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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تصدير

 بقلم سماحة الشيخ العالمة: يوسف القرضاوي

الحمد هلل كثيًرا طيبًا مبارًكا فيه، ملء السمماا،، ممملء اضر ، ممملء مما 

المهممدا  ل عممالمين،  شمماء رب مما مممن شمموء بعممد، مالصممى  مالسممى    مم  الرحمممة

مال عمممة المسممدا  ل ممم م ين، ومميدنا مأمام مما ميوممات ا محبيب مما محمممد، م  مم   لممه 

 مصحبه، ممن اتبعهم بإحسان أل  يا  الدين.

 ... يما بعد

فهذا ها الجمزء السمابع ممن ايماان خطبمو، مهما يخميمز بنصاصميخين  من 

 غيره من اضجزاء الماضية:

يي ليس من خطمب مسمجد  ممر بمن « يمالقد»طبه من خين معظم  أوالهما:

 هما يلقمو النطاب بالدمحة، مال غيره من مساجد قطر. بل همو خطمب قديممة ج  

بالمح ة الكبمر،، المذي بمدي النطابمة فيمه مينما طالمب بك يمة «  ل طه»فو مسجد 

، مظ  م  ي خ مو م بمره 1951يصال الدين باضزهر الشريف؛ مكان ذلك وم ة 

ميلق  ب ا فمو السمجن « كىب الصيد»خ ا  ، حين تنطف1954حخ  صيف و ة 

 الحربو، ملم ي د بعدها أل  هذا المسجد.

ك   يلقو خطبخمو ارتجمااًل، كمما همو  مااتو م مذ ا خ يم  الم بمر، مينما ابمن 

قممد  ممر  « الخسممجيل»وممبعة  شممر  اًممما فممو قريخممو. مألمم  اليمما . ملممم يكممن 

 ة  ممن ماشممخهر فممو ذلممك الاقمم ، فممى مطمممع فممو ين تاجممد هممذه النطممب مسممج
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 طريق اضجهز  المعرمفة.

ممخماز، يسمجل همذه النطمب بطريقخمه « مسجل بشمري» ملكن هللا رزق و بـ

الناصة، ميقدمها لو مكخابة بعد ذلمك. ذلكمم هما اضل الحبيمب اضايمب الشما ر 

الدا ية المافق، ابن المح ة، مابن اضزهر، مابن الد ا : اضومخاذ: محممد يحممد 

المعهمد المدي و اضزهمري الثماناي بط طما فمو ذلمك  حاطر، الذي كان طالبًا فمو

 الاق .

نفسمه ين يسمجل همذه النطمب ميحفظهما ل مسم مين  اممة،  مكان قد  ل     

 مل د ا  خاصة، حخ  ال تضيع بعد ألقائها.

م مد  يقمى  ممن الرصماب، يبريهما « كشمكااًل »مكان  طريقخه ين يحضمر 

ا، مكمممذلك اضحاايممم ، لمممه زميمممل مرافمممق، مهممما يكخمممب يمل ا يمممة، مال يكم هممم

منصمماب الحكممم ماضشممعار مغيرهمما. مهمما يكخممب بسممر ة  جيبممة، مبنمم  ال 

يسممخطيع غيممره ين يقممريه، بممل همما ال يسممخطيع ين يقممريه أذا تركهمما ل يمما  الخممالو، 

 فو نفس اليا ، مها يذكر الك ما، مالعبارا،.« يبيضها»ملذلك يجخهد ين 

  مو بعما اضخما  ين  كان قد تكان من ذلك مجما ة من النطب، اقخمر 

ملكمن الظمرم  اضم يمة لمم تسمم  « نفحا، الجمعة»يصدرها فو اياان وميخه 

 بصدمره.

مك   يحسب ين هذه النطب ك ها قد ضا   فيما ضاع من يابو مشمعري 

مكخابمماتو، فممو يتممان المحممن المخىحقممة الخممو يصمماب  ا خمماان المسمم مين فممو 

 مصر.

انمم  خافيممة   ممو، تائهممة فممو تممىل ملكممن شمماء هللا تعممال  ين تظهممر يشممياء ك



 3 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 انو ممن البحم  فيهما، مذلمك حمين انخقمالو ممن مسمكن اضمراق المنخ فة الخو ي  

أل   خر بالدمحة. فقمد  ثمر ومكرتيري الع ممو بالدمحمة اضل الشمي  يكمر   بمد 

السخار كساب، مها يفخش مع بعا مسما ديه فمو يضمابيري ميمراقمو القمديم، 

ة، مكخابمة بنم  اضل الحبيمب محممد حماطر،     مجما ة من النطب القديمم

 يتم هللا   يه العافية، م جل له الشفاء من مرضه الذي يقعده م ذ و اا،.

خطبمة يخمر،، مكخابمة  - ميضيف أل  همذه النطمب المكخابمة بنم  حماطر

بنطو يذيع  من جامع الزمالك بالقاهر ، الذي ك   يخطب فيه، يماخر )وم ة 

ان الثىثو     مصر، مكان  أذا مة القماهر  ( بعد العدم1957  مو ة 1956

تممذيع النطبممة مممن مسممجد الزمالممك كممل  ممد  يشممهر، متط ممب م ممو ين يكخبهمما، 

مهما. فاجمد همذه النطبمة ممن  ميرو ها ألميهم قبمل ين تمذاع، حخم  يقر مهما ميقر 

خطممب الزمالممك، مهممو  ممن جهمماا الجزائممر ييمما  حممرب الخحريممر الجزائريممة 

م خقمم  »  فممو الجزائممر   ممدما زرتهممم قريبًمما فممو المباركممة، مقممد يريخهمما ل خمما

فسرما بها كثيًرا، مقالاا: كأنك ك م  تعمايش الجهماا « ا ما  البشير ا براهيمو

 الجزائري لحظة ب حظة، ماوخأذنانو فو ين ي شرمها.

ملقد قري اضل يكر  مأخاانه هذه النطب القديمة مي جباا بها ييمما أ جماب، 

ب م ذ خمسمين وم ة يم يكثمر ال يجمدها تنخ مف كثيمًرا مقالاا: من يقري ت ك النط

 ممن خطممب اليمما ، المم هه همما المم هه، مالممرم  هممو الممرم ، ماضومم اب همما 

اضومم اب، مأن كانمم  خطممب اليمما  تمخمماز بممأفق يموممع، م  ممم يغممزر، مفكممر 

ينضه، بحكم تراكم المعرفة مالنبر ، م مق الخجربمة، كمما لماحن ين النطمب 

 يهمما حممماش الشمباب. مريما ين تضمما  ألمم  النطممب القديممة كثيممًرا ممما ي  مب  

 الم شار  فو اضجزاء السابقة لما لها من االلة تارينية.
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ينهما لمم تحمن بإ مداا اضل الفاضمل  والخصوصية الثانيةة لذة ا المومو:ةة:

الممدكخار خالممد السممعد الممذي تممال  أ ممداا خطممب اضجممزاء الماضممية، جممزاه هللا 

لجزء: اب  ما المهمذب، مت ميمذنا ال جيمب، ميخانما خيًرا. ملكن قا  مقامه فو هذا ا

هذه المجما ة، مرقمم  ياتهما،  الذي   ق     الكريم: يكر   بد السخار كساب،

مخممرأ يحاايثهمما، مي ممدها ل  شممر. فشممكر هللا لممه، مجممزاه   ممو م ممن المسمم مين 

 خيًرا.

مال ومميما ينممو فممو ت ممك المرح ممة مممن حيمماتو؛ لممم يكممن مخمك ًمما مممن معرفممة 

النبممر  منقممده، مممن حيمم  الخصممحي  مالخضممعيف، مأنممما اكخسممب  هممذه الحممدي  

 ملذا مجد فو هذه النطب الحدي  الضعيف مالااهو.بعد. 

ل م مذري، قبمل ين  «الخرغيمب مالخرهيمب»كخابين:  مكان جل ا خمااي    

ينظممر فيممه بعممد ذلممك، ميحممذ  م ممه الم كممر مالممااهو مالضممعيف، مينخقممو م ممه 

 «.الم خق  من الخرغيب مالخرهيب»ك فو الصحي  مالحسن، ميصدر، ذل

ل  زالمو، قبمل ين ينخبمه ألم  « ا حيماء»مالكخاب الثانو، ها: يحاايم  كخماب 

 تنريه الحافن العراقو لهذه اضحااي  لهذه اضحااي  انخباًها كافيًا.

مقد يكم  ا هذا الجزء، باخخيمار ثمانيمة خطمب ممن النطمب الحديثمة، ليكخممل 

الخزم ا م ذ بداية نشمر النطمب: ين يكمان كمل جمزء يشمخمل العدا  شرين، مقد 

      شرين خطبة.

مبهممذا تميممز هممذا الجممزء بممالجمع بممين ياوممف القرضممامي ابممن العشممرين، 

 مياوف القرضامي ابن السبعين.

يوممأل هللا تعممال  ين ي فممع بهممذه النطممب قائ همما، ممسممج ها بق مممه، ممعممد ها 
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من ي ان   م  االنخفماع بهما، ممفمق  ل  شر، مطابعها، مناشرها، مقارئها، مكل

 الجميع لما يحب ميرض .

 مالحمد هلل الذي هدانا مما ك ا ل هخدي لاال ين هدانا هللا.

 هـ1426جمااي اضمل   16الدمحة فو: 

  2005يانيا  23 

 الفقير أل  هللا 

 ياوف القرضامي 

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم

خهديه منسممخ فره، منعمماذ بمماهلل تعممال  مممن الحمممد هلل نحمممده منسممخعي ه منسمم

شرمر ينفس ا ممن ويئا، ي مال ا، من يهده هللا فمى مضمل لمه مممن يضم ل ف من 

تجممد لممه مليًمما مرشممدًا، ميشممهد ين ال ألممه أال هللا محممده ال شممريك لممه، ميشممهد ين 

محمدًا  بمد هللا مروماله، ال همم صمل موم م مبماره   م  همذا الرومال الكمريم، 

 ن  له مصحابخه يجمعين.مار  ال هم  

 يما بعد:

فقد ك ف مو فضمي ة شمين ا العىممة ياومف القرضمامي ين يشمر    م  همذه 

المجما ممة مممن النطممب ميغ بهمما مممن النطممب القديمممة، الخممو كانمم  فممو طممو 

ميصممل  - مممما يكثممره - ال سمميان، مكممان الشممي  يعممدها ضمممن المفقمماا مممن تراثممه

مالصديق الحبيمب ل شمي ، اضومخاذ:  العديد من هذه النطب كان الخ ميذ ال جيب،

 قد قا  بجمعها متحريرها م ذ قرابة نصف قرن.« محمد حاطر»

ملممما كانمم  العمماا  قممد جممر،   مم  ين يكخممب اضل الفاضممل الممدكخار: خالممد 

السعد تقديًما لهذه النطب، فقد اوخأذن  شمين ا ين يقما  بهمذا الخقمديم، مبناصمة 

الممم هه »فضممي ة الشممي  فممو كخممابو ين هممذا الخقممديم همما جممزء مممما كخبخممه  ممن 

مقمد مافمق الشمي  مشمكاًرا   م  همذا الط مب مأن  (1)«الد اي   د القرضمامي

 تحفن فو يمل اضمر.

                                        

 ها تح  الطبع موخقا  بطبعه مكخبة مهبة أن شاء هللا.(، م1)
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 مكانة النطبة:

تعد النطبة ممن يقمد  الاومائل الد ايمة مينجحهما، يمأتو ال ماش لهما طاا يمة 

ا منخارين، مقمد اشمخهر فمو القمديم مفمو الحمدي  خطبماء بمار ان، همزما ي ماا

فأطرقم  لهمم المر مش ماشمريب  لهمم اض  ماق مومك   لهمم ال فماش،  الم ابر،

 مانقاا، لهم الجاار  ماضبدان.

ممن م ا ال يذكر   و بن يبو طالب، ماضح ف بن قيس، مطارق بن زيماا، 

 مابن يبيه، مالحسن البصري، مابن الجازي، مغيرهم رحمهم هللا تعال .

 الشي  فارش فو هذا الميدان:

فممارش فممو هممذا الميممدان، م ممذ ين ا خ مم  الم بممر  ظظممني  القرضممامي مالشمم

 مها فو العقد الثانو من  مره أل  مقخ ا هذا، مها فمو العقمد الثمامن ممن  ممره

تسممممعه فكأنمممما تسممممع شمممابًا لمممم يخجمممامز الثىثمممين يم  - يطمممال هللا فمممو  ممممره -

 اضربعين، كأنما ها يود يزير، يم ويل يزحف.

القرضممامي ينممه قممد رضممع حقًمما مممن يثممداء الشممريعة متحسممب حممين تسمممع 

 ال راء، متض ع من صدر الم ة السمحاء.

ينمه  - يحسبه كذلك مال يزكيمه   م  هللا تعمال  - أن مما يمخاز به القرضامي

ل بمماهلل؛ فممإذا تك ممم فبخأييممد مممن هللا، لممذا تممراه يخحممد  فممو ياق المعممانو اماصمم

عممة، مبسمميطة لك همما ممم ثر ، مبريئممة بك ممما، تشممعر ينهمما هاائممة، لك همما مهللا رائ

 لك ها مج ج ة.

 م هى، القرضامي النطابية:

مقد وا د الشي      ذلك:   مه ال زير، مثقافخه الااوعة؛ الشمر ية مغيمر 
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الشممر ية، مماضمما اته ال  يممة، مل خممه الجمي ممة، م رضممه الرائممع، ملهجخممه 

 اكرته القاية.و ابه الرصين، مذيالصااقة، ملسانه الفصي ، مصاته القاي، م

أنه أذا خطب ينيل أليمك ينمه ي خقمو يلفاظمه انخقماء، مكمأن الك مما، بمين يديمه 

يأخذ م ها ما يشاء ميدع ما يشاء، مما يزيده رباطة فمو جأشمه، مقما  فمو ق بمه، 

 مثقة فو نفسه.

مل شممي  قممدر  غريبممة فممو اوخحضممار ا يمما، القر نيممة ماضحاايمم  ال بايممة، 

محكمممم الحكمممماء، ميشمممعار السمممابقين، متجمممارب فضمممًى  مممن يقممماال الع مممماء، 

 الىحقين.

مي جب مما فمو خطمب الشمي : ينمه يجممع بمين فقمه الفقيمه، مبىغمة اضايمب، 

محممرار  الدا يممة، مرم  المربممو، ميصممالة العممالم، مرمايممة المحممد ، محممس 

المم رل، ماقممة الم مماظر، مترتيممب المحاضممر، فخممر، ك ماتممه كأنهمما كممائن حممو، 

 يج حة، يم أنسان له ق ب ينفق، ملسان ي طق. كأنما هو طائر  له

م    بىغة الشي  ميابه، فإنك ال تر، فو خطبه وجعًا مخك فًما، مال يلفاًظما 

غريبممة، مال جمممًى غيممر مرتبطممة، بممل هممو قطممع مممن اضاب امنممما تك ممف يم 

 نصب.

 ... ماضا ا، النطبة   د القرضامي

 فك  ن مااوم العما ؛ مخطب الشي  ليس  من النطب الماومية، الخو ال ت

ميخمممر،  مممن المالمممد ال بممماي، مثالثمممة  مممن ا ومممراء  فنطبمممة  مممن الهجمممر ،

مالمعراأ، مهكذا، ال، ملكن خطب الشي  تراهما خطبًما تثبم  العقيمد ، متصم   

 العباا ، متقا  اضخىق، متبين يوس الخعامل بين ال اش.
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جخما يمة، أنها خطب تمس الااقع فو كمل مجاالتمه: الفرايمة ماضومرية، ماال

مالثقافيممممة، مالسياوممممية ماالقخصممممااية؛ فخعمممماله يمراضممممه، متقمممما   ا اجاجممممه، 

متصح  يخطاءه، متشد     يد الخائب، متأخذ بيد العاصو، متاجه المنطم،، 

 فممل، متممرا الشممارا، متع  ممم الجاهممل،متمماقن ال ممائم، متحممره الراكممد، مت بممه ال ا

 ث  الهامد .متبصر العمو، مت ف  الرم  فو الج ،متهدي الحائر

تقممد  المدين  قيممد  وم يمة، م بماا  خالصممة، ميخىقًما فاضمم ة، »أنهما خطمب: 

م اابًمما وممامية، مي مممااًل صممالحة، متشممريعا،  االممة، م  اًممما نافعممة، مف انًمما 

 .(2)«راقية، محضار  مخاازنة

ميبمرز ممما فممو خطممب الشممي  ينممه ال ي كفمم،   مم  القممديم امن ين يعممرأ   مم  

لخجديمد فمو خطبمه، باحم   من مشماكل يمخمه، لي بمه   يهما، الجديد، بل ها اائم ا

اا يًا مسمخمعيه ألم  مشماركة أخماانهم فمو مصمائبهم، ممعايشمخهم فمو م وميهم، 

فخممراه تممار  يممذكر بقضممية ف سممطين، متممار  بقضممية اضف ممان، مثالثممة بممالعراق، 

ثمم يعماا ياراجمه ليعماا  ... مرابعة بكشمير، مخامسة بخركيا، موااوة مومابعة

 قضية ف سطين ماضقص  من جديد.أل  

مالمخممابع لنطممب الشممي  القرضممامي يممدره ين الشممي  ينخممار خطبممه بع ايممة 

ماقة، مخطمب الشمي  ليسم  ممن النطمب ال مطيمة المعرمفمة، لك هما خطمب أن 

شئ  ومها خطبًا وياوية اجخما ية اقخصااية يخىقيمة  باايمة  قديمة تارينيمة؛ 

تممرب  الممدنيا بمما خر ، لكممن الرائحممة أنهمما خطممب تجمممع بممين الممدين مالممدنيا، م

السياوية ال شك تفا  من هذه النطب، ضن الشي  أنما فهم الدين كمذلك:  قيمد  

                                        

 (.9ب  1انظر: خطب القرضامي )أ (2)
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مشممريعة،  بمماا  ممعام ممة، اي ًمما مانيمما، ا مما  ماملممة، مانظممر   ممامين هممذه 

 النطب لخدره المع  :

 زلزال مصر. - 1

 مر  ا يدز. - 2

 تاحيد العرب تح  راية ا وى . - 3

 القمر الص ا و ا ورائي و. - 4

 الذكر، الس اية لىنخفاضة. - 5

 قضية المرتد و مان رشدي. - 6

 العدمان     الكاي . - 7

 اتفاقية غز  ميريحا. - 8

 حقائق حال يزمة الن يه. - 9

 مأوا  المس مين فو الباو ة. - 10

 الصحا  ا وىمية بين المخشائمين مالمخفائ ين. - 11

 ل فو البشر ميضراره.االوخ سا - 12

 تاضي  الحق فو فاائد الب اه. - 13

 حقاق ا نسان فو ا وى . - 14

 معركة الحجاب فو فرنسا. - 15
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 م تمر السكان فو القاهر . - 16

 هد  المسجد البابري - 17

 الق ب ة ال امية الباكسخانية. - 18

 يمخ ا لن تما،. - 19

 ما قدواه. - 20

 ا وىمو الخاوع. روالة أل  الم تمر - 21

 مشرمع الهيئة النيرية ا وىمية العالمية. - 22

 الخ صير فو م طقة الن يه. - 23

 المس مان فو يمريكا الج ابية. - 24

 مغيرها من خطبه ال افعة الجامعة.

أن خطممب القرضممامي ليسمم  مجممرا كممى  يقممال، بممل هممو: تربيممة متع مميم 

قيمف، مك هما ت بمع ممن ماقعمه المذي مترشيد متفهيم، مبيان متعريف، متفقيمه متث

يحياه، م المه م ماله، الخو يعيشها، مممن ثمم فهما يعميش النطبمة بق بمه مبعق مه، 

ميحياها بعااطفه مجاانحه، فإذا تك م تك مم بعرمقمه ماممه، مهمذا مما يظهمر فمو 

قسممما، مجهممه، مبريممق  ي يممه، م بممارا، لسممانه، منبممرا، صمماته، محركمما، 

 يديه، مأشارا، يصابعه.

