والصهههديق   وال ههههداء ...  كههه  أضهههس: ٱۡلَمٱٱٱۡوَِّ{ذَآفِقَٱٱٱةُ  و ُكٱٱٱ

 يذوق   الم  ....  والصالح  

ذاقهه ا  لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  الرمهه  المصههطض   ارخيههار قبهه  رمهه ل

 الم  .

هللا تعال  من خاق   ذاق الم  . حينما مها  ذده   هللا  وخيرة محمد رم ل

لسهها  مههنهم مههن هللا لاههيهم  وأأكههر مههنهم مههن أأكههر  واأعقههد  الصههحابة ر هه ا 

هللا ثبهت رجاهين وألهمهمها  اأعقد  وقال لمر: من قال ذلك  ربت لنق . ولكهن

 الحق:

الههذب قههرأ لاهه  النهها  ق لهه   لهها  هللا لايهه  ومههامهللا  العبهها  لههم رمهه ل -1

يِّتُوَ  إِنََّك َميِّٞت }تعال :  َمٱِة ِعنٱدَ َربُِّكٱۡم تَ ُِمَّ إِنَّكُمۡ  30 َوإِنَُّهم مَّ تَِصٱُموَ { يَۡوَم ٱۡلِقيََٰ ِۡ 

ِلٱٱدُوَ {  [31  30]الزمهر:  ََِٰ ٱتَّ َُِهٱُم ٱۡل ِِْين ّمِ ۡلٱدَُۖ أََِٱ ُِ ٱن لَۡبِلٱَك ٱۡل  }َوَمٱا َجعَۡلنَٱا ِلبََشٱرو ّمِ

 .[34]ارأبياء: 

أيها النا  من كا  يعبد محمهدًا »بكر ررر الذب خطب خطبت  البايغة:  أب  - 2

ثهم تهال اآليهة « يمه   ا هللا حب هللا فإ  فإ  محمدًا قد ما   ومن كا  يعبد
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َٞ }«: آل لمهرا »الكريمة من مه رة  ٱدٌ إِ َّ َرُسٱو  ِمٱن لَۡبِلٱِه لَٱۡت  لَٱۡد خَ َوَمٱا ُمَحمَّ

بِكُۡمُۚ َوَمن يَنقَِلۡب َعلَىَٰ َعِقبَۡيِه َِلَن يَُ ٱرَّ 
ٓ أَۡعقََٰ َۡ ٱنقَلَۡبتُۡم َعلَىَٰ اََّ أَۡو لُتِ ِِْين مَّ  أََِ

ُُۚۡ ُس ٱلرد

َ َشيۡ  ُ ۡجِيي ٱام َوَسيَ   ٗ ٱَّللَّ ِكِريَن{َّللَّ
 .[144]آل لمرا :  ٱلشََّٰ

 الرم  وارأبياء والصالح   قد مات ا.

 والما ك وارمراء قد مات ا:

والماهههه ك واربههههاطرة  واركامههههرة  والقيالههههرة  والخاضههههاء  والعظمههههاء  

م تغهن لهنهم جن لدم  وجي شهم  ل قد مات ا. لم يغن لنهم ماكهم واوارغنياء  

يماكهه   مههن قنههاطير مقنطههرة مههن الههذدب والضضههة   مهها م  واكنهه زدم وأمهه اله

ومههاذا يصههنع   بههها؟ دهه  يرشهه   لزرائيهه ؟ دهه  يههدخا   بههها القبههر؟ النهها  

م ال ر  أيهذدب فهب كضنه  به اأب أ  أحهدًا «  جيه ب»يق ل  : الكضن لهيس له  

اركضهها  لههيس فيههها مخبههأ أو جيههب أو أحهه  ذلههك ت  ههع فيهه  ارمهه ال والنقهه ل  

دًا يههدخ  القبههر ومعهه  لههندوق مههن الههذدب أو لفتههر شههيكا  لاهه  أرأيههت أحهه

 مصرو من المصارو؟

مها  ...  يست ب ارغنياء والضقراء حينما يهأتب المه    ولهذلك مها  الماه ك

 اركامرة والقيالرة  كما قال المتنبب:

 أين اركامهرة الجبهابرة اروله 

 

 بقه ا كنزوا الكن ز فما بقهين وا

 مهههن كههه  مهههن  هههاق الضضهههاء 

 بجي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

 وحهه اه بعههد المهه   لحههد  ههيق

الذين  اق الضضاء بجي شهم ح ادم بعد الم   لحد  هيق  متهر فهب متهر   

 أو متر فب مترين  دذا د  مصير اإلأسا  فب النهاية.

شه ت مهن الهدور  فمصهيرك رله  دهذه الحضهرة فهب    وشهيد مهالمر القصه ر
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 والب الم ت .

وقهد  - دهام ر أو غيهر أبهب  (209)«أبهب دهام ر»رذدب رل  ذلك ال الب فب 

 - شهههدأا أحههن دنهها فههب الدوحههة خههالل ثاهه  قههر  لههدة مقههابر امههتأل  وأغاقههت

قبر أمير من مأم ر أو غنب من فقير؟ الكه   ورذدب رل  دذه المقابر  د  تعر

 امت ى حينما  مت  تاك الاح ل  وأكا  الدول.

مهههن كههه  مهههن  هههاق الضضهههاء 

 بجي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

 وحهه اه بعههد المهه   لحههد  ههيق

بهن مهروا  فهب مهر، م ته   ومهأل : كيهف  الماهك بعضهم لاه  لبهدلخ   

ََ َولَقَٱدۡ }هللا تعهال :  تجهدك؟ قهال: أجهدأب كمها قهال كُۡم أَوَّ دَىَٰ َكَمٱا َخلَۡقٱنََٰ  ِجۡ تُُمونَٱا ُِٱَرَٰ

اَمرَّ  كُۡم َورَ  مو َوتََرۡكتُم مَّ ۡلنََٰ  .[94]ارأعام:  {آَء ُظُهوِركُمۡ َخوَّ

نَٱىَٰ َمٱآ أَغۡ }اأتق  أكضاأ  بيهده ثهم جاهس يقه ل لاه  فراشه : ...  دارو  الرشيد

 .[29  28]الحاقة:  {نِيَهَََّٰ َعنِّق سُلۡ َهلََك  28َعنِّق َماِليَۡهۜۡ 

يههزول  مههن ا يقهه ل: يههاجاههس لاهه  الرمههال ودهه  يههدل  و...  وابنهه  المههأم  

 ماك  ارحم من قد زال ماك  

أعهيم أحهد. الكه  زائه   الكه  يبق   يبق  مال أحد  وا ا يبق  ماك أحد  وا

 مت ط ى لضحت   ومي اج  مصيره.

المهه   كههأ  ي ههربها الجميههع ويههذوقها الجميههع  أدهه  الههدين وأدهه  الههدأيا: 

وارغنياء وألحاب المهال والجهاه.   والما ك وارمراء...    حارأبياء والصال

                                        

زالت مضت حة رل  الي م: والمقهابر فهب بهالل  م  ع في  مقبرة شهيرة فب لولة قطر. ا (209)

الخايج ليست لائمة  كما فب مصر وغيردا. ر  ك  ميت له  قبهره الخهاد  فهإذا امهتأل  

 «.القر اوب»المقبرة بالم ت   أغاقت  وبح  لن مكا  آخر يصاا مقبرة. 
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شٱٱ ت ِِنٱٱك  عشٱٱت مٱٱا»فههرار منههها   كهه  مههينال أصههيب  مههن دههذه الكههأ   ا

 .(210)«ميت

كا  الحسن البصهرب يقه ل لا هي خ أده  الم هيب: أيهها ال هي خ مهاذا وراء 

الزرع رذا باغ را الحصال  وينظهر رله  ال هباب ويقه ل: أيهها ال هبا  أمها رأيهتم 

 زرًلا أداكت  اآلفة قب  أ  يباغ؟ 

كهم مههن آفههة تههدرك الههزرع فتأكاهه  وتتاضه  قبهه  أ  ينضههج؟  وكههذلك أههرى فههب 

ر مهاذا تهرى؟ دهذا مها  لهن لمهر ينهادز المائهة أو الحياة. اقهرأ الصهحف واأظه

يهأتب  ربعهين أو الع هرين  ر  المه   االثماأين أو السبعين  وآخر لم يباهغ ار

 يستأذ  قب  قدوم   ب  يأتب بغتة وأأت فب غضاة لن . فب من محدلة وا

 ا أجاة من الم   رذا جاء ارج :

ة الصهدرية  أو بمها شه ت مهن ما أكثر من يم ت   بالسكتة القابيهة  أو الذبحه

 أل ا  م   المضاجأة  أع ذ باهلل من م   الضجاءة.

وما أكثر من يم   فهب حه الا السهيارا  أو القطهارا  أو الطهائرا   به  

قد تك   ماشيًا لا  رجايك فيأتب مهن يدومهك بسهيارت  ويقتاهك  به  قرأأها لهن 

  ودهم آمنه   القطار الذب اأحرو لن مساره فدخ  بعهك البيه   فقته  أداهها

 فب بي تهم 

ورأينا الطهائرا  التهب تسهقا لاه  بعهك القهرى  فتههدم بي تًها لاه  أداهها  

تكه   لهن  طائرة فب حيهاتهم  ولوردهم أبعهد مهاوتهاك من فيها ودم لم يركب ا 

 المطارا  

                                        

 قطعة من حدي  مه  بن معد الذب مر تخريج  قب  قاي . (210)
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ۡۡ }ريههب فيهه   مهمهها حاولههت أ  تضههر منهه :  لمهه   آ  اا  إِ َّ ٱۡلَمٱٱۡوََّ ٱلَّٱٱِذي لُٱٱ

وَ  ِمۡنهُ  ِقيكُۡم{تَِفرد ِِنَّهُع ُملََٰ ۡٞ   [8]الجمعة:   َِ ُ  ٱلٱددۡنيَا لَِليٱ ۡۡ َمتََٰ  َخۡيٱٞر لَِّمٱِن ٱتَّقَٱىَٰ ٱأۡلِٓخٱَرمُ وَ }لُ

{يُٱٱدۡ أَۡينََمٱٱا تَُكونُٱٱواْ  77تُۡظلَُمٱٱوَ  َِتِٱٱيًل  َو َ  َشٱٱيَّدَمو  ِرككدُم ٱۡلَمٱٱۡوَُّ َولَٱٱۡو ُكنٱٱتُۡم ِِٱٱق بُٱٱُروهو مد

 .[78  77]النساء: 

قال له  أبه ه:  عك البالل  فضر أحد ال باب خ ية أ  يصيب  أزل طال   بب

هللا أافهذ  قهال: ا  أريهد أ  أدهرب. فهذدب  يصهيبنا  وقهدر ابق معنا يصهيبك مها

وفهب مههضره ألركتهه  القيا لهة  فقههال تحههت شههجرة  فجهاء  أفعهه  فادغتهه  فمهها   

 فاما باغ الخبر والده قال: 

 رال يبغههههههههههههههههههب أجهههههههههههههههههه ة

 

 مهههههههههههههن دهههههههههههههالك فهاهههههههههههههك

 رالههههههههههههههههدا والمنايهههههههههههههههها  

 

 لاضتهههههههههههه  حيهههههههههههه  مههههههههههههاك

 كهههههههههههههه  شههههههههههههههبء قاتهههههههههههههه  

 

 حهههههههههههههين تاقههههههههههههه  أجاهههههههههههههك

 رذا جاء ارج  مت قت  بأب شبء  ول  بعثرة تعثردا.  

ومهههن لهههم يمهههت بالسهههيف مههها  

 بغيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههره

 

 تعدل  ارمباب والمه   واحهد

رذا جاء ارج  فال أجاة  قد ت عهر، لاه  أمههر ارطبهاء  قهد يسهضروأك رله   

الخههارج  ولكههن رذا كهها  الههداء مههن السههماء بطهه  الههدواء  وحههار ارطبههاء  وأضههذ 

 القضاء. 

 ر  الطبيهههب لههه  لاهههم ي هههدل بههه 

 

 ما لام فهب أجه  اإلأسها  تهأخير

 اأتهههت أيههام مهاتهه  حتهه  رذا مهها 

 

 حههار الطبيههب وخاأتهه  العقههاقير

ال هههالر المعهههروو  فهههذدب رلههه  أحهههد ارطبهههاء  « ابهههن الرومهههب»مهههر،  

ف لف ل  لواء  فتناول الدواء فازلال مرً ا  ثم لرو أ  الطبيهب أخطهأ فهب 



 297 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

الت خيي وأخطأ فب ولف الدواء  فقي  ل : ر  الطبيب قد غاا  فقال: ولكهن 

 القدر قد ألاب  ثم أأ أ يق ل:

غاطههههة  غاهههها الطبيههههب لاههههب

 مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه رل

 

 لههن اإللههدار لجههز  مهه ارله

 والنهها  ياحهه   الطبيههب  ورأمهها 

 

 غاههها الطبيهههب رلهههابة ارقهههدار

ريههب فيهه   ولكننها واأمههضاه فههب غضاههة لههن دههذه  آ  ا - أيههها النهها  - المه   

الحقيقة الخطيرة. دناك ي م ودناك مالة ميق ل النا  فيها لن كه  منبها: مها  

 أيها اإلأسا ؟فال . ماذا ألدل  لهذا الي م؟ماذا ألدل  لهذه السالة 

الكٱٱي  مٱٱن دا  نفسٱٱه  وعمٱٱۡ لمٱٱا بعٱٱد المٱٱوَّ  »جههاء فههب الحههدي : 

. الكههيس: (211)«هللا األمٱٱانق والعٱٱاجي مٱٱن أتبٱٱ  نفسٱٱه هواهٱٱا  وتمنٱٱى علٱٱى

حامبها قبه  ...  حسن التصرو  من لا  أضس : من حامبها وحاكمها...  العاق 

 جز: أب ارحمهقأ  تحامب  وحاكمها قب  أ  تقف أمهام المحكمهة اإللهيهة  العها

 البايد....  الغبب... 

لههن أكههيس النهها  وأحههزم النهها ؟ فقههال:  لهها  هللا لايهه  ومههامم هه   النبههب 

أكثرهم ذكًرا للموَّ  وأكثرهم اسٱتعدادًا للمٱوَّ  أول ٱك األكيٱاس  ذهبٱوا »

 .(212)«بشرف الدنيا وكرامة ارخرم

                                        

  لن شدال بن والحاكم ولحح  لا  شرط البخاربماج   رواه أحمد والترمذب وابن (211)

أو  ررر. وفب منده أب  بكر بن أبب مريم ود   هعيف كمها ذكهر الهذدبب وابهن إهادر. 

 (.6468( برقم )5/67لامناوب ) «فيك القدير»اأظر 

ل العراقب رمناله فب تخريج «الم  »رواه ابن أبب الدأيا فب كتاب  (212)   «اإلحيهاء»  وج ب

المنتقه  مهن »ن  وكذا قال الهيثمهب لنه  بإمنال حس «الصغير»ورواه أيًضا الطبراأب فب 

 (.2078( برقم )2/866« )كتاب الترغيب والترديب
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لهنكن لقهالء  لامه   قبه  أ  يضجأأها  لهنكن أكياًمها   - أيها اإلخه ة - فانستعد

أضاجهأ بههذه الحقيقهة وأحهن لهم  أغض   حته  ا لضطنة والكيامة والنكن من أد  ا

 أتزول من الدأيا بما ينضعنا من مضرأا.

بهن  لقد كا  الصديق   والصالح   يبك   لا  أأضسهم مهن قاهة الهزال. لاهب

  فيجهده يبكهب ويقه ل: رليهك لنهب طالب ررر يهدخ  لايه  بعهك ألهحاب  أبب

رجعهة فيهها  لمهرك قصهير  ولي هك  ا اغ رب غيرب  قهد طاقتهك ثالثًهلأيا  يا

عهههد السهههضر ووح هههة الطريهههق  حقيهههر  ومتالهههك قايههه   آه مهههن قاهههة الهههزال وب  

اإلمالم  ورج  اإلمالم  وميف اإلمهالم  ي هتكب مهن قاهة  طالب  ابن أبب ابن

   الزال وبعد السضر ووح ة الطريق  فماذا ألدلأا أحن من الزال لي م المعال؟

 بهههههههد منههههههه  تهههههههزول لاهههههههذب ا

 

 فهههههإ  المههههه   ميقههههها  العبهههههال

 فيهههق قههه مرأتر ههه  أ  تكههه    

 

 لههههههههم زال وأأهههههههت بغيهههههههر زال

ِِ َّ َخۡيٱ}وقال تعال :   دُواْ َِٱ ٱِب{َوتََيوَّ ٓٱأُْوِلق ٱأۡلَۡلبََٰ ُۖ َوٱتَّقُٱوِ  يََٰ اِد ٱلتَّۡقٱَوىَٰ ]البقهرة:  َر ٱلٱيَّ

197]. 

اآلخهرة  واجعانها مهن اركيها  الهذين الاهم زولأا التق ى  واجعانها مهن أده  

 يستعدو  لما بعد الم    الاهم آمين.

هللا تعهال  لههب ولكهم  فامههتغضروه رأه  دهه  الغضهه ر  مههتغضراأقه ل قهه لب دهذا  و

 الرحيم  والل ه يستجب لكم.

 الخطبة الثاأية:

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة:

بارلمههال امههتذكروا المهه    ت بهه ا رلهه  ربكههم قبهه  أ  تم تهه ا  وبههالروا 
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 الصالحة قب  أ  ت  غا ا.

المهه   أقههرب مههن كهه  قريههب منبهها  ورأمهها أنسههاه لغضاتنهها وغرورأهها بالههدأيا 

 وبال يطا   وكاما وللنا حبيبًا رلينا أو لزيًزا لاينا تذكر  الم  .

 الاطيف زايد فب ذمة هللا: ال يل لبد

لرفنهاه فأحببنهاه  قد وللنا فب دهذ ارمهب ع أًخها لزيهًزا لاينها  حبيبًها رلينها  

هللا لهه  مههن شههعب اإليمهها   وخصههال  ولاشههرأاه فازللأهها لهه  حبًهها  بمهها جمههع

الرج لة  ومكارم ارخالق. رأه  ارخ الكهريم  والصهديق الحمهيم. العهالم العامه  

هللا  دهه : ال ههيل  أزكيهه  لاهه  ليههة. أحسههب  كههذلك وهللا حسههيب  واالمخاههي الدا

معتم ه مهن فه ق دهذا المنبهر مهرا    الهذب طالمها مه(213)«لبد الاطيهف زايهد»

ومهرا   والههذب اختطضهه  المهه   فجهأة مههن بيننهها  فضقههد  قطهر بضقههده لالًمهها مههن 

 العاماء الرباأيين  ولالية من الدلاة الصالقين  ومربيًا من فضالء المربين.

باهه  فههب الصههالحين  ويسههكن  قأ  يغضههر لهه  ويرحمهه   ويت تعههال هللا  فنسههأل

ديقين وال ههههداء والصهههالحين  وأ  يجزيههه  لهههن الضهههرلو  مهههع النبيهههين والصههه

                                        

د  الصديق العزيهز وارخ الحبيهب  والزميه  الكهريم ال هيل لبهد الاطيهف محمهد زايهد  (213)

أحد لاماء ارزدر الذين قدم ا رل  قطهر لاتهدريس فهب مدارمهها منهذ أواخهر الخمسهينيا  

مهديًرا لامعههد الهدينب الثهاأ ب   1961قهدمت رله  قطهر مهنة  فهب القهر  الع هرين  وحهين

طابههت أقاهه  رلهه  المعهههد ليعمهه  معههب مدرًمهها فيهه  لمهها لرفتهه  لنهه  فههب مصههر مههن لههدق 

معب فب المعهد حت  اأتقات من  رل  الجامعهة ثهم  رخالد وتضا  فب ألاء ال اجب  وبقبو

بيهر ال هيل لبهد المعهز لبهد لم  م جًها لاعا م ال رلية بهال زارة مهع فضهياة الداليهة الك

 يًرا لامعهد الدينب وإ  ب  من ا . د  ثم لين مإظ الستار 

وقهد كها  ال هيل لبهد الاطيهف مهن خيهرة العامهاء الهذين يحهبهم كه  مهن لهرفهم  لصهضاء أضسهه   

ي ثرو  فهيمن حه لهم بحهالهم  نوحسن خاق   وطيب مع ره  وكا  من كرام المربين الذي

 «.ي مف القر اوب» . رحمة وامعةأكثر من مقالهم. رحم  هللا
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يخاهف  ء  ويخاض  فب ذوي  وأدا  بخير مهااإلمالم والمسامين والعام خير الجزا

 يعام  لعع. لتنا فيما أعام لن   ويغضر ل  ماب  لباله الصالحين  وأ  يقب  شها

ب الاهم رأا أسألك العض  العافية فب الدين والدأيا واآلخرة  الاهم رأهك لضه  تحه

 العض  فالف لنا.