ضحك جمهاره تار ، ميبكميهم تمار  يخمر،، ربمما فمو خطبمة ثم تراه ي   ممن

 ماحد  امنما تك ف مصط ع، يم تص ع مخك ف.
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مالحق ين النطابة   د القرضامي: نداء صارل، مصما، قماي، ممن ق مب 

مهما ، مف اا مك ا ، مهو   مم نمافع، مثقافمة هاايمة، ممن  قمل بصمير، مفم اا 

ب، مأنسمان ناصم  يممين، ماجمه مسخ ير، ملمب م هما ، مشمنش مشمفق محم

أل  ق اب شارا  لخعاا، ميشناب غاف ة لخخ به، مأل  العقال المسمخ ير  لخمزااا 

 ناًرا، مأل  الق اب المهخدية لخزااا هد،.

 مميزا، النطبة   د القرضامي:

 للخطابة :ند القرضاوي مميزات :دة؛ ومن أهم ه ا المميزات:

 ه المس مان.ارتباط النطبة بالااقع الذي يعيش - 1

اشخمال النطبة     يهم قاا د الدين، من  قيمد  وم يمة، م بماا  خالصمة،  - 2

ميخمممىق فاضممم ة، م ااب ومممامية، مي ممممال صمممالحة، متشمممريعا،  االمممة 

 محضار  مخاازنة.

 الجمع بين اضصالة مالمعاصر . - 3

 تاثيق النطبة باضالة الماثقة. - 4

را، الحدي ، مخرافا، العماا  ميمهما  البعد  ن أورائي يا، الخفسير مم ك - 5

 النااب.

اال خدال مالاوطية فو  مر  القضمايا بعيمدًا  من غ ما الم مالين متفمري   - 6

 المخسيبين.

 اضو اب اضابو الرصين. - 7

 اضااء الحو الفعال. - 8
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 مناطبة العقل متحريك العااطف. - 9

 الخركيز     مشاكل اضمة مقضاياها. - 10

 فو الماضا ا،.الخ اع  - 11

 ال زار  فو اضالة. - 12

 البعد  ن المسائل الفر ية النىفية. - 13

 اوخقىله بذاته م د  تق يده ضحد. - 14

 الشمال مالخكامل. - 15

  د  الخك ف يم االصط اع. - 16

 را شبه المخطاملين من الكفار مالم حدين مالم افقين. - 17

 القرضامي النطابو:« مشاار»

« صممف  تممراب»الشممي  النطممابو طايممل، بممديه الشممي  فممو قريخممه مشمماار 

ماوخمر المشاار حخ  انخه  به المطا  فمو مسمجد  ممر بمن النطماب بقطمر، 

ممممرمًرا بمسمممجد  ل طمممه فمممو المح مممة ممسمممجد الزمالمممك بالقممماهر ، موممماحا، 

 المعخقى، ممسجد يبو بكر الصديق بقطر، ممساجد فو يقطار شخ .

، الممدنيا النمممس، فممو يفريقيممة، مفممو  ومميا. لقممد خطممب القرضممامي فممو قممارا

 مفو يمربا. مفو اضمريكخين، مفو يوخراليا.

ميممذكر الشممي  ين يمل خطبممة م بريممة لممه كانمم  مهمما فممو السمم ة الرابعممة مممن 

المرح ممة االبخدائيممة، مط ممب مممن الشممي  ين ي قممو خطبممة فممو يحممد مسمماجد قريخممه 

 د الشمي  خطبمة كخمب بعدما  ر  الشي  بإلقاء الدرمش، فأ« مسجد المخالو»
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، مقمد يث مم  ال ماش خيممًرا «الشممكر هلل»هللا لمه فيهما الخافيممق، كانم  تحمم    ماان 

 .(3)    الشي ، ميرجع ذلك لكانه لم يق د يحدًا لك ه تقمش شنصيخه ها

ميخذ الشي  يخ قمل بمين مسماجد القريمة ك مما وم ح  لمه فرصمة، مقمد وما ده 

المسم مين، فما خبرمه اا يمة ممن ا اتهما     ذلمك انضممامه لجما مة ا خماان 

 يجاب القر، مالمدن فيما  ر  مقخها بمديرية ال ربية.

مبعد انخقمال الشمي  ألم  القماهر  بعمد أتمما  المرح مة الثانايمة، كثمر، ي بما ه 

ممخط باتممه، ففكممر الشممي  فممو البحمم   ممن  مممل ليفممو بحاجاتممه، ميشممار   يممه 

  الخربية مالخع يم ل عمل كممدرش، بالخقديم فو مزار« محمد الدمرااش»صديقه 

لكممن الشممي  رفمما هممذا االقخممرا  حخمم  ال ي قطممع  ممن القمماهر  مركممز الممد ا  

مال شاط مالحركة؛ فدله بعا أخاانه   م  مسمجد يب م  بالمح مة الكبمر،   م  

«  ل طمه»ين يكان خطيبًا فيه، فذهب الشي  أل  يصمحاب المسمجد مهمم يومر  

مبمدي، اضقمدا  تصمطف فمو ااخمل المسمجد  ماتفمق معهمم، متمم افخخما  المسمجد،

مخارجه، حخ  تم ب اء مب م   خمر ممن  مد  طاابمق بجماار المسمجد م حقًما لمه، 

بعممد ين يصممب  ال مماش « مسممجد الشممي  ياوممف»دا المسممجد يط ممق   يممه غممحخمم  

 .(4)يخاافدمن   يه من وم اا مط نا، مط طا، مالم صار  مغيرها

التصال به ييا  العدمان الثىثمو، مبعد خرمأ الشي  من السجن الحربو تم ا

 (، 1956من قبل مزار  اضمقا ، ليعمل بمكافأ  خطيبًا بجامع الزمالمك وم ة )

                                        

 1)أ «خطممب الشممي  القرضممامي»(، مانظممر: 1/178)أ «ابممن القريممة مالكخمماب»انظممر:  (3)

 (.5ب

 1)أ «خطممب الشممي  القرضممامي»(، مانظممر: 1/444)أ «ابممن القريممة مالكخمماب»انظممر:  (4)

 (.6ب
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مكممان مزيممر اضمقمما  مقخهمما الشممي  يحمممد حسممن البمماقاري، فممخم انخممداب الشممي  

ال زالممو ألمم  الجممامع اضزهممر،   مم  ين يحممل القرضممامي مكانممه فممو مسممجد 

مي لهممذا المسممجد لشممعار المسمم ملين بشممد  الزمالممك، مكممان اخخيممار القرضمما

الحاجة أل  خطباء مرماقين يعم ان     رفمع المرم  المع ايمة لمد، الشمعب، 

ميشع ان جذم  الحماش فو صدره، ميبعثان اضمل فو نفسه، ميمحمان اليمأش 

 من ق به، مذلك بعد العدمان الثىثو     مصر.

قل ثمم م مع ممن اومخمرار مقد اوخمر الشي  فو هذا المسجد و ة منصفًا، يم ي

 خطابخه بالمسجد.

 ( بممدي يممزامل 1961 - هممـ1381قممد  الشممي  ألمم  قطممر فممو  مما  ) مم ممذ ين

مهمخه مروالخه، ما خ   الم ابر من جديد، ملم تكمن النطبمة م خظممة فمو بدايمة 

يوم د، الجمعمة فيمه ألم  « يبا بكر الصديق»حياته فو قطر، ملما ينش، مسجد 

ف قمل أليمه الشمي  «  ممر بمن النطماب»ن ينش، مسمجد الشي ، ماوخمر به أل  ي

 .(5)تعال  ظظنأل  يام ا هذا 

مقد شرع يحد تىميذ الشي  ممحبيه من املة البحمرين، بجممع همذه النطمب 

خالممد خ يفممة السممعد، فقمما  بخفري همما متنممريه يحاايثهمما، مالخع يممق /مهمما الدكخار

همذا الجمزء السمابع بمين   يها يحيانًا، مقد خرأ م ها وخة يجمزاء حخم  اليما ، م

 يد، القارئ، ميخ اه العديد من اضجزاء أن شاء هللا.

 القرضامي ينطب جالًسا:

 - يوممأل هللا ان يطيممل  مممره مين يحسممن  م ممه - ملممما طممال العمممر بالشممي 

                                        

 (.7، 6ب  1)أ «خطب الشي  القرضامي»انظر:  (5)
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ماشخد يلم ركبخه   يه، اضطر الشي  أل  ين ينطب جالًسا، بعد ين يخذ يصم و 

م مممن هممذا ك ممه أال ين حماوممة الشممي ، جالًسمما م ممذ  ممد  ومم اا،، م  مم  الممرغ

 مصممراخاته الم خهبممة، منبرتممه القايممة، مصمميحاته العاليممة، مك ماتممه المدميممة ممما

 تزال تر، فو خطبه. زال  مال

 القرضامي بين القديم مالجديد فو خطبه:

مالقممارئ لهممذا الجممزء الممذي يجمممع بممين القممديم مالجديممد مممن خطممب الشممي ، 

المخعدا  بين القرضمامي فمو شمبابه مالقرضمامي وير، يمجه الخشابه الكثير  م

فممو شمميبه؛ ومميجد اضاب مالبىغممة، مالشممجا ة مالحماوممة، مالفكممر  مالعبممر ، 

مالفكاهممة مالطرفممة، كممما ينممه ومميجد كممذلك اقممة الم مماظر ، مترتيممب المحاضممر، 

 ميصالة الفقيه، مرم  المربو، ممضا  الدا ية.

يم مالجديد، ها رماية المحمد ، ملكن الفرق البين، مالبان الااض  بين القد

الخو تظهر ماضحة ج ي ة فو الجديد، مهو غير ماجاا  فو القديم، مهمذا يممر 

 ال يعيب شين ا، فإن العالم ال يالد  الًما، مالكبير ال يالد كبيًرا.

أن يكثر ما ي خمذ   م  الشمي  فمو همذه النطمب هما ا خممااه الااضم    م  

لإلمما  ال زالمو، مقمد يا، « ا حيماء»م ل م مذري« الخرغيب مالخرهيب»كخابو 

، «أحيائمه»فمو  رحممه هللا هذا اال خماا أل  اوخشهاا الشي  بما ومج ه ال زالمو 

، فكان االوخشهاا بالضعيف، مربما فمو يحيمان ق ي مة «ترغيبه»يم الم ذري فو 

بالضعيف جدًا مالااهو مهذا     مذهب جمهار المحدثين الذين قمالاا بجمااز 

 ي  الضعيف فو الرقاق مالخرغيب مالخرهيب.العمل بالحد

كما تجدر ا شار  أل  ين ممن الفمرمق الظماهر  بمين القرضمامي فمو شمبابه 
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مالقرضامي فو شيبه: ها الطال مالقصر فو النطبة، فإذا كانم  النطبمة فمو 

الجديممد ال تقممل  ممن ومما ة؛ مأن ق مم  فبق يممل، مهممو فممو صممفحاتها ال تقممل  ممن 

يد يحيانًا فخخجامز العشرين. بي مما همو فمو القمديم النمس  شر  صفحة، مقد تز

  اا  ال تخجامز العشر صفحا، أال فو الق يل.

ميمر يخير يما ا شار  أليه مها: ين هذه النطب القديمة نم  مرب  حخم  

 غد، فيما بعد كخبًا يشار أليها بالب ان، ميخحد    ها الركبان.

القممر ن الكممريم م هاًجمما »نعممم لقممد نممم  هممذه النطممب متأمممل معممو خطبخممو 

، مقممارن بي هممما مبممين كخمماب الشممي  «ل فممرا، مالقممر ن الكممريم اوممخاًرا ل دملممة

ميمعممن ال ظممر كممذلك فممو خطبممة الخابممة، « كيممف نخعامممل مممع القممر ن العظمميم »

أن بممين النطبخممين اضملممين « الخابممة ألمم  هللا»مقممارن بي همما مبممين كخمماب الشممي  

قرابمة نصمف قمرن، مكمذلك مما بمين « ظيم كيف نخعامل مع القر ن الع»مكخاب 

، مهمذا أن ال   م  شموء فإنمما يمدل «الخابمة ألم  هللا»مكخماب « الخابمة»خطبة 

    روال هذه اضصال فو ذهن الشي ، مين طال الزمن لم يكن أال مصمقًى 

 لهذه اضفكار.

 ارم /الم افية يشمان

 هـ1426فو: جماي ا خر  

  2005ياليا 

 الفقير أل   فا ربه

 يكر   بد السخار كساب
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* * * 
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(1) 

 (6)روالخك ييها المس م

الحمممد هلل نحمممده منسممخعي ه منسممخهديه، منعمماذ بمماهلل مممن شممرمر ينفسمم ا ممممن 

ويئا، ي مال ا، من يهد هللا فى مضل له، ممن لم يجعل هللا له نماًرا فمما لمه ممن 

 ه ميتاب أليه، مي من به ميتاكل   يه.نار، يحمده وبحان

أله أال هللا محمده ال شمريك لمه، ميشمهد ين محممدًا  بمده مروماله، ميشهد يال 

يا، اضمانة، مب غ الروالة، منص  ل مة، مجاهمد فمو هللا حمق جهمااه، مترك ما 

، ممن يطمع (7)«المحوة البيضاء ليلذا كنذارها ال يزيغ :نذا إال هالك»    

ل ضمىاًل هللا مرواله فقد فماز فماًزا  ظيًمما، مممن يعمش هللا مروماله فقمد ضم

 مبي ًا.

ين  ف  }صمم اا، هللا موممىمه   يممه، مرضمماان هللا   مم   لممه ميصممحابه؛  ٱلَّةة ن

ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّة ني  أُنة ُرواُ و  ن ص  ُرواُ و  : زَّ نُواْ بنهۦن و  ام  ع ةهُ ء  ل  م  ئنةك  ُهةُم ٱُلُمُللنُحةو   زن
 ۥ  أُْول   

ه، المهخمدين بسم خه ألم  ، مرضاان هللا  ن الذين يمد ان بد اتم[157]اض را : 

 يا  الدين.

 فيا معشر المس مين:...  يما بعد

                                        

مهو يمل خطمب « مهمة ا نسان مروالخه فو الكان»لفضي ة الشي  ظظن خطبة بع اان  (6)

 الجزء اضمل، مهو تند  هذا الماضاع. ف خراجع.

قةةد تةةركعلم :لةةج المحوةةة »العربمما  بممن وممارية، منصممه  (  ممن17142رماه يحمممد ) (7)

حممدي  : «المسمم د»مقممال منرجمما  ...«البيضةاء  ليلذةةا كنذارهةةا  ال يزيةةغ :نذةةا إال هالةك 

 (.43(، مابن ماجه )1/96صحي  بطرقه مشااهده، مهذا أو اا حسن، مرماه الحاكم )
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ةةا }فممو كخابممه المبممين:  تعممال يقممال هللا   ي   أ يُّذ 
ٱُسةةُودُواْ  نُةةواْ ٱُرك عُةةواْ و  ام  ين  ء   ٱلَّةة ن

بَّلُمُ ٱُ:بُ و   ُير  ل ع لَُّلةُم تُُللنُحةو    دُواْ ر  ٱُفع لُواْ ٱُلخ  ةدُواْ فنة   77 و  ذن ج   ن و  انۦه ُهةو  ٱَّللَّ ةاهن ذ  ةََّّ جن ح 

لُُم   . ال داء المحبب:[78، 77]الحه:  ٱُجع ب ى 

يخممو المسمم م: فممو همماتين ا يخممين يناطممب هللا الممذين  م مماا، ميسخشممير فمميهم 

معانو ا يمان، ميناطبهم بهذه السممة الكريممة، وممة المم م ين، مقمد قمال  بمد 

ييهمما الممذين  م مماا؛ : أذا ومممع  هللا يقممال: يمما رضممو هللا   ممههللا بممن مسممعاا 

 .(8)فار ها ومعك، فإنها خير يأمر به، يم شر ي ه    ه

فو هاتين ا يخين حدا هللا روالة المس م فو هذا الاجاا، ممهمة الم من فمو 

 هذه الحيا .

 ما هو مهمة الم من 

 يخو المس م:

 ما هو مهمة المس م ! مما هو روالة الم من !

لة خيريمة اجخما يمة  ي  همو رومالة حيمة  ي  همو روماميهو رومالة اي يمة ر

 جهااية وياوية  ي  هو روالة تجمع ذلك ك ه فو نسق جميل  

 الشعبة اضمل  من روالة المس م: العباا :

روالة المس م ذا، شعب ثى ، الشمعبة اضملم : شمعبة رمحيمة، مهمو الخمو 

ةةا }يحممداها قممال هللا تعممال :  نُةةواْ ٱُرك عُةةواْ ي   أ يُّذ  ام  ين  ء    ٱلَّةة ن
ٱُسةةُودُواْ  بَُّلةةُم و   و  ، ٱُ:بُةةدُواْ ر 

                                        

ي}ذكممره ابممن كثيممر فممو تفسممير قالممه تعممال :  (8) ةةا ٱلَّةة ن قُولُةةواْ ٱن ُُرن ةةا ي   أ يُّذ  ن ةةا و  :ن نُةةواْ ال  ت قُولُةةواْ ر   ن  ء ام 

عُوا ٱُسم   (.1/61)أ [104]البقر :   و 
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يمل شمموء مممن مهمخممك يمما مسمم م: الركمماع، مالسممجاا، م بمماا  هللا، أنممك ييهمما 

ا نسان لس  هذا الهيكل من ال حم مالد ، مالعظم مالعصمب، لسم  همذا الجسمم 

الممذي خ ممق مممن الخممراب مومميعاا ألمم  الخممراب، مأنممما ينمم  قممبس مممن نممار هللا، 

مور من يورار الم  اض   ، خ قك هللا بيديه، منف  فيمك  منفنة من رم  هللا،

ا، مينمزل الكخمب، ميرومل أليمك من رمحمه، مجعمل المىئكمة لمك حفاًظما مخمد امً 

 ال بيين مبشرين مم ذرين لئى يكان ل  اش     هللا حجة بعد الرول.

 م زلة ا نسان الحقيقية:

يمم  قممال هللا تعممال : أنمك ييهمما ا نسممان فممو م زلممة حسممدتك   يهمما المىئكممة ح

ةة   } ا:ن ا ء  فنةة   إنن نةة  ج  م  ي ُاةةلنُك ٱلةةد ن ةةا و  ةةدُ فنيذ  ةةن يُُلان ةةا م  اْ أ ت ُوع ةةُ  فنيذ   ق ةةالُو 
ق لنيل ةةة  ٱُۡل ُرضن خ 

ُ  ل ةة نُق ةةد ن ُ  و  ُمةةدن ُِ بنح  ةةب ن ن ُحةةُن نُا  ةةا ال  ت ُعل ُمةةو   ك ق و  اه     30 ق ةةال  إنن نةة   أ ُ:ل ةةُم م  : لَّةةم  ء  و 

ا ء   ئنل ةن ف ق ال  أ ۢنبن  ٱُۡل ُسم 
ل    ُذُم : ل ج ٱُلم  ض  قنين    كُلَّذ ا ثُمَّ : ر  ةدن ُؤال  ءن إن  ُكنةعُُم ص  

ا ءن ه    ونن  بنأ ُسم 

ا :  ق الُواْ ُسبُ  31 ُلم  ل ن ا  إنالَّ م  ن ك  ال  :ن يُم لَّمُ ح   لن  إننَّك  أ نت  ٱُلع لنيُم ٱُلح 
ة   32ع ن ا ق

بنةُئُذم اه ُ  أ نۢ ق ةال  ي   

ٱ تن و  و   َ ُيةَّ  ٱلاَّةم   ُم ق ال  أ ل ةُم أ قُة  لَُّلةُم إنن نة   أ ُ:ل ةُم  ا ئنذن ا  أ ۢنب أ هُم بنأ ُسم  ُمق ف ل مَّ ا ئنذن ُۡل ُرضن بنأ ُسم 

ا ُكنعُُم  م  ا تُُبدُو   و  أ ُ:ل ُم م   .[33 - 30]البقر :  عُُمو   ت لُ و 

ظهر قمدر همذا ال ماع الجديمد، مفضمل  م يًا، لي ايراا هللا بهذا ين يعقد امخحانً 

ضن هللا « الع ممم»ا نسممان   مم  وممائر المن اقمما،. ففمماق ا نسممان المىئكممة فممو 

هيأه ليقا  بعمار  اضر ، مخىفة هللا فيها، فم حه من المااهب مالقمدرا، مما 

 يمك ه من يااء مه خه.

رضمه، ين  ييها ا نسمان؛ صماحب همذه المكانمة الع يما، ينم  خ يفمة هللا فمو ي

ل ق ةُد مويد هذا الكان ك مه، ينم  المخصمر  فمو همذا الم مك العظميم بمأمر هللا،  }و 
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ُمن ةةا ب ننةة    ُلةةك رَّ م  ح  اه    و  ةةتن و  ء  ةةن  ٱلطَّي نب   ُذم م ن
ُقةةن    َٰ ر  ٱُلب ُحةةرن و  ُذُم فنةة  ٱُلب ةةر ن و 

ةةلُ ن   ُذُم : ل ةةج  ف ضَّ
ن  

ل ُقن ا ت ُلضن  ُن خ  مَّ  .[70]ا وراء:   يال  ك ثنيٖر م ن

يي يممق بممك ييهمما ا نسممان ين تهمممل مهمخممك، مين ت فممل مكانخممك، مين تجهممل 

روالخك، ميصب  كل همك اائًرا حمال معمدتك، مال تكمن غايخمك محصمار  أال 

 فو بط ك، تأكل لخعيش، متعيش لخأكل.

فما لهذا خ قم ، ممما لهمذا نزلم    يمك الكخمب، مبعثم  أليمك الرومل، مأنمما 

ل ُقة} خ ق  لمهمة يوم ، مروالة  ظم  ةا خ  م  نة   إنالَّ لني ُعبُةدُو ن و  ٱُإن ةنَّ و   56ُت ٱُلون

ةةنُ  يةةدُ من ةةا  أُرن ُمةةو ن م  يةةدُ أ   يُُطعن ةةا  أُرن م  َُٰٖ  و  ةةن ر ن ةن إن َّ  57ُذم م ن اُ  ٱُو ٱُلقُةةوَّ ََّٰ ٱَّللَّ  ُهةةو  ٱلةةرَّ

 .[58 - 56]الذاريا،:   عنينُ ٱُلم  

س بكمم ممن محشمة مال يا  بااي أنمو لمم يخ قكمم ضومخأن»مفو اضثر ا لهو: 

ضوخكثر بكم من ق ة، مال ضوخعين بكم ممن محمد    م  يممر  جمز،   مه، مال 

لج ممب م فعممة مال لممدفع مضممر ، ملكممن خ قممخكم لخعبممدمنو طممايًى، متممذكرمنو 

 «.كثيًرا، متسبحانو بكر  ميصيى

يكممان فضمم ك ييهمما ا نسممان، ملمميس فضمم ك فممو جسممده « الربانيممة»بهممذه 

نك مقاتك، فإن فو البهائم ما ها يضنم م ك جثمة، مفمو مجثخك، مال فو   فاا

 السباع ما ها يشد م ك قا !!

مضمممير يقممن، منفممس شمما ر، أنممما ينمم  ييهمما ا نسممان ق ممب حممو، ممجممدان 

مشرقة، مهيها، ين يحيا الق ب، ميسخيقن الضمير متضوء جاانمب الم فس أال 

ةن }برحيق معرفة هللا، مو سبيل  بااته، منار طا خه  م  ا لَّةمُ و  ُ ل ةهُۥ نُةور   ي ُوع ة ن ٱَّللَّ

ن نُّوٍر  ا ل هُۥ من  باا  هللا محده: هو العهد القديم الذي يخذه هللا   م   [40]ال ار:  ف م 
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ب ممو ا نسممان، موممدله بق ممم القممدر  فممو فطممرهم البشممرية، مغروممه فممو طبممائعهم 

اضصي ة، م مذ مضمع فمو ر مومهم  قمااًل تعمو، مفمو صمدمرهم ق ابًما تنفمق، 

ن ق إننَّةهُۥ ل ُلةُم أ ل ةمُ }الكان  يا، تهدي  مفو
اه    أ   الَّ ت ُعبُةدُواْ ٱلشَّةُيط   ب ننة   ء  ةُد إنل ةُيلُُم ي    أ ُ:ذ 

بنةةين   ةةدُو   مُّ أ  ن  60:  ُاةةع قنيم  و  ۡ  مُّ ةةر   ةة  ا صن فممى  جممب ين  [61، 60]يممس:  ٱُ:بُةةدُونن ه ه  

يكممان المقصممد العظمميم مممن بعثممة ال بيممين، مأروممال المرومم ين، مأنممزال الكخممب 

ق ةةُو ن المقدوممة، همما تممذكير ال مماش بممربهم، مين يكممان ال ممداء اضمل لكممل نبممو:  }ي  

نُ ٱُ:بُدُواْ ٱ ا ل لُم م ن َ ُيُرا َّللَّ  م  ٍه  ةا  أ رُ }مصمدق هللا العظميم:  [65]اض مرا :   إنل   م  ةُلن ا و  س 

ه  إنالَّ  أ ن ۠ا ف ٱُ:بُدُو ن من 
ُسوٍل إنالَّ نُوحن   إنل ُيهن أ نَّهُۥ ال   إنل   ن رَّ  .[25]اضنبياء:  ن ق ُبلنك  من

ملقمممد جممماء ا ومممى  ممممن يمل يممما  يقممماا ال ممماش ألممم  هللا بزمممما  المممد ا  

مالخرهيب، حخ  يعبده مال يشمركاا بمه شميئًا، مليسم  العبماا  فمو  (9)مالخرغيب

كًى يخع ممق بممالمظهر، يم روممًما يخصممل بالجسممم، ملك همما وممر يخع ممق ا وممى  شمم

بالق ب، مأخىب ي بع من الرم . فإذا لم يصدق ق مب المسم م فمو  بااتمه، ملمم 

ين ممش هلل فممو طا خممه، فسمميراها هللا   يممه كممما يممرا الصمميرفو ال قمماا الممدراهم 

اْ إنالَّ لني عُ }الزائفة  ُرو  ا  أُمن م  ين  ُحن ل ا ء  لن َّللَّ  ُمخُ بُدُواْ ٱو  ين  ل هُ ٱلد ن  .[5]البي ة:  صن

                                        

الم خقممم  ممممن كخممماب الخرغيمممب »ذكمممر فضمممي ة شمممين ا العىممممة القرضمممامي فمممو كخابمممه  (9)

ماضمحة تمما   -الخرغيمب مالخرهيمب، يم الخبشمير ما نمذار  -ين همذه الفكمر  «: مالخرهيب

الاضما  فممو القممر ن الكممريم مالحممدي  الشمريف. فممالقر ن حافممل بصممار الا ممد مالا يممد، 

ممشاهد يا  القيامة، ميهاال ا خر  ميحاال الج ة مال ار، ممما ي خظمر المم م ين اضتقيماء 

من نعيم مقيم، مما يعد ل كافرين الط ا  ممن  مذاب يلميم، مهمذا فمو القمر ن ك مه، مبناصمة 

 . المكو م ه

مكممما ين القممر ن الكممريم حفممل بممألاان الخرغيممب مالخرهيممب، يم الخبشممير ما نممذار، فممإن السمم ة 

ال باية قد حا، كذلك م هما يلاانًا مينااً ا يكثمر ميغمزر، بحكمم مما اقخضمخه طبيعمة السم ة 

 (.1/16)أ« الم خق »من السعة مالخفصيل. انظر: 
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 لماذا فر  هللا العباا  

لمممماذا يلمممز  هللا تعمممال   بمممااه بمممأمامره، مك فهمممم بخكممماليف، مفمممر    ممميهم 

  بااا،  

هل كان فو حاجة أل   بااتهم  كى!! أنه خالق الن ق، ممالمك الم مك، رب 

ةةا }السممماا، ماضر   يةةدُ ٱاُ  أ نةةعُُم ٱلنَّةةي   أ يُّذ  من ُ ُهةةو  ٱُل  ننةة ُّ ٱُلح  ٱَّللَّ نق و  ا ُء إنل ةةج ٱَّللَّ  ُللُق ةةر 

 .[15]فاطر: 

ي  هممل يراا أ  مما، خ قممه مأرهمماقهم  كممى ثممم كممى!! أنممما يراا لهممم النيممر 

يةدُ ٱمالصى ، مالخزكية مالخطهير  ةا يُرن ُ لني وُ }م  يةدُ َّللَّ ةن يُرن لن
ل   َٖ و  ةر  ةُن ح  ع ة   : ل ةُيلُم م ن

كُمُ  ر  لنيُعنمَّ ننعُ  لنيُط ذ ن ع هُۥ : ل ُيلُُم ل ع لَّلُُم ت ُشُلُرو   و   .[6]المائد :  م 

فممر  هللا   مميهم الصممى  ت همماهم  ممن الفحشمماء مالم كممر، ميمجممب   مميهم 

الزكمما  ليطهممرهم ميممزكيهم بهمما، مكخممب   مميهم الصمميا  لع هممم يخقممان، ميمممرهم 

تممىم  كخابممه ليممدبرما بمالحه ليشممهدما م ممافع لهممم ميممذكرما اومم هللا، منممدبهم ألمم  

 ياته، مليذكرما يملا اضلبماب، محمثهم   م  المذكر مالمد اء، لخع ماا   م  المدنيا 

ةن ي عُ }هممهم، مترتفع  ن مطالمب الن مق ر مومهم  م  ن ف ق ةُد ُهةدني  إنل ةج  و  ةم بنةٱَّللَّ ع صن

ُاةع قنيٖم  ٖۡ مُّ ر   ت مك همو اضهمدا  الكبيمر  الخمو شمرع هللا ممن  [101] ل  ممران:  صن

ج ها العبااا،، فإذا لم تحقق هذه العبااا، يهمدافها، فقمد فقمد، رمحهما، مرا، ي

من لم تأمرا صالته بالمعروف  ولةم تنذةه :ةن المنلةر لةم »    صاحبها، 

، ممن لمم تطهمره زكاتمه فمى زكما  لمه، مرب صمائم (10)«يزهه من هللا إال بعدا

                                        

الكبيممر »لهيثمممو: رماه الطبرانممو فممو (، مقممال ا9/103« )الكبيممر»رماه الطبرانممو فممو  (10)

 (.2/258« )مرجاله رجال الصحي 
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قيامممه أال لمميس لممه مممن صمميامه أال الجمماع مالعطممش، مرب قممائم لمميس لممه مممن 

السهر، مرب حاأ ليس له من الحه أال اوممه، مرب تمال ل قمر ن ي ع مه، مرب 

 .(11)ااع ا ا ه مراما   يه

 العباا  شام ة:

مليسم  العبمماا  فممو ا ومى  مقصممار    مم  الفمرائا ماضذكممار ماضا يممة، 

فإن ا وى  يعخبر اضر  ك ها مسجدًا فسيًحا ل مس م، ممحرابًا كبيمًرا ل مم من، 

خطيع ين يخعبممد فيممه الخمماجر فممو مخجممره، مالممزارع فممو حق ممه، مالماظممف فممو يسمم

مكخبه، مالطالب فو مدروخه، ما اا  يخقن  م مه، ميبخ مو بمه مجمه هللا، ميقصمد 

ا وممى  المخحممره الكبيممر. مفممو هممذا « امالب»بممه ين يكممان ترًومما  ممامًى فممو 

اةألة  وسةعيتا من ۡلةَّ الةدنيا حةالالت وتعللتةا :ةن الم»يقال الحدي  ال باي: 

 .(12)«:لج :ياله  وتعطلتا :لج جارا  لق  هللا ووجذه كالقمر ليلة البدر

المسمم م  ابممد قانمم  هللا، يحممذر ا خممر  ميرجمما رحمممة ربممه، ال تثبطممه  ممن 

 بااته شد ، مال ي ره رخاء، أنه ليجمد فمو  بااتمه ربمه فمو وما ة الشمد ، ينًسما 

                                        

 را،  د  يحااي  فو هذا المع  ، مم ها:(، م11)

رب صةائم ح ةه مةن صةيامه الوةوع والعطة   ورب قةائم »: ص   هللا   يه مو م  قاله  - 1

(  ممن يبممو هريممر ، مقممال 8856« )المسمم د»رماه يحمممد فممو  «ح ةةه مةةن قيامةةه الشةةذر

 (.1/431(، مابن خزيمة )6551أو ااه جيد، مرماه يبا يع   ): «المس د»منرجاا 

إ  أكثةر هةذداء أمعة  أصةحاب اللةرب  ورب »قالمه:  ص   هللا   يه موم م  رمي   ه  - 2 

(، مقمال منرجماا 3772« )المسم د». رماه يحممد فمو «قعي  بةين الصةلين هللا أ:لةم بنيعةه

 أو ااه ضعيف لضعف ابن لهيعة.«: المس د»

، ميبما نعميم «الثمااب»يخرجه يبا الشمي  فمو كخماب «: ا حياء»قال العراقو فو تنريه  (12)

مممن حممدي  يبممو هريممر  بسمم د ضممعيف « شممعب ا يمممان»، مالبيهقممو فممو «الح يممة»فممو 

 (.1032) «الضعيفة»(، مذكره اضلبانو فو 2/79)
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ل ق ةدُ }قمال هللا لروماله: لق به، موكي ة ل فسه، مانشراًحا لصمدره، كمما   ن ُعل ةُم أ نَّةك  و 

ا ي قُولُو    ُ  بنم  ُدُر يَُّ ص  ُِ  97ي ضن ين  ف ا ب ن دن ون
ن  ٱلاَّ  كُن م ن ب نك  و  ُمدن ر  بَّةك  و   98 بنح  ٱُ:بُُد ر 

عَّج  ي ُأتني ك  ٱُلي قنيُن   .[99 - 97]الحجر:  ح 

ل مم عم، مالحممد مفو وا ة الم حة مال عمة يذمق فمو العبماا  حمىم  الشمكر 

ةا ء  ن ُصة}لذي الجىل ما كرا ، مما يرمع خطماب هللا ل بيمه  ُِ إنٱ ا ج  ٱُلل ةُع ن و   1ُر ٱَّللَّ

أ يُ  ر  ةا و  اج  ن أ ُفو  ينن ٱَّللَّ ُِ  2ت  ٱلنَّا   ي ُدُخلُو   فن  هن ةب ن  إننَّةهُۥ ك ةا   ف ا 
ٱُسةع ُ لنُراُه ب نةك  و  ُمةدن ر   بنح 

ا  اب ۢ  .]ال صر[ ت وَّ

رمع بىغة القر ن فقد خش الركماع مالسمجاا بالمذكر مهمما جمزء مهلل ما ي

من العبماا ، ك ايمة  من الصمى  مهمو  مماا ا ومى  المخمين، م بااتمه الياميمة 

المخكرر ، مأشار  أل  فضل الركاع مالسجاا، ضنهمما مظهمرا االنقيماا الحمق، 

يلةو  أقرب مةا »مالنضاع الكامل الذي ال يكان أال هلل محده، مفو الحدي : 

 .(13)«العبد من ربه وهو ساجد

 الشبعة الثانية من روالة المس م: فعل النير:

ُيةةر  ل ع لَُّلةةُم و  }الشممعبة الثانيممة مممن روممالة المسمم م حممداها هللا بقالممه:  ٱُفع لُةةواْ ٱُلخ 

ففعل النير شيمة المسم م مايدنمه، ف ميس المسم م فمو المجخممع كمى  مال  تُُللنُحو   

ال م ذيًا، ملك مه ي بماع يفميا بمالنير مالرحممة، ميخمدفق  اطى، مليس  اقًا م

بال فع مالبركة، يجد المجخمع فو أوىمه وىًما لهم من كل شمر، مي مسمان فمو 

 أيمانه يمانًا لهم من كل واء.

                                        

 (  ن يبو هرير .482رماه مس م فو الصى  ) (13)
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 :(14)اض مال االجخما ية ال افعة  باا 

مليس هذا فحسب ملك ه يفعل النير، ميد ا أليمه، ميبمذل المعمرم ، ميمدل 

 (15)«من هل :لج فع  خير فله مث  أجر فا:له»مفو الحدي  الصحي    يه 

أنةا هللا خلقةت الخيةر والشةر  فطةةوبج »وممع قمال ربمه فمو الحمدي  القدومو: 

لمةةن خلقعةةه للخيةةر  وأجريةةت الخيةةر :لةةج يديةةه  وويةة  لمةةن خلقعةةه للشةةر  

إ  هةة ا »، مانخصمم  بحممدي  رومماله الكممريم: (16)«وأجريةةت الشةةر :لةةج يديةةه

 :ةةز وجةة    ولعلةةك الخةةزائن ملةةاتيِ  فطةةوبج لعبةةد جعلةةه هللا الخيةةر خةةزائن

ةةا للشةةر م القتةةا  ةةا للخيةةر  م القتةةا للشةةر  وويةة  لعبةةد جعلةةه هللا ملعاحت ملعاحت

 .(17)«للخير

لقممد ظ ممم نفسممه، مظ ممم اي ممه ذلممك المسمم م الممذي يعمميش  الممة   مم  ال مماش، 

ه مال م ضًاا يشل فمو جسمم اضممة، يأخمذ ممن المجخممع مال يعطيمه، مي خفمع م م

ي فعه، ميسخمد م ه مال يمده، مأن ا وى  اين اجخما و ال يعمر  القعماا، مال 

 يقر البطالة، ملا كان  فو مظهر الخبخل مالعباا .

م    المس م ين يبذل جهده ل فمع المجخممع المذي يعميش فيمه، مأنعماش قاتمه، 

 قممال: وممأل  رضممو هللا   ممهمافممع  ج ممة النيممر فيممه ألمم  اضممما . فعممن يبممو ذر 

                                        

مجماال، »تحم    ماان: « العبماا  فمو ا ومى »يابو ب يغ فو كخابمه  لفضي ة الشي  كى  (14)

 (، مما بعدها. طبعة مكخبة مهبة.47)ب« العباا  فو ا وى 

 (  ن يبو مسعاا اضنصاري.1893رماه مس م فو ا مار  ) (15)

 من « شمر  السم ة»يخرجه ابن شماهين فمو «: تنريه ا حياء»قال الحافن العراقو فو  (16)

 (.5/65بإو اا ضعيف ) يبو يمامة

صمحي  »(  من ومهل بمن ومعد، محسم ه اضلبمانو فمو 238رماه ابن ماجه فمو ا يممان ) (17)

 (.66« )الخرغيب
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اإيمةا  »: مماذا ي جمو العبمد ممن ال مار  قمال: ص   هللا   يه مو م  روال هللا 

أ  ترضةخ ممةا خولةك هللا »ق  : يما نبمو هللا ممع ا يممان  ممل  قمال: . «باهلل

نبمو هللا فممإن  ق م  يمما. «وترضةخ ممةةا رَٰقةك هللا ،«يي تعطمو ممما م كممك هللا»

، «وينذةج :ةن المنلةر يأمر بةالمعروف »كان فقيًرا ال يجد ما يرض   قال: 

ق مم : أن كممان ال يسممخطيع ين يممأمر بممالمعرم ، مال ي همم   ممن الم كممر  قممال: 

، ق مم : يمما روممال هللا «الجاهممل الممذي ال يعممر  صمم عخه» «فلةةيعن اۡلخةةر »

ةا»يريي  أن كان ال يحسن ين يص ع  قمال:  ، ق م : يما نبمو هللا «فلةيعن م لومت

مةا تريةد أ  تعةرُ »اًمما  قمال: يريي  أن كان ضعيفًا ال يسخطيع ين يعمين مظ 

ق م : يما رومال هللا يرييم  أن . «لصاحبك من خير؟ ليماك أٱاا :ةن النةا 

ما من مةؤمن يطلةَّ خصةلة مةن هة ا الخصةال »فعل ذلك يدخل الج ة  قال: 

 .(18)«إال أخ ت بيدا حعج تدخله الونة

كمل مسم م مهمما كمان  ص   هللا   يمه موم م  بمثل هذه الرم  يسخح  ال بو 

ما االوممخطا ة ين يممدفع الضممريبة االجخما يممة، ميمم اي زكمما  مالممه م  مممه محممد

مقاتمممه، فيعطمممو الفقيمممر، يم يرشمممد الضمممال، يم يع مممم اضخمممرق، يم يأخمممذ بيمممد 

المظ ا ، ملم يجعل ا وى  هذه الضريبة مالية في فرا بهما اضغ يماء، مال بدنيمة 

ك مه جع هما ضمريبة  ميمة فيخميمز بهما المخع ممان، مل فينخش بها اضقاياء، مال 

اجخما يممة  امممة، ي ايهمما كممل امممرئ   مم  قممدر طاقخممه، ميشممخره فيهمما الفقيممر 

 مالجاهل الضعيف.