الاهم اجع  خير ألمالنا خ اتيمها  وخير ألمالنا أواخردا  وخير أيامنا يه م 

 أاقاك.

الاهم اجع  ي منا خيهًرا مهن أمسهنا  واجعه  غهدأا خيهًرا مهن ي منها  وأحسهن 

 لاقبتنا فب ارم ر كاها  وأجرأا من خزب الدأيا ولذاب اآلخرة.

   ويعماه   فيخاصه    ويخاصه   الاهم اجعانا مهن الهذين يعامه   فيعماه 

 فيقبا  .

الاهم اأصر اإلمالم وألز المسامين  الاههم اجعه  كامهة اإلمهالم دهب العايها  

 واجع  كامة ألداء اإلمالم دب السضا .

الاهههم اأصههر رخ تنهها المجادههدين فههب كهه  مكهها   الاهههم اأصههر رخ تنهها فههب 

كه   ن  ورخ تنها فهبورخ تنا فب الب منة والهرمك  ورخ تنا فب الضابهي  فاسطين

 مكا  من أر، اإلمالم.

ددم  وأذدهب الاهم لايك بألدائك ألداء اإلمالم  الاهم رل لنا كيددم وف  ح

 تدع لهم مبياًل لا  أحد من لبالك الم منين. لن أر ك ماطاأهم  وا

 .مخاء  رخاء  ومائر بالل اإلمالمالاهم اجع  دذا الباد آمنًا مطم نًا  

نِنَا ٱلَِّذيَن َسٱبَ َربَّنَا ٱۡغِفۡر } ۡخَوَٰ ِن َو َ لَنَا َوِِلِ يَمَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِنَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن  قُونَا بِٱۡلِۡلِ تَۡجعَٱ
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ِحيمٌ   .[10]الح ر:  {َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

 َِكتَٱٱهُع يَُصٱٱلدوَ  َعلَٱٱى ٱلنَّ إِ َّ }: تعههال هللا  هللا  يقهه ل لبههال
ٓ َ َوَملََٰ ُِۚ ٱَّللَّ ٓأَيدَهٱٱا ٱلَّٱٱِذيَن  بِٱٱّق يََٰ

 .[56]ارحزاب:  {َءاَمنُواْ َ لدواْ َعلَۡيِه َوَسلُِّمواْ تَۡسِليًما

الاهههم لهه  ومههام وبههارك لاهه  لبههدك وأبيههك محمههد  ولاهه  آلهه  ولههحب  

 والتابعين لهم بإحسا  رل  ي م الدين.

مَ تَۡنَهىَٰ َعِن ٱۡلفَحۡ َوأَلِِم } لَوَٰ مَُۖ إِ َّ ٱلصَّ لَوَٰ ِ أَۡكبَُرم َشآِء وَ ٱلصَّ ُ يَۡعلَٱُم ٱۡلُمنَكِرم َولَِذۡكُر ٱَّللَّ  َوٱَّللَّ

 .[45]العنكب  :  {تَۡصنَعُو َ  َما

* * * 
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 خطبة ليد الضطر -18

 ألقيت بمدينة الدوحة عا مة لَّر

 الخطبة ارول :

هللا  هللا أكبهر هللا أكبر هللا أكبر  هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر  هللا أكبر هللا أكبر

 هللا أكبر  وهلل الحمد. هللا أكبر  هللا  رل  را اأكبر  

كنهها  هلل الههذب دههداأا لهههذا ومهها هلل الههذب بنعمتهه  تههتم الصههالحا   الحمههد الحمههد

هلل الههذب أتههم لاينهها أعمههة الصههيام والقيههام   هللا  الحمههد لنهتههدب لهه ا أ  دههداأا

 رمضا .هللا فب شهر  هلل الذب أتم لاينا أعمة الطالة واإلقبال لا  الحمد

شهريك له   أكمه  لنها الهدين  وأتهم   وحده اهللا رل  را الحمد هلل  وأشهد أ  ا

}ٱۡليَٱٱۡوَم لاينهها النعمههة بهههذا اإلمههالم العظههيم  وامههتن لاينهها بهه  فههب كتابههة الكههريم: 

ۡسلََٰ   .[3]المائدة:  {اَم ِدينٗ أَۡكَمۡلُت لَكُۡم ِدينَكُۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيكُۡم نِۡعَمتِق َوَرِضيُت لَكُُم ٱِۡلِ

هللا  وأشهد أ  ميدأا وم اأا ورمامنها وأمه تنا  وحبيبنها ومعامنها محمهدًا لبهد

هللا  ورم ل   خير من ألى ارماأهة  وباهغ الرمهالة  وأصها لألمهة  وجادهد فهب

يزيهغ لنهها را  محجهة البيضهاء  لياهها كنهاردها  احق جههاله  وتركهها لاه  ال

هللا ورمه ل  فهال يضهر را  رشهد  ومهن يعهيهللا ورم ل  فقد  دالك  فمن يطع

]اإلمهراء:   أَۡحَسنتُۡم أَۡحَسنتُۡم أِلَنفُِسكُۡمُۖ َوإِۡ  أََسٱۡأتُۡم َِلََهٱا{إِ ۡ }هللا شي ًا  يضر وا أضس  

ِِنََّما يَشۡ }  [7 ِِ َّ َربِّق َغنِّقٞ َكِريٞم{َوَمن َشَكَر َِ  .[40]النم :  ُكُر ِلنَۡفِسِهۖۦُ َوَمن َكفََر َِ

هههم لهه  ومههام وبههارك لاهه  دههذا النبههب الكههريم  ولاهه  آلهه  ولههحابت   الا

ب زمرته   وامهقنا مهن وأحينا الاههم لاه  مهنت   وأمتنها لاه  ماته   واح هرأا فه
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أظمأ بعددا أبدًا  واجعانا مهع الهذين أأعمهت لاهيهم مهن النبيهين  ح    شربة ا

 والصديقين وال هداء والصالحين وحسن أول ك رفيقًا.

هللا  أيههها اإلخهه ة المسههام  : دههذا يهه م العيههد  دههذا يهه م التكبيههر: أمهها بعههد  فيهها

هللا وهللا  رلهههه  را هللا أكبهههر  ا هللا أكبهههر هللا أكبهههر  وهللا أكبههههر هللا أكبهههر أكبهههر

 هللا أكبر وهلل الحمد. أكبر

هللا   لهز وجه هللا ي رفع فيهها ذكهر غيهر ذكهر  دذه أليالأا أحن المسامين  ا

 ي هتف بامم ب ر. هتف بامم   ابر وحده د  الذب ي  أك

 التكبير فب العيد ومعناه:

أليالأا أحن المسامين أليال رباأية تبهدأ بهالتكبير  وت هزين بهالتكبير كمها جهاء 

وقال تعهال  فهب ختهام آيهة الصهيام:   (214)«زينوا أعيادكم بالتكبير»فب ارثر: 

َ َعلَىَٰ َماَوِلتَُكبُِّرواْ } كُۡم  ٱَّللَّ  .[185]البقرة:  {ۡم تَۡشُكُرو َ َولَعَلَّكُ َهدَىَٰ

التكبير شعار اإلمالم  شهعارأا فهب العيهد رذا ليهدأا  فهب ارذا  رذا أذأها  فهب 

اإلقامة رذا أقمنا  فب الصالة رذا لاينا  فهب المعهارك رذا غزوأها  أه ذ  به  فهب 

لد  ليك   أول ما أذ   هللا أكبر يطرق ممع : الم ل ل رذا و 

هللا وهللا أكبهر  ذلهك لينغهر  فهب أضهس  رله  را هللا أكبر  ا أكبر هللا التكبير:

 يتهافت النا  لاي  من متال الحياة ارلأ  فاهلل أكبر من .   مسام أ  ك  ماك

لاههه  القنهههاطير المقنطهههرة مهههن الهههذدب ...  رذا حهههرد النههها  لاههه  المهههال

                                        

لهن أأهس  وفهب أسهخة لهن أبهب دريهرة  وقهال  «المعجم الصغير»رواه الطبراأب فب  (214)

لامنهاوب  «فهيك القهدير»الهيثمب: في  لمر بن راشد  هعض  أحمهد وابهن معهين والنسهائب 

 (.4578( برقم )4/68)
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 والضضة  فاهلل أكبر من المال  وهللا أكبر من الذدب.

 النا  لا  اروال  فاهلل أكبر من اروال.رذا حرد 

 رذا حرل ا لا  المنالب  فاهلل أكبر من المنالب.

رذا داب النا  الكبراء  أو خاو النا  فالأًا أو لالأًا  أو طمهع النها  فيمها 

يخاو من  النها   وأكبهر مهن  ر من الخاق  فاهلل أكبر من ك  مالند زيد أو لم

 يطمع في  النا . ك  ما

 هللا  وهللا أكبر وهلل الحمد. رل  را هللا أكبر. ا هللا أكبر أكبر هللا

 مزية ارليال اإلمالمية:

أليالأا أحهن المسهامين تبهدأ بهالتكبير وتبهدأ بالصهالة. رذا كاأهت ارليهال لنهد 

حهرم  فارليهال  حه  ومها ا لا هه ا  ولبًّها مهن الاهذا   مهابعك النا  اأطالقًه

 فيها اتباع لا ه ا . لندأا فيها فرحة  ولكن ليس

هللا لألمة  مكافهأة لهها لاه  فريضهة  أليالأا أحن المسامين جاء  جائزة من

مههن الضههرائك. وشههعيرة مههن ال ههعائر  قامههت بألائههها  فعيههد الضطههر جههاء بعههد 

 الصيام  وليد ار ح  جاء بعد الحج.

 دكذا تك   ارليال.

 ؟فرحة العيد وبم تك   ولمن تك  

للصٱافم ِرحتٱا  يفرحهمٱا: »الضرحهة الي ميهة لامسهام: جاء ليدأا دذا يهتمم 

ودهب أكبهر. فرحهة  (215)«إذا أَِّر ِرح بفَّرج  وإذا لقى ربه ِٱرح بصٱومه

                                        

المنتقه  مهن »دريرة ررر    ومسام  لن أبب لقطعة من حدي  رواه البخارب والاض   (215)
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لند الضطر ودذه لها معنيا : لند الضطر الي مب  ولند الضطر فب أهايهة ال ههر  

كها  ممن ًلها مهن ألهبا مأذوأًها  بأ  الحرام لايه  ألهبا حهالًا  مها رأها فرحة

هللا وفقه  رلاء  ح  ل  الطعام وال راب ومباشرة النساء  وفرحة أكبهر بهأ في   

يٱٱدع الَّعٱٱام مٱٱن أجلٱٱق  ويٱٱدع الشٱٱراب مٱٱن . ..»الطالههة واامتثههال لألمههر 

 .(216)« ... أجلق  ويدع لذته من أجلق  ويدع زوجته من أجلق

فرحههة ي ميههة تممههها دههذه الضرحههة فههب يهه م العيههد باأتهههاء ال هههر كاهه  فههب 

 هللا. طالة

ۡۡ }هللا ووفهههق رلاء ال اجهههب أ  يضهههرل:  مهههن حهههق مهههن أطهههاع ِ لُٱٱٱ ِۡ ٱَّللَّ  بِفَۡ ٱٱٱ

ا  مَّ ِلَك َِۡليَۡفَرُحواْ ُهَو َخۡيٞر ّمِ
 .[58]ي أس:  َمعُوَ {يَجۡ َوبَِرۡحَمتِهِۦ َِبِذََٰ

التهب تغمهر القاه ب.  هللا وت فيق   دب هللا وبالطالة  وبرحمة الضرحة بضض 

تك   لاصائمين القائمين وحددم  أما الذين لم يعرفه ا  وذلك أ  فرحة العيد رأما

الصيام والقيام  ف ج دهم ي م هذ لايهها غبهرة  تردقهها قتهرة. رأه  لهيس ليهددم  

 رأ  ي م أم ل لايهم  لالم يعيدو  وبم يضرح   رأ  ليد الصائمين القائمين.

 دذه فرحة العيد.

 فرحة أخرى أنتظردا: ليد النصر:

فهب العيهد اركبهر: يه م  دا وأنتظردا وأرج دا دنهاكولكن تبق  فرحة أدخر

                                                                                             

 (.505( برقم )1/307« )كتاب الترغيب والترديب

كۡ عمۡ ابٱن ندم لٱه  الحسٱنة بعشٱر » ن خزيمة لن أبب دريرة ررر  وأول :رواه اب (216)

المنتقه  » « ... أمثالها إلى سبعمافة ضعف  لاَ هللا: إ  الصوم ِهٱو لٱق وأنٱا أجٱيي بٱه

 (.1/308« )من كتاب الترغيب والترديب



 306 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

كامههة اإليمهها   يهه م ترتضههع رايههة القههرآ   يهه م تقههر  ينتصههر اإلمههالم  يهه م تعاهه 

هللا فب فاسطين  وفب أفغاأستا   وفب كه   أليننا باأتصار المجاددين فب مبي 

ب هللا فه الم الكبرى التهب تقهيم ليهنأر، اإلمالم  ي م تق م لولة اإلم مكا  من

رر،  وتحكههم شههريعت  وتعاههب كامتهه  وت حههد أمتهه  وتحههرر أر هه  مههن كهه  ا

 طاغ  .

 دنالك أضرل الضرحة الكبرى.

 أم   حت  تقر أليننا بهذا الي م. أنتظر دذه الضرحة  أتمن  أ  ا

وأأهها أخطههب فههب ارليههال   - أكثههر مههن أربعههين مههنة - لههار لههب مههن   وهللا

ارمهههة مهههن الط اغيهههت  ومهههن وأأتظهههر دهههذا اليههه م الهههذب تتحهههرر فيههه  دهههذه 

المسههتعمرين  مههن كهه  لهه   وامههم وأهه ع  ومههن كهه  إاههم وجبههرو   وتقههيم 

 هللا. هللا فب ارر، شرع

د المن هه ل يههأنتظههر دههذا العيههد  ولكههن دههذا العيههد لههم يههأ  بعههد  لههم يههأ  الع

 الطيب المتنبب: زلنا فب ك  لام أتغن  مع أبب واالم ل ل  

 ديههل ليههد بأيههة حههال ل ههد  يهها

 

 رمههر فيههك تجديههد مضهه  أمبمهها 

 أمههههها ارحبهههههة فالبيهههههداء لوأههههههم 

 

 فايهههت لوأهههك بيههههدًا لوأهههها بيههههد

 ما يكيده اليه ل لنا: 

لههم  وب عهده لهنهم. وأحهن أبكهب  كا  المتنبب يبكب لا  أحبت   ولا  فراق 

هللا فينها   د  أكبر  أبكب لا   ياع أر، اإلمالم  أبكب لا  تحكم ألداء ما

لاش ا فب أكنافنها وفهب حضهاأتنا وتحهت حمايتنها وفهب أماأنها حت  اليه ل الذين 

كا   ولهم يجهدوا لهدًرا حن أًها وذمتنا قروأًا من الددر  طرلدم العالم من ك  م
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باهدًا يضهمهم فهب رحابه  را لار اإلمهالم  لاشه ا فيهها  كهضًا يأوو  رليه  وا وا

أقابه ا لاينها  آمنين مطم نين  حت  واتهتهم الضرلهة فقابه ا لنها إههر المجهن  وا

 واحتا ا أر نا  وطرلوا أدانا.

  «رمهرائي  كبهرى»ولم يكضهم ذلك  ولكنهم يريهدوأها ويعان أهها لاه  المهأل 

دكههذا قههال كبيههردم  ودكههذا يههدبرو  ويخططهه   لماليههين تههأتب دنههاك مههن بههالل 

الخهههروج الكبيهههر. الخهههروج السهههامب كمههها ...  السههه فيت رلههه  ارر، المقدمهههة

 يسم أ .

 أستبعد شي ًا. أمًرا  وا رأهم يبيت  

مهنين « رمهرائي  المزل مهة»يقهال   كنا أستبعد أ  تقام لولة رمرائي   وكها

 ومنين  ثم ألبحت حقيقة واقعة  بعد أ  أوشكنا أ  أك   أحن المزل مين 

 ا تستبعدوا شي ًا.

رأهم يريدو  خيبر  ر  أحددم قال لا  الحهدول اررلأيهة رحهد الضاسهطينيين 

  تمهًرا: مهن أيهن دهذا؟ قهال: مهن خيبهر  خهذ شهي ًا منه . وأوشهك أ  وقد وج  مع

 وهللا حت  أأكاها دناك فب خيبر  لدا  وقال: ايأخذ بعك تمرا   ثم ر

رأهههم يريههدو  خيبههر  بهه  يريههدو  م اقههع بنههب قريظههة وبنههب النضههير وبنههب 

 .لا  هللا لاي  ومامهللا  رم ل ح ل المدينة المن رة  يريدو  قبر قينقاع

لمنها م هتتين   لمنها فهب غضاتنها  مها تستبعدوا شي ًا مها م يريدو  ذلك  وارأه

لام لاه  كرامهب الحكهم أأها   مها لامهت تحكمنها أد ارأها  لمنا ممزقين  مها ما

 دم لهم را أ  يبق ا مالطين. ا
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غابب.  ما لامت دذه ارمة بعيدة لن ربها  بعيدة لن لينها  فسيغابها ك  م 

أحرد النا  لا  حيهاة  ألهبح ا يقهاتا   وينتصهرو  اليه ل الذين كاأ ا 

لاينهها برجههالهم وأسههائهم  اليههه ل الههذين ل رفهه ا بال هها والبخهه  ولبههالة المههال 

 ولبالة لج  الذدب  يبذل   ويدفع   ويعط  .

يعطي  العرب والمسام  ؟ أيهن ارغنيهاء؟ أيهن المنضقه  ؟ أيهن أمه ال  أين ما

 أدفع أحن؟ أين أين؟ اترول؟ أين أم ال التجارة؟ أين مالب

أحههن أنتظههر العيههد اركبههر  ليههد اأتصههار اإلمههالم وتحههرر أر هه  وتحكههيم 

 شريعت .