مي جممب مممن هممذا ميرمع ين ا وممى  لممم يفممر    مم  كممل فممرا ضممريبة 

                                        

صممحي  »(  ممن يبممو ذر، محسمم ه اضلبممانو فممو 2/157« )الكبيممر»رماه الطبرانممو فممو  (18)

 (.876« )الخرغيب
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فحسب بل فر      كل مفصمل ممن مفاصمل بدنمه. رم، الشمينان  من يبمو 

كةة  »:   يممه مومم م  صمم   هللا روممال هللا قممال  :قممال رضممو هللا   ممههريممر  

سةةالم  مةةن النةةا  :ليةةه صةةدقة  كةة  يةةو  تطلةةل فيةةه الشةةم : يعةةدل بةةين 

االثنين صدقة  ويعةين الرجة  فة  هابعةه فيحملةه :ليذةا أو يرفةل لةه :ليذةا 

مأوماع اضصم، مهداية اض مم ،  (19)«معا:ه صدقة  والللمة الطيبة صدقة

 هفممان المسممخ ي ، مااللممة المسممخدل   مم  حاجخممه، مالسممعو بشممد  السمماقين مممع ال

 مالحمل بشد  الذرا ين مع الضعيف صدقة كريمة، محس ة  ظيمة.

لقد ي    ا وى  من شأن الندما، االجخما ية الخمو يحسمبها ال ماش تافهمة، 

 ي ة مما يثق ها فو ميزان النير.همهو   د هللا كبير ، مينالانها 

فقمال: يما رومال هللا: يي ال ماش  ص   هللا   يمه موم م  جاء رجل أل  ال بو 

أحةَّ النةا  إلةج هللا أنلعذةم للنةا   وأحةَّ اۡل:مةال »يحب أل  هللا  فقمال: 

سرور تدخلةه :لةج ماةلم  تلشةف :نةه كربةة أو تقضة   :ز وج  إلج هللا 

:نه هينا  أو تطره :نه جو:تا  وۡل  أمش  مل أخ ف  حاجة أحَّ إل  من 

ا  ومةةن ك ةةم  - المدينةةةيعنةة  ماةةود  - أ  أ:علةةف فةة  هةة ا الماةةود هةةذرت

َي ه ولو هةاء أ  يمضةيه أمضةاا مةق هللا قلبةه يةو  القيامةة رضةا  ومةن 

مشةة  مةةل أخيةةه فةة  حاجةةة حعةةج يقضةةيذا لةةه ثبةةت هللا قدميةةه يةةو  تةةزول 

 .(20)«اۡلقدا 

ما ي جمب همذا المدين العظميم، خطماا، فمو قضماء حاجمة مسم م ...  هللا يكبر

                                        

 (  ن يبو هرير .1009) (، ممس م فو الزكا 2989رماه البناري فو الجهاا مالسير ) (19)

(  ممن  بممد هللا بممن  مممر، محسمم ه اضلبممانو فممو 12/453« )الكبيممر»رماه الطبرانممو فممو  (20)

 (.1574ل قرضامي )« الم خق  من الخرغيب»(. مانظر: 906« )الصحيحة»
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فمو بيم  ممن بيما، « همو اال خكما »يحب أل  روال هللا ممن  بماا   ظيممة 

هللا تقربًمما أليممه ال ياًممما، مال يوممباً ا، ملكممن شممهًرا، مفممو يي البيمما،  !! همما 

يحممد مسمماجد ثىثممة ال تشممد الرحممال أال أليهمما،  صمم   هللا   يممه مومم م  مسممجده 

صالة ف  ماودي هة ا أفضة  مةن ألةف صةالة فيمةا »المسجد الذي قال فيه: 

 .(21)«سواا  إال الماود الحرا 

يي مس م ذي ق ب يسخمع أل  هذه المرغبا، الم رية بمما   مد هللا، مال يقمف 

جهااه   م  الندممة العاممة  فيبمذل ممن نفسمه ممالمه مراحخمه فمو ومبيل قضماء 

ومةةن نلةة  :ةةن »الحاجمما،، متفممريه الكربمما،، ليممدخرها هللا لممه فممو ا خممر  

قيامةةة  ماةةلم كربةةة مةةن كةةرب الةةدنيا نلةة  هللا :نةةه كربةةة مةةن كةةرب يةةو  ال

ومن يار :لج معار يار هللا :ليه فة  الةدنيا وارخةرة  ومةن سةعر :لةج 

مالم سعر هللا :ليه ف  الدنيا وارخرة  وهللا ف  :و  العبةد مةا كةا  العبةد 

 .(22)«ف  :و  أخيه

يأوما « مرهًمما»يي مس م ذي ق ب يسمع هذه الم ريا، مال يعيش فمو يمخمه 

جمممائع، ميمممرمي الظمممم ن، ميكسممما الجمممرا ، مب سمممًما يشمممفو السمممقا ، يطعمممم ال

العريان، ميعاا المريا، مها يسممع مثمل همذا الحماار البمديع العميمق بمين هللا 

م بممااه فممو مشممهد رائممع غريممب مممن مشمماهد القيامممة،  رضممه   ي مما المربممو 

يقول يةو  القيامةة  :ز وج  إ  هللا »اض ظم ص اا، هللا   يه موىمه قال: 

ال: يةةا رب كيةةف أ:ةةوهُ وأنةةت رب يةةا ابةةن  ه : مرضةةت فلةةم تعةةدن    قةة

                                        

(  ن يبو هرير ، ممسم م فمو 1190رماه البناري فو فضل الصى  فو مكة مالمدي ة ) (21)

  مر. (  ن ابن1395الحه )

 (  ن يبو هرير .2699رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (22)
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العالمين؟ قال: أما :لمت أ  :بدي فالنتا مرض فلةم تعةدا؟ أمةا :لمةت أنةك 

لو :دته لوجدتن  :ندا. يا ابن  ه : اسعطعمعك فلةم تطعمنة . قةال: يةا رب 

كيف أۡعمك وأنت رب العالمين؟ قال: اسعطعمك :بةدي فةال  فلةم تطعمةه  

نةدي؟  . يةا ابةن  ه : اسعاةقيعك أما :لمت أنك لو أۡعمعةه لوجةدت ٱلةك :

قين . قال: يا رب كيةف أسةقيك وأنةت رب العةالمين؟ قةال اسعاةقاُ افلم ت

 .(23)«:بدي فلم تاقه. أما إنك لو سقيعه لوجدت ٱلك :ندي

 النير لكل ال اش:

مأن من رمائع أ جاز القر ن فو ا ية الخمو مع ما ينمه لمم يقمل: افع ماا النيمر 

م بممالعرب، يم الشممرقيين، ملك ممه يمممر بفعممل النيممر باضقممارب، يم بالمسمم مين، ي

ر المسمم م ممم ييمممًرا مط قًمما، غيممر مقيممد بقيممد خمماب، مال محممدما بممدائر  معي ممة، ل

ي حجمة يبالنير كل طائفة، ميعم بالنير كل ج س، ميشمل بمالنير كمل ايمن، م

ين  الَّ ي ةنُ }يمض  ميب غ من كخاب هللا مها يقمال:  ُ : ةنن ٱلَّة ن لُُم ٱَّللَّ ى  عنلُةوكُُم فنة  ذ  ل ةُم يُق  

ةةةةَُّّ  ُمه إن َّ ٱَّللَّ  يُحن اْ إنل ةةةةُيذن ةةةةُطو  تُُقان وهُُم و  كُُم أ   ت ب ةةةةرُّ ةةةةرن ي   ةةةةن هن ُجةةةةوكُم م ن ل ةةةةُم يُُخرن ينن و  ٱلةةةةد ن

ين   طن  .[8]الممخح ة:  ٱُلُمُقان

 مضهل الكخاب مصية خاصة:

 مقمدمشركين فما بالك بأهل الكخماب مأذا كان  هذه ا ية قد نزل  فو شأن ال

ۡ ع ةةةاُ  }يبممما  ا ومممى  مصممماهرتهم، ممممم اك خهم  ةةة    لَُّلةةةُم و  ةةةَّ  حن ع   ين  أُوتُةةةواْ ٱُللن ٱلَّةةة ن

ۡ ع اُملُمُ  ن  ٱُلمُ و  ُت من ن   ٱُلُمُحص  ن   ؤُ  حن    لَُّذُمق و  ٱُلُمُحص  تن و 
ن   ن  من ع  َّ  ُت من ين  أُوتُواْ ٱُللن  .ٱلَّ ن

 م ماا بم ش القمر ن  ممما  مما بالك بالمسيحيين م هم مهم يقرب ماا  ل مذين

                                        

 (  ن يبو هرير .2569رماه مس م فو البر مالص ة ) (23)
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 .(24)بالك بأقباط مصر خاصة مقد يمصانا روال هللا بهم خيًرا

 مل حياان نصيب:

مليس هذا فو حاجمة ألم  بيمان. فقمد مومع ا ومى   فماق النيمر ل مسم م حخم  

شم   كل كائن حو فو الاجاا، فالج ة تفمخ  يباابهما لرجمل ومق  ك بًما، فشمكر 

ل مما فممو البهممائم ضجممرا يمما  حابة مقممالاا: يئممنلممه، حخمم   جممب الصمم هللا لممه، ف فممر

 .(25)«ف  ك  كبد رۡبة أجر»روال هللا  قال: 

والنار تلعِ مصاريعذا المرأة حباةت هةرة فةال هة  أۡعمعذةا وال هة  »

 .(26)«تركعذا تأك  من خشاب اۡلرض

المس م     كمل  ممل ي خفمع بمه، ذم  جائب تعاليم ا وى  ين هللا يثبممن  

رم  أنسانًا يم حياانًا، يم طائًرا. مأن لم يكن قاصمدًا لكمل جزئيمة ممن جزئيما، 

 هذا ال فع مع تشديده فو اشخراط ال ية فو كل  مل.

مةا مةن ماةلم ي ةر  َرستةا  أو يةزرع َٰر:تةا  »ففو الحمدي  الصمحي : 

 .(27)«ه صدقةفيأك  منه ۡير  أو إناا   أو بذيمة إال كا  له ب

المسم م بممار باالديممه، ماصمل رحمممه، محسممن بجماره،  طمما    مم  الفقممراء 

مالمسمماكين، رحمميم بمماليخيم مابممن السممبيل، رفيممق بممالطير مالحيمماان، اوممخقر فممو 

                                        

ل مزيد من معرفة وماحة ا وى  فو معام ة غيمر المسم مين راجمع مما ذكمره شمين ا فمو  (24)

 طبعة مكخبة مهبة.« غير المس مين فو المجخمع المس م»كخابه: 

 (  ن يبو هرير .2244(، ممس م فو السى  )2466البناري فو المظالم )رماه  (25)

(  ممن يبممو 2242(، ممسمم م فممو السممى  )3482رماه البنمماري فممو يحاايمم  اضنبيمماء ) (26)

 هرير .

 (  ن ينس.1553(، ممس م فو المساقا  )2320رماه البناري فو الحر  مالزار ة ) (27)
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ُير  ل ع لَّلُُم تُُللنُحو   و  }ش ا  ق به نداء الحق   .ٱُفع لُواْ ٱُلخ 

 :(28)الشعبة الثالثة الجهاا فو وبيل هللا

 الثالثة: من مهمخك ييها المس م هو الجهاا فو هللا حق الجهاا!!الشعبة 

فإنك يا ابن ا وى  صاحب ا ما : همو ا ما  القمر ن، مج مدي فكمر : همو 

فكر  ا ومى ، محاممل رومالة: همو رومالة محممد   يمه الصمى  مالسمى . ت مك 

الروممالة الخممو جمماء، لهدايممة العممرب مالعجممم، مأنقمماذ ال  ممو مالفقيممر، متهممذيب 

ت مك ...  مأصى  الفمرا مالمجخممع، مأرشماا الحماكم مالمحكما  ،الرجل مالمري 

الروممالة الخممو جمماء، لخطممرا النرافممة فممو العقممال، مالضممعف فممو ال فمماش، 

مالسممم بية فمممو اضخمممىق، ما نحمممرا  فمممو السممم اه، مالب مممو فمممو الجما ممما،، 

ن مالط يان فمو الحكامما،، جماء، لخمرب  بمين الن مق مخمالقهم، بربماط ا يمما

 باهلل، مترب  بين ا نسان ما نسان، برباط ا خاء مالحب فو هللا.

ت ك الروالة الخمو تقمال ل ضمعفاء: شمدما وماا دكم، متصمحي  فمو اضذالء: 

ارفعاا ر موكم، متصرل فو ال ائمين: هباا من وباتكم، مت مااي المسمخعبدين: 

كمماا ممن ين حطماا قيااكم، متد اا المخجبرين: ين انزلماا ممن  رمشمكم، مح

 كبريائكم.

الن ٱتقال ل غ ياء:  ن مَّ اتُوهُم م ن ء  ن }و  لُُم َّللَّ ات ى   من يماالكم. [33]ال ار:  ٱلَّ ني  ء 

 .(29)«من بطأ به :لمه لم يارع به نابه»متقال ل مخفاخرين: 

                                        

مها ماوا ة   مية تخحد   من « فقه الجهاا»القيم  يمشك شين ا من ا نخهاء من كخابه (28)

 الجهاا من كل جاانبه، نسأل هللا ين يعي ه     أتمامه.

 (  ن يبو هرير .2699رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (29)
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 .«أنما ينخم يجراء الشعب، ميم اء الحق»متقال ل حكا : 

كأسةنا  المشةا الواحةد  ال فضة  النا  سواسةية »متقال ل  اش جميعًا: 

 .(30)«لعرب  :لج أ:وم  وال ۡلبيض :لج أسوه إال بالعقوى

 بد ل روالة الحقة من خصا : ال

بممد ين يكممان لهمما خصمما  معانممدمن،  مثممل هممذه الروممالة الثاريممة الشممام ة: ال

مي داء مكابرمن، يدافعان  ن مصالحهم، مي افحان  ن نفماذهم، ميحماربان 

فع م  المسم م: ين يعمد ...  ممن احخكماه، مال مفمر ممن صمدا   ن باط هم، فى بد

العممد ، ميأخممذ الحممذر، ميشممهر ومميف الحممق، ميحمممل معممال الخطهيممر، ليهممد  

صممرم  الباطممل، ميثممل  ممرمش الجبممرم،، ميطمممس معممالم الط يممان، مياطممد 

 ا ائم الحرية ل عقائد ك ها، حخ  ال تكان فخ ة ميكان الدين ك ه هلل.

ال   مم  المسمم مين كممما كخممب   مميهم الصمميا ، ميمممرهم لهممذا كخممب هللا القخمم

ةةيل ة  بالجهماا كممما يمممرهم بخقممااه:  سن اْ إنل ُيةةهن ٱُلو  ٱُبع  ُةةو  نُةواْ ٱتَّقُةةواْ ٱَّللَّ  و  ام  ين  ء  ةةا ٱلَّةة ن أ يُّذ 
}ي   

دُواْ فن  س بنيلنهۦن ل ع لَّلُُم تُُللنُحو    ذن ج    .[35]المائد :  و 

ةا }داء صارًخا فقمال: مناا، المخثاق ين  ن الجهاا ن ةا ل ُلةُم ي   أ يُّذ  نُةواْ م  ام  ين  ء  ٱلَّة ن

ةةن   ةن ٱلةةدُُّني ا من ي و  ةةيعُم بنةةٱُلح  ضن ه أ ر  ن ٱثَّةةاق ُلعُُم إنل ةةج ٱُۡل ُرضن ةةبني ن ٱَّللَّ ةةُرواْ فنةة  س  إنٱ ا قنيةة   ل ُلةةُم ٱنلن

ةن ٱلدُُّني ا ي و  ُل ٱُلح  ع   ا م  ةنه ف م  ر  ةن إنالَّ فن   ٱُۡل خن ر   .[38]الخابة:  ق لنيٌ   ٱُۡل خن

بُ }ثمم حمذرهم  اقبمة الخنمماذل مالقعماا:  ُل إنالَّ ت نلنةُرواْ يُع ةة  ن ي ُاةةع ُبدن ةا و  ة  ابتا أ لنيم  لُُم : 

واُ  ال  ت ُضةةرُّ كُُم و  َ ُيةةر  ةةا  ةةيُ ق ُومت ٱ    ه  ةة ُ ۗا و  ُ : ل ةةج  ُكةة  ن ه  يٌر َّللَّ . ثممم ا مما [39]الخابممة:  ٖء ق ةةدن

                                        

أوممم ااه : «المسممم د»(  مممن رجمممل ممممن الصمممحابة، مقمممال منرجممماا 23489رماه يحممممد ) (30)

 صحي .
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ةدُواْ بئمة  اممة فقمال: الجميع ا ما  شمام ة، م بمأهم تع ذن ج   ثنق ةاال  و  ةا و 
ل اف  }ٱنلنةُرواْ خن

لُُم  أ نلُان لنلُُم و  ُير  لَّلُُم إن  ُكنعُُم ت ُعل ُمو   فن  س بني ن بنأ ُمو   لنلُُم خ 
نه ٱ    .[41]الخابة:  ٱَّللَّ

 ال اية من الجهاا:

لمميس جهمماا المسمم م لممدنيا يصمميبها، يم ير  يسممخعمرها، يم ومماق يفخحهمما 

عة، يم م طقممة ي شممر فيهمما نفمماذه، يم لعصممبية ي صممرها، يم لشممهر  ي شممدها، لسمم 

فو ذاته، مفو وبي ه مابخ اء مرضماته، « فو هللا»ملكن جهااه كما يمره القر ن 

 مأ ىء ك مخه.

فقممال: يمما روممال هللا! الرجممل  صمم   هللا   يممه مومم م  جمماء رجممل ألمم  ال بممو 

فممأيهم فممو ...  يقاتممل ل ممذكر، مالرجممل يقاتممل ل م مم م، مالرجممل يقاتممل ليممر، مكانممه

مةةن قاتةة  لعلةةو  كلمةةة هللا هةة  العليةةا فذةةو فةة  سةةبي  »وممبيل هللا، فقممال: 

 .(31)«هللا

 غايا، مرفاضة:

أنممه لمميس غاضممبًا مال مسممخعمًرا، ملك ممه حامممل شممع ة ال ممار ألمم  ا نسممانية، 

 «.ها اجخباكم»ره هللا ليكان اا و حقه، مهااي خ قه، مصدق هللا اخخا

جعل هللا الجهاا من روالة المس م، ملم ير  م مه بمبعا الجهماا، يم بق يمل 

« مجاهممدما فممو هللا حممق جهممااه»مممن الجهمماا، ملك ممه يمممره بالجهمماا حممق الجهمماا 

 ليشممممل كمممل يلممماان الجهممماا المسمممخطاع: جهممماا الق مممم مال سمممان، جهممماا الحجمممة

 مالبرهان، جهاا السيف مالس ان، جهاا ال فس مالمال.