 أنتظر دذا العيد  فمت  يأتب العيد؟

 ا زلنا أق ل مع ال الر: 

 ل ههعرك باكيًهها قههال ا لجبنهها مهها

 

 دههذا ب ههأ  معيبههد فههب العيههد مهها

 ما حياة العصض ر قصب ا ري ه  

 

 غهرل  ي وقال ا ضورم ه فب ق

 ليد ت حيد ارمة لا  كامة اإلمالم: 

ة رأنا أنتظر العيد اركبر  العيد الذب تعا  فيه  كامهة اإلمهالم وتت حهد فيه  أمه

 يمكن أ  ي حد أمة اإلمالم را كامة اإلمالم. اإلمالم لا  كامة اإلمالم  وا

بهين  ارمهة وتضرقهت شهذر مهذر  مهتختاف مهارذا تركنا اإلمالم تمزقهت دهذه 

بين ال اء لغرب وال اء ل رق  متذدب دنا ودنهاك. ولكهن  ويسار  وما يمين

مههنهج محمههد لايهه  الصههالة ...  مههنهج القههرآ ...  هللا الههذب يجمعههها دهه  مههنهج

ِاق ُمۡسٱٱ}والسههالم  ٱٱذَا ِ ٱٱَرَٰ َق بُِكٱٱۡم َعٱٱن   َو َ عُوجُُۖ تَِقيٗما َِٱٱۡلتَّبِ َوأَ َّ َهَٰ َۡ َِتَفَٱٱرَّ ٱٱبُ َّبِعُٱٱواْ ٱلسد تَت
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كُم بِهِۦ لَعَلَّ  ىَٰ ِلكُۡم َو َّ  .[153]ارأعام:  {كُۡم تَتَّقُو َ َسبِيِلِهۚۦُ ذََٰ

 فب حاجة رل  ذلك العيد اركبر. - أيها اإلخ ة - رأنا

 غد لنا:الا مبرر لايأ  ف

 ار الق ن هه ط    أههذكر ارمهه  بجههبههد أ أريههد أ  تمتاههن القاهه ب باليههأ   اوا 

الصهح ة اإلمهالمية  هبد أ  أذكر أ  ب ائر الضجر قد إهر   إهر  فب دذ ا

المباركههة  فههب دههذا ال ههباب المهه من الههذب لههرو ربهه   ولههرو لينهه   وامههتقام 

لا  طريق   ولمر المساجد فب الاي  والنههار  ولمهر م امهم الحهج والعمهرة  

   ولرامة الكتب اإلمالمية.هللا ولقراءة القرآ  ولرامة الحدي وأ ا لعبالة

 إه ر الصح ة من المب را :

 دذه الصح ة يجب أ  أعترو بها  فقد ألبحت حقيقة واقعة.

 دذه الصح ة برز  آثاردا فب م اقع شتب :

فب اأت هار الكتهاب اإلمهالمب  الهذب ألهبا ...  فب الم اقع الثقافية والضكرية

 الكتاب ارول فب م ق الت زيع وفب معار، الكتب.

الصح ة اإلمالمية تجسبد  فب إه ر مصارو رمالمية وم مسها  ماليهة 

ل اأمهه  فههب اقتصههال بغيههر ربهها  ااقتصهه مية  بعههد أ  كههاأ ا يق لهه   رأهه  ارمههال

 لصب الحياة والبن ك لصب ااقتصال والض ائد الرب ية لصب البن ك.

 أثر الصح ة فب ميالين الجهال:

هللا  الهذب قهام فهب أفغاأسهتا   بي تمثات الصح ة اإلمالمية فب الجهال فب م

 الق ة العظم  الثاأية فهب العهالم - منذ من ا   حت  ا طر تاك الدولة العمالقة
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رلههه  أ  تسهههحب جي شهههها الجهههرارة. ولكهههنهم تركههه ا وراءدهههم أيًضههها أمهههاحة  -

«: ربات ه وج»وذخائر وأرً ا فيها ل را  الماليين مهن ارلغهام  حته  قهال 

هللا  ومتقات  ارر، بعدأا ل ر من ا  أخرى. ولكهنرأنا قاتانا ل ر من ا   

 هللا قريب. من ورائهم محيا  ور  أصر

 أثر الصح ة فب أر، اإلمراء والمعراج:

فهب ...  رأينا دذه الصح ة فب رخ تنا وأبنائنا المجادهدين فهب أر، النبه ا 

فهههب أر، ...  هللا فيهههها لاعهههالمين فهههب ارر، التهههب بهههارك...  أر، فاسهههطين

 ارقص  وأر، اإلمراء والمعراج.المسجد 

بعد أ  ي س النا  مهن دهذه القضهية التهب احتكردها العامهاأي   واليسهاري   

وأمثالهم  ولم يكن لاجههال اإلمهالمب مهمع مسهم ع وله اء مرفه ع  قهام ده اء 

أشهبال الحجهارة  قامهت ثه رة ...  التالميهذ المعامه  ...  ارشبال الصغار الكبار

هللا  وكاأههت راياتههها المصههاحف   اأطاقههت مههن بيهه   المسههاجد  الثهه رة التههب

  وكههها  أ هههيددا الهههذب تحضظههه  «هللا وهللا أكبهههر ا رلههه  را»وكاأهههت شهههعاراتها 

 رطضالها:

 يهههههههه ل خيبهههههههر خيبهههههههر يههههههها

 

 جهههههيم محمهههههد مههههه و يعههههه ل

ارتضعهت دهذه الصههيحا  بعهد أ  كهها  اليهه ل يق له   بمهه ء أفه ادهم: محمههد  

 ما  وخاف بنا .

لم يمت  رأ  باق  ولين  باق  وخاف رجهاًا   هللا لاي  وماملا   ا  محمد

 وميظ  د اء الرجال يجاددو .

  وقهام الجههال «حما »قامت دذه الث رة وقامت حركة المقاومة اإلمالمية 
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 هللا. اإلمالمب فب فاسطين  ورأا لننتظر ل  النصر ر  شاء

تكسههير  رأهه  يبههذل ويضههحب رغههم الضههربا  ال ح ههية التههب تكههال لهه   رغههم

العظههام  رغههم لفههن ال ههباب أحيههاء  رغههم االتقههاا  بالم هها  واآلاو  رغههم 

 تدمير البي  .

ولكن دذا لم يضت فب لضهد ده اء المجادهدين اربطهال  ر  أحهددم يسهتقب  

{َوَعِجۡلٱٱ}المهه   ويقهه ل:    ويههدخ  السههجن ودهه  [84]طهه :  ُت إِلَۡيٱٱَك َرّبِ ِلتَۡرَضٱٱىَٰ

قالههت  تسههمع خبههر امت هههال ابنههها فتقهه ل مههاهللا. وارم  يقهه ل: خاهه ة فههب مههبي 

 هلل الذب شرفنب بقتا  وجعا  شضيعًا لب ي م القيامة  الخنساء: الحمد

 أم  الحكم اإلمالمب فب الس لا :

 ر  دذه كاها من الب ائر التب يجب أ  أذكردا.

يجب أ  أذكر دذا الحكهم الهذب قهام دنهاك فهب السه لا  يرفهع رايهة ال هريعة 

ذلك تيمر لايه  المتهيمرو . حته  الهذين رحبه ا ل ج  رل  اإلمالم بصدق  وويت

ب  فب أول ارمر حينما إهر وجه  اإلمالمب بدأوا يكيدو  ل  وبات ا يتهيمرو  

 لاي .

مسههاحا  شامههعة مههن القمهها ودهه  يحههاول أ  يبنههب الباههد لبنههة لبنههة  ويههزرع 

الغهذاء لعالمنها العربهب النا   فهذا الباد الذب يمكن أ  يك   مهاة  حت  يستغنب

 كا  كا  يست رل الدقيق من الخارج.

بههدأوا يزرلهه    وبههدأوا يضههبط   ارمهه ر بعههد التسههيب  وبههدأوا يمنعهه   

 الضسال  ويمنع   التحا  واإلباحة 
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م هههكاة الجنههه ب التهههب وراءدههها  ولهههذلك تهههيمر لاهههيهم المتهههيمرو   وكاأهههت

 وراءدا من الق ى الصايبية المختاضة. ما

هللا أ  يثبههت أقههدام ألههحاب  وأ   اآل  أمهه  مههن اآلمههال  أسههأل ر  السهه لا 

وأ  يجنهبهم المه امرا   يضبء لههم الطريهق  وأ  يههديهم الصهراط المسهتقيم 

 بطن  وأ  يبط  كيد الكائدين. إهر منها وما والضتن ما

 واجبنا مساأدة الصح ة:

رادها فهب كه  مكها   آثاردها مام مهة  أ - أيهها ارخه ة - الصح ة اإلمالمية

أ  أبهذل بهد  ا أ  أكه   مهن ورائهها بهد  ا أ  أ يهددا بهد  ا دنا ودناك. ولكن

 كما يبذل اآلخرو  وأكثردم منهم.

ِِنَُّهۡم يَٱۡألَُموَ  هللا تعال  يق ل:  }َوَ  تَِهنُواْ ِِٱق ٱۡبتََِٱآِء ٱۡلقَٱۡوِمُۖ إِ  تَُكونُٱواْ تَٱۡألَُموَ  َِٱ

ِ َمٱاتَۡرُجوَ  ِمَن َكَما تَۡألَُموَ ُۖ وَ  ُ َعِليًمٱا َحِكيًمٱا{  َ  ٱَّللَّ . [104]النسهاء:  يَۡرُجٱوَ م َوَكٱاَ  ٱَّللَّ

يرجه    فانبهذل كمها يبهذل   رأههم  ا هللا مها أعم  أألم كما يهألم    وأرجه  مهن

 يبذل   الكثير الكثير  فماذا بذلنا أحن؟

أقام اليهه ل لولهة لههم فهب قاهب ليارأها  والنصهارى الصهايبي   يحهاول   أ  

 هههروا النصهههراأية فهههب العهههالم حتههه  لاههه  أر هههنا ولاههه  حسهههاب لقيهههدتنا  ين

ورلههدوا ألههف مايهه   لوار لتنصههير المسههامين. حتهه  ال ههي لية تبههذل  فمههاذا 

 بذلنا وماذا ألطينا؟

بد أ  أعطب الكثير  أحن ألحاب الحق  أيضدب ألحاب الباطه  بهاطاهم  ا

 هللا تعال  ب ؟  بما يماك   وأحن أتقالس لن أصرة الحق الذب أكرمنا

ر  دههذه ارمههة بخيههر  قههد ي جههد الضامههدو  والمنحاهه   والمنحرفهه    ولكههن 
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ٱُؤَ ِٓء َِقَٱۡد َوكَّۡلنَٱا بَِهٱا }الخير م ج ل فب دذه ارمة رل  ي م القيامة  ٓ ِِ  يَۡكفُۡر بَِهٱا َهَٰ َِ

ِفٱٱِرينَ ا لَّۡيُسٱٱواْ لَۡوٗمٱٱ ٱٱنۡ }  [89]ارأعههام:  {بَِهٱٱا بَِكَٰ ٱٱٞة يَۡهٱٱدُوَ  بِٱٱۡلۡلَحّنِ  َخلَۡقنَٱٱآ أُ َوِممَّ ۦ َوبِٱٱهِ مَّ

هللا     تٱٱٱياَ ااففٱٱٱة مٱٱٱن أمتٱٱٱق لافمٱٱٱة بٱٱٱأمر»  [181]ارلهههراو:  يَۡعٱٱٱِدلُوَ {

هللا  وهٱم ظٱاهرو   من خٱالفهم  حتٱى يٱأتق أمٱر ي رهم من خذلهم و   

 .(217)«على الناس

الطائضة المنص رة بالحق الدالية لاحق الهاليهة بهالحق  دهذه الطائضهة مهتظ  

ينتظهر  ئضة  وأأصاًرا لهذه الطائضة  واي م القيامة. فانكن جندًا فب دذه الطارل  

هللا أا  ك  منا أ  يق م غيره لن   اإلمالم يحتاج رل  رجال فانكن رجال   مهنة

 .[62 ]ارأضال: ٱلَِّذٓي أَيَّدََك بِنَۡصِرجِۦ َوبِۡلۡلُمۡؤِمنِيَن{ُهَو }ينصر الحق را بأدا  

 معالية:م امرا  الق ى ال

َوَ  }: للهههحيا أ  دنهههاك مكايهههد ومههه امرا   ومهههتظ   وهللا تعهههال  يقههه 

تِلُونَكُمۡ  عُواْ  َحتَّىَٰ يَُرددوكُۡم َعن ِدييََيالُوَ  يُقََٰ َضٱىَٰ َولَٱن تَرۡ }  [217]البقهرة:  {نِكُۡم إِِ  ٱۡستََََّٰ

َّبِٱٱَ  ِملَّٱٱتَُهۡم{  ٱۡليَُهٱٱودُ َو َ َعنٱٱكَ  ٱٱَرىَٰ َحتَّٱٱىَٰ تَت   ودهها أحههن أههرى دههذا [120]البقههرة:  ٱلنََّصَٰ

الكيد ودذا الحقد الصايبب بين الحين والحين  أراه فب الم امرة لا  ك  لله ة 

رمههالمية وكهه  حركههة رمههالمية وكهه  جهههال رمههالمب  رأينههاه فههب قضههية مههاما  

 فب قضية حجاب الضتيا  المساما  فب فرأسا....  رشدب فب بريطاأيا

 أرى دذا الحقد الصايبب. فب قضايا كثيرة  كبيرة ولغيرة 

لقههههد وقضهههه ا  ههههد الصههههح ة اإلمههههالمية وقههههال ا: ارلهههه لي   المت ههههدلو  

المتطرفهه  . فامهها وقضنهها أحههن  ههد الت ههدل والتطههرو ولل أهها رلهه  االتههدال  

                                        

 (.7290برقم ) «ع الصغيرملحيا الجا»رواه أحمد وال يخا   لن معاوية ررر  (217)
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أتههدرو  مههاذا يق لهه   اليهه م؟ يق لهه   فههب لههحضهم وأجهههزة رلالمهههم: احههذروا 

معتهههدلين ثهههم  رأههههم يبهههدأو اإلمهههالم المعتهههدل  احهههذروا المسهههامين المعتهههدلين  

يمكن أ  يك   معتدا  رياكم أ  تصدق ا دذا  المعتهدل    يتطرف    اإلمالم ا

يسهتمرو  طه ياًل  ولكهن الهذين يبقه    خطر مهن المتطهرفين   المتطرفه   اأ

 ويستمرو  دم د اء الذين يزلم   أأهم معتدل     

ر ههيهم  رأهههم االتههدال ي هم واالتطههرو ير ههي مههاذا ير هه  دهه اء؟ ا

  ولههن أتبههع (218)ير ههيهم را أ  أتههرك ليننهها وأ  أتبههع ماههتهم كمهها قههال هللا ا

ماتهم  ولن أتخا  لهن ليننها  ولهن أبيعه  بمه ء ارر، ذدبًها وبماهك الم هارق 

 والمغارب.

اأضصهام لهها   دهذه العهروة اله ثق  الاه  ...  مهنظ  ثهابتين لاه  دهذا الهدين

 فرو .هللا أ ره ول  كره الكا حت  يتم

أ  يهههبء لنهها مههن أمرأهها رشههدا  وأ  يههتم لاينهها أعمهه    لههز وجهه هللا  أسههأل

 هللا رأ  د  الغض ر الرحيم  والل ه يستجب لكم. فامتغضروا

 الخطبة الثاأية:

 هللا هللا أكبهر هللا أكبر أكبر  هللا هللا أكبر هللا أكبر  كبرأهللا  هللا أكبر هللا أكبر

 أكبر وهلل الحمد. هللا  وهللا رل  را أكبر  ا

هلل الذب بنعمت  تتم الصهالحا   وبضضها  تتنهزل الخيهرا  والبركها    الحمد

                                        

ٱَرىَٰ َحتَّٱىَٰ تَتَّبِٱَ  َولَٱن تَرۡ }أب فب اآلية السهابقة مهن مه رة البقهرة:  (218) َضٱىَٰ َعنٱَك ٱۡليَُهٱودُ َوَ  ٱلنََّصَٰ

م َولَ ِِن ٱتَّبَۡعَت  ِ هَُو ٱۡلُهدَىَٰ ۡۡ إِ َّ هُدَى ٱَّللَّ ِ ِمٱن ِملَّتَُهۡمم لُ أَۡهَوآَءهُم بَۡعدَ ٱلَّٱِذي َجٱآَءَك ِمٱَن ٱۡلِعۡلٱِم َمٱا لَٱَك ِمٱَن ٱَّللَّ

 .[120]البقرة:  {َوَ  نَِصيري  َولِّقو 
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شهريك له    هللا وحده ا رل  را ق المقالد والغايا . وأشهد أ  اوبت فيق  تتحق

هللا ومهالم  لايه    هللا ورمه ل   لها ا  وأشهد أ  ميدأا وم اأا محمدًا لبهد

 بدل ت   وجادد جهاله رل  ي م الدين.ولا  آل  ولحب   ومن للاء 

 مساأدة الجهال فب ارفغا  وفب فاسطين:

 أيها اإلخ ة:

ابههذل ا مههن أأضسههكم  والطهه ا مههن أأضسههكم لنصههرة ليههنكم  وأصههرة رخهه اأكم 

هللا يبهارك القايه  ويربه  رحهدكم لهدقت    هللا. الط ا فإ  المجاددين فب مبي 

  أو كأأهها (219)لا  هللا لايه  ومهامبب كما قال الن...  حت  تصبا التمرة كأأها

َ ُهٱَو أَلَمۡ }جب    ِت َوأَ َّ ٱَّللَّ ٱدَلََٰ ُۡ ٱلتَّۡوبَٱةَ َعٱۡن ِعبَٱاِدجِۦ َويَۡأُخٱذُ ٱلصَّ َ ُهٱَو يَۡقبَٱ  يَۡعلَُمٓواْ أَ َّ ٱَّللَّ

ِحيُم{ اُب ٱلرَّ  .[104]الت بة:  ٱلتَّوَّ

ا  اللهٱم أعٱ  اللهم أع  منفقًا خلفً »هللا أرلد ماكين يدل ا  ك  ي م:  ر 

 .(220)«اممسًكا تلفً 

فهب أفغاأسهتا . بعهك  إلمالمب  م اء كا  فهب فاسهطين  أمالط ا لاجهال ا

النههها  يقههه ل: أب الجههههالين أولههه ؟ كههه  منهمههها أولههه   كههه  منهمههها جههههال فهههب 

                                        

 - ما تصدق أحد بصدلة من ايب»قال:  لا  هللا لاي  وماملن أبب دريرة أ  النبب  (219)

تمرم تربو ِق كف الرحمن و  يقبۡ هللا إ  الَّيب  إ  أخذها الرحمن بيمينه  وإ  كانت 

« شرل السهنة»ي . امتضق ل «حتى تكو  أعظم من الجبۡ كما يربق أحدكم ِلوج أو ِصيله

 (.1632( برقم )6/132) لابغ ب بتحقيق شعيب اررأاروط

ما من يٱوم يصٱبح العبٱاد ِيٱه إ  »قال:  لا  هللا لاي  وماملن أبب دريرة أ  النبب  (220)

: اللهم أع  منفقًا خلفًا  ويقٱوَ ارخٱر: اللهٱم أعٱ  ممسٱًكا ملكا  يني    ِيقوَ أحدهما

( بهههرقم 6/155) لابغههه ب بتحقيهههق شهههعب اررأهههاروط« شهههرل السهههنة»متضهههق لايههه   «تلفًٱٱٱا

(1657.) 
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يمكههن أ  أتخاهه   الرايههة اإلمههالمية فههنحن وراءه  اهللا  كهه  جهههال يرفههع  مههبي 

لهن ...  ر أ  أتخاه  لهن ارر، المقدمهةيتصه  جههال  الن جهال مهن أجه  

 لن أر، اإلمراء والمعراج....  المسجد ارقص 

هللا: الضاسههطينب وارفغههاأب  ابههذل ا ومتقسههم الحصههياة بههين الجهههالين ر  شههاء

 هللا. ثبتهما

 دناك التبرع المباشر  ودناك اامتقطاع لك  شخي.

 معكم. تعال ابذل ا وهللا 

 خبر كاذب لن ال يل الغزالب:

 أيها اإلخ ة:

أحببهههت أ  أمههه ق رلهههيكم خبهههًرا كنهههت تكامهههت لنههه  فهههب رمضههها : أ هههر  

لهههب أأههه  قهههال إلحهههدى الصهههحف لهههن الداليهههة اإلمهههالمب ال هههيل محمهههد الغزا

ي افق لا  قيام أحزاب رمالمية وأحهزاب لاه  أمها  لينهب   المجال : رأ  ا

 وأ  من أرال أ  يدخ  السيامة فايدخاها منضرلًا  

ل: ر  دهذا كهالم بهين اة ال هيل أضه  دهذا الكهالم تماًمها  وقهاوبااتصال بضضهي

مهة كضصها  يق ل  را جاده  باإلمهالم  وفصه  اإلمهالم لهن السيا البطال   وا

يمكن أ  أقه ل دهذا  فههذا  يعرو دذا ااأضصال  وا لن ارخالق  واإلمالم ا

 رلغاء لحياتب كاها  ولكتبب كاها 

والذين أقاه ا لنه  الحهدي  قهال ا: رأه  قاله  فهب رمضها   وأأههم مهأل ه: مهاذا 

شهعبا (  وأأها فهب  25تضع  فب رمضا ؟ وال يل يق ل: أأا خارج مصهر مهن )
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 قطر  فأين لقينب د اء النا ؟ 

فأحببت تصحيا دذا رأب تحدثت لن دذا ارمر فب المسجد  وحت  أعطهب 

لنا د اء  وكيف يكهذب   لاه  النها   ك  ذب حق حق   وحت  أعام كيف يكيد

 ودم أحياء  ويطيرو  الخبر فب اآلفاق حت  ي  ش ا لا  المسامين.

 15 يَِكيٱٱدُوَ  َكۡيٱٱٗدا إِنَُّهٱٱمۡ }هللا مههن ورائهههم محههيا  المهه امرا  مسههتمرة  ولكههن

ِۡ  16ٗدا َوأَِكيدُ َكيۡ  ِفِريَن أَۡمِهۡلُهمۡ ََِمّهِ اٱۡلَكَٰ  .[17 - 15]الطارق:  { ُرَوۡيدَۢ

َم ِٱٱذو َويَۡو }هللا  مههتقر أليننهها باأتصههار اإلمههالم  مههيأتب العيههد اركبههر ر  شههاء

ِحيُم بِنَۡصٱٱ 4ِمنُٱٱوَ  ؤۡ يَۡفٱٱَرُح ٱۡلمُ  ُِۚ يَنُصٱٱُر َمٱٱن يََشٱٱآُءُۖ َوُهٱٱَو ٱۡلعَِييٱٱُي ٱلٱٱرَّ ُِۖ َوۡعٱٱ 5ِر ٱَّللَّ دَ ٱَّللَّ

ُ َوۡعدَجُع َولََٰ   َ  ِلُف ٱَّللَّ ِۡ  .[6 - 4]الروم:  {يَۡعلَُمو َ  ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس  َ يُ

دهدايا لألطضهال بمنامهبة  (221)لقد ألد اإلخ ة المس ول   لن النالب المبارك

 هللا بعد الخطبة. العيد  مت زع ر  شاء

 أ  يقر أليننا باأتصار اإلمالم. تعال هللا  أسأل

الاهم اجع  ي منا خيهًرا مهن أمسهنا  واجعه  غهدأا خيهًرا مهن ي منها  وأحسهن 

 فب ارم ر كاها  وأجرأا من خزب الدأيا ولذاب اآلخرة.لاقبتنا 

 الاهم أقر أليننا باأتصار اإلمالم.

الاهم اأصر رخ تنا المجاددين فب فاسهطين  واأصهر رخ تنها المجادهدين فهب 

أفغاأستا   واأصر رخ تنا المجاددين فب الس لا   واأصهر رخ تنها المجادهدين 

                                        

د  أالب قطر الريا ب  ول  أ اط  الماح إ بالدوحة الذب التهال منهذ مهن ا  رحيهاء  (221)

 «.متالاإل»منة لالة العيد فب ماحت  



 318 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

ريتريا  واأصهر رخ تنها المجادهدين رفب ك مير  واأصر رخ تنا المجاددين فب 

 فب الضابين  واأصر رخ تنا العاماين لإلمالم فب ك  مكا .

لا  الحق كامهتهم  ووحهد لهض فهم. الاههم اجعاههم جبههة واحهدة  معالاهم اج

 فب مقاومة ألداء اإلمالم.

الاهههم اجمههع كامههة ارمههة لاهه  الهههدى  وقا بههها لاهه  التقهه   وأأضسههها لاهه  

يههر وخيههر خاهه  الجهههال فههب مههبياك  ولزائمههها لاهه  لمهه  الالمحبههة  وأياتههها ل

 العم .

تنقصههنا  وآثرأهها  تحرمنهها  وزلأهها وا تهنهها  وألطنهها وا الاهههم أكرمنهها وا

 ت ثر لاينا  وار، لنا وأر نا. وا

ِن وَ َربَّنَا } يَمَٰ نِنَا ٱلَِّذيَن َسٱبَقُونَا بِٱۡلِۡلِ ۡخَوَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِ   َ ٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ نَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن تَۡجعَٱ

ِحيمٌ   .[10]الح ر:  {َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُوبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َوَِبِّٱٱۡت أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم َربَّنَٱا }

ِفِريَن{  .[147]آل لمرا :  ٱۡلَكَٰ

 وك  لام وأأتم بخير.هللا منا ومنكم   وتقب 

 الاهم آمين.

ٱٱٱا يَِصٱٱٱفُوَ  ُسٱٱٱبۡ } ِم َعمَّ َن َربِّٱٱٱَك َرّبِ ٱۡلِعٱٱٱيَّ ٌم َعلَٱٱٱى  180َحَٰ  181ٱۡلُمۡرَسٱٱٱِليَن َوَسٱٱٱلََٰ

لَِميَن{ ٱۡلَحۡمدُ وَ  ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ  .[182 - 180]الصافا :  َّلِلَّ

* * * 
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 خطبة ليد ار ح  -19

 هـ1417ألقيت بالدوحة عام 

هللا  هللا أكبهر هللا أكبر هللا أكبر  هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر  رهللا أكب هللا أكبر

 أكبر.

هلل الذب بنعمت  تتم الصهالحا   وبضضها  تتنهزل الخيهرا  والبركها    الحمد

كنها لنهتهدب له ا أ   د والغايها   الهذب دهداأا لههذا ومهاوبت فيق  تتحقهق المقاله

 هللا. دداأا

شريك ل   ر هب لنها اإلمهالم لينها  وأكمه   اهللا وحده  رل  را وأشهد أ  ا

}ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَكُۡم ِدينَكُۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَٱۡيكُۡم نِۡعَمتِٱق لنا ب  الضض   وأتم لاينا ب  النعمة 

َم ِديٗنا{ ۡسلََٰ ۡسٱلََٰ َوَمٱن يَبۡ }  [3]المائهدة:  َوَرِضيُت لَكُُم ٱِۡلِ َۡ يُقۡ ا َِلَٱن ِم ِديٗنٱتَٱغِ َغۡيٱَر ٱِۡلِ  ِمۡنٱهُ بَٱ

ِسِريَن{ ََِٰ  .[85]آل لمرا :  َوُهَو ِِق ٱأۡلِٓخَرِم ِمَن ٱۡل

هللا ورمه ل   ومعاهم  وأشهد أ  ميدأا ورمامنا  وأم تنا وحبيبنا  محمدًا لبهد

النا  الخير  ودالب الب رية رل  الرشد  وقائهد الخاهق رله  الحهق  أرمها  ربه  

 بإذأهه  ومههراًجا منيههًرا  هللا بالهههدى وليههن الحههق  ومب ههًر وأههذيرا  ولاليًهها رلهه 

هللا برماات  آذاأًا لما  وألينًا لميا  وقا بًها غاضها  وأخهرج به  النها  مهن  فتا

 الظاما  رل  الن ر بإذ  ربهم رل  لراط العزيز الحميد.

الاهم له  ومهام وبهارك لاه  دهذا النبهب الكهريم  وأحينها الاههم لاه  مهنت   

الههذين أأعمههت لاههيهم مههن النبيههين وأمتنهها لاهه  ماتهه   واح ههرأا فههب زمرتهه   مههع 

 والصدقين وال هداء والصالحين  وحسن أول ك رفيقا.
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 ي م الحج اركبر:

 أما بعد فيا أيها اإلخ ة المسام  :

هللا  يه م الحهج  ي م ليد ار هح   وده  يه م مهن أيهام...  أحن فب ي م العيد

أو ينحهروا  اركبر  في  لال الحجيج من مزللضة ليرم ا جمرة العقبهة. ويهذبح ا 

الهركن الثهاأب مهن  - ويحاق ا أو يقصروا  ثم يذدب ا بعد ذلهك لطه او اإلفا هة

ُِٱٱواْ بِۡلۡلبَۡيٱٱِت ٱۡلعَتِيٱٱِن{َولۡ } - الحههج بعههد ال قهه و بعرفههة   ومههن دنهها [29]الحههج:  يَََّّوَّ

 لما في  من لدل من ألمال الحج. (222)«ي م الحج اركبر»ممب دذا الي م 

 ي م النحر:

لمهها فيهه  مههن أحههر ار ههاحب  فقههد « يهه م النحههر»يسههم  أيًضهها دههذا اليهه م 

هللا لاهيهم   هللا لامسامين أ  ينحروا فهب دهذا اليه م أ هاحيهم ت مهعة مهن شرع

لي مههع ا لاهه  أأضسهههم ولاهه  أمههردم ولاهه  مههن حهه لهم  ولاهه  الضقههراء فههب 

 باددم  أو حيهم.

 السنة فب ار حية أ  ت زع أثالثًا:

رقاربهه  وجيراأهه  وألههدقائ   وثاهه  لاضقههراء  ثاهه  لامههرء ولعائاتهه   وثاهه 

                                        

َن ٱَوأَذََٰ ٞ }هللا تعال : يق ل  (222) ِ َوَرُسٱولِهِ  ّمِ . ولهن [3]الت بهة:  {. ۦٓ إِلَٱى ٱلنَّٱاِس يَٱۡوَم ٱۡلَحٱّٱِ ٱأۡلَۡكبَٱِر ..َّللَّ

لها  هللا أبب دريرة قال: بعثنب أب  بكر الصديق فب الحجة التب أمهره لايهها رمه ل هللا 

قبه  حجهة اله لاع فهب ردها ي ذأه   فهب النها  يه م النحهر ا يحهج بعهد العهام  لاي  ومهام

م رك وا يط و بالبيت لريا . قال ابن شهاب: فكا  حميد بن لبد الرحمن يق ل: يه م 

 «.  لحيح »رواه مسام فب كتاب الحج من  .النحر ي م الحج من أج  حدي  أبب دريرة

لها    أأ  شهد حجة اله لاع مهع رمه ل هللا ولن مايما  بن لمرو بن ارح د أ  أباه حدث

لٱاَ: « اِلًِٱ»أي يٱوم أحٱرم »فحمد هللا وأثن  لاي  وذكر وول   ثم قهال:  هللا لاي  ومام

 «.لحيح »رواه الترمذب فب أب اب التضسير من  ....« ِقاَ الناس: يوم الحٱ األكبر
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والمساكين. ول  تصدق بك  أ حيت  لاضقراء فه  خير  را شي ًا يتبرك ب  منهها 

 مث  كبد ار حية أو رأمها أو أح  ذلك.

ار هح  لي مهع لاه  ارمهة  حته   هللا دهذه ار هاحب فهب يه م ليهد شرع

ًمها وكربًها لاه  البائسهين يك   العيد لام مرين والقالرين وحددم  ويك   غ ا

 والمحرومين.

اصهائم طعمهة لامسهاكين وطههرة ل« زكهاة الضطهر»هللا  فب ليد الضطر فهر،

ورمعافًا لاضقراء فب دذا الي م العظيم  يسأل الغنهب لهن  من الاغ  والرف   أجدة

 الضقراء ويط و لايهم ويغنيهم أ  يسأل ا دم لن  ويط ف ا لاي .

 ر حيةوكذلك فب دذا العيد شرلت ا

 المعن  الرباأب والمعن  اإلأساأب:

معنيههها  كبيهههرا : معنههه  ربهههاأب  ومعنههه   - أحهههن المسهههامين - فهههب أليالأههها

 رأساأب.

ارليال فب بعك الما  وفب بعك النحه  تعتبهر اأطالقًها لا هه ا   ينطاهق 

ي هته    أمها أحهن فأليالأها أليهال تبهدأ  ا  فيها وراء غرائهزدم  يضعاه   مهاالن

هللا    فههاهلل أكبههر(223)«زينٱٱوا أعيٱٱادكم بٱٱالتكبير»زينههها التكبيههر بالصههالة  وي

 هللا أكبر وهلل الحمد. هللا أكبر هللا  رل  را هللا أكبر  ا أكبر

يعظمه  النها  ومهن  ... مهن كه  مها يحرد النا  لايه  هللا أكبر من ك  ما

...  وأضطههامن بترولهها ...  من فضتها وذدبها...  يعظم  النا   أكبر من الدأيا

                                        

 «.خطبة ليد الضطر»تقدم تخريج  فب الخطبة الما ية  (223)
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كبههر مههن كهه  دههذه هللا أ مههن ذدبههها ارمهه ل وذدبههها ارلههضر وذدبههها اربههيك 

هللا جنهال بع  هة  فمهاذا يكبهر النها  مهن دهذه الهدأيا  تهز  لنهد الدأيا  الدأيا ا

 ويعظم   منها؟

 دذا العيد ي م تكبير وتعظيم هلل  وي م لالة هلل  يبدأ دذا اليه م بههذه الصهالة

لَٱَح َمٱن تََيكَّٱىَٰ لَٱدۡ }ليد الضطر قهال ا أهزل ق له  تعهال :  لالة العيد  فب... 
ِۡ  14 أَ

{َوذََكَر  وفهب ليهد ار هح  أهزل ق له  تعهال :   [15  14]ارلاه :  ٱۡسَم َربِّهِۦ ََِصلَّىَٰ

َك ٱۡلَكۡوََِر إِنَّآ أَعۡ } ِّۡ ِلَربَِّك وَ  1ََّۡينََٰ  هلل واأحر هلل. ل  [2  1]الك ثر:  ٱۡنَحۡر{ََِص

لمنههاة واآل  والعههزى ودبهه  وغيردهها ...  الم ههرك   ينحههرو  آللهههتهمكهها  

حهين يهذبا  يهذبا ...  حهين ينحهر...  من ارلنام  فألبا المسام حهين يضهحب

ۡۡ }هلل  هلل  لالت  وأسهك  لَِمٱيَن   إِ َّ َ ٱَلتِق َونُُسٱِكق َوَمۡحيَٱاَي َوَمَمٱاتِقلُٱ ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ َّلِلَّ

َُ ٱۡلُمۡسِلِمينَ ِلَك أُ عُۖ َوبِذََٰ َشِريَك لَهُ   َ  162  .[163  162]ارأعام:  {ِمۡرَُّ َوأَنَ۠ا أَوَّ

 ار حية تذكير بم قف ربراديم ورممالي :

فههب  لظههيم مهن الم اقههف الخالهدة كمهها روب ودهذه ار ههحية تهذكرأا بم قههف

لهن ار هاحب   لها  هللا لايه  ومهامحدي   عيف أ  الصحابة مأل ا النبب 

هللا أ  يضههحب  دهه  أول مههن  ههح   أمههره (224)«سٱٱنة أبٱٱيكم إبٱٱراهيم»فقههال 

                                        

( وأقهه  محققهه  لههن 3127ابههن ماجهه  فههب ار ههاحب لههن زيههد بههن أرقههم  بههرقم ) رواه (224)

بن الحارا  ود  متروك  واتهم ب  هع  : فب رمناله أب  لاول  وامم  أضيعقال« الزوائد»

  .يالحد

لائهذ »( ولار   الذدبب بأ  فهب رمهناله 2/389ولحح  ) «التضسير»رواه الحاكم أيًضا فب 

 حدي .قال أب  حاتم: منكر ال« هللا

الترغيههب فههب »فههب بههاب « الترغيههب والترديههب»وأورل الحههاف  المنههذرب الحههدي  فههب كتابهه  

هللا لن أبهب لاول لهن  ار حية  وقال: رواه ابن ماج  والحاكم وغيردما  كاهم لن لائذ
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 ممالي .رفداء ابن   لز وج هللا  بكبم  أو جاءت  دذه ار حية من

ِهيَم لَٱٱدۡ }هللا أمهه ة لانهها   جعاهه « ربههراديم»  َكانَٱٱۡت لَُكٱٱۡم أُۡسٱٱَومٌ َحَسٱٱنَٞة ِِٱٱٓق إِۡبٱٱَرَٰ

هِ  َحۡينَٱٱآ إِلَۡيٱٱَك أَ ِ ُِٱٱمَّ أَۡو }  [4]الممتحنههة:  َوٱلَّٱٱِذيَن َمعَٱٱهُ{ ]النحهه :  ا{يَم َحنِيٗفٱٱٱتَّبِٱٱۡ  ِملَّٱٱةَ إِۡبٱٱَرَٰ

ٱٱذَا ٱلنَّبِٱٱقد َوٱلَّٱٱِذيَن َءاَمنُٱٱوا{إِ َّ أَۡو }  [123
ِهيَم لَلَّٱٱِذيَن ٱتَّبَعُٱٱوجُ َوَهَٰ ِِۡبَرَٰ ]آل  لَٱٱى ٱلنَّٱٱاِس بِٱٱ

 .[68لمرا : 

  ح  بك  شبء هلل:« ربراديم»

ََ إِنِّٱٱق ذَ } ههح  ب طنهه  هلل  خههرج مههن وطنهه  مهههاجًرا  اِهٱٱٌب إِلَٱٱىَٰ َربِّٱٱق َولَٱٱا

 .[99]الصافا :  {ِدينِ َسيَهۡ 

النهار التهب أحمادها له  ألهداره  وأأضقه ا ...  فهب النهار  ح  بنضسه  هلل  ألقهب

فيها ارل و ول را  ارل و حت  أجج دا  ولهم يسهتطيع ا أ  ياقه ه فيهها را 

ن منه  را هللا مبحاأ  وتعال  حينما ابتا  ربراديم بهذا اابتالء  لهم يكه بالمقالع.

هللا النار رله  رول  هللا كافي   وح ل هللا حسب   وكا  هللا  فكا  أ  قال: حسبب

نَاُر ُكونِق بَرۡ }وريحا   وقال لها:  ِهيَم{يََٰ ٓ إِۡبَرَٰ ًما َعلَىَٰ
 .[69]ارأبياء:  ٗدا َوَسلََٰ

ا ولهم و ح  ربراديم ب لهده وفاهذة كبهده  ربهراديم شهاخ وباهغ مهن الكبهر لتيًه

ٱٱِلِحينَ  ِلٱٱَرّبِ َهٱٱۡب }ا  ولكنهه  قههال: يههرزق أوالً  طاههب  [100]الصههافا :  {ق ِمٱٱَن ٱلصََّٰ

الذرية والذرية الصهالحة  وكه  رأسها  ي هتاق رله  أ  يمتهد وجه له فهب ذريته   

                                                                                             

زيد بن أرقم. وأق  ق ل الحاكم لن : لحيا اإلمنال  قهال المنهذرب: به  واديهة  لائهذ هللا 

فما بن الحارا ارلم  وكالدما ماقا وتتمة الحدي :  ب  لاول د  أضيعاشعب  وأد  المج

بكٱۡ شٱعرم مٱن » قهال ا: والصه و؟ قهال:  «بكٱۡ شٱعرم حسٱنة» لنها يها رمه ل هللا؟ قهال:

وبهههذا أعههرو مههق ط دههذا الحههدي  الههذب يههرله ال لههاإ والخطبههاء فههب  «الصٱٱوف حسٱٱنة

 «.القر اوب«. »الترغيب والترديب»ارليال  ود  ا قيمة ل   وا يذكر مثا  حت  فب 
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ِ  }ٱۡلَحۡمٱدُ هللا تعال  لاه  لسهاأ :  كما قال« رممالي »هللا ل  لا  الكبر  ف دب َّلِلَّ

نَ ِكبَِر إِ ٱلَِّذي َوَهَب ِلق َعلَى ٱلۡ  َۡ َوإِۡسَحَٰ ِعي  .[39]ربراديم:  {ۡسَمَٰ

التب أدهدادا رليه  ماهك « داجر»  جاء من «رممالي »هللا  فكا  أول من آتاه

مصر  وتعاق قاب ربراديم ب ليده ووحيده  وكاما شب الغالم وأما أما حبه  فهب 

 قاب أبي   وتعاق ب  أكثر وأكثر.