                                        

(  من يبمو 1904(، ممسم م فمو الجهماا )7458الخاحيمد ) مخفق   يه، رماه البناري فو (31)

 (.1243) «ال  ل  مالمرجان»ماو . مانظر: 
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يبذل المسم م مما فمو طاقخمه، ميفمرف مما فمو جعبخمه. فمإن  ماش  ماش كريًمما 

ل ُذةُم و  }حميدًا، مأن مما، مما، شمهيدًا  ة َّ أ ُ:م   ن ف ل ةن يُضن ةبني ن ٱَّللَّ ين  قُعنلُةواْ فنة  س   4ٱلَّة ن

ُِ ب ال ُذُم س ي ذُ  يُُصلن ُم و  يذن يُدُ  5دن ف ذ ا ل ُذُم و  نَّة  : رَّ لُُذُم ٱُلو   .[6 - 4]محمد:  خن

ذلكم هم شأن المس م مع ي داء هللا مخصا  الحق، م طقة معهم هما الجهماا، 

مالجهمممماا محممممده، لمممميس م طممممق المداه ممممة مالمهاانممممة، مال م طممممق المحااثممممة 

مالمفامضة، مأنما ها م طق يرا     المعخدين بالكخيبمة ال بالكخماب، مبالسميف 

 بالق م، مبالدماء ال بالمداا، مبضربا، الن اجر ال بصيحا، الح اجر.ال 

 السيف يصدق أنباء ممن الكخمب

 

 فو حده الحد بمين الجمد مال عمب

    هذا الضاء فافقمه رومالخك ييهما المسم م، مفمو نمار هماتين ا يخمين حمدا  

  ىقخك باهلل مال اش.

  }ٱُرك عُواْ  ىقخك باهلل الركاع مالسجاا مالعباا  
ٱُسُودُواْ  بَّلُُم و   و   .ٱُ:بُدُواْ ر 

ُير  ل ع لَّلُُم تُُللنُحو   و  } ىقخك بالمجخمع فعل النير   .ٱُفع لُواْ ٱُلخ 

دُواْ فن  } ىقخك بأ داء هللا الجهاا محق الجهاا  ذن ج   ا و  ذ اهن ََّّ جن ن ح   .ٱَّللَّ

ن المسم م مبهذا الميزان الدقيق زن أوى  المسم مين، مأيممان المم م ين، فشمأ

 ين يكان له فو كل ميدان  مى مفو كل مجال أنخاًجا مفو كل ناحية نشاًطا.

هممما فمممو الميمممدان الرمحمممو: خاشمممع  ابمممد راكمممع وممماجد، مفمممو الميمممدان 

االجخما و: م خه نافع بار خير، مفو الميدان العسمكري: بطمل مجاهمد مج مدي 

 م اضل، مفو كل ميدان رافع الراية محامل ال ااء.
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 وى :ليس من ا 

فإذا ريي  جما ة كل همهم: الركاع مالسجاا، مالخسبي  مالخحميد، ملكم هم 

ي ف ان فريضة الجهاا، ميهم مان قضمية ا ومى ، فقمل لهمم: ممن لمم يهمخم بمأمر 

 المس مين ف يس م هم.

مأذا رييممم  جما مممة يق عمممان ممممن ا ومممى  بمممأااء بعممما النمممدما،، مفعمممل 

لسمخم بالمسم مين الصمااقين، مأذا رييم  النيرا،، ميهم ان  باا  هللا فقل لهمم: 

جما ة يقالان: الاط ية الاط ية، الجهاا الجهماا، ملكم هم ال يعمرفهم المحمراب 

  ابدين، مال يعرفهم هللا خاشعين، فقل لهم: لسخم بالمس مين الصااقين.

مرضمممو هللا  مممن يصمممحاب رومممال هللا مممممن تمممبعهم بإحسمممان، فقمممد فقهممماا 

بها كل ا يمان، ممهباا لها كل ما يم كان من نفمس روالخهم حق الفقه، م م اا 

 مجهد ممال.

ةةيال  }كمماناا فممو المحاريممب، مالمسمماجد بمماكين خاشممعين،  ةةانُواْ ق لن ةةا ك  ةةن  ٱلَُّيةة ن م   م ن

عُو    بن  17ي ُذو  ارن ُهةُم ي ُاةع ُ لنُرو   و  ةن  أ :ُ }، [18، 17]المذاريا،:  ٱُۡل ُسح  يُةن ُذُم ت لنةيُض من

ةةا  مَّ ن ٱلةةدَُّملن من ةةَّ  ةةن  ٱُلح  فُةةواْ من متممر،  ىئممم الجممد مالحممزن   مم   [83]المائممد :  : ر 

ةر  }مجاههم، مما اوخقر فو ق ابهم من خما  هللا،  إنٱ ا إنٱ ا ٱُكن ل ةُت قُلُةوبُُذُم و  جن ُ و  ٱَّللَّ

ُم  ب نذن : ل ج  ر  ا و  ن  اه ُتُذُم إنيم   عُهُۥ َٰ  اي   ُم ء  كَّلُو   تُلني ُت : ل ُيذن  .[2 ]اضنفال:  ي ع و 

يممما فممو المجخمممع فكمماناا يوممنياء رحممماء، محسمم ين كرممماء، يحسمم ان ألمم  

الجممار، ميطعمممان المسممكين، ميكرمممان اليخمميم، ميقممرمن الضمميف، بممل كمماناا 

يطعمان من حرمهم، ميصم ان ممن قطعهمم، ميبمذلان لممن مم عهم، ميحسم ان 

، أل  من يواء أليهم، ميجاامن بالشوء، مهم يشد حاجة أليمه، حخم  نزلم   يما
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يُطُ }الكخمماب العزيممز تسممجل لهممم هممذه الممم ثر العظيمممة  ُمةةو   و  ٱلطَّع ةةا   : ل ةةج  ُحب نةةهۦن عن

ا  يرت أ سن ا و  ي عنيم  ا و  ين  ُالن ا نُطُ  8من ا إننَّم  ال  ُهةُلورت ا ء  و  ةز  ةنلُُم ج  يةدُ من ن ال  نُرن ُجةهن ٱَّللَّ ُمُلةُم لنو   9عن

ب نن ةةا ي ُو  ةةن رَّ ةةاُف من ةةا إننَّةةا ن خ  ةةا : بُوس  ا مت يةةر  يُةةؤُ }، [10 - 8]ا نسممان:  ق ُمط رن  ثنُرو   : ل ةةج   و 

مُ  ذن ئنك  هُُم ٱُلُمُللنُحو   أ نلُان
هۦن ف أُْول    َِّ ن ُلان م ن يُو   ُه  و 

ة ه ُم خ ص اص  ل ُو ك ا   بنذن ]الحشمر:   و 

9]. 

مكاناا فو الميااين: يبطااًل م امير. يهجم يحدهم   م  صمفا  العمدم مهما 

، ميطعممن بممالرم  فممو صممدره في فممذ مممن ظهممره (32)يمم  الج ممةيقممال: أنممو يشممم ر

، ميسمممع  ألممم  لقممماء المممما، ركًضممما، ميخ قممم  (33)فيقمممال: فمممز، مرب الكعبمممة

لُ }الضربا، مبخسًما مها يرتل:  : ون ن لنع ُرض ج  و  ب   .[84]طه:  ُت إنل ُيك  ر 

هكذا كان رجال ا وى  اضملان، كاناا كمما مصمفهم النصما  ماضنصمار: 

ةةدَّا ُء : ل ةةج } يممل مفروممان ال هممار بممل كممما مصممفهم هللا رهبممان ال ةةا ُء أ هن م  ٱُلُللَّةةارن ُرح 

ةُن  م م ن اهُُم فنة  ُوُجةوهنذن ةيم  اق سن ن  ُضةو   رن ن و  ن  ٱَّللَّ ا ي ُبع  ُو   ف ُضال  م ن د  ا سُوَّ ُذُم ُركَّع  ى  ب ُين ُذُمق ت ر 

ةنه  ى  ث لُُذُم فن  ٱلعَُّور  لنك  م 
َ  ه ةطُ أ ث رن ٱلاُُّووهنه ٱ   ُرعٍ أ ُخةر  ية ن ك ةز  نون ةث لُُذُم فنة  ٱُإن م  اُۥ   ةۥ ف  هُ   و  ر  اَٰ 

ُم ٱُلُللَّار   يظ  بنذن اع  لني  ن رَّ َُّ ٱلزُّ ى  : ل ج  ُسوقنهۦن يُُعون  .ف ٱُسع ُ ل ظ  ف ٱُسع و 

 مثال ل م من الجامع لكل هذه الصفا،:

رحيممة  ت ك هو يمصافهم: شد  صارمة     يهل الكفر مالعدمان، مرحممة

بأهمممل ا يممممان، مركممماع مومممجاا يبخ مممو بهمممما فضمممل هللا مرضممماانه، منمممما 

                                        

القائل ها: ينس بن ال ضر فو يحد حين لقيه وعد بن الربيع فقال: يا وعد أنو ضجد ريم   (32)

 (.3/81البن هشا  )« السير  ال باية»الج ة امن يحد. انظر: 

البمن هشما  « السمير  ال بايمة»فاجعمة بئمر معانمة. انظمر:  القائل ها حرا  بن م حان فمو (33)

(3/206.) 
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 منضاأ يعجب الم م ين مي ين الكافرين.

مثممل الممم من « جعفممر بممن يبممو طالممب»ميخمثممل يممما   ي ممو فممو هممذا المقمما  

الشديد الرحيم، العابد المحسن المجاهد، فقمد فمر بدي مه ألم  الحبشمة، فكمان يميمر 

  ال جاشو فكمان نعمم السمفير ال بمق، مقمري   يمه القمر ن، المهاجرين بها، محاا

 ما اه أل  ا وى ، فكان نعم الدا ية المن ش الفقيه.

يبمما »مكممان فممو المسمم مين جمماااًا كريًممما ممممدًحا، مكممان لكرمممه يقممال لممه 

  حسانه أليهم.« المساكين

ف ممما كممان يمما  م تممة مثىثممة  ال  مممن المسمم مين يحمماربان مممائخو يلممف مممن 

م ، منصار، العرب، فو غير يرضمهم، ماوخشمهد زيمد بمن حارثمة، فخمال  الر

القيمماا  جعفممر، مقاتمممل قخممال اضبطمممال، مثبمم  ثبممما، الجبممال. قمممال يحممد شمممهاا 

المعركممة: مهللا لكممأنو ينظممر ألمم  جعفممر حممين اقممخحم  ممن فممرش لممه شممقراء، ثممم 

  قرها، ثم قاتل القا  حخ  قخل مها يقال:

 يممممما حبمممممذا الج مممممة ماقخرابهممممما

 

 طيبممممممممممة مبممممممممممارا شممممممممممرابها

 مالممممرم  رم  قممممد انمممما  ممممذابها 

 

 كممممممممممافر  بعيممممممممممد  ينسممممممممممابها

 ا  ا ضرابذ  ل  إ  لقيعذ : 

رم، الم رخممان ميصممحاب السممير: ين جعفممر يخممذا ال ممااء بيمي ممه فقطعمم ، 

فأخممذه بشممماله فقطعمم ، فاحخضمم ه بعضممديه حخمم  قخممل، فأثابممه هللا بممدل يديممه 

رأيةت جعلةر بةن »:   يمه السمى  ج احين يطير بهما فو الج ة حي  يشاء قال 

أبةة  ۡالةةَّ يطيةةر فةة  الونةةة ٱا جنةةاحين يطيةةر بذمةةا حيةة  يشةةاء مضةةرجة 
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ممن يجمل ذلمك وممو جعفمر الطيمار. ملمما قخمل مجمد فمو  «بالدماء (34)هقواهم

جسممده بضممعًا متسممعين ممما بممين ضممربة، مطع ممة، مرميممة، لمميس شمموء م همما فممو 

 .(35)رضو هللا   هابره 

خمممدي، مبهممذه اضضممااء الم م مممة قييهمما المسمم مان: بهمممذه البطمماال، الفممذ  ن

ال ف مة  من رومالخ ا  نهخدي، مفو همذه السمبيل الم يمر  يجمب ين نسمير، يمما همذه

 السامية، متارين ا المجيد، مماجب ا العظيم، يما ين يظل الحال كما نر،:

 مس مان مهم ال يركعان مال يسجدمن.

 مس مان مهم  ن فعل النير معرضان.

 مس مان مهم  ن الجهاا قا دمن مخن فان.

فهذا ما ال يرضاه هللا مرواله مالم م مان. فمإل  هللا ألم  هللا ييهما ال ماف ان، 

مألمم   مممل النيممر مخيممر العمممل ييهمما اضنممانيان، مألمم  الجهمماا ييهمما القا ممدمن، 

قُة ن }مأل  ا وى  الحقيقو ييها المسم مان  ُسةولُهُۥ و  ر  ل ُلةُم و  ُ : م  ى ٱَّللَّ ةي ر  لُةواْ ف ا  ٱُ:م 

نُو    ٱُلُمُؤمن  .و 

* * * 

                                        

قااا  الطيمر: مقماايم ريشمه، مهمو  شمر فمو كمل ج ما ، مالااحمد  م هما تسمم : قااممة.  (34)

 (.219« )منخار الصحا »انظر: 

 (.4/25البن هشا  )« السير  ال باية»ل مزيد من تفاصيل هذه المعركة النالد  انظر:  (35)
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(2) 

 (36)حاجات ا أل  رجال

الحمد هلل، نحمده منسخعي ه منسخهديه، منعاذ به ممن شمرمر ينفسم ا موميئا، 

 ي مال ا، من يهد هللا فى مضل له، ممن لم يجعل هللا له ناًرا فما له من نار.

يحمده وبحانه ميتاب أليه، مي من بمه ميتاكمل   يمه. ميشمهد يال ألمه أال هللا، 

لممه، القممائم   مم  كممل نفممس بممما كسممب ، مالع ممم بأوممرارها مأن  محممده ال شممريك

َ لُةةوٌر و  }خفيمم ،  اْ أ  َّ ٱَّللَّ   ٱُ:ل ُمةةو   و 
ةةلُُم ف ٱُحةة  ُرواُه ةةا فنةة   أ نلُان اْ أ  َّ ٱَّللَّ  ي ُعل ةةُم م  ٱُ:ل ُمةةو 

لنيم    .[235]البقر :  ح 

ميشممهد ين محمممدًا  بممده مرومماله. كممان يشممد ال مماش مراقبممة لربممه، ممحاوممبة 

يةا أيذةا النةا  توبةوا إلةج »ل فسه، ممع ذلك كان يقال ضمخه مع ًمما ممرشمدًا: 

 .(37)«هللا فإن  أتوب إليه ف  اليو  مائة مرة

ين  ف  }صمم اا، هللا موممىمه   يممه، مرضمماان هللا   مم   لممه مصممحابخه،  ٱلَّةة ن

ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُ  ُرواُ و  ن ص  ُرواُ و  : زَّ نُواْ بنهۦن و  ام  ع هُ ء  ل  م   .[157]اض را :  نزن

مرضاان هللا  ن الدا ين بد اته، السالكين ومبي ه، المجاهمدين جهمااه ألم  

 يا  الدين.

                                        

مهو أحد، المقماال، « يم ية  مرية يم حاجخ ا أل  رجال»لفضي ة الشي  مقالة بع اان:  (36)

طبعممة اار الشممرمق، ط. «. مممن يجممل صممحا  راشممد »مالبحمما  الخممو جمعهمما فممو كخابممه: 

  .2001اضمل  

 (  ن اضغر  المزنو.2702رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (37)
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 فيا ييها ا خا  المس مان: ... يما بعد

 يم ية  مرية:

مع جما ة ممن يصمحابه فمو أحمد، امر المدي مة  رضو هللا   هج س  مر 

ين تمخ م، همذه المدار فضمة ينفقهما فمو  فقمال بعضمهم: يتم م ...  فقال لهمم: تم ماا

يتم   ين تمخ ، هذه الدار ذهبًا ينفقمه فمو ومبيل هللا، مقمال  :وبيل هللا، مقال  خر

يتم   ويافًا مرماًحا يمد بها المجاهمدين. مقمال  ممر النبيمر بمما تحخاجمه  : خر

الد اا، مال هضا،: يما ينا فإنو يتم   ين تمخ م، همذه المدار رجمااًل مثمل: يبمو 

بيد  الحراأ، موالم مال  يبو حذيفة، ممعاذ بمن جبمل، فأومخعم هم فمو طا مة  

 هللا.

مأذا كان ل ا نحن ين نخم   شيئًا فإن ا نخم   لهذا الشرق المضيع رجمااًل ممن 

 ه الء.

مممن الرجممال المصممابي  الممذين 

 هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 كممأنهم مممن نجمما  حيممة صمم عاا

 يخىقهم نمارهم، ممن يي ناحيمة 

 

م يقب ممممم  ت ظمممممر فمممممو يخىقهممممم

 وممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممطعاا

 

 مقاما، القا  فو اضمة ا وىمية:

نحن يب اء الشرق ا وىمو، نعيش فو بقعة لع ها يخصمب بمىا هللا يرًضما، 

مي ممدلها جممًاا، ميطيبهمما هممااء، ميصممفاها شمًسمما، مي ظمهمما ماقعًمما، ميكثرهمما 

، ملا ين هللا جمع ال اش فمو (38)امخىء بالمعاان المذخار ، مالثرما، الم ثار 

                                        

تحمم  « اضمممة ا وممىمية ... حقيقممة ال مهممم» انظممر ممما ذكممره فضممي ة الشممي  فممو كخابممه: (38)

(، ممما بعمدها طبعمة مكخبمة مهبمة ط. اضملم  35)ب « مقاما، القا  فو اضممة»  اان: 

1995.  
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ماحد، مخيرهم بين اضقطار مالبىا مما اخخرنما يفضمل ممن الماقمع المذي صعيد 

نعيش فيه، ملكن الذي ي قص ا شوء  خر غير معاان الحديد مال حماش، مال ماز 

 مالبخرمل، أنه معدن غال نفيس ها: معدن الرجال!!

 الرجل الحقيقو يواش كل أصى :

،، مرم  الرجممل همما أكسممير الحيمما ، ممحممار ا صممى ، م ممماا ال هضمما

المد اا،، ي مد مما شممئ  ممن معاممل ل مذخير  مالسممى ، ف من تقخمل اضومم حة أال 

بالرجل المحارب!! مضع مما شمئ  ممن القماانين مال ماائ  فسمخظل حبمًرا   م  

مرق ممما لممم تجممد الرجممل الممذي ي فممذها!! مضممع ممما شممئ  مممن بممرامه ل خربيممة 

ه!! مينشم، مما شمئ  مالخع يم ف ن ي  و البرنامه أال بالرجل المذي يقما  بخدريسم

 من لجان ف ن ت جز مشرمً ا أذا حرم  الرجل ال يار!!

 ذلك ما يقال الااقع الذي ال ريب فيه.

أن القا  ليس  فو حد السى  بقدر ما هو فو ق ب الج دي، مالخربية ليسم  

فممو صممفحا، الكخمماب بقممدر ممما هممو فممو رم  المع ممم، مالعممدل لمميس فممو نممش 

لقاضمو، مالسمر ة ليسم  فمو تكماين ال جمان القانان بقمدر مما هما فمو ضممير ا

 بقدر ما هو فو حماوة يصحابها.

 رجالة مرجالة:

أن رجمًى ماحممدًا قمد يسممامي مائمة، مرجممًى قمد يمماازي يلفًما، مرجممًى قمد يممزن 

 بل قال قائل:« رجل ذم همة يحيو يمة»شعبًا. مقد قيل: 

 لممممممميس   ممممممم  هللا بمسمممممممخ كر

 

 ين يجممممممع العمممممالم فمممممو ماحمممممد

رم، الخاري  ين  مرم بن العاب جاء يفخ  مصر، ميطرا ا مبراطاريمة  
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الرممانية من هذا الب د العريق بجيش صم ير؛ يخكمان ممن يربعمة  ال  ج مدي، 

ثم بع  أل   مر يط ب م ه مداًا، فأرول أليه  ممر بأربعمة  ال  رجمل،   م  

اث مما    مبريومهم يربعمة رجمال.  مد  مممر كمل ماحمد مم هم بممألف، محي ئمذ ف من ي  

 ...   شر يلفًا من ق ة

ملكن ما ها الرجل  همل هما المذكر البمالغ ممن ب مو ا نسمان  أذن فمما يكثمر 

 الرجال!!

 الرجالة ليس  بالسن:

أن الرجالة ليس  بالسن المخقدمة، فكم شي  فو ون السبعين مق بمه فمو ومن 

ا السابعة، يفر  بالخافه، ميبكو   م  الحقيمر، ميخط مع ألم  مما لميس لمه، ميقمب

    ما فو يده، حخ  ال يشركه فيمه غيمره، فهما طفمل صم ير؛ ملك مه ذم لحيمة 

 مشارب.

مكممم مممن غممى  فممو مقخبممل الصممبا، ملك ممك تممر، الرجالممة المبكممر  فممو قالممه 

 م م ه، مخ قه متفكيره.

فمو طريمق، مث مة ممن الصمبيان  رضمو هللا   مه«  مر»مر يمير الم م ين 

فثب  فو مكانه امن أخاانمه، «  بد هللا بن الزبير»ي عبان فهرملاا هاربين أال 

فقممال لممه  مممر: لممماذا مقفمم  يمما غممى   ملممم تعممد مممع يصممحابك. فقممال: يمما يميممر 

الم م ين لم يقخمر  ذنبًما فأخما  م مك، ملمم تكمن الطريمق ضميقة فأمومعها لمك: 

 .فأ جب به  مر، ميث     يه

مجاء مفد أل  يحمد الن فماء، فقمدماا فخم  يافعما يمخك م ب سمانهم. فقمال الن يفمة: 

ليخقد  من ها يون م ك. فقال: يا يمير الم م ين لا كمان اضممر بالسمن لكمان فمو 
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اضمة من ها يملم  م مك بالنىفمة. ملكمن أذا  تم  هللا الممرء لسمانًا الفًظما، مق بًما 

 حافًظا، فقد اوخحق الخقد  مالكى .

 يملئك لعمري هم الص ار الكبار، يما اليا  فما يكثر الكبار الص ار!

 الرجالة ليس  بالجسم:

مليسممم  الرجالمممة بضمممنامة الجسمممم، فمممالمرء بأصممم ريه ق بمممه ملسمممانه، ال 

بضممنامة جثمانممه. مممماذا ت خفممع اضمممم بأجسمما  الب ممال ميحممى  العصممافير  مممما 

 «.ال نل، مما يدره ما الدخلتر، الفخيان ك»يحكم المثل العربو الذي يقال: 

أ ُيةة}مقممد حممدث ا القممر ن  ممن جما ممة مممن الم ممافقين فقممال:  إنٱ ا ر  بُةةك  و  ع ُذُم تُُعون

 ي ُحا ةبُو   ُكة َّ ك أ نَُّذمُ }، ممع هذا يقال   هم [4]الم افقان:  أ ُجا اُمُذُم 
ق ةنَّد ة   ُخُشةَّ  مُّا 

ُم  ٍة : ل ُيذن ُيح   .[4]الم افقان:  ص 

تو الرجل العظيم السممين   مد هللا يما  القياممة فمى أشريف: يمفو الحدي  ال

ةيُم ل ُذةمُ }اقمر ما أن شمئخم قمال هللا تعمال : ...  يزن   د هللا ج ما  بعاضمة  ف ةال  نُقن

ا  َُٰن  ةن و  م  [105]الكهف:  ي ُو   ٱُلقني  
(39). 

كان  بد هللا بن مسعاا قصير القامة، نحيف الجسد، فري، بعما الصمحابة 

صم   هللا   يمه فقال ال بو ...  يه مهما اقيقخان هزي خان. فضحكاا م هاياًما واق

: ص   هللا   يمه موم م  قالاا: من اقة واقيه، فقال  «مما تضحلو ؟»: مو م  

 .(40)«وال ي نلا  بيدا لذما أثق  ف  الميزا  من أحد»

                                        

( 2785(  ن يبو هرير ، ممسم م فمو صمفة القياممة )4729رماه البناري فو الخفسير ) (39)

  ن يبو هرير .

صمحي  ل يمره، مرماه : «المسم د»جماا (  ن ابن مسعاا، مقال منر3991رماه يحمد ) (40)
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 ليس  الرجالة بالمظهر:

ين ةةر إلةةج صةةوركم إ  هللا ال »مليسمم  الرجالممة بالفنامممة مالمظهممر، فممـ 

ورب أهع  مدفوع باۡلبواب لو أقاةم :لةج »، (41)«وللن ين ر إلج قلوبلم

 .(42)«هللا ۡلبرا

 مالمرء ب اابه ال بثيابه، مالسيف بجاهره ال بجرابه، مرحم هللا القائل:

   مممو ثيممماب لممما ي مممااي لبيعهممما

 

 بف ممس لكممان الف ممس ممم هن يكثممرا

 مفممميهن نفمممس لممما تقممماش بمث هممما 

 

كانممممم  ي مممممز نفممممماش المممممار، 

 ميكبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا

 

 مليس  الرجالة بالمال:

ملميس »مليس  الرجالة بال    مالمال. فرب غ و فقير، مرب فقير غ مو، 

 .«ال     ن كثر  العر  أنما ال    غ   ال فس

 أن ال  ممممو همممما ال  ممممو ب فسممممه

 

 ملمما ينممه  مماري الم اكممب حمما 

 ممما كممل ممما فمماق البسمميطة كافيًمما 

 

 مأذا ق عمم  فممبعا شمموء كمما 

 الرجالة بالم صب مالجاه: ليس  

فكمممم ممممن ينممماش يخالمممان م اصمممب ...  مليسمم  الرجالمممة بالجممماه مالم صمممب

كبر،، ميديرمن ي مااًل، ميريوان مصانع، ميخق دمن مزارا،، ملكن ذلمك لمم 

يم ع يحدهم ين يح و هامخمه فمو ومبيل ارجمة يرتقيهما، يم يضمحو بكراممة فمو 

                                                                                             

 (.12/113(، مابن يبو شيبة )8453) «الكبير»الطبرانو فو 

إ  هللا ال ين ةر إلةج »(  ن يبو هرير ، مفو رماية 2564رماه مس م فو البر مالص ة ) (41)

 .«أجااهكم وال صوركم وللن ين ر إلج قلوبلم

 (  ن يبو هرير .2622رماه مس م فو البر مالص ة ) (42)



 47 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 وبيل زلف  أل  رئيس.

 اوهم، م    م ازلهم مانحط  هممهم.كبر، م اصبهم مص ر، نف

 الرجالة الحقيقية:

ليسممم  الرجالممممة بالسممممن، مليسمممم  الرجالمممة بالجسممممم، مليسمممم  الرجالممممة 

بالمظهر، مليسم  الرجالمة بالممال، مليسم  الرجالمة بالم صمب، ملميس يقماش 

مأنمما الرجالمة الحقمة: قما  نفسمية ...  الرجل بااحد من همذه المقماييس العرجماء

  معمالو اضممار، مترفعمه  من وفاومفها، قما  تجع مه كبيمًرا تحمل صاحبها   م

 فو ص ره، قايًا فو ضعفه، غ يًا فو فقره.

قمما  تحم ممه   مم  ين يعممر  حقممه فيط بممه  زيممًزا كريًممما، ميعممر  ماجبممه 

في ايممه من ًصمما يمي ًمما، ماجبممه نحمما نفسممه، ماجبممه نحمما ربممه، ماجبممه نحمما بيخممه، 

جبمه نحما يمخمه. يعي مه   م  يااء همذه ماجبه نحا مجخمعه، ماجبه نحما اي مه، ما

قيممق، مشمعار رقيممق، مأيممان  ميممق، مضممير يقممن، مخ ممق االااجبما، أاراه 

 مخين.

مالرجالممة فممو ا وممى  ربيبممة ا يمممان بمماهلل، مقري ممة الطا ممة هلل، فا يمممان 

محده ها الذي يص ع معانو الرجالة، ميربمو يخمىق البطالمة، ميطبمع الم فس 

 بعدها  ن وفاوفها.    معالو اضمار، مي

 يين ت شأ الرجالة 

مفممو ظممىل  بمماا  هللا، مبممين جممدران المسمماجد الناشممعة، يخربمم  الرجممال 

ُ }فنة  بُيُةوٍت أ ٱن   ٱالم م ان الصااقان، مقمد مصمف هللا رماا المسماجد فقمال:  َّللَّ

ٱأ   تُرُ  ن و  ةةا بنٱُل ُةةدُو  ُِ ل ةةهُۥ فنيذ  ةةب ن ةةا ٱُسةةُمهُۥ يُا  يُةةُ ك ر  فنيذ  ةةالن ف ةةل  و  ُم  36ُۡل ص  ةةيذن ةةال  الَّ تُُلذن ج  رن
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ُكةرن ٱ ال  ب ُيٌل : ةن ٱن ة  و  ر  إنق ةا ن تنو   ن و  ةا ت ع ق لَّةَُّ فنيةهن َّللَّ ةافُو   ي ُوم  ةن ي خ  ك ةو  إنيع ةا ءن ٱلزَّ ةن و  ةل و  ٱلصَّ

ُر  ٱُۡل ُبص    .[37، 36]ال ار:  ٱُلقُلُوُب و 

ى  مقال:  دٌ أُس ن   : ل ةج ٱلعَُّقةو  ُاون ةنُ }لَّم  ةال   من ج  ةَُّّ أ   ت قُةو   فنيةهنه فنيةهن رن لن ي ةُوٍ  أ ح  أ وَّ

بُّو   أ     يُحن
ين  ي ع ط ذَُّرواْه رن َُّّ ٱُلُمطَّذ ن ُ يُحن ٱَّللَّ  .[108]الخابة:   و 

 الرجالة ال تع و العصمة:

ملن تجد الرجالمة فمو يج م  صمارها، ميكممل معانيهما كمما تجمدها فمو ت مك 

ى ، مرباهمما ومميد الروممل   يممه الصمممى  ال ممماذأ الرائعممة الخممو صمم عها ا وممم

 مالسى .

ال نز م ينهم كاناا مىئكة مقربين ال يعصان، مال ينطئان، ملكم هم كماناا 

بُ }أذا مسهم طائف من الشيطان  ةُرو   ت   كَُّرواْ ف ةإنٱ ا ُهةم مُّ ، فمإذا [201ض مرا : ا] صن

ُم ٱَّللَّ  ٱ ك ُرواْ }تارطاا فو فاحشة يم ظ ماا ينفسهم  ة ُنُوبنذن ] ل  ممران:  ف ٱُسع ُ ل ُرواْ لن

 صممم   هللا   يمممه موممم م  ، مكثيمممًرا مممما جممماءما مسمممر ين ألممم  ومممرمل هللا [135

 .(43)يعخرفان بالنطايا، مي خمسان الخطهير ميطالبان ين يقا    يهم حد هللا

 ممزما، ظ مماا مخشمماقين ألمم  يخخهمما، حخمم  لمكمماناا أذا فمماتخهم غممزم  مممن ا

 يمان، ميأخذما من الجهاا بأكبر نصيب.يدفعاا ضريبة ا 

قمال: غماب  ممو ينمس بمن ال ضمر  رضو هللا   مهرم، البناري  ن ينس 

 ن قخال بدر فقمال: يما رومال هللا: غبم   من يمل قخمال قات م  المشمركين، لمئن 

ف ممما كممان يمما  يحممد »صمم ع يهللا يشممهدنو فممو قخممال المشممركين ليممرين هللا ممما 

                                        

لعل يرمع مثل لذلك ماقف ما ز اضنصاري مالممري  ال امديمة حمين يتيما ألم  رومال (، م43)

 .ص   هللا   يه مو م  هللا 
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يع مو  -  همم أنمو ي خمذر أليمك ممما صم ع هم الءمانكشف المس مان فقال لهم: ال

ثمم تقمد  فاومخقب ه  - يع مو المشمركين - مابري أليك ممما صم ع هماالء - الصحابة

فقال: يا وعد بمن معماذ، الج مة مرب ال ضمر، أنمو  رضو هللا   هوعد بن معاذ 

رومال هللا مما صم ع. قمال  ضجد ريحها من امن يحد. قال وعد: فما اوخطع  يما

ينممس: فاجممدنا بممه بضممعًا مثمممانين ضممربة بالسمميف، يم طع ممة بممرم  يم رميممة 

ثل به، فما  رفه يحد أال يخخمه بب انمه. فقمال ينمس:  بسهم، ممجدناه قد ق خل، مقد م 

ةةن  }ك مما نممر، يم نظممن ين هممذه ا يممة نزلمم  فيممه مفممو يشممباهه  ةةال  م ن ج  ننين  رن ٱُلُمةةُؤمن

ةةا :    ةةد قُواْ م  ةةدُواْ ٱص  ةةنُ َّللَّ  : ل ُيةةذ  ةةج  ن حُ هنق ف من ةةن ق ض  ةةا ب ةةدَّلُواْ ُذم مَّ م  ةةُرق و  ةةن ي نع  ن ةةُنُذم مَّ من ب ةةهُۥ و 

يال    .(44)«[23]اضحزاب:  ت ُبدن

ذلك  صر كان  يرضم ا ت بم  فيمه رجمااًل ممع المزرمع ماضشمجار، رجمااًل 

يث مميهم يكثممرمن   ممد الفممزع ميق ممان   ممد الطمممع، رجممااًل ال ي ممريهم الا ممد مال 

رُ }الا يد، رجمااًل ال يمزهيهم ال صمر، مال تحطهمم الهزيممة، رجمااًل كماناا  عٍ ك ةز 

َ  ه طُ  اُۥ ف ٱسُ   هُۥ ف    أ ُخر  ر  ةُم ٱُلُللَّةار  اَٰ  ةيظ  بنذن اع  لني  ن رَّ ةَُّ ٱلةزُّ ى  : ل ج  ُسوقنهۦن يُُعون  ع ُ ل ظ  ف ٱُسع و 

 .[29]الفخ : 

 رجالة اضمس ماليا :

نفمخش  من الرجمال كمما نفمخش  من المذهب فمو اضر ، مقمد  يما اليا  فإن ما

يابًما أنعثر فو الفي ة بعد الفي ة     الرجل بعد الرجل، مقد نذرع المبىا ذهابًما م

 فى نجد أال غثاء ك ثاء السيل!

مييممن الرجالممة فممو هممذا الممذي فقممد الافمماء ف ممدر مفقممد العفمما  ففجممر، مفقممد 

                                        

 (  ن ينس.2805رماه البناري فو الجهاا مالسير ) (44)
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ا، مفقمد صمىبخه فصمار رخماا، مفقمد اضمانة فنان، مفقد شجا خه فأصمب  جبانًم

 غيرته فأصب  يقد  امريته تراقش اضج بو     مسمعه ممر ه 

  م  كثيمر ممن  -   م  مما فميهم ممن انحمرا  - لقد كان العرب فو الجاه ية

ميعمف   مد  المذي ي شم  الماغو «  خمر »معانو الرجالة فقمد كمان فميهم مثمل 

 الم  م! مالذي يقال  ن نفسه:

بمممد، لمممو ميغممما طرفمممو أن 

 جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارتو

 

 حخممم  يمممااري جمممارتو مأماهممما

الذي تراماه اممري   من نفسمه  « بد هللا بن  بد المط ب»مقد كان فيهم مثل  

 مها فو حرار  الشباب م  فاان ال ريز ، فيجيبها بم طق الرجالة:

 يممممما الحممممرا  فالمممممما، امنممممه

 

 مالحمممممممممل ال حمممممممممل فأتبي مممممممممه

 يحممممو الكمممريم  رضمممه ماي مممه 

 

 تب ي ممممهفكيممممف بمممماضمر الممممذي 

مكان فميهم ممن يفمو بالك ممة تنمرأ ممن فيمه، مهمما ك فخمه ممن غمالو المثمن،  

 ميقال:

 مال يقمممال: نعمممم ياًمممما ميتبعهممما

 

 بممى ملمما ذهبمم  بالمممال مالالممد

فإذا كان  الجاه ية تنرأ مثل ه الء الرجال فما بال يب اء ا وى  قد فقمدما  

 يمل  خصائصهم مهو الرجالة 

 البىء:االوخعمار مراء هذا 

ما لا فخش ا  ن السر، مبحث ما  من الع مة لخبمين ل ما ين االومخعمار قمد مضمع ي

نصب  ي يه مفو مقدمة برامجه المحرمة ين يقخل رجالة المسم مين. مممن ه ما 

غزانمما بجسممد المممري  الن يعممة، منشممر المىهممو المحرمممة، مأشمما ة المسممكرا، 

د مالعمممل، مفسمم  ، مأط مماء العبمم  مالمجممان،   مم  الجممةمالمنممدرا، القات مم
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أبعماا تعماليم المدين  من المجخممع. مبهمذه لفضمي ة، مالمجال ل  بمة الرذي مة   م  ا

الطريقة انخصر فو حربه الرمحية مالفكرية مال فسية، م ب  الفسماا بالرجالمة 

 ماضخىق كما تعب  الريا  باضمراق.

 مأذا يصيب القما  فمو يخىقهمم

 

 فمممممأقم   ممممميهم مأتًمممممما م مممممايى

: ييممن الرجممال الممذين تخقمم  بهممم المكمماره، متسممد بهممم الث ممار، مليمم  شممعري 

 متص   بهم الجما ا،، مت ها بهم الشعاب، متحقق بهم ا مال !!

حمىش ياغدما مرحاا ه ا مه ماه، مارجعماا البصمر كمرتين. فهمل تمر، أال 

المقمممماهو، مرماا المىهممممو، م شمممماق النمممممر مالميسممممر، مرماا الشمممماارع 

 .(45)يا، مالرائحا،، م باا ال رائز مالشهاا، !!مالميااين، ميتباع ال اا

مال رجمال،  يشمباه الرجمال»يليس ه الء يمل  ال اش باصمف ا مما    مو: 

 .«مط ا  اضحى ، م قال ربا، الحجال

مأنمممو لخحضمممرنو ك ممممة قريتهممما لرجمممل يج بمممو ارش ا ومممى ؛ مي جمممب 

 رجال.بخعاليمه؛ ف ما وئل   ه قال: ما ي ظمه من اين لا كان له 

يجل!! اين  ظيم ملكن المس مين غير  ظماء، اين قاي ملكن يب ماءه غيمر 

 يقاياء، اين  زيز ملكن يتبا ه ليساا بأ زاء.

م سممابان أليممه، محسممابان  (46)يمما  جبمما!! ايممن لممه خمسمممائة م يممان مسمم م

                                        

همذه الصمار  القاتممة الخمو روممها الشمي  فمو شمبابه، ت يمر، كثيمًرا بحممد هللا، مقمد نماه  (45)

الشي  بهذا الخ يير فو العديمد ممن كخبمه، مضمرب شمباب الصمحا  يرمع اضمث مة ل رجالمة 

الصااقة، فامخ ، بهم المساجد مازاحم  بهم مااوم الحمه مالعممر ، متعطمر، بمدمائهم 

 . يراضو الرباط مواحا، الجهاا

 المس مان ا ن يكثر من م يار مث   م يار. (46)
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يما مهللا لا ظفر ا وى  فو كمل يلمف ممن ...    يه، ممع هذا فها ال يجد رجااًل 

لكمان ذلمك خيمًرا لمه،  - بكل مما فمو الرجالمة ممن معمان - (47)رجل ماحديب ائه ب

الممذين  «المم ي ممة»ميجممد،   يممه، مممن هممذه الجممماهير المكدوممة، مهممذه المىيممين 

يجمعهممم مزمممار متفممرقهم  صمما، همم الء الممذين كممأنهم صمم عاا مممن زجمماأ فممى 

 يسخرمن  ار ، مال يخحم ان رميا.