حهب ولهده  هللا ألظهم أم حهبهللا تعال  أ  يختبر خايا  وأبي  ربراديم: أ فأرال

 وابن  الذب أوتي  لا  الكبر؟

وكا  اامتحا  لسيًرا  ر  دهذا اامتحها  ده : أ  يقهدم ربهراديم ابنه  قرباأًها 

هللا  ولههم يكههن ذلههك بههال حب الصههريا وارمههر المباشههر  ولكنهه  كهها  لههن  رلهه 

 طريق الرريا.

 - وجهاء ابنه  رأى فب المنام أأ  يهذبا ولهده  فضههم اإلشهارة  وأطهاع ارمهر 

بعد أ  ألهبا يسهع  معه  ويهذدب ويجهبء ويرجه  ...  بعد أ  باغ مع  السعب

بُنَٱقَّ إِنِّٱٓق أََرىَٰ ِِٱق }فقال له :  - من  النضع ََ ٱۡلَمنَٱاِم أَنِّٱٓق أَۡذبَُحٱَك َِٱۡلنُظۡر َمٱاذَا تَٱَرىَُٰۚ يََٰ  لَٱا

ۡۡ َما عَ ِۡ ٓأَبَِت ٱ ُ  يََٰ بِِريَن{تُۡؤَمُرُۖ َستَِجدُنِٓق إِ  َشآَء ٱَّللَّ  .[102]الصافا :  ِمَن ٱلصََّٰ

ٱآ }هلل  دكذا كا  م قهف ال الهد ودكهذا كها  م قهف ال لهد  كه  منهمها أمهام َِلَمَّ

أمام ال الد ولده  وأمهام ال لهد لنقه   لهم يكهن  [103]الصافا :  لََما َوتَلَّهُع ِلۡلَجبِيِن{أَسۡ 

ا التهاريل: فب رولة م قف ربراديم را رولة م قف رممالي   م قضا  مجاهم

ال الد يقدم ولده ويتا  ويصرل  لاه  جبينه   وال لهد يقهدم رقبته  طائعًها مختهاًرا 

ٓأَبَٱِت }ويق ل ربي  بثقة الم من وريمها  ال اثهق:  ۡۡ َمٱايََٰ عَٱ ِۡ  [102]الصهافا :  تُٱۡؤَمُر{ ٱ

ت مر  كأأما أسهب أضسه   امر  حت  أأ  لم يق : افع  بب مالندك من ارو أضذ ما
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 لههة  ولكنههه  قههال فهههب ت ا هههع طالب    ولهههم يههدع ال هههجالة وانهه  لهههن ذاتههوف

بِِريَن{َستَِجدُنِٓق إِ  َشآَء }الم منين  وثقة المت كاين:  ُ ِمَن ٱلصََّٰ  .[102]الصافا :  ٱَّللَّ

{َِبَشَّرۡ }هللا:  وكا  كما ولض  مي َحِليمو
هُ بَُِلََٰ   دنا يظههر الحاهم  [101]الصافا :  نََٰ

 ر العق .دنا يظهر الصبر  دنا يظه

آ أَۡسٱ} دَيۡ  103َوتَلَّٱهُع ِلۡلَجبِٱيِن  لََماَِلَمَّ ِهيُم َونََٰ ِِۡبَرَٰ ٓٱ ٱهُ أَ  يََٰ
ۡءيَٱآُۚ إِنَّٱا لَٱدۡ  104نََٰ  َ ٱدَّۡلَت ٱلرد

ِلَك نَۡجِيي ٱۡلُمۡحِسنِيَن{   اأتهت الرريا  لهيس المقصه ل أ  [105 - 103]الصافا :  َكذََٰ

هللا لاهه   فههب قابههك  أ  تقههدم أمههرتريههق لم ابنههك  رأمهها المقصهه ل أ  تههذبا حبهه  

 ل اطضك  وقد أجحت فب اامتحا .

ِلَك نَۡجٱِيي ٱۡلُمۡحِسٱنِيَن لَدۡ }ودنا قال ل :  ۡءيَٱآُۚ إِنَّٱا َكٱذََٰ ٱذَا لَُهٱَو  105 َ ٱدَّۡلَت ٱلرد إِ َّ َهَٰ

ُؤاْ ٱۡلُمبِيُن 
ٓ ٱهُ بِٱِذۡبحي َعِظٱيمو َوَِدَيۡ  106ٱۡلبَلََٰ

ٌم  108ٱأۡلِٓخٱِريَن نَٱا َعلَۡيٱِه ِِٱق َوتََركۡ  107نََٰ َسٱلََٰ

ِهيَم  ٓ إِۡبٱٱَرَٰ ِلَك نَۡجٱٱ 109َعلَٱٱىَٰ  111ع ِمٱٱۡن ِعبَاِدنَٱٱا ٱۡلُمٱٱۡؤِمنِيَن إِنَّٱٱهُ  110ِيي ٱۡلُمۡحِسٱٱنِيَن َكٱٱذََٰ

ٱٱِلِحيَن{َوبَشَّٱٱرۡ  ٱٱَن ٱلصََّٰ ٱٱا ّمِ َن نَبِيّٗ ِِۡسٱٱَحَٰ هُ بِ
لاهه  دههذا    جهه زب[112 - 105]الصههافا :  نََٰ

هللا ولهدًا آخهر: رمهحاق  لضداء بأ  ألطاهالصبر ولا  دذه التضحية ولا  دذا ا

 ود  أبب من الصالحين.

ع ِمٱۡن إِنَّٱهُ }السهر وراء ذلهك؟ قهال:  ف ربراديم دذا الم قف الخالهد؟ مهالماذا وق

العب لية الم منة وراء دهذا الم قهف البطه لب   [111ا : ف]الصا ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡؤِمنِيَن{

المهه من بمهها ...  مهه اه ا مههن كهه  مههاهلل ويحرردهه العبههد المهه من الههذب يعبههد أضسهه 

هللا  هللا  المهه من ب لههد...  هللا المهه من باقههاء...  هللا المهه من بقههدرة...  هللا لنههد

 ق ة فائقة....  تعال  يعطي  ق ة غير لالية

 هللا خاهد دهذا الهدر  ما أح جنا أيها اإلخ ة رل  أ  أسهتضيد مهن دهذا الهدر .
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هللا ربهههراديم وفهههدى  طههه ال تاريخهههها  أيهههددهههذا الم قهههف العظهههيم لإلأسهههاأية ... 

رممالي  بذبا لظيم وخاد دذا الم قف بههذا اليه م  وبار هحية فهب دهذا اليه م 

 .(225)«سنة أبيكم إبراهيم ضحوا ِِنها»

 حاجتنا رل  تضحية ربراديمية:

ما أح جنا رل  دذا البذل  ورل  دذه التضهحية  ورله  دهذه الطالهة هلل  ورله  

 وخص ًلا فب أيامنا دذه. هللا  الصبر لا  أمر

ومهن شهمال وجنه ب.  اإلمالم يهاجم من يمين وشمال  ومن شرق وغرب 

دجمة شرمة لا  دذا الدين  فب الخارج وفهب الهداخ   تكالهب ألهداء اإلمهالم 

مهمههها اختاضهههت د يهههاتهم  واختاضهههت أدهههدافهم  واختاضهههت طهههرائقهم  واختاضهههت 

   الهجمة لا  اإلمالم.لياأاتهم  فقد اتضق ا لا  لداوة اإلمالم  ولا

 أرى ذلك فب أ ال شت  ول ر شت .

هللا فيهها لاعهالمين  أر،  ارر، التهب بهارك - ما أهراه فهب أر، النبه ا 

ين  أحههد اإلمههراء والمعههراج  القههد  ال ههريف  المسههجد ارقصهه   أولهه  القباتهه

بار مهن دهذا اامهتكاآل  أهراه  ما - ت د الرحال را رليها المساجد الثالثة التب ا

...  مهن دهذا التجبهر ارمريكهب...  مهن دهذه الصههينة اإلمهرائياية...  اإلمرائياب

أههراه اليهه م يرينهها أأنهها  مههالمب  مههن دههذا العجههز العربههب  مههامههن دههذا الغيههاب اإل

 أعيم لصر غربة اإلمالم  اإلمالم ألبا غريبًا فب لياره.

هللا  لنها  فهب ذمهةاليه ل الذين لاشه ا بهين إهراأينها قروأًها ط ياهة أده  ذمهة 

وذمههة رمهه ل  وذمههة جمالههة المسههامين  طههرلدم العههالم كهه  العههالم  لضظهههم لضهه  

                                        

 (.259دمر تخريج  فب ) (225)
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حن أًها را لار اإلمهالم  لهدًرا الن اة  ولم يجدوا لههم مهالذًا ي يهددم  لهم يجهدوا 

 أوطا  اإلمالم دب التب ومعتهم وآوتهم.

د   لههبح ا اآل  يريههدو  محهه  القههفامهها تمكنهه ا قابهه ا لنهها إهههر المجههن  وأ

معنهه  إلمههرائي  بغيههر  د ارقصهه . لقههد قههال ا مههن قههديم: ايريههدو  المسههج ا

ا المسهههجد  معنههه  لاقهههد  بغيهههر الهيكههه   أب يريهههدو  أ  ينقضههه القهههد   وا

ارقصههه  ويجعاههه ا مكاأههه  ديكههه  مهههايما   الهههذب يبحثههه   لنههه  منهههذ مهههن ا  

 ومن ا   ولم يجدوا ل  أثًرا.

 دذا د  شأ  اليه ل.

أو غيهر ذلهك دهب حاقهة فهب ماسهاة « دارح مها»أو « أبهب غنهيم»مست طنة 

بههدأ  مههن قههديم  واتضههق لايههها الجميههع: الايكهه ل والعمهه   رابههين وأتنيههاد  أو 

 بيريز  كاهم م اء فب دذه القضية.

 حب الدأيا وكرادية الم  :

ارمر الذب أطعمهم أأنا ألبحنا كما جهاء فهب الحهدي : كثهرة كغثهاء السهي   

... قهال قائه :  ئنا المهابة منا  وقهذب فهب قا بنها اله دنهللا من لدور ألدا أزع

. أحههب (226)«حٱٱب الٱٱدنيا وكراهيٱٱة المٱٱوَّ» الهه دن؟ قههال: هللا ومهها رمهه ل يهها

                                        

أخرجهه  أبهه  لاول لههن ث بهها  ررر وفيهه  راو مجههه ل وبههاقب رجالهه  ثقهها   لكههن رواه  (226)

يوشٱك األمٱم »من طريق آخر  ومنده ق ب  فصا به   وأوله :  بنح ه «المسند»أحمد فب 

قههال قائهه : يهها رمهه ل هللا ومههن قاههة . «األكلٱٱة إلٱٱى لصٱٱعتها أ  تٱٱداعى علٱٱيكم كمٱٱا تٱٱداعى

السٱٱيۡ  ولينٱٱيعن هللا مٱٱن  ٱٱدور كَثٱٱاء   بٱٱۡ أنٱٱتم كثيٱٱر  ولكٱٱنكم غثٱٱاء » ي م ههذ؟ قههال:

 « ... ِٱق للٱوبكم الٱوهن« وليقٱذِن هللا :ِٱق أبٱق داود»عدوكم المهابة مٱنكم  ولتعٱرِن 

 (.4224( برقم )15/16) لابغ ب بتحقيق شعيب اررأاروط« شرل السنة»ينظر 
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كههه  يقههه ل: أضسهههب أضسهههب  مصهههاحتب الالنههها  الهههدأيا وتعاقههه ا بهههها  وألهههبا 

 مصاحتب  وكرد ا الم  .

رمهائا  رلهيهم: بن ال ليهد يغهزو الضهر  والهروم  ويقه ل لاقهالة فهب  كا  خالد

 أمام ا تسام ا ورا غزوتكم بق م يحب   الم   كما تحب   الحياة 

 أحن أريد د اء.

لقههد طمههع فينهها ألههدارأا  ألههبحنا كامهها قرأأهها أ ههرة ارخبههار أو مههمعنادا أو 

شاددأادا  أو طالعنها الصهحف فهب كه  لهبال  أجهد قضهايا المسهامين وميمهب 

 ب تبدأ بها اإلذالا .المسامين دب التب تمأل الصحف ودب الت

الهذب  - أجد ميمهب المسهامين فهب فاسهطين  وميمهب المسهامين فهب السه لا 

ريتريها ر جند  ل  الجن ل وماا لاي  الجيهرا  الهذين طالمها مهالددم مهن قبه : 

وميمههب المسههامين فههب ك ههمير  وميمههب المسههامين فههب  - وأثي بيهها وغيردمهها

 الضابين  ميمب المسامين فب بالل شت .

تحهاول أ  تغاهق ماضًها رمهالميًا  كه  القضهايا  را  الكيديهة الجهنميهة االم ام

 تترك فيها ذي ل.

لكههن المكائههد التههب تكيههد لههه اء أفغاأسههتا  كنهها أظههن أ  قضههيتها اأتهههت  و

عهف رخ تنها أ   بالنصر  مهاط ا بعضههم لاه  بعهك. اتريد أ  ينتضع د اء  ا

رله  الكيهد العظهيم ...  كهر الكبهاردناك من المس ولية  ولكنا أ ير أيًضها رله  الم

 الذب يكال لهم.

وفب ك  مكا  أجد آثار دذه المكائد التب تكهال لامسهامين  وهللا تعهال  يقه ل: 

تِلُونَكُمۡ } عُواْ{َوَ  يََيالُوَ  يُقََٰ  .[217]البقرة:   َحتَّىَٰ يَُرددوكُۡم َعن ِدينِكُۡم إِِ  ٱۡستََََّٰ
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 ج:رالحرب لا  اإلمالم فب الداخ  والخا

 يا أيها اإلخ ة:

اإلمههالم يحههارب فههب الخههارج  ويهههاجم فههب الههداخ . رأينهها تاههك الحمههال  

المسع رة التب ت ن لا  لل ة اإلمهالم  ولاه  رمهالة اإلمهالم  ولاه  كتهاب 

 اإلمالم  ولا  رم ل اإلمالم  رأينا ذلك كا .

رأينهها مههن يكتههب ي ههكك فههب القههرآ   رأينهها مههن يكتههب ي ههكك فههب رمهه ل 

 اإلمالم.

رأينا فب القنه ا  الضضهائية وفهب الحاقها  اإلذاليهة ت هكيًكا فهب المسهاما  و

 اإلمالمية:

 رأينا من ي كك فب تعدل الزوجا .

 رأينا من ي كك فب الطالق.

ٱَن ٱهللا فريضهة  رأينا من ي كك فب الميراا الذب جعا  ِم }َِِريَ ٱٗة ّمِ َ َّللَّ  إِ َّ ٱَّللَّ

 .[11]النساء:  َكاَ  َعِليًما َحِكيٗما{

 رأينا من ي كك فب الربا.

 رأينا دذه الحمال  دنا ودناك.

 هللا. في  من الرجعة رل بد  ا وك  دذا يدلنا لا  أأنا فب لصر

 زماأنا وزما  ارقدام:

لهه  أظرأهها مههاذا كهها  يقهه ل ارقههدم   لههن زمههاأهم  مههاذا يق لهه   لهه  رأوا 

 زماأنا؟ 
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ربيعههة ال ههالر لههاحب بههن  كاأههت السههيدة لائ ههة رررا تن ههد قهه ل لبيههد

 المعاقة:

 ذدب الهذين يعهاش فهب أكنهافهم

 

 وبقيت فب خاف كجاد ارجهرب

هللا لبيدًا  كيهف له  لهاش رله  زماأنها دهذا؟  وقهد لاشهت دهب  ثم تق ل: رحم 

 رل  زمن بنب أمية.

يقرأ دهذا البيهت  - ولاش بعددا منين - «بن الزبير لروة»اختها  وكا  ابن

 هللا لائ ة  كيف ل  لاشا رل  زماأنا دذا؟  ورحمهللا لبيدًا   ويق ل: رحم

هللا  هللا لائ هة  ورحهم هللا لبيهدًا  ورحهم وماذا أق ل أحن؟ أحن أقه ل: رحهم

 لروة  كيف ل  لاش ا رل  زماأنا دذا؟ 

ودهه  فههب القههر  الثههاأب لاهجههرة وفههب لصههر ازلدههار  - كهها  اإلمههام مالههك

ي    والر ها بقايه  القه    يق ل: دذا زما  السك    ومالزمة الب - اإلمالم

 كيف ل  لاش رل  زماأنا دذا؟ 

 وكا  شالردم يق ل:

 دههذا الزمهها  الههذب كنهها أحههاذره

 

فههههب قهههه ل كعههههب وفههههب قهههه ل 

 مسهههههههههههههههههههههع ل ابهههههههههههههههههههههن

 

 ر  لام دههذا ولههم تحههدا لهه  غيههر

 

 لم يبك ميت ولم يضهرل بم له ل 

   لن زماأنا دذا؟ كاأ ا يق ل   دذا لن زماأهم  فماذا يق ل 

 من الظالم: اأبثاق الن ر

شههك أ  دنههاك اأبالجهها  فههب دههذا  أريههد أ  أي سههكم أيههها اإلخهه ة. ا أأهها ا

المهد ...  الظالم  مهن دهذا الظهالم اأهباج فجهر جديهد  ده  فجهر البعه  اإلمهالمب
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 ة اإلمههالمية  مهههم ا دههذا ارمهههر الصهههح...  اإلحيهههاء اإلمههالمب...  اإلمههالمب

 تسم أ   ولكنها حقيقة واقعة. ما

ب التهب أقاقهت القه ى المعاليهة لإلمهالم  وأقضهت مضهاجع دذه الصهح ة ده

ألههداء اإلمههالم  وزلزلههت أركههاأهم  فبههدأوا يكيههدو  كيههدًا لهههذه ارمههة  وبههدأوا 

يمكرو  بها مكًرا  وطضق ا يستخدم   كثيًرا مهن الحكهام  وكثيهًرا مهن ارقهالم  

 وكثيًرا من أد  الضكر كما زلم ا.

 ههرب اإلمههالم أضسهه  ودههذه دهههب بههدأوا يسههتخدم   أبنههاء المسههامين فهههب 

قاله  أحهد المنصهرين    اإلمالم يضرب من أدا   ودذا مهاالمصيبة. المصيبة أ

مين مهن يحهارب اإلمهالم  قال: لن أنجا را حينما أربهب مهن المسها (227)الكبار

أ  أربهب مهن أبنهاء اإلمهالم مهن يقطهع بهد  ا ا ههيقطعها را أحد أبنائ ال جرة ا

 ال جرة 

 حدا. ودذا ما

لنع ا لا  ألينهم  ورب ا لا  أيهديهم  أأاًمها يتسهم   بأمهماء المسهامين: 

وحسهين. ...  وحسهن...  ولمهر...  ولاب...  الرحمن ... ولبد وأحمد...  محمد

لههل  أمههماء رمههالمية ولكههن لقهه ل غريبههة. فههب ررومهههم لقهه ل غربيههة وفههب ر

وقاهه ب تحمهه  مضههاديم اإلمههالم  قاهه ب أوربيههة أو أمريكيههة  لقهه ل الههدوردم 

                                        

رئيس ررمالية التب ير فب البحرين  حي  ذكر فب مقدمة كتابه  « زويمر»د  القسيس  (227)

تب هير المسهامين يجهب أ  يكه   ب امهطة رمه ل مهن أأضسههم «: »العالم اإلمالمب الي م»

الغهار لاه  العهالم »اأظر «  فهم ر  ال جرة يجب أ  يقطعها أحد ألضائهاومن بين لض

تأليف ا. ل. شهاتاي   تاخهيي وترجمهة محهب الهدين الخطيهب ومسهالد اليهافب « اإلمالمب

 (.50د)
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هللا  هللا  حهبهم لغيهر هللا ولهداردم لغيهر تحم  م الر اإلمالم  واردم لغير ا

 هللا. وبغضهم لغير

ما أح جنا أحهن رله  أ  أكه   مهع الصهح ة  أ هد أزردها  أقه ب لضهددا  

ا بنا  ولمع لي أنا  حت  ترت ب تاهك ال هجرة وتمتهد قأغذيها بماء لي أنا  ولم 

 السماء  وت تب أكاها ك  حين بإذ  ربها. جذوردا فب ارر، وفرولها فب

أ  المسهتقب  لههذا الهدين  وأ  أحاهك مهالا  ...  أحن أعتقد أ  الغد لإلمهالم

الاي  م الًا وإامهة دهب السه يعا  التهب تسهبق الضجهر  ت هتد الظامهة ثهم ينضجهر 

 الضجر وينضجر الن ر  ودذا د  التقالأا.