 ف ي  لو بهماا قاًمما أذا ركبماا

 

 ا ا غممار  فروممانا مركبانمماشمم ا

 ال يسممألان يخمماهم حممين ي ممدبهم 

 

 فو ال ائبا،     ما قال برهمان

 
* * * 

                                        

 مفيها يقال: «يا يمخو مجب الكفا »لفضي ة الشي  نداء فو قصيدته  (47)

 و إٱا ه:ت الوراح؟   هم       و  وأي  يا ألف ملي

 يونا صحاحا من صحاح       هاتوا من المليار مل 

 اح   س م ف  ك زو بذ أَ       من ك  ألف واحدتا

 (.130)ب  «نفحا، ملفحا،»انظر: 
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(3) 

 (48)الصيا  

الحمد هلل المذي ينعمم   ي ما بشمهر رمضمان، مينمزل فيمه القمر ن همد، ل  ماش 

مبي ا، من الهد، مالفرقمان، ميشمهد يال ألمه أال هللا محمده ال شمريك لمه، فمر  

يةدُ }  ي ا الصيا  تربية ل ا متهذيبًا، ال أرهاقًا متعمذيبًا  ُ يُرن يةدُ  بنُلةُم ٱَّللَّ ال  يُرن ٱُليُُاةر  و 

لن  ل ع لَُّلةُم ت ُشةُلُرو   بنلُُم ٱُلعُُاةر  و  لُُم و  ةد ى  ةا ه  لنعُل ب نةُرواْ ٱَّللَّ  : ل ةج  م  ةدَّة  و  لُةواْ ٱُلعن ]البقمر :  عُُلمن

185]. 

ميشهد ين محمدًا  بده مرواله، خيمر ممن صم   فأحسمن الصمى ، ميفضمل 

من صا  فأحسن الصيا ، مويد من جاهد فأحسن الجهاا، كمان ي بمد ال ماش هلل، 

ال اش مكان ي بمد مما يكمان ميجماا مما يكمان فمو رمضمان،  ميجاا ال اش    

حي ممما ي ممزل جبريممل يخممدارش معممه القممر ن، فهمما يجممر، بممالنير مممن الممري  

 . ص اا، هللا موىمه   يه.(49)المرو ة

                                        

لفضي ة شين ا العىممة القرضمامي كخابما، خاصمة  من الصميا ، ملعمل يكثرهما اتسماً ا،  (48)

 «العبماا  فمو ا ومى »كما ين ل شي  فمو كخابمه:  «فقه الصيا »ميشم ها يحكاًما ها كخاب: 

 ين ما الفقمه م مه. مأنمما كىًما يابيًا ب ي ًا  ن الصيا ، ملك ه ليس كىًمما فقهيًما، مأن كمان ال

همما كممى   ممن ف سممفة الصمميا ، كممى   ممن يوممرار ممقاصممد محكممم الصمميا ، مهممذه النطبممة 

تخضمممن الحكممم ماضوممرار مالمقاصممد، ألمم  جانممب أضممافا، جديممد  لممم تممذكر فممو كخمماب: 

 .  «العباا  فو ا وى »

النير، مكمان أشار  أل  حدي   بمد هللا بمن  بماش مفيمه: كمان رومال هللا يجماا ال ماش بم (49)

(، ممس م 1902يجاا ما يكان فو شهر رمضان ... مالحدي  رماه البناري فو الصا  )

 (.2308فو الفضائل )
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 فيا ييها ا خا  المس مان: ... يما بعد

 من يورار الصيا :

نُواْ كُ فيقال هللا تعال :  ام  ين  ء  ين  : ل ةيُ عنَّ  }ي   أ يُّذ ا ٱلَّ ن ةا ُكعنةَّ  : ل ةج ٱلَّة ن ةي اُ  ك م  لُُم ٱلص ن

ن ق ُبلنلُُم ل ع لَّلُُم ت عَّقُو    ٖت  183من ُعدُوه   ا مَّ  .[184، 183]البقر :  أ يَّام 

يمما معشممر المسمم مين هممذا همما شممهر النيممر مالبركممة، لقممد فممر  هللا   ي مما 

 مة، نعمر  م هما الصيا  فو رمضان، مما فرضمه أال ضومرار   يما، محكمم بال

 منجهل م ها ما نجهل، ميكشف الزمن  ن بعضها ما يكشف. ما نعر ،

 مكممممممم هلل مممممممن وممممممر خفممممممو

 

 يممممدق خفمممماه  ممممن فهممممم الممممذكو

فع ي ا يمة ا وى  ين نخأمل حكمة هللا ممن مراء همذا الجماع مالعطمش، مين  

 كما اشخهاه ال اش.ال  ندره وره تعال  فو الصا ، حخ  ن ايه كما يرااه هللا،

 الصا  تقاية ل رم :

ملن نسخطيع ين ندره ور هذا الصا ، أال أذا يارك ا ور همذا ا نسمان، فمما 

 ا نسان  مما حقيقخه 

هل ها هذه الجثة القائمة، مهذا الهيكل الم خصمب  همل هما همذه المجما مة 

من اضجهز  مالنىيا مال حم مالد  مالعظم مالعصب  أن كان هذا هما ذلمك فمما 

 !!(50)رهيحقره مما يص 

لميس ا نسمان هما ذلمك الهيكمل المحسماش، أنمما هما رم  وممامي، ...  نعمم

                                        

قمارن فيهما  «ا يممان مالحيما »لفضي ة شين ا العىمة القرضمامي كمى  طيمب فمو كخابمه  (50)

ا يممان »بين نظر  الماايين لإلنسان منظر  الم م ين له. انظر الكخماب الممذكار، فصمل: 

 (، مما بعدها. مكخبة مهبة. 57)ب  «مكرامة ا نسان
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 يسكن هذا الجسم اضرضو، مور من الم  اض    فو غى  من الطين.

ليس  حقيقة ا نسان أال همذه ال طيفمة الربانيمة، مالجماهر  الرمحانيمة، الخمو 

يما ها هللا فيه، بها يعقل ميفكر، مبها يشعر ميخذمق، مبها يدبر م مك اضر ، 

سمجد  ا ، ال لمما تميخط ع أل  م كا، السماء، ممن يج ها يمر هللا المىئكمة ين 

ةن   ق ةال  إنٱُ }فيه ممن حممأ مسم ان، مطمين معجمان  ا م ن ةَُّۢ ب ش ةر  لن ةةن إنن نة  خ   ئنل 
ل    بُّةك  لنُلم  ر 

يٖن  يُ ف إنٱ ا س   71ۡن ين  وَّ دن ون وحن  ف ق عُواْ ل هُۥ س   ن رُّ ن ل ُخُت فنيهن من  .[72، 71]ب:  عُهُۥ و 

ذلكم ها ا نسان، رم    اي مجسد وف و، فالجسمد بيم  مالمرم  صماحبه 

لممم ين ممق البيمم  ل فسممه، مال مومماك ه، مالجسممد مطيممة مالممرم  راكممب مسممافر، م

المطيممة لممذاتها، ملكممن البيمم  لمصمم حة السمماكن، مالمطيممة ل ايممة الراكممب، فممما 

ي جممب همم الء ا اميممين الممذين نسمماا ينفسممهم، مذكممرما شممهااتهم، مجع مماا مممن 

ا لمطايمماهم، ميهم مماا يرماحهممم، م بممدما يجسممااهم، ف  جسممد محممده ذماتهممم خممدمً 

ي شممطان، محممال بطممانهم مفممرمجهم يعم ممان، م شممباع غرائممزه النسيسممة 

 يدمرمن، نشيدهم الدائم قال القائل:

 أنممممممممممممما الممممممممممممدنيا طعمممممممممممما 

 

 مشممممممممممممممممممممراب مم مممممممممممممممممممما 

 فمممممممممممممممإذا فاتمممممممممممممممك همممممممممممممممذا 

 

 فع ممممممممممم  المممممممممممدنيا السمممممممممممى 

يُ }يملئك الذين مصفهم هللا بقاله:   ء  هُ أ ف أ نت  ت ُلوُ  : ل ُيةهن أ ر  ى  ذ هُۥ ه و 
نن ٱتَّخ    إنل   ت  م 

يالت  كن ةٱُۡل  أ ُ   43و  عُو   أ ُو ي ُعقنلُو  ه إنُ  ُهةُم إنالَّ ك  هُُم ي ُام  ة ُّ نُ ت ُحا َُّ أ  َّ أ ُكث ر  من ب ةُ  ُهةُم أ ض  ع  

 .[44، 43]الفرقان:  س بنيالت 

هما ا نسمان رم  مجسمد، ف جسمده مطالمب ممن جم س  الممه السمف و،  مذلك

رمحمه مل رم  مطالب من ج س  المها الع اي، فمإذا يخضمع ا نسمان يشمااق 
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لمطالب جسده، محكم غريزته فو  ق ه، اوخحال ممن ممىه رحميم ألم  حيماان 

 ذميم، مربما أل  شيطان رجيم. هذا الذي ناااه الشا ر الم من:

يمممما خمممماا  الجسممممم كممممم تسممممع  

 لندمخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

 يتط ب الرب  مما فيمه خسمران 

يقبممممل   مممم  المممم فس ماوممممخكمل  

 فضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائ ها

 

فأنممممممم  بمممممممال فس ال بالجسمممممممم 

 أنسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان!!

 

يمممما أذا  مممر  ا نسمممان قيممممة نفسمممه، مياره ومممر هللا فيمممه، محكمممم جانبمممه 

السمممامي فممو جانبممه اضرضممو، م  ممو بالراكممب قبممل المطيممة، مبالسمماكن قبممل 

الجدران، مغ ب يشااق الرم      نماازع الجسمد، فقمد صمار مىًكما يم خيمًرا 

تن أُ إن َّ }من المىه  لنح  
لُواْ ٱلصَّ  : من نُواْ و  ام  ين  ء  يَّةن ٱلَّ ن ُيُر ٱُلب رن ئنك  هُُم خ 

 .[7]البي ة:  ْول   

 لماذا فر  هللا الصيا  

صيا  ليخحمرر ا نسمان ممن وم طان غرائمزه، مي ط مق لممن ه ا فر  هللا ا

من وجن جسده، ميخ  ب     نز ا، شمهااته، ميمخحكم فمو مظماهر حياانيخمه 

مممن الممم   ميخشممبه بالمىئكممة، ف مميس  جيبًمما ين ترتقممو رم  الصممائم ميقخممرب

اض   ، ميقرع يبااب السماء بد ائه فخفخ ، ميد ا ربه فيسمخجيب لمه، مي اايمه 

: صمم   هللا   يممه مومم م  فيقممال: لبيممك  بممدي. مفممو هممذا المع مم  يقممال ال بممو 

ثالثةةةة ال تةةةره ه:ةةةوتذم: الصةةةائم حةةةين يلطةةةر  واإمةةةا  العةةةاهل  وه:ةةةوة »

 .(51)«الم لو 

                                        

حمدي  : «المسم د» من يبمو هريمر ، مقمال منرجماا  (8043) «المسم د»رماه يحمد فو  (51)

، مابممن المبمماره فممو الزهممد (1420)صممحي  بطرقممه مشممااهده، مرماه  بممد بممن حميممد 

(1075) . 
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 صاماا تصحاا:

 - لخقايمة ا لمرم ، ففيمه فرصمة - يي فرصمة - مأذا كان فمو الصما  فرصمة

لخقاية البدن، فإن كثيمًرا ممما يصميب ال ماش ممن يممرا  أنمما هما  - يي فرصة

ناش، من بطانهم الخو يخنمانها بكمل مما تشمخهو، غيمر مفمرقين بمين مما ي ب مو 

ا  ءما مق  هم  و:ةا»: ص   هللا   يه مو م  مما ال ي ب و مقد قال ال بو  هةرت

من بطنه  بحاَّ ابن  ه  أكةيالت يُقمةن ُصةلبه  فةإ  كةا  ال محالةة  فثلة  

 .(52)«لطعامه  وثل  لشرابه  وثل  لنلاه

يي »مأذا كان  البطن مسخ قع البىيا، مكان  المعد  بي  الداء، فمإن الحميمة 

يكممل ال مماش يكممل »: «يبقممراط»ريش الممدماء، مقممديًما قممال  «االمخ مماع  ممن اضكممل

ملميس كالصما  فرصمة  «رضاا، فمدامي اهم بأغذيمة الطيمار فصمحااالسباع فم

ر . مقممد اتسممخري  فيهمما المعممد ، ميممخن ش الجسممم مممن كثيممر مممن فضممىته الضمم

نشممر، أحممد، المجممى، ين ثىثمائممة قممد بممر ما مممن البممال السممكري بعممىأ 

اَةزوا ت نمةوا »قمال:  ص   هللا   يه موم م  الصا ، مقد رمي ين روال هللا 

 .(53)«ع نوا وصوموا تصحواوسافروا تا

 الصا  تربية لإلراا :

مفو الصما  تقايمة لمإلراا ، متعايمد   م  الصمبر، فالصمائم يجماع ميماممه 

                                        

، مرماه (674) «ا حسمان»، مهما فمو (1348)، مابمن حبمان (3349)رماه ابن ماجمه  (52)

، مصممححه (1251) «الم خقمم »قممال: حممدي  حسممن صممحي ، انظممر (، م2381)الخرمممذي 

 .(2704) «صحي  ابن ماجه»اضلبانو فو 

 من يبمو هريمر ، مقمال الم مذري فمو  (8/147) «المعجمم اضموم »رماه الطبرانو فمو  (53)

لهممذا لممم (، م573) «الخرغيممبضممعيف »رجالممه ثقمما،، مذكممره اضلبممانو فممو : «الخرغيممب»

 .«الم خق »يذكره شين ا فو 
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ميعطش مبين يديه بارا الماء، م ف مبجانبمه زمجخمه، ال رقيمب  شهو ال ذاء،

، مال يسمم ده أال أرااتممه القايممة بممه، مال ومم طان أال ضممميرهر  يممه فممو ذلممك أال 

يخكمممرر ذلمممك خممممس  شمممر  وممما ة يم يكثمممر فمممو كمممل يممما ، متسمممعة لاا يمممة، ا

م شمممرين ياًمممما يم ثىثمممين فمممو كمممل  ممما ، فمممأي مدرومممة تقممما  بخربيمممة ا راا  

ا نسمممانية، متع ممميم الصمممبر الجميمممل كمدرومممة الصممميا   الخمممو يفخحهممما ا ومممى  

 أجباريًا ل مس مين فو رمضان، متطاً ا فو غير رمضان.

بحثًمما  ممن قايممة ا راا ، يثبمم  فيممه ين ي ظممم لقممد كخممب  ممالم نفسممانو يلمممانو 

 موي ة لذلك هو الصا .

يما ا وى  فقد وبق   ماء ال فس، كما وبق من قبل يطباء الجسم، محسمبك 

يةةا معشةةر الشةةباب  مةةن اسةةعطاع مةةنلم »ين تسمممع نممداء روممال هللا ل شممباب: 

البةةاءة فليعةةزوَ  فإنةةه أَةةض للبصةةر  وأحصةةن لللةةرَ  ومةةن لةةم ياةةعطل 

 .(54)«الصو   فإنه له وجاءفعليه ب

ع ممم الصممبر؛ نسممبه الروممال أليممه، فقممال بعمما الصممحابة: يمضن رمضممان 

قال: أنو يجد قا ، مأنو يحب ين تزيمدنو، قمال:  «صم هذر الصبر رمضا »

ةةا مةةن كةة  هةةذر» للةة  هةة ء َٰكةةاة »، مقممال فمو حممدي   خممر: (55)«فصةم يومت

 .(56)«وَٰكاة الواد الصو   والصو  نصف الصبر

                                        

، (5065)، رماه البنماري فممو ال كمما  (884) «ال  لمم  مالمرجممان»مخفمق   يممه كممما فمو  (54)

  ن ابن مسعاا. (1400)ممس م فو ال كا  

حسن ل يمره، رماه : «المس د» ن رجل من باه ة، مقال منرجا  (20323)رماه يحمد  (55)

 . (2743) «الكبر،»، مال سائو فو (400)، م بد بن حميد (2428)يبا ااما 

أومم ااه : «ا حيمماء»، مقممال العراقممو فممو تنممريه (1745)رماه ابممن ماجممه فممو الصمميا   (56)
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الصا  نصمف الصمبر ضن فمو ا نسمان قما، ثىثمة: قما  شمهاية  مأنما كان

كممالخو فممو البهممائم، مقمما  غضممبية كممالخو فممو السممباع، مقمما  رمحيممة كممالخو فممو 

المىئكة. فإذا ت  ب  قاته الرمحية     القاتين: الشمهاية مال ضمبية كمان ذلمك 

همما الصممبر ك ممه، مأذا ت  بمم    مم  أحممداهما كممان ذلممك نصممف الصممبر، مفممو 

يخ  ب المس م     قاته الشمهاانية ممن بطمن مفمرأ، فكمان الصما  حقًما  الصا 

 نصف الصبر.

 تعريف بال عمة:

ر  الممرء بمقمدار نعمممة هللا   يمه، ما نسممان أذا عمممممن حكمم الصمما  ينمه: ي  

  يه ال عمة قل شعاره بها، فمإن ال عممة ال تعمر  أال بفقمدانها، فمالح ا  تكرر،

المممر، مال هممار ال تعممر  قيمخممه أال أذا جممن   يممك ال تعممر  قيمخممه أال أذا ذ قمم  

 ال يل، مبضدها تخميز اضشياء.

مالشمبع. مال يعمر  ذلمك أال أذا  ففو الصا  معرفة لقيممة الطعما  مالشمراب

 ذاق الجسم حرار  العطش، ممرار  الجاع.

كان صمائًما، فأقبمل مقم  الفطمار  رضو هللا   هين الحسن البصري  يرم

الماء فأمسك به، مري، نعممة هللا فمو همذا الكماب، متمذكر فأتو بكاب بارا من 

ا، ممن المذي من الذي جاء بها، ممن المذي فجمره ي مابيع، مممن المذي ينزلمه مطمرً 

واقه أليه، مظل يفكر حخ  يغمو   يه، ف مما يفماق قيمل لمه: مماذا يصمابك يما يبما 

ج مة وعيد  فقال: تذكر، يشياء ميشياء، متذكر، يهل ال ار فمو ال مار، ميهمل ال

فممو الج ممة، حيمم  ي ممااي يهممل ال ممار يهممل الج ممة: ين يفيضمماا   ي مما مممن الممماء. 

                                                                                             

 .(382) «ضعيف ابن ماجه»، مذكره اضلبانو فو (3/105)ضعيف 
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 فيقالان: أن هللا حرمها     الكافرين.

تذكر الحسن كيف يط ب يهل ال ار شربة من ماء فمى يجمدمن، فخمذكر نعممة 

هللا، مجدير بمن تذكر نعمة هللا ين يشكر هللا! ممن يجل ذلك مرا فو النبمر ين 

:رض :ل  رب  ليوعة  لة  بطحةاء ملةة »قال:     يه مو م  ص   هللاال بو 

ة ةا  أو قةال: ثالثتةا أو ا ٱهبتا  فقلةت: ال يةا رب  وللةن أهةبل يومت وأجةوع يومت

نحةةةو هةةة ا  فةةةإٱا جعةةةت تضةةةر:ت إليةةةك وٱكرتةةةك  وإٱا هةةةبعت حمةةةدتك 

 .(57)«وهلرتك

 تذكير بحرمان المحرممين:

بجماع الجمائعين، مبم ش نه تمذكير  م مو يممن يورار الصيا  االجخما ية: 

البائسين، تذكير ب ير خطبة ب ي ة مال لسان فصي ، تمذكير يسممعه الصمائم ممن 

صا، المعد ، منداء اضمعاء فمإن المذي نبم  فمو يحضمان ال عممة، ملمم يعمر  

طعم الجاع، ملم يذق مرار  العطش، ف ع ه يظن ين ال اش ك هم مث مه، مينمه مما 

مفاكهة مما يخنيمر،  م لحم طير مما تشخهو،، ما اا  يطعاا  يجد فال اش يجدمن

ف ممن يحممر  ال مماش النبممز مالبقممال! فممى غممرم ين جعممل هللا مممن الصمما  مظهممًرا 

لىشممخراكية الصممحيحة، مالمسمماما  الكام ممة، مجعممل الجمماع ضممريبة أجباريممة، 

يدفعها الماور مالمعسر، مي ايهما ممن م مك الق ماطير المق طمر ، مممن ال يم مك 

ر ال  و ين ه اه معدا، خامية، مبطانًا خاليمة، ميحشماء قا، يامه، حخ  يشع

ال تجد ما يمسمك الرممق، ميطفم، الحمرق، فحمري بإنسمانية ا نسمان مأومىمية 

                                        

 ممن يبممو يمامممة، مقممال منرجمماه: أومم ااه ضممعيف جممدًا، مرماه  (22190)رماه يحمممد  (57)

ضمممعيف »قمممال: حمممدي  حسمممن، مضمممعفه اضلبمممانو فمممو (، م2451)الخرممممذي فمممو الزهمممد 

 . (408) «الخرمذي
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المس م، مأيمان الم من: ين يرق ق به، مين يعطو المحخاجين، مين يمد يده ألم  

 المساكين.