 لكن ارمة لم تزل بخير:

أنكههر أبههدًا دههذه الجمهه ع  محنههة لهههذا الههدين  ولكنهها ا أيههام أحههن اآل  أعههيم

المسهههامة  الم منهههة باإلمهههالم  أكثهههر مهههن مايههه أين بهههارمس كهههاأ ا فهههب لهههعيد 

فهب  «رمضها  27لياهة »لرفا   وح الب ثالثهة ماليهين كهاأ ا فهب لياهة القهدر 

 الحرم المكب  وآخرو  فب الحرم المدأب.

من المسهامين مهتجددم م ها  اآل  ل  أظر  رل  الذين يصا   لالة العيد 

 الماليين.

دههذه ارمههة لههم تكضههر بربههها  لههم تكضههر بمحمههددا  لههم تكضههر بقرآأههها  لههم تكضههر 

يرله   يقهام لههم وز   وا روا واأحرفه ا منهها قاهة قاياهة  ابرمالتها. الذين كض

تزال مع اإلمهالم حته  مهن لهم يكهن  غابية فب دذه ارمة الهم التبار  ولكن ار

هللا  بقابه   ويتمنه  أ  ينصهر...  بسا ك  فهه  مهع اإلمهالم بع اطضه  مع اإلمالم

 اإلمالم.



 333 الجزء الرابع -خطب الجمعة 

هللا  لهه   هللا  المضههرطين فههب جنههب وكثيههر مههن العصههاة  المقصههرين فههب حههق

 لل تهم رل  أ  يبذل ا لإلمالم امتجاب ا لك.

ووهللا ر  كثيههًرا مهههن النههها  حينمهها تحمسههههم لههههذا الههدين  حينمههها يسهههمع   

نمها يسهمع   كامهة لهالقة مهن لهارخ يصهرخ فهب النها : م لظة بايغهة  حي

هللا  من أأصارب رل  هللا؟ من ينصر دهذا الهدين؟ مهتجد مهن جمهادير  دب ا رل 

 من جم لها  من يق ل: لبيك لبيك  أحن فداء لهذا الدين ...  دذه ارمة

المسهام   «: الضهتا»من قديم قال العالمهة محهب الهدين الخطيهب فهب مجاته  

 الضعف فب القيالة  رل  خير ولكن

قيههالة لينيههة لاهه  المسههت ى  قيههالة فكريههة  وا ا أجههد قيههالة ميامههية  وا

 المطا ب.

 مقطت الخالفة ولم أجد بدياًل لها.

« بابههها»رليههه   وأحهههن لهههيس لنهههدأا يرجعههه   « ابابههه»النصهههارى لنهههددم 

 أحد أرجع رلي   وا« ماما» وا

شهيل »  دنهاك مهن يسهم  احت  العاماء الذين كاأت لهم كامة فب النها   كه

 «.شيل اإلمالم»أجد اآل  من أعتبره  ا« اإلمالم

امتطاع السامة أ  يضسدوا العاماء  أ  يقرب دم رله  مهاحتهم  أ  ي هترودم 

بالمنالب  أ  يعكروا لايهم لينهم  فضسد كثير من العاماء  كما فسهد كثيهر مهن 

  من رحم ربك.را - والعياذ باهلل - الحكام  اأت ر الضسال فب الجميع

أحهن أعتقهد أ  دهذه ارمهة بخيهر  الضهعف فهب القيهالة  لاينها أ  أبحه  لههن 
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 ية  وأ  ينضم بعضهنا رله  بعهك  القيالة الدينية والقيالة الضكرية والقيالة الترب

 را التعالب....  أ النا را التمزق ما

 لهدينالذين ودب ا أأضسههم لنصهرة دهذا ا - وأأا ألل  العاماين لإلمالم خالة

أ  يتنام ا الخالفا  الجزئية والمعارك الجاأبيهة  وأ  يقضه ا لهضًا واحهدًا فهب  -

...  معركههة العقيههدة...  معههارك اإلمههالم الكبههرى: معركههة اإلمههالم مههع ألدائهه 

معركههة الحضههارة  ...  معركههة ارمههة...  معركههة الههدل ة...  معركههة ال ههريعة

 أذكر را دذه المعركة.   المعارك الجزئية والجاأبية وايجب أ  أنس  ك

يجب أ  أتنامه  خالفتنها  وأ  أسهتعا  لاه  دهذه ارمه ر الصهغيرة  لنبقه  

تِلُٱٱوَ  ِِٱٱقإِ َّ }فههب القضههية الكبههرى  َ يُِحٱٱبد ٱلَّٱٱِذيَن يُقََٰ ٞن  ٱَّللَّ ا َكٱٱأَنَُّهم بُۡنٱٱيََٰ
َسٱٱبِيِلهِۦ َ ٱٱفّٗ

ۡرُ وٞص   .[4]الصف:  {مَّ

 أيها اإلخ ة:

 دذه خ اطر رأسا  يسمع ويرى. 

 قابههب يحههس ودههذه لينههب تههرى

 

 أرى  ما حياتب فيمها أحهس ومها

فهب قابهب  لتك أه ا    أبثكم م الرب  وأ  أإهر لكم مابد أ أحس وأرى فال 

 معب  وتعاي  أب فيما أأا في .

 لصر الصح ة اإلمالمية:

أحههن أعههيم فههب لصههر يكههال لإلمههالم فيهه  كيههد كبيههر  ولكههن دهه  لصههر 

 لهح ة اإلرالا  والعهزائم...  لهح ة العقه ل والقاه ب...  الصح ة اإلمالمية

لههح ة الرجههال ...  لههح ة الههدل ة والجهههال...  لههح ة االتههزام والسهها ك... 

 لح ة ال با  وال ابا ....  والنساء
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دب لح ة رمالمية لامة فب ك  أقطار اإلمهالم  وخهارج أقطهار اإلمهالم  

ل هرق ارقصه  وارمهريكتين  فهب كه  دهذه الهبالل حت  فب بالل الغرب وبالل ا

 لح ة رمالمية.

ودذه الصح ة لهن تمه    ودهذه ارمهة لهن تمه    رأهها أمهة الهدين الخالهد  

ليس بعد دذا الدين لين  ليس بعد دذه الرمالة رمالة  لهيس بعهد القهرآ  كتهاب  

ٱٱدٌ أبههب  لها  هللا لايهه  ومههاملهيس بعههد محمههد  ٱا َكٱٱاَ  ُمَحمَّ َجٱٱاِلكُۡم أََحٱٱدو  أَبَٱآ  }مَّ ٱٱن ّرِ  ّمِ

ِكن  ََ َولََٰ ُسو ِ َوَخاتََم ٱلنَّبِيِّ رَّ  .[40]ارحزاب:  َن{ ۧٱَّللَّ

تجميهع  اء وأا تستأله   وتضهمن لهها أ  اهللا لهذه ارمهة بالبقه وقد تضمن

ٱنۡ }لا   اللة  وأ  تبق  فيها أمهة قائمهة بهالحق  ٱةٞ  َخلَۡقنَٱآ َوِممَّ  يَۡهٱدُوَ  بِٱۡلۡلَحّنِ أُمَّ

 .[181]ارلراو:  ۦ يَۡعِدلُوَ {َوبِهِ 

هللا  وقهد  تزال طائضة من دهذه ارمهة  قائمهة لاه  الحهق حته  يهأتب أمهر وا

لهها  هللا لايهه  أمامههة ررر أ  النبههب  وى اإلمههام أحمههد والطبراأههب لههن أبههبر

الدين ظاهرين  لعدوهم لٱاهرين    تياَ ااففة من أمتق على »قال:  ومام

حتٱى يٱأتق  «أب مهن أذى»أ ابهم مٱن ألواء  إ  ماي رهم من خالفهم    

ببيٱت المقٱدس  » هللا وأيهن دهم؟ قهال: رمه ل قهال ا: يها  «هللا وهٱم كٱذلك أمر

 .(228)«وأكناف بيت المقدس

ۡلۡستَۡبِشُرواْ بِبَۡيِعُكُم ٱلَِّذي بَايَۡعتُم َِ } لا  هللا لاي  ومامهللا  فهذه ب رى رم ل

ِلَك ُهَو ٱۡلفَۡوُز  يُِريدُوَ  أَ  }  وثق ا أ  النصر لهذا الدين [111]الت بة:  {ِظيمُ ٱۡلعَ بِِهۚۦُ َوذََٰ

                                        

والطبراأهب  وقهال: ورجاله   «المسند»ولزاه رل   «مجمع الزوائد»أورله الهيثمب فب  (228)

 (.7/288ثقا  )
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ِفُروَ    فِ يَُّۡ  ٓ أَ  يُتِمَّ نُوَرجُع َولَۡو َكِرَج ٱۡلَكَٰ ُ إِ َّ ِهِهۡم َويَۡأبَى ٱَّللَّ َوَٰ ِۡ َ ِ بِأ ٱلَِّذٓي ُهَو  32واْ نُوَر ٱَّللَّ

َۡ َرُسولَهُع بِۡلۡلُهدَىَٰ َوِديِن ٱۡلَحّنِ ِليُ  يِن ُكلِّهِۦ َولَۡو َكِرَج ٱۡلُمۡشِرُكو َ ۡظهِ أَۡرَس  {َرجُع َعلَى ٱلدِّ

 .[33  32]الت بة: 

الاهههم اأصههرأا لاهه  ألههدائنا ألههداء اإلمههالم  الاهههم اأصههرأا لاهه  اليههه ل 

المعتدين الغالرين  الاهم أكس ألالمهم  وزلزل أقدامهم وأذل لولهتهم  وأذدهب 

يهرل لهن القه م المجهرمين   ا طاأهم  وأأزل لايهم بأمهك الهذبلن أر ك ما

 و لاوأهم أخذ لزيز مقتدر.أوخذدم ومن أالردم 

الاههم اأصههر رخ اأنهها فههب فاسههطين وفهب لبنهها   واأصههر رخ اأنهها فههب ك ههمير 

مهن  وفب الس لا   واأصر رخ اأنها فهب مهائر بهالل اإلمهالم الاههم أيهددم بهرول

 يضام. اتنام  واكألدم فب كنضك الذب  لدأك  واحرمهم بعينك التب ا

مة لا  الهدى وقا بها لا  التق ى  وأض مهها لاه  الاهم اجمع كامة دذه ار

المحبههة  وأياتههها لاهه  الجهههال فههب مههبياك  ولزائمههها لاهه  لمهه  الخيههر وخيههر 

 العم .

يخافهك  ينها بهذأ بنا مهن اتسهاا لا تهاكنا بمها فعه  السهضهاء منها  وا الاهم ا

 يرحمنا. وا

 آمنًا مطم نًا  مخاء رخاء  ومائر بالل المسامين.الاهم اجع  دذا الباد 

الاههم اجعهه  دههذا العيههد ب ههير خيههر وبركهة لاهه  أمههة اإلمههالم  واجعاهه  أههذير 

 وبال وحسرة ودزيمة لا  ألداء اإلمالم.

الاهم اجع  ي منا خيًرا من أمسنا  واجع  غدأا خيًرا من ي منا  وألهد لاينها 

سههالمة واإلمههالم  والت فيههق لمهها تحبهه  أمثههال دههذا اليهه م بههارمن واإليمهها   وال
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 وتر اه.

 الاهم آمين.

ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُوبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َوَِبِّٱٱۡت أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم َربَّنَٱا }

ِفِريَن{  .[147]آل لمرا :  ٱۡلَكَٰ

نِنَا ٱلَِّذيَن َسٱبَ َربَّنَا } ۡخَوَٰ ِن َو َ قُوٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ يَمَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُوبِنَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن  نَا بِٱۡلِۡلِ تَۡجعَٱ

ِحيمٌ   .[10]الح ر:  {َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

 هللا وبركات . هللا منا ومنكم  والسالم لايكم ورحمة وتقب 

* * * 
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 وقضة بين لام أف  ولم أقب  -20

 :الخطبة ارول 

 اإلخ ة المسام  :أما بعد فيا أيها 

أحهن اليه م أهه لع لاًمها مضهه  وأفه   وأسهتقب  لاًمهها قهد أطهه  لاينها داللهه   

هللا أكبٱر  اللهٱم أهلٱه علينٱا بٱاألمن »وأد  لاينا فجره. أهرى الههالل فنقه ل: 

واِليمٱٱا  والسٱٱلمة واِلسٱٱلم والتوِيٱٱن لمٱٱا تحٱٱب وترضٱٱى  ربنٱٱا وربٱٱك 

 .(229)«هللا

 وللنا لاًما  وامتقبانا لاًما.

أ  يقهف وقضهة لاه  رأ  كه  لهام   - به  مهن واجبه  - ن حهق كه  مسهاموم

أخر؟ ماذا فب لهحيضة المكامهب وماذا يحامب أضس  ويراجع رليده: ماذا قدم 

 وماذا فب لحيضة الخسائر؟ ماذا فب كتاب الحسنا  وماذا فب كتاب السي ا ؟

من واجب ك  مسام أ  يحامب أضس   كاما أتيا ل  ذلهك: أ  يقهف مهع أضسه  

م قف محامبة فب ك  ي م ولياة  فينبغب أ  يكه   لاعبهد أربهع مهالا : مهالة 

هللا  يناجب فيها رب   ومالة يحامهب فيهها أضسه   ومهالة يتضكهر فيهها فهب لهنع

                                        

وأخرجه  الطبراأهب مهن طريهق »لن ابن لمهر رررب  وقهال الحهاف :  رواه الدارمب (229)

 لكنهه  يعتضههد بمهها رواه الترمههذب«. أههافع لههن ابههن لمههر أحهه ه باختصههار ومههنده  ههعيف

كا  رذا رأى الههالل قهال:  لا  هللا لاي  وماموالدارمب لن طاحة بن لبيد هللا أ  النبب 

قهال الترمهذب:  .«لم ربٱق وربٱك هللااللهم أهله علينا باليمن واِليما  والسٱلمة واِلسٱ»

( 1335( بهههرقم )5/128) لابغههه ب بتحقيهههق اررأهههاروط« شهههرل السهههنة» بحهههدي  غريههه

 (.474  473الحديثا  )  لان وب بتحقيق محيب الدين مست « ارذكار»و
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   ومالة يخا  لحاجت  من المطعم والم رب.لز وج 

دناك مالة لاحساب ولتكن فب كه  لياهة لنهد النه م  فهإذا لهم يتيسهر لإلأسها  

أضس  لنهد النه م فهب كه  لياهة  فايحامهبها فهب كه  أمهب ع. فهب آخهر أ  يحامب 

فههب يهه م الجمعههة مههثاًل  يحثسههب أضسهه  لاهه  لمهه  ارمههب ع: مههاذا ...  ارمههب ع

 خر؟ألنع؟ ماذا قدم وماذا 

حامهب  وأ  يهز  ألماله  قبه  أ  فينبغب أ  يحامب اإلأسا  أضس  قب  أ  ي  

ل رلهه  غيهره: مهاذا قهدم فههب ته ز  لايه   وأ  يسهأل أضسهه  قبه  أ  يصهير السه ا

ألادها؟ وده    ادب هللا؟ ده  فهرط فهب اروامهر أمأوامر هللا؟ ومهاذا لهنع فهب أه

ألادهها ريههاء لانهها ؟ ومههاذا لههنع فيمهها  هللا أم مههر؟ ودهه  ألادهها ل جهه كمهها أ   ألادهها

 ؟هللا أو من حق ق لباله هللا تعال  لن  من حق ق أه 

فاهتكن آخهر ارمهب ع  فهإ  لهم تكهن بد من دذه ال قضة الي مية  فإ  لم تكن  ا

فاتكن آخر ك  شهر  لندما يه  الهالل يقف اإلأسا  مع أضس  ويحامهبها: مهاذا 

لهههنعت فهههب دهههذا ال ههههر؟ ولهههيكن أمينًههها مهههع أضسههه  كمههها قهههال التهههابعب الجايههه  

شهريك  بن مههرا : المه من أشهد حسهابًا لنضسه  مهن مهاطا  غاشهم ومهن ميم  

 فاس  لاأق وا لردم وا فب لينار وايساما  شحيا  فال ريك ال حيا ا

فهب كه   فهب كه  يه م وا ا  ولهم يهتم لإلأسها  حسهاب أضسه  افإذا لم يكن دذ

فههب كهه  شهههر  فايقههف وقضههة ط ياههة لامحامههبة لنههدما ينقضههب العههام  أمههب ع وا

 ويه  لام جديد.

ليقف اإلأسا  مع أضسه  محامهبًا لهن لهام مضه : اثنها ل هر شههًرا  ال ههر 

سعة ول رو  ي ًما  اليه م أربهع ول هرو  مهالة  السهالة مهت   ثالث   أو ت
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لقيقههة  الدقيقههة مههت   ثاأيههة  كهه  ثاأيههة مههن دههذه الثهه اأب وكهه  لحظههة مههن دههذه 

 الاحظا  مسجاة لإلأسا  أو لاي .

العهام ليتهذكر مهاذا فهب لهام كامه ؟   فه  يقف اإلأسا  دذه ال قضهة لاه  رأ

َۡ َوٱلنَّ  َۡ ٱلَّۡيٱٱ ]الضرقهها :   أََرادَ ُشٱٱُكوٗرا{أَ  يَٱٱذَّكََّر أَۡو َهٱٱاَر ِخۡلفَٱٱٗة لَِّمٱٱۡن أََرادَ }َوُهٱٱَو ٱلَّٱٱِذي َجعَٱٱ

. جع  الاي  يخاف النهار والنهار يخاف الاي   فمن فات  لم  الايه  تداركه  [62

بالنهار  ومن فات  لم  النهار تدارك  بالاي   ومن فاته  لمه  ارمهب ع تداركه  

 ب ال هر تدارك  فب ال هر الذب بعده.و فات  فأفب ارمب ع الذب بعده  

وينبغب لإلأسا  أ  يقف مع أضس  ليحامبها  فهالم من مهن لا  أضسه  ولمه  

 هللا ارماأب. لما بعد الم    والعاجز من اتبع بنضس  د ادا وتمن  لا 

الكههيس العاقهه  الضطههن الههذب يحسههن التههدبير والتقههدير  دهه  الههذب يههدين أضسهه  

  تحههاكم فههب يهه م الههدين  ويعمهه  لمهها بعههد المهه    ويحاكمههها ويحامههبها  قبهه  أ

ت هاء   د ادا  يطاق لها العنا  لتصهنع مهاحمق د  الذب يتبع أضس  والعاجز ار

َۡ لَٱٱن يَٱٱدۡ }مههاأب  كأمههاأب اليههه ل والنصههارى حينمهها قههال ا: هللا ار ويتمنهه  لاهه  ُخ

م  ٱٱَرىَٰ  [111]البقههرة:  َك أََمٱٱانِيدُهۡم{ۡلٱٱتِ  :«فقههال القههرآ »ٱۡلَجنَّٱٱةَ إِ َّ َمٱٱن َكٱٱاَ  ُهٱٱودًا أَۡو نََصَٰ

ۡۡ }تقهه م لاهه  أمهها  لههحيا  ... أمههاأب باطاههة  رأههها ا أمههاأب فارغههة  َهٱٱاتُواْ لُٱٱ

ِدلِيَن  نَكُۡم إِ  ُكنتُۡم َ َٰ ِ َوُهٱَو ُمۡحِسٱنٞ   َمۡن أَۡسلََم َوۡجَهٱهُعبَلَىَُٰۚ  111بُۡرَهَٰ جُع ِعنٱدَ ٓع أَۡجٱرُ َِلَٱهُ  َّلِلَّ

 .[112  111]البقرة:  هُۡم يَۡحَينُوَ { َعلَۡيِهۡم َو َ َخۡوٌف  َربِّهِۦ َو َ 

ِ أَۡسٱ} هللا  شهريك لهه   كمهها أمههر هلل رب العههالمين ا رمهالم ال جهه  {لََم َوۡجَهٱٱهُع َّلِلَّ

 رم ل  أ  يعان ذلك:

{ ۡۡ لَِميَن{  إِ َّ َ َلتِق َونُسُِكق َوَمۡحيَاَي َوَمَماتِقلُ ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ  .[162أعام: ]ار َّلِلَّ
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 : يحسن العم   ويحسن ارلاء.ِسٞن{َوُهَو ُمحۡ }

 بد من ارمرين معًا: رخالد ال ج  هلل  ورحسا  العم . فال

اجتمههع جمالههة مههن أدهه  الكتههاب وجمالههة مههن المسههامين  فقههال جمالههة مههن 

هللا  اليه ل: أحن أول  النا  باهلل وبدخ ل الجنة  رأنا أتباع م م   الذب كامه 

رماات . وقال النصارى: أحن أول  بذلك  رأنها أتبهاع ليسه   هللا  تكايًما وآتاه

هللا وكامت . وقال المسام  : ب  أحن أول  بذلك  رأنا أتبهاع النبهب الخهاتم  رول

مهر قه ًا والكتاب الخالد. وأزل القهرآ  يحكهم بيهنهم حكًمها لهدًا  ويقه ل فهب ار

ۡۡ ُسٓوٗءا يُۡجَي بِهِۦ هۡ َوَ ٓ أََمانِّقِ أَ }لَّۡيَ  بِأََمانِيِّكُۡم فصاًل:  ِبم َمن يَۡعَم يه ليًها كها  »ِۡ ٱۡلِكتََٰ

ٱا َو َ  لَهُع ِمٱيَِجدۡ  َو َ  «او أصراأيًا أو مساًما ِ َوِليّٗ ۡۡ يَعۡ َوَمٱن  123نَِصٱيٗرا  ن دُوِ  ٱَّللَّ َمٱ

ِت ِمٱٱن ذََكٱٱري أَۡو أُنثَٱٱىَٰ َوُهٱٱَو ُمٱٱۡؤِمٞن  ٱٱِلَحَٰ  ِٱٱَك يَٱٱدۡ ِمٱٱَن ٱلصََّٰ
ٓ يُۡظلَُمٱٱوَ   َجنَّٱٱةَ َو َ ُخلُوَ  ٱلۡ َِأُْولََٰ

 .[124  123]النساء:  نَِقيٗرا{

 بد من محامبة النضس. ا

الكي  من دا  نفسه  وعمۡ لما بعد الموَّ  والعاجي من أتبٱ  نفسٱه »

 .(230)«هللا األمانق هواها  وتمنى على

 فرق بين الرجاء وارمنية:

  ارمههر  هللا: أ  يعمهه  اإلأسهها   ويبههذل جهههده  ويمتثهه الرجههاء فههب رحمههة

                                        

رواه أحمد والترمذب وابن ماج  والحاكم والعسكرب والقضالب  لهن شهدال بهن أو   (230)

لترمذب: حسن  وقال الحاكم: لحيا لا  شرط البخهارب  وتعقبه  ررر مرف ًلا  وقال ا

  (6468( بهرقم )5/67« )فهيك القهدير»الذدبب بأ  فب منده أبها بكهر بهن أبهب مهريم واه 

 (.2029( برقم )2/136) « ك ف الخضاء»و
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هللا  امهتطاع  ويقه ل: أرجه  رحمهة ربهب  كمها قهال ويجتنب النهب  ويعمه  مها

ِۡ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوٱلَِّذيَن إِ َّ }: لز وج  َهدُواْ ِِق َسٱبِي  ِٱَك يَۡرُجٱوَ  َهاَجُرواْ َوَجَٰ
ٓ ِ أُْولََٰ ٱَّللَّ

ِحٱٱيٞم{ ُ َغفُٱٱوٞر رَّ ُِۚ َوٱَّللَّ مهها  والهجههرة والجهههال ترجهه    باإلي[218]البقههرة:  َرۡحَمٱٱَت ٱَّللَّ

 .لز وج هللا  رحمة

أمهها ارمنيههة فهههب أ  يتمنهه  الرحمههة والجنههة والثهه اب العظههيم لو  أ  يبههذل 

 هللا فب ال رع. هللا فب الك   ومنة مجه لًا أو يقدم لماًل  فهذا مخالف لسنة

 لهذا العم  من حساب لانضس.بد  وا بد من لم  ا

  ومههن واجبنهها أ  أقههف مههع أأضسههنا محامههبين أحههن اآل  أسههتقب  لاًمهها جديههدًا

 لا  المست ى الضرلب  ولا  المست ى الجمالب.

 ك  فرل ينبغب أ  يحامب أضس .

وارمههة فههب مجم لههها ينبغههب أ  تحامههب أضسههها: مههاذا فعاههت فههب قضههايادا 

المعاقة؟ ماذا لنعت فب ميميها التب تصهاحبها وتمامهيها؟ مهاذا لهنعت ارمهة 

ذا لههنعت أمههة اإلمههالم التههب تباههغ مايههاًرا وربعًهها أو فههب لههام كامهه  مضهه ؟ مهها

 ماياًرا وأصضًا فب قضايادا الكبرى؟

رمهك خهالل اثنه  ل ههر مهاذا لهنعت أمهة اإلمهالم فهب قضههية الب مهنة واله

زال النظام العهالمب الجديهد يعبه   زالت القضية كما دب  وا شهًرا مضت؟ ا

لههرخة تسههمع وت ههدوب سههام   لههرخ الم مين. مههابالمسههامين وبمقههدرا  المسهها

» ... مهه ر فهب دههذا العههالم مههن تماكه   أالههية ار جديههد  يها لهالم يهها وتقه ل: يهها
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فعه  المسهام    . مها(231)«ارحموا من ِق األرض يٱرحمكم مٱن ِٱق السٱماء

يسههم   يضعاهه ه  حتهه  مجههرل المقاطعههة مههع مههاشههي ًا حتهه  اامههتنكار القهه ب لههم 

كثيههر مههن الباههدا   ودههم زال الصههرب يعماهه   فههب  بي غسههالفيا لههم تحههدا. ا

 م ج لو  فب ك  مكا   لم يتخذ أحد م قضًا  ددم.

فههب ...  فههب أر، النبهه ا ...  مههاذا لههنع المسههام   فههب قضههية فاسههطين

أر، المسهجد ...  هللا فيها لاعالمين فب ارر، التب بارك...  أر، المقدما 

 هللا ح ل ؟ ارقص  الذب بارك

 ربراديم؟ماذا لنع ا بعد مجزرة مسجد الخاي  

زال  مههاذا لههنع ا بعههد ااتضههاق الهزيهه  الههذب أههرى آثههاره السههي ة اليهه م؟ وا

وغيردمهها يعانهه   وي كههدو  أ  القههد  دههب العالههمة  «بيريههز»و« رابههين»

 اربدية والم حدة إلمرائي .

 ما معن  فاسطين بغير قد ؟

زالهت معاقهة  له ا بقيهة مهن  ا - قضهية المسهامين اروله  - قضية فاسهطين

 ... شباب م من رلوا رل  ارمة بعك االتبار

 ماذا لنع المسام   فب قضية ك مير؟

                                        

رواه أحمههد وأبهه  لاول والترمههذب والحههاكم  كاهههم لههن لبههد هللا بههن لمههرو بههن العههاد ( 231)

 رمذب: حسن لحيا.رررب  قال الت

بهرقم  (4/42)لامنهاوب  «فيك القدير»اأظر . «...  تعالىالراحمو  يرحمه الرحمن »وأول : 

بههههرقم  (2/625)لاقر هههاوب  «المنتقههه  مهههن كتههههاب الترغيهههب والترديههههب»  و(4489)

(1323). 
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 ماذا لنع المسام   فب قضية الص مال؟

ماذا لنع المسام   فب قضية جنه ب السه لا ؟ والعهالم يحيهك المه امرا  

ل ههبء  را لت جههه  اإلمههالمب  لمكايههد لكههب يسههط  لاهه  السهه لا   اويههدبر ا

لك يتههيمر لايهه  دنهها ودنههاك  ويحالههره اقتصههاليًا لكههب وحكمهه  بال ههريعة  لههذ

 يركع أمام الق ى العدواأية الطاغية.

 ماذا لنع المسام   رزاء دذا كا ؟

ليست ك  دذه ارشياء مهن لهنع الغيهر وحهده  ا  دنهاك أشهياء مهن لهنعنا 

 أحن  والغير يستغ  دذا.

ل ورفقههاء زال رخ تنهها فههب أفغاأسههتا  يقاتهه  بعضهههم بعًضهها. رخهه ة الجههها ا

زالهه ا يضههرب بعضهههم بعًضهها بالصهه اريل  ولههم يسههتطع أحههد رلهه   السههالل  ا

الي م أ  يح  العقدة وأ  يصاا ذا  البين  ودهذا شهبء م مهف أ  يحهدا دهذا 

 بين رخ ة الجهال بارمس.

بين ال همال والجنه ب حقيقهة   الي م أجد دذا القتال الضارب  اوفب اليمين 

ريين ااشههتراكيين وغيههردم مههن أبنههاء ال ههعب ولكههن بههين الماركسههيين اليسهها

 ال احد.

ولألمف أجد من العرب والمسامين من ي يهد مهن يسهم أهم الجنه بيين  هد 

ارمهن يسهارع ويصهدر القهرارا    ال مال أو  د شهعب الهيمن  وأجهد مجاهس

يطرة لاه  دهذا الباهد سهل بء  را لمنع ال رلية الدمهت رية أ  تهتمكن مهن ال ا

 د ذلك.وتحقن الدماء بع

 ماذا يجرب فب بالل اإلمالم؟
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لهدماء تهراق  والبهرآء يقتاه    زالت ا زال ارمر فب الجزائر كما د   ما ما

 تعاأب.  زالت بالل رمالمية شت  تعاأب مايعرو من القات ؟ وا وا

أمر ارمة أمر تنضطر ل  القا ب  وينقطع ل  أياط الض ال  أمر تهذرو العيه   

 وتذدب النض   من أجا  حسرا .من أجا  العبرا   

 أمر ارمة أمر ينبغب أ  تضكر في .

ولكن من الذب يضكر لألمة بعد أ  تمزقت شذر مذر  ولهم يعهد دنهاك حكمهاء 

لألمههة يمكههن أ  يجتمعهه ا كمهها اجتمههع حكمههاء لهههي   منههذ أحهه  مائههة مههنة  

وفكههروا إلقامههة لولههة لهههي    وخططهه ا إلقامتههها بعههد خمسههين مههنة  وقامههت 

 ة بعد خمسين منة بالضع ؟ الدول

 مة ليجتمع ا؟أين حكماء ار

مههة تضرقهه ا وتمزقهه ا  وغابههت لاههيهم المصههالا واردهه اء  فهههم قههد حكههام ار

ألههبح ا أمههارى لكيههد ألههدائهم  وومههاو  خصهه مهم. يكيههد بعضهههم لههبعك  

مهة حرب الخايج الثاأية التهب مزقهت ارويمكر بعضهم لبعك  وخص ًلا بعد 

ذلك العهدو المهاكر ...  حدة   ربها ذلك ال يطا  المارلشر ممزق  بضربة وا

مهة فهب أم الهها وثرواتهها  وأ  يجعه  الهبالل الخبي   فامتطاع أ  يدمر دذه ار

الغنيههة تسههتدين  وأ  يجههرب فينهها أمههاحت  الجديههدة ويههتخاي فههب أر ههنا مههن 

  أماحت  القديمة  ويدمر المنطقة بأم ال ألحابها  ثم يحاول أ  يبنيهها ب هركات

بأم ال ألحابها أيًضا  ود  يتحكم فيها دنا ودناك: لسكريًا بجنه له وأمهاحت  

ت  وتدخالتهه   وميامههيًا  بمهها اووجهه له العسههكرب المكثههف  واقتصههاليًا  ب ههرك

 ي حب ب  من ولايا إادردا الم  رة  وباطنها اإللزام 
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امهتطاع أ  يمهزق «  هربة معاهم كمها يق له  »ك  دهذا تهم بضهربة واحهدة 

 صنع بها؟تدرب ماذا ي   وارمة ا رمة ا

   تراجع أضسها.أمة فب حاجة رل  ار

مههن يراجههع لألمههة؟ رأنهها أطمههع فههب مجاههس لاحكمههاء يعاهه  لاهه  الخالفهها  

السيامهههية  ويعاههه  لاههه  االتبهههارا  المحايهههة واإلقايميهههة والعرقيهههة والقبايهههة 

ارمهة ...  اإلمهالمأمهة ...  أمهة القهرآ ...  مهةوالطائضية  ويضكر فهب أمهر دهذه ار

 التب يضتر، أ  تك   خير أمة أخرجت لانا .

 يا أيها اإلخ ة:

مهها أحهه ج ارمههة رلهه  أ  تحامههب أضسههها فههب ختههام العههام  وتراجههع أضسههها  

وتنظر: ماذا لنعت فب أمسها؟ وماذا تصنع فب ي مها؟ وماذا متصنع لغهددا؟ 

 دذا د  شأ  ارمم الحية.

يه م  خيهر فيهها  ولهن تضكهر فهب أمهس وا وا  أما ارمم الميتة فال طمع فيها

غد. لن تضكر فب ارمس لتعتبر ب   ولن تضكر فب الي م لتعم  ل   ولن تضكهر  وا

 لاغد لتخطا من أجا .

 تب لايها المما ؟أمة ك   فيا ترى د  أمتنا أمة حية أم

مة لن تمه    رأهها أمهة الخاه ل  دهب ختهام ارمهم  دهب رأنا أعتقد أ  دذه ار

هللا أ   مهالة الخالهدة. ولهذلك تكضه ربال...  هللا بالرمهالة الخاتمهة مة التب كاضهاار

 (232)يساا لايها لدًوا من غيردها فيسهتبيا بيضهتها  يهاكها بسنة لامة  وا ا

                                        

وأبه  لاول والترمهذب وابهن ماجه  وأحمهد لهن ث بها  قهال: « لحيح »روى مسام فب  (232)
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يضهردم مهن خهالضهم حته  يهأتب  طائضة ا تزال قائمة لا  الحق ا هللا لها وديأ

 .(233)هللا ودم لا  ذلك  أمر

 ذه ارمة.دذا د  شأ  د

بقيههت السههنة   بقههب القههرآ  ومهها ة أمههة باقيههة حتهه  تقهه م السههالة  مههادههذه ارمهه

 بقب دذا الدين. وما

مههتظ  دههذه ارمههة  مههتظ  فيههها دههذه الطائضههة القائمههة بههالحق  النالههرة لهه   

ٞة يَۡهدُوَ  بِٱۡلۡلَحّنِ َوِممَّنۡ }هللا العظيم رذ يق ل:  المنص رة ب   ولدق ۦ َوبِٱهِ  َخلَۡقنَآ أُمَّ

ِم َوِمٱن لَٱۡو }قال: « ارلراو». قب  ذلك فب دذه الس رة [181]ارلراو:  يَۡعِدلُوَ {

ةٞ ُموَسىَٰٓ  ٱٞة َوِممَّنۡ }ثم قال:  [159]ارلراو:   يَۡهدُوَ  بِۡلۡلَحّنِ َوبِهِۦ يَۡعِدلُوَ { أُمَّ  َخلَۡقنَٱآ أُمَّ

مهة المهذك رة فهب كثيهر: قهد جهاء فهب اآلثهار أ  المهرال بار ..{ فقال الحاف  ابهن

بهن  جعضهر الهرازب لهن الربيهع ة دهب ارمهة المحمديهة  وأقه  لهن أبهبدذه اآليه

إ  مٱن أمتٱق لوًمٱا علٱى الحٱن  حتٱى ينٱيَ »أأس فب دذه اآلية حديثًا يق ل: 

                                                                                             

إ  هللا زوى لٱٱٱق األرض  ِرأيٱٱٱت مشٱٱٱارلها »: لههها  هللا لايههه  ومهههامقهههال رمههه ل هللا 

لٱٱٱق منهٱٱٱا  وأعَّيٱٱٱت الكنٱٱٱيين األحمٱٱٱر  زوي ومَاربهٱٱٱا  وإ  أمتٱٱٱق سٱٱٱيبلغ ملكهٱٱٱا مٱٱٱا

مٱة  وأ  يسٱل  علٱيهم عٱدًوا مٱن واألبي   وإنق سألت ربق ألمتق أ  يهلكهٱا بسٱنة عا

سوى أنفسهم  ِيستبيح بي تهم  وإ  ربق لاَ: يا محمد إنق إذا ل يت ل ٱاء  ِِنٱه   

يٱٱرد  وإنٱٱق أعَّيٱٱت ألمتٱٱك أ  أهلكهٱٱم بسٱٱنة عامٱٱة  و  أسٱٱل  علٱٱيهم عٱٱدًوا مٱٱن سٱٱوى 

حتٱى من بين ألَّارها  أو قال:أنفسهم يستبيح بي تهم  ولو اجتم  عليهم من ألَّارها  

لابغ ب بتحقيق شهعيب « شرل السنة» «بع هم بعً ا و  بع هم يهلك بعً ا  ويسبقيك

 (.4015( برقم )14/215) اررأاروط

  تٱياَ »أأه  قهال:  لها  هللا لايه  ومهامروى أحمد وال يخا  لن معاوية لن النبهب  (233)

أمٱر ااففة من أمتق لافمة بأمر هللا    ي ٱرهم مٱن خٱذلهم و  مٱن خٱالفهم  حتٱى يٱأتق 

 .(7290) «ع الصغيرملحيا الجا» «هللا  وهم ظاهرو  على الناس
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 .(234)«نيَ بن مريم متى ما عيسى

لاهه  تق يههة لضههددا ...  لاينهها أحههن رذ  أ  أعمهه  لاهه  تكثيههر دههذه الطائضههة

 ت لب رمالتها تحت ال مس. وشد أزردا  حت 

تجتمع لا   اللة  قهد يضه  الكثيهرو   هللا أ  دذه ارمة ا وقد جر  منة

هللا  ب  قد يض  اركثرو   ولكن تظه  دهذه الطائضهة ودهذه الجمالهة قائمهة بهأمر

 هللا ودم لا  ذلك. يضردم من خالضهم حت  يأتب أمر ا

  تٱٱياَ »أمامههة ررر قههال:  لههن أبههب «مسههنده»روى اإلمههام أحمههد فههب وقههد 

ي ٱٱرهم مٱٱن  الٱٱدين ظٱٱاهرين  لعٱٱدوهم لٱٱاهرين   ااففٱٱة مٱٱن أمتٱٱق علٱٱى 

هللا وهٱٱم  حتٱى يٱأتق أمٱر «أب مهن أذى»أ ٱابهم مٱن ألواء  خٱالفهم  إ  مٱا

ببيت المقدس  وأكنٱاف بيٱت » ين دم؟ قال:أهللا و رم ل   قي : يا«على ذلك

 من بالل ال ام ومصر.  أب: دم فب فاسطين وح ل فاسطين (235)«المقدس

مههتظ  دههذه الطائضههة قائمههة لاهه  الحههق  فههال ينبغههب أ  يتسههرب اليههأ  رلهه  

  بنا.اق

مهمهها تههدلهم الخطهه ب  ومهمهها تتهه ال  الكههروب  ومهمهها تتابههد الغيهه م فههب 

لههن شههمس أ  تنك ههف ي ًمهها بههد  وا أ  تنق ههع بههد  ا السههماء  فهههذه الغيهه م

 محاب. ماطعة  ليس لوأها غيم وا

                                        

 ( طبعة الحابب.2/269جـر )اأظر: ابن كثي (234)

كمهها أورله الحههاف    (5/269) «المسههند»رواه لبههد هللا بههن اإلمههام أحمههد لههن أبيهه  فههب  (235)

( وقههال: رواه لبهههد هللا وجههالة لهههن خهها أبيههه   7/288) «مجمههع الزوائهههد»الهيثمههب فهههب 

 لطبراأب  ورجال  ثقا .وا
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ِِ َّ َمٱَ  }لاي  فجًرا  ور  مع العسر يسًرا  وهللا تعال  يقه ل: ر  بعد ا ٱۡلعُۡسٱِر َِٱ

 .[6  5]ال رل:  ٱۡلعُۡسِر يُۡسٗرا{إِ َّ َمَ   5يُۡسًرا 

مسهع ل: له     وقهال ابهن(236)«لن يَلب عسر يسٱرين»وجاء فب الحدي : 

 لخ  العسر حجًرا لتبع  اليسر حي  كا .

ثقتههها بههاهلل  ثههم ثقتههها بنضسههها  وأ  تظهه  فارمهه  قهه ب أ  تسههتعيد دههذه ارمههة 

اليقظة وتستمر الصح ة  رغم ق ة الكيد الهذب يهدبر لاصهح ة وشهبابها وأبنائهها 

 فب ك  مكا .

الصههح ة تضههرب بيههد مههن حديهههد فههب الم ههرق والمغههرب  وفههب ال هههمال 

كاأههت الصههح ة ق يههة  جههاء   نهه ب  والضههربا  لنيضههة. لاهه  قههدر مههاوالج

 الضربا  ق ية وشديدة.

  أكن د  تستطيع دذه الضربا  أ  تخمد الجذوة  وأ  تقت  الصهح ة  وول

تههه خر المسهههيرة؟ قهههد ت خردههها قاهههياًل  ولكهههن المسهههيرة متسهههتمر  والصهههح ة 

 متمضب  والتاريل لن يع ل رل  ال راء.

لن يستطيع د اء أ  يناطح ا المريل  أو ي قض ا التاريل  لهن يسهتطيع ا أ  

ي قض ا الزحف  لن يسهتطيع ا أ  يصهدوا الضجهر لهن الطاه ع  أو ال همس لهن 

                                        

  لن الحسن مرماًل  ورواه الطبراأهب لهن معمهر «ال عب»رواه الحاكم والبيهقب فب  (236)

وابن مرلوي  لن جابر  بسهند  هعيف  وأخرجه  الحهاكم مهن   «مثالار»والعسكرب فب 

وأخرج  لبد الرزاق لن ابن مسع ل م ق فًا  وأخرج  الطبراأب لهن   حدي  ابن لبا 

أ  لمر بن الخطاب باغ  أ  أبا لبيهدة حصهر  «الم طأ»ابن مسع ل أيًضا مرف ًلا  وفب 

« ك ههف الخضههاء»اأظههر . «ولههن يغاههب لسههر يسههرين»بال ههام فكتههب رليهه  كتابًهها قههال فيهه : 

 (.2079( برقم )2/149) لاعجا أب
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 ال روق.

. لها  هللا لايه  ومهامم   ودذا لر  أتعام  مهن دجهرة النبهب بد من ار ا

بكههر  تبعهمهها أحههد  ج مههن باههده مطههارلًا دهه  ولههاحب  أبهه فحينمهها دههاجر وخههر

فرما  العهرب الطهامعين فهب الجهائزة التهب رلهدتها قهريم لمهن يهأتب بمحمهد 

ولههاحب  حيههين أو ميتههين  ودههب مائههة أاقههة  ثههروة أب ثههروة  وقههد مههمع بههذلك 

ع  مب المهدلجب الضار     لهرو مهن بعهك «مع  هبهن ج   مالهك مهراقة بهن»الج 

لها  هللا  لرك أأه  محمهدالقالمين أأ  رأى م الًا ي تب  أأ  محمد ولاحب   فأ

 - التب يحسهب أأه   همنها - ليس د   وذلك ليدخر الجائزة فقال: ا لاي  ومام

 لنضس   وأمر خالم  أ  يهين ل  الضر  والسالل  ويخرج ب  خارج الديار.

وذدب فعاًل  وركب فرم   وامتط  ج اله  وأخذ مالح  ورمحه  ولدته   

بكههر  فعثههر  قههدم فرمهه  مههرة  الج ال حتهه  ألرك النبههب ولههاحب  أبههوطههار بهها

لها  هللا  ومرة ومرة  ثم غالت أقدام الضر  فب ارر،  فعرو أ  رمه ل

كتههب لههب كتابًهها امهها   وقهال لهه : فههب حمايههة ربه   فطاههب منهه  ار هللا لايه  ومههام

 (237)بن فهيرة فكتب ل  بذلك فب رقعة. يك   آية بينب وبينك  فأمر لامر

سٱٱرالة إذا لبسٱٱت  كيٱٱف بٱٱك يٱٱا»: املهها  هللا لايهه  ومههثههم قههال لهه  النبههب 

بٱٱن  نعٱٱم كسٱٱرى»بههن درمههز؟  قههال:  ؟ قههال لهه : كسههرى«سٱٱواري كسٱٱرى

 .(238)«هرمي

                                        

لا  هللا لاي  رة النبب باب دج»فب  لا  هللا لاي  ومامقة مع النبب اأظر قصة مرا (237)

 .«لحيا اإلمام البخارب»فب « أصارمناقب ار»من كتاب « ومام

 ( فب أول خطبة الهجرة.15دتقدم تخريج  فب ) (238)
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ممع الرج  دذا ود  غير مصهدق أ  دهذا المطهارل المههاجر يطمهع فهب أ  

 يرا مماكة كسرى وكن زه.

 فأخذ دذا الكالم  ولخ  بعد ذلك فب اإلمالم.

ررر وقههد فتحههت مماكههة  الخطههاببههن  حتهه  كهها  لهههد أميههر المهه منين لمههر

كسرى وفتا ري ا  كسرى فب المدائن  وجاء  كنه ز كسهرى  ومنهها مه اراه 

لسهراقة  فنهالى فهب  لا  هللا لايه  ومهامبن الخطاب ب رى النبب  فتذكر لمر

: دهها أأهها بههن مالههك؟ فجههاء مههن ومهها الجمههادير ودهه  يقهه ل النهها : أيههن مههراقة

كهذا وكهذا   لا  هللا لاي  ومهاملك النبب  أمير الم منين. قال: أتذكر ي م قال يا

كسههرى  وألبسهه   لبسههك مهه ارىأأسههاه  فقههال لهه : تعههال أ   قههال: أعههم أذكههره وا

هلل الههذب أذل بال ههرك كسههرى وألههز باإلمههالم  السهه ارين  وقههال لهه : قهه  الحمههد

 .(239)بن مالك ألرابيًا من بنب مدلج ب اًا لا  لقبي  مراقة

وده  مطهارل مهن باهده  كها    لايه  ومهاملا  هللاهللا  دكذا كا  أم  رم ل

أالههر لبههده  ومعههز جنههده   هللا يعتقههد أأهه  مينتصههر  وأ  لينهه  مههيظهر  وأ 

 حزاب وحده.ودازم ار

 وقد حدا دذا.

التهب خهرج منهها  -   ولهال رله  مكهةلا  هللا لاي  ومهامهللا  اأتصر رم ل

ۡۡ فاتًحا  يضرب ارلنام بيده فتخهر لاه  وج دهها وده  يقه ل:  - مطارلًا }َولُٱ

َۡ َكاَ  َزُهوٗلا{آَء جَ  َِّ ُُۡۚ إِ َّ ٱۡلبََٰ َِّ  .[81]اإلمراء:  ٱۡلَحند َوَزَهَن ٱۡلبََٰ

                                        

 (.2/597ابن لبد البر )« اامتيعاب فب معرفة ارلحاب»اأظر  (239)
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لاحق أ  ينتصر  ورأمها ينتصهر الحهق رذا وجهد له  بد  ا دذا د  شأ  الحق 

  فههب مههبيا   ويتحماهه   أدههاًل ورجههاًا ي منهه   بهه   ويههدل   رليهه   ويجادههدو

 تبعات  مهما قدم ا الغالب والرخيي من أجا .

 ا ينتصر الحق وحده  رأما ينتصر الحق بالرجال:

ولههههههالة السههههههيف أ  يزدهههههه  

 بجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دره

 

ولهههههيس يعمههههه  را فهههههب يهههههدب 

 (240)بطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

ِۡ }وهللا تعال  يق ل لرم ل :  ُُۚ ُهٱوَ َوإِ  يُِريدُٓواْ أَ  يَ ِِ َّ َحۡسٱبََك ٱَّللَّ ٱلَّٱِذٓي  دَُعوَك َِٱ

 .[62]ارأضال:  أَيَّدََك بِنَۡصِرجِۦ َوبِۡلۡلُمۡؤِمنِيَن{

أحههن أأمهه  أ  ينتصههر الحههق  وينتصههر الحههق بأداهه  المهه منين المتههرابطين 

ٱآ أَلَّۡفٱَت بَٱۡيَن لُلُٱوبِِهۡم ِِق ٱأۡلَۡرِض َجِميٗعٱ لُلُوبِِهۡمُۚ لَۡو أَنفَۡقَت َما نَ َوأَلََّف بَيۡ }المتيلضين:  ا مَّ

ِكنَّ ٱ َ أَلََّف بَيۡ َولََٰ  .[63]ارأضال:  نَُهۡمُۚ إِنَّهُع َعِييٌي َحِكيٞم{َّللَّ

ينتصهر بغيرأها   لحهق وجنهده وأأصهاره  فهإ  اإلمهم افانكن أحن من أده  ا

نتصهر اإلمهالم يمكهن أ  ي اإلمهالم را أداه  المسهام    وا يمكن أ  ينصهر ا

لههم يكههن دنههاك جنهه ل  اء مههايمكههن أ  ينتصههر بجنهه ل السههم بغيههر المسههامين. وا

 يُٱوِحق َربدٱَك إِذۡ }ارر،  جند السماء ينزل ليثبت جن ل ارر، ويق ب قا بهم: 

 َِكِة أَنِّق َمعَكُۡم َِثَبِّتُواْ ٱلَِّذيَن َءامَ 
ٓ  .[12]ارأضال:  {نُواْ إِلَى ٱۡلَملََٰ

أزلههت المالئكههة فههب بههدر لتثبههت المهه منين  فأمهها رذا لههم ي جههد م منهه   فاههن 

 المالئكة لا  فراغ. تتنزل

لنحمهه  رول أدهه  بههدر  لنحمهه  رول المهههاجرين وارأصههار  المهههاجرين: 

                                        

 فب اميت  ال هيرة.« بالطغرائ»قائ  دذا البيت د   (240)
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 ِ ٱَن ٱَّللَّ ِلِهۡم يَۡبتََُوَ  َِۡ ٗل ّمِ ِرِهۡم َوأَۡمَوَٰ َ }ٱلَِّذيَن أُۡخِرُجواْ ِمن ِديََٰ ٗنا َويَنُصٱُروَ  ٱَّللَّ  َوِرۡضٱَوَٰ

ٱٱِدلُو َ   ِٱٱَك ُهٱٱُم ٱلصََّٰ
ٓ ُءو ٱلٱٱدَّاَر وَ }  وارأصههار: [8ر: ]الح هه {َوَرُسٱٱولَهُٓعُۚ أُْولََٰ ٱلَّٱٱِذيَن تَبَٱٱوَّ

ٱَن ِمٱٱن لَٱٱۡبِلِهۡم يُِحبدٱٱو َ  يَمَٰ ٱٱآ   َمٱۡن َهٱٱاَجَر إِلَٱٱۡيِهۡم َو َ َوٱِۡلِ مَّ يَِجٱٱدُوَ  ِِٱق ُ ٱٱدُوِرِهۡم َحاَجٱٱٗة ّمِ

 َوَمٱن يُٱوَق ُشٱحَّ أُ 
ُۚ
ٓ أَنفُِسِهۡم َولَۡو َكاَ  بِِهۡم َخَصاَ ٞة  ِٱَك وتُواْ َويُۡؤُِِروَ  َعلَىَٰ

ٓ نَۡفِسٱهِۦ َِأُْولََٰ

. ارأصههار الههذين ولههض ا بههأأهم يكثههرو  لنههد الضههزع [9]الح ههر:  {ُهٱٱُم ٱۡلُمۡفِلُحٱٱو َ 

لنهدما ...  لنهدما تطاهب التضهحية...  طاهب النجهدةتويقا   لند الطمهع. لنهدما 

لنههد ...  يطاههب البههذل يك أهه   فههب أول الصههض و لنههد أول أههداء  ولنههد الغنههائم

 تجددم ألاًل. آخر النا . وربما ا أ   المكامب والمطامع يك

 دذا د  الذب أريده الي م.

 مجد الجدول لزيهز أ  أضهيع 

 

 مسههتعبدين وقههد شههالوه أحههرارا

 رجعهه بنههب اإلمههالم أ   ديهها بنهها يهها 

 

مهههههههههههاجرين كمهههههههههها كههههههههههاأ ا 

 (241)وأأصهههههههههههههههههههههههههههههههههههارا

 

أهدخر    ولنعم  من أج  دذا اإلمهالم  النحم  رول المهاجرين وارأصار

رخههيي   أضههن بغههال وا أضههيس  وا أبخهه  بههنضس وا أصههرت   اومههعًا فههب 

 فايس لنا بقاء را بهذا الدين.

 را بههذا هللا شهبء  وباإلمهالم كه  شهبء  ولهن يعزأها أحن بغيهر اإلمهالم ا

هللا باإلمههالم فمهمهها  الخطههاب: أحههن كنهها أذل قهه م فألزأهها الههدين  كمهها قههال ابههن

 هللا. أطاب العز بغيره أذلنا

أ  يجع  ي منا خيهًرا مهن أمسهنا  وأ  يجعه  غهدأا خيهًرا  لز وج  هللا أمأل

                                        

من شعر ارخ الصالا محمد زكب النجار من أبنهاء محاهة زيهال مركهز المحاهة الكبهرى  (241)

 «.القر اوب». رحم  هللا
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مهه ر كاههها  ويجرأهها مههن خههزب الههدأيا مههن ي منهها  وأ  يحسههن لاقبتنهها فههب ار

 ولذاب اآلخرة.

هللا لهههب ولكهههم   مهههتغضراو - أيهههها اإلخههه ة وارخههه ا  - أقههه ل قههه لب دهههذا

 فامتغضروه رأ  د  الغض ر الرحيم  والل ه يستجب لكم.

 لثاأية:الخطبة ا

 أما بعد:

هللا  مسهام يهدل  ا لبهديصهالفه أ  فب يه م الجمعهة مهالة رجابهة  افقد ورل 

 بخير را امتجاب ل   ولعاها تك   دذه السالة.

الاهم ألاا لنها ليننها الهذب ده  لصهمة أمرأها  وألهاا لنها لأياأها التهب فيهها 

لة لنها فهب كه  معاشنا  وألاا لنا آخرتنا التهب رليهها معالأها  واجعه  الحيهاة زيها

 خير  واجع  الم   راحة لنا من ك  شر.

الاهم اجع  ي منا خيهًرا مهن أمسهنا  وأجعه  غهدأا خيهًرا مهن ي منها  وأحسهن 

 لاقبتنا فب ارم ر كاها  وأجرأا من خزب الدأيا ولذاب اآلخرة.

الاهم اجع  خير ألمالنا أواخردا  وخير ألمالنا خ اتيمها  وخير أيامنا يه م 

 أاقاك.

م اجمع كامة ارمة اإلمالمية لا  الههدى  وقا بهها لاه  التقه   وأياتهها الاه

 لا  الجهال فب مبياك  ولزائمها لا  لم  الخير وخير العم .

 الاهم ألف بين قا بهم  وألاا ذا  بينهم.

الاهههم اأصههر رخ تنهها المجادههدين فههب الب مههنة والهرمههك  واأصههر رخ تنهها 
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المجادههدين فههب ك ههمير  واأصههر  المجادههدين فههب فاسههطين  واأصههر رخ اتنهها

رخ تنا المجاددين فب جن ب الس لا   واأصر رخ تنها المجادهدين فهب الضابهين  

 وأيد رخ تنا المضطهدين والممتحنين فب مائر أر، اإلمالم.

 الاهم افكك بق تك أمردم  واجبر برحمتك كسردم  وت ل بعنايتك أمردم.

بالصههربيين المت ح ههين  الاهههم الاهههم لايههك بههاليه ل الغههالرين  الاهههم لايههك 

 لايك بالم ركين المتعصبين  الاهم لايك بألدائك ألداء الدين.

الاهم فرق جمعهم  وشتت شماهم  وأكهس ألالمههم  وزلهزل أقهدامهم  وألل 

تدع لهم مبياًل لا  أحد مهن لبهالك  تهم  وأذدب لن أر ك ماطاأهم  والول

 الق م المجرمين. يرل لن  منين  وأأزل لايهم بأمك الذب االم

 الاهم خذدم ومن أالردم أو لاوأهم أخذ لزيز مقتدر.

 أق  من ذلك. تكانا رل  أأضسنا طرفة لين وا الاهم ا

يخافهك  تسهاا لاينها بهذأ بنا مهن ا ا  واتهاكنا بمها فعه  السهضهاء منه الاهم ا

 يرحمنا. وا

 المسامين.الاهم اجع  دذا الباد آمنًا مطم نًا مخاء رخاء ومائر بالل 

ٱۡغِفٱٱۡر لَنَٱا ذُنُوبَنَٱٱا َوإِۡسٱَراَِنَا ِِٱٱٓق أَۡمِرنَٱا َوَِبِّٱٱۡت أَۡلٱدَاَمنَا َوٱنُصٱٱۡرنَا َعلَٱى ٱۡلقَٱٱۡوِم َربَّنَٱا }

ِفِريَن{  .[147]آل لمرا :  ٱۡلَكَٰ

ۡخَوَٰ َربَّنَا } ِن َو َ  نِنَا ٱلَِّذينَ ٱۡغِفۡر لَنَا َوِِلِ يَمَٰ ۡۡ ِِٱق لُلُ  َسٱبَقُونَا بِٱۡلِۡلِ وبِنَٱا ِغٱّلٗ لِّلَّٱِذيَن تَۡجعَٱ

ِحيمٌ   .[10]الح ر:  {َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

ٓأَيد إِ َّ }هللا تبارك وتعال :  هللا: يق ل لبال ُِۚ يََٰ  َِكتَٱهُع يَُصٱلدوَ  َعلَٱى ٱلنَّبِٱّق
ٓ َ َوَملََٰ َهٱا ٱَّللَّ
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 .[56]ارحزاب:  {ًماٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َ لدواْ َعلَۡيِه َوَسلُِّمواْ تَۡسِلي

ورمه لك محمهد  ولاه  آله  ولهحب   الاهم ل  ومهام وبهارك لاه  لبهدك

 والتابعين لهم بإحسا  رل  ي م الدين.

 وأقم الصالة.

* * * 

 