صم   هللا  فإن هللا رحيم مأنما يرحم من  بااه الرحماء، مصمدق رومال هللا

الراحمةةةو  يةةةرحمذم الةةةرحمن  ارحمةةةوا مةةةن فةةة  اۡلرض »:   يمممه موممم م  

 .(58)«يرحملم من ف  الاماء

 - يم يق مل ممن الطعما  - كان يكثر الصيا    يه السى  ين ياوف  مقد رمي

يخما  »مها     خزائن اضر ، بيده المالية مالخماين. فسئل فو ذلمك فقمال: 

 .«أذا شبع  ين ينس  جاع الفقير

 العبااية الكام ة هلل:

مفو الصا  قبل ذلك مبعمده: تمما  الخسم يم هلل مكممال العباايمة لمرب ال ماش، 

م ممك ال مماش، ألممه ال مماش، مهممذه الحكمممة هممو القممدر المشممخره فممو كممل  بمماا ، 

ا أال مالهد  اضوم  من كل فريضة، ملن تكمان العبماا   بماا ، مال العبمد  بمدً 

عُ }ميقمال العبمد:  «يم يممر، منه»بها. يقال رب العبماا:  ان ةك  س ةمن َُُلر  ۡ ُعن ةاق  أ  ن ا و 

يُر  إنل ُيك  ٱُلم صن بَّن ا و   .[285]البقر :  ر 

مالعباايممة فممو الصمما  خاصممة، فالصممائم يجمماع  مممما يظهممر هممذا الخسمم يم

ميعطش، ميوباب ال مذاء مالمري يماممه ميسمر ، لماال خشمية هللا، مالرغبمة فمو 

رضاه، ملهذا نسمب هللا الصميا  ألم  حضمرته، متمال  جمزاء الصمائمين ب فسمه 

                                        

 ن  بد هللا بمن  ممرم، مالخرممذي فمو البمر مالصم ة  (4941)رماه يبا ااما فو اضاب  (58)

 «صممحي  يبممو ااما»بممانو فممو قممال: هممذا حممدي  حسممن صممحي . مصممححه اضل(، م1989)

(4132). 
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ك  :م  ابن  ه  له إال الصو  فإنه ل  وأنا أجزي به  يدع هذواته »فقال: 

 .(59)«وۡعامه من أجل 

همما الصمما  فممو ا وممى ، لممم يشممر ه هللا تعممذيبًا ل بشممر مال  مييهمما ال مماش ذلكمم

يةةدُ }انخقاًممما، كيممف مقممد خممخم  يممة الصمما  بقالممه:  يةةدُ بنُلةةُم يُرن ال  يُرن ُ بنُلةةُم ٱُليُُاةةر  و  ٱَّللَّ

، مأنما شر ه هللا أيقاًظا ل رم ، متصحيًحا ل جسد، متقايمة [185]البقر :  ٱُلعُُار  

عايممدًا   مم  الصممبر، متعريفًمما بممال عم، متربيممة لمشمما ر الرحمممة، لممإلراا ، مت

 متدريبًا     كمال الخس يم هلل رب العالمين.

ممممن رحمممة رب العممالمين: ينممه شممرع فممو الصمميا  رخممة الفطممر لمممن كممان 

مريًضا يم     وفر، فيفطر ميقضو  مد  ممن ييما   خمر. كمما رخمش ل حاممل 

ذلمك، يم تفخمديا بإطعما  مسمكين  من  مالمرضع ين تفطر متقضيا أن تيسر لهمما

 .(60)كل يا 

 المس مان مالصيا :

ت ممك حكممم يجممب ين نر اهمما حممق ر ايخهمما، مين نضممعها نصممب ي ي  مما فممو 

 صام ا حخ  يكان صاًما ي اي مهمخه، ميفو بال ر  المقصاا م ه.

ف يممم  شمممعري همممل فقمممه المسممم مان يومممرار الصممميا ، مهمممل انخفعممماا بشمممهر 

 رمضان 

                                        

  ن يبو هرير . (1151)رماه مس م فو الصيا   (59)

بالخفصميل  من يصمحاب اض مذار، مبمين  «فقمه الصميا »تحد  فضمي ة الشمي  فمو كخابمه  (60)

فضي خه من يجب   يه الفطر مالقضاء ميحر    يه الصا ، ممن يجاز له الفطمر ميجمب 

(، 41مال قضماء   يمه مأنمما   يمه ا طعما  ... )ب    يه القضاء، ممن يجماز لمه الفطمر

 مما بعدها طبعة مكخبة مهبة. 
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ج اا ثماره، متفيئاا ظىله، ماوخمدما م مه رم  القما ، مقما   يما يوىف ا فقد

ا، ا مقر نًما متهجمدً ا، مكان لي هم تزامرً ا مأتقانً الرم ، كان نهارهم نشاًطا مأنخاجً 

ا، السم خهم صمائمة؛ فمى ت  ماا برفم  يم مكان شهرهم ك ه تع ًما متعبمدًا مأحسمانً 

يم هم صمائمة، فمى ت ظمر جهل، م ذانهم صمائمة؛ فمى تسممع لباطمل يم ل ما، مي 

يم أثمم، مييمديهم  حرا  يم فحمش، مق مابهم صمائمة، فمى تعمز    م  خطيئمة أل 

 صائمة، فى تمخد بساء يم يذ،.

يما نحن فبئس ماقفًا مقف اه من رمضان! جع مه هللا ل ق مب مالمرم ، فجع  ماه 

ل بطن مالمعد ، جع ه هللا ل ح م مالصمبر، فجع  ماه ل  ضمب مالطميش، جع مه هللا 

ل سممكي ة مالاقممار، فجع  مماه شممهر السممباب مالشممجار، جع ممه هللا ل حممق مالممدين، 

يمه ممن صمفا، ينفسم ا، فمما ، جع مه هللا ل  يمر ف(61)«مقممر المدين»فجع  اه ل خين 

غيرنممما أال ماا يمممد يك  ممما، جع مممه هللا تهمممذيبًا ل   مممو الطممما م، ممااوممما  ل بمممائس 

 ا لف ممان اضطعمممة ماضشممربة، تممزااا فيممه تنمممةالمحممرم ، فجع  مماه نحممن معرًضمم

 ال  و بقدر ما تزااا حسر  الفقير!!

 الصا  حرب     الثالا  النطر:

ومًما ل خعطمل مالخبطمل، يمأك ان فيمه بئس القا  قما  اتنمذما ممن رمضمان ما

يضممعا  ممما يممأك ان فممو غيممره، مي فقممان فيممه يكثممر مممما ي فقممان فممو شممهار، 

 نهارهم كسل مم ا ، ملي هم شراب مطعا ، موهر ج ه ل ا محرا .

يممما مهللا لمما انخفع مما برمضممان كممما يريممد ا وممى ، لكممان حربًمما   مم  ي ممدائ ا 

، مالممممر ، مالرذي مممة. الخمممو نممماا، الثىثمممة يم اضربعمممة ممممن: الجهمممل، مالفقمممر

                                        

 من يشهر المشرمبا، الخو يخ املها المصريان مغيرهم فو شهر رمضان. (61)
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 بمقاممخها الساوة مالمص حان مالك خاب مالنطباء.

العشمماء ل، بممما ي قمم  فيممه مممن ارمش العصممر منعممم كممان حربًمما   مم  الجهمم

 مالسحر مالصبا ، مما يعقد فيه من ح قا، ل خثقيف مالخاجيه.

جماا مكان حربًا     فقر الفقراء، بمما يرقمق ممن الق ماب الجاممد    يهما، في

 الماور     المعسر، ميحسن الااجد أل  المحرم .

مكان حربًا     مر  المرض ، بما ، وخري  فيمه المعمد ، مت مخعش فيمه 

 ا.اضجهز  من   اء يحد  شر شهرً 

مكممان حربًمما   مم  الرذي ممة، بممما يهممذب مممن يخممىق الصممائم، ميعممااه   مم  

 الخ  ب     نزما، الجسد، مشهاا، ال فس.

 مين:نصيحة أل  الصائ

 ييها الصائمان:

أليكم نصيحخو فاومعاها: ال تصاماا  ما يحل هللا متفطرما   م  مما حمر  

من لم يةدع قةول الةزور والعمة  »:   يه السى  هللا، بل اومعاا قال روالكم 

فصماناا جماارحكم،  .(62)«به فلةي  هلل حاجةة فة  أ  يةدع ۡعامةه وهةرابه

منظفاا ق ابكم، مغضاا يبصاركم، ماحفظاا يلسم خكم، مكفماا ييمديكم، ما  مماا 

 ا.ين بعد الع اء رمحا، مبعد الظمأ ريً 

إ  ف  الونة بابتا يقال له الريةا   »: ص   هللا   يه مو م  قال روال هللا 

ن يدخ  منةه الصةائمو  يةو  القيامةة  ال يةدخ  منةه أحةد َيةرهم  يقةال: أية

                                        

  ن يبو هرير  .  (1903)رماه البناري فو الصا   (62)



 65 الجزء السابع -خطب الجمعة 

الصةةائمو ؟ فيقومةةو  ال يةةدخ  منةةه أحةةد َيةةرهم  فةةإٱا هخلةةوا أَلةةَّ  فلةةن 

 .(63)«يدخ  منه أحد

 بين الصا  مالجهاا:

حقيقة أن فو صيا  هذه اضيا  الم خهبة ما يخعمب الجسمد ميشمق   م  الم فس، 

ملكن هذا ك ه تمدريب ضممة ذا، رومالة مجهماا   م  مىقما  الشمدائد، ماحخممال 

 ا فالخعممب مالع مماء، يكممان اضجممر مالجممزاء، مل مما فممو ومم المشممقا،، م  مم  قممدر 

 يوا  حس ة، فقد كاناا يرحبان بأيا  القين الشديد ليصاماا، ط بًا لما   د هللا.

يبمما ماومم  فممو وممرية بحريممة مممع  صمم   هللا   يممه مومم م  بعمم  روممال هللا 

ا جما ة، فبي ما هم قد رفعاا الشراع فو لي ة مظ مة، أذا هاتف فماقهم يهخمف: يم

يهممل السممفي ة: قفمماا يخبممركم بقضمماء قضمماه هللا   مم  نفسممه. فقممال يبمما ماومم : 

سمه ين ممن  طمش نفسمه فمو فا، قال: أن هللا قض    م  نيخبرنا أن ك   منبرً 

يما  حممار؛ كمان حقًمما   م  هللا ين يرميممه يما  القيامممة. فكمان يبمما ماوم  يخمماخ  

 .(64)يصامها، فاليا  الشديد الحر الذي يكاا ا نسان ي س   فيه حرً 

مرمي  ممن   ممو بممن يبممو طالممب قالممه: حبممب ألممو مممن الممدنيا ثممى : قممر، 

 الضعيف، مالصيا  فو الصيف، محرب ي داء هللا بالسيف.

فاصممبرما ييممه الصممائمان نهمماركم مال تسممأماا، مقاممماا لممي كم مال تكسمم اا، 

                                        

، (1896)، رماه البنماري فمو الصما  (708) «ال  لم  مالمرجمان»مخفق   يه كمما فمو  (63)

  ن وهل بن وعد. (1152)ممس م فو الصيا  

(، مذكممره 3/413« )الزهممد»(، مابممن المبمماره فممو 3/11« )الشممعب»رماه البيهقممو فممو  (64)

الم خقمم  مممن »(، ملهممذا لممم يممذكره شممين ا فممو 578« )ضممعيف الخرغيممب»اضلبممانو فممو 

 «.الخرغيب
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 ميحس اا     فقرائكم مال تبن اا؛ أن هللا يحب المحس ين.

القيا  الناشع، مالع م ال افع، مالمخىم  المرت مة، فعسم  أحياا ليالو رمضان ب

 ين تصاافاا لي ة القدر فهو خير من يلف شهر.

 روالة أل  المفطرين:

يما ينخم ييها المفطرمن المندم ان فالخابة الخابة، ما نابمة ا نابمة، قبمل ين 

 د .يفاجئكم الما، بسكراته، ميأخذكم هللا بعذابه، مت دمان يا  ال ي فع ال 

فممو م امممه قاًممما مع قممين بعممراقيبهم  صمم   هللا   يممه مومم م  لقممد ري، ال بممو 

مشققة يشداقهم تسميل اًمما. فسمأل ممن هم الء فقيمل: هم الء المذين يفطمرمن قبمل 

 .(65)تح ة صامهم

أذا كان هذا جزاء من يهمل ميخسرع فيفطر قبل مق  ا فطمار، فكيمف بممن 

 ى  !يجاهر با فطار نهاًرا فو ب د اي ه ا و

يرشمممدما هممم الء الضمممالين ييهممما الصمممائمان، مخمممذمهم بمممالرفق، ميق عممماهم 

بالحسمم   يماًل، فممإن لممم تجممد معهممم الحسمم  ، فممانهرمهم بشممد ، مخممذمهم بقمما ، 

مقمماطعاهم فممو هللا، ميب ضمماهم هلل، فممإن يمثممق  ممر، ا يمممان الحممب فممو هللا، 

 مالب ا فو هللا.

: صم   هللا   يمه موم م  هللا قال: قال روال  رضو هللا   ه ن يبو هرير  

: كة  :مة  ابةن  ه  لةه إال الصةو  فإنةه لة  وأنةا أجةزى :ز وجة  قال هللا »

                                        

(، مقمال الشمي  شمعيب: 7491(، مابمن حبمان )1986« )صحيحه»رماه ابن خزيمة فو  (65)

(، مانظمر: 1/430أو ااه صمحي ، مصمححه الحماكم   م  شمرط مسم م، ممافقمه المذهبو )

 (.521ل قرضامي )« الم خق  من الخرغيب مالخرهيب»
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والصيا  جنة فةإٱا كةا  يةو  صةيا  أحةدكم فةال يرفة  وال يصةخَّ  فةإ    به

سابه أحد أو قاتله فليق : إن  صائم  والة ي نلة  محمةد بيةدا لخلةوف فةم 

صائم فرحعةا  يلرحذمةا إٱا أفطةر الصائم أۡيَّ :ند هللا من ريِ الماك. لل

 .(66)«فرح بلطرا  وإٱا ألقج ربه فرح بصومه

من صا  رمضا  إيمانتا واحعاابتا َلر له »: ص   هللا   يه مو م  م  ه 

ما تقد  من ٱنبه ومن قا  ليلة القدر إيمانتا واحعاابتا َلةر لةه مةا تقةد  مةن 

 .(67)«ٱنبه

* * * 

                                        

(، 1904(، رماه البنماري فمو الصما  )707« )ال  لم  مالمرجمان»مخفق   يه كمما فمو  (66)

  ن يبو هرير . (1151ممس م فو الصيا  )

(  من 760(، ممسم م فمو صمى  المسمافرين )2014رماه البناري فو صى  الخمرامي  ) (67)

 يبو هرير .
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(4) 

 (68)كيف نص    ياب ينفس ا 

هلل نحمده منسخعي ه منسخهديه، منعماذ بمه ممن شمرمر ينفسم ا موميئا،  الحمد

 ي مال ا، من يهد هللا فى مضل له، ممن لم يجعل هللا له ناًرا فما له من نار.

يحمده وبحانه ميتاب أليه، مي من بمه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألمه أال هللا، 

م بأوممرارها مأن يمحممده ال شممريك لممه، القممائم   مم  كممل نفممس بممما كسممب ، مالع مم

َ لُةةوٌر و  }خفيمم ،  اْ أ  َّ ٱَّللَّ   ٱُ:ل ُمةةو   و 
ةةلُُم ف ٱُحةة  ُرواُه ةةا فنةة   أ نلُان اْ أ  َّ ٱَّللَّ  ي ُعل ةةُم م  ٱُ:ل ُمةةو 

لنيم    .[235]البقر :  ح 

ميشمهد ين محممدًا  بمده مروماله، كمان يشمد ال ماش مراقبمة لربمه، ممحاوممبة 

يةا أيذةا النةا  توبةوا إلةج »ممرشمدًا: ل فسه، ممع ذلك كان يقال ضمخه مع ًمما 

 .(69)«هللا فإن  أتوب إليه ف  اليو  مائة مرة

                                        

لفضي ة الشي  القرضامي ظظمن و سم ة ممن النطمب حمال تزكيمة ال فماش، خطبهما فمو  (68)

  (، مم ها:2005 ، 2004العامين )

 ا ر  ربك. - 1

 حدا معرفخك بدي ك. - 2

 الدنيا أل  حب ا خر . النرمأ من حب - 3

 النرمأ من وجن ال ف ة. - 4

 الخابة. - 5

ا يممان »تحم    ماان « ا يمان مالحيما »كما ين لفضي ة شين ا العىمة كىًما رائعًا فو كخابه 

(، مما بعدها. يمض  فيمه كيفيمة ا صمى  مالخ ييمر. طبعمة مكخبمة 306)ب « ما صى 

 مهبة.

 (  ن اضغر المزنو.2702مالد اء )رماه مس م فو الذكر  (69)
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ين  ف  }صممم اا، هللا مومممىمه   يمممه، مرضممماان هللا   ممم   لمممه مصمممحابه،  ٱلَّةةة ن

نُواْ بن  ام  ع هُ هن ء  ل  م  ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن ُرواُ و  ن ص  ُرواُ و  : زَّ  .[157]اض را :  ۦ و 

  ن الدا ين بد اته، السالكين ومبي ه، المجاهمدين جهمااه ألم  مرضاان هللا

 يا  الدين.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

 صى  ال فاش يواش كل شوء:

أن يواش ال جما ، ممحمار النيمر يمدمر حمال الم فس البشمرية، مأن كخائمب 

ال صممر مال جمما  فممو الممدنيا ما خممر  أنممما تعخمممد   مم  محممار يصمميل، م ممماا 

ا المحممار، مهممذا اضومماش همما صممى  ال فمماش مطهارتهمما. هممذا همما ثابمم . هممذ

اضواش لكل خير فو ا خر  ماضمل ، ف ن يص   الفرا، ملمن يفماز بمالنير أال 

ن ُلة}أذا ص ح  نفسمه الخمو بمين ج بيمه، مصمدق هللا العظميم:  ذ ا و  ى  ةا س ةوَّ م   7ٖ  و 

ذ ا ف أ لُ  ى  ت ُقو  ه ا و  ذ ا فُُوور  ذ ا ق دُ  8ذ م  كَّى  ِ  م ن َٰ  ق دُ  9 أ ُفل  ذ ا و  ةن ه سَّةى  ةاب  م   7]الشممس:   خ 

- 10]. 

ملمممن تصممم   اضممممة ملمممن يصممم   المجخممممع أال أذا صممم ح  نفممماش يفمممرااه، 

ةا إن َّ }ماوخقام      يمر هللا، مصار،     طريق هللا المسخقيم.  ٱَّللَّ  ال  يُ  ي نةُر م 

ا  عَّج  يُ  ي نُرواْ م  ُم بنق ُوٍ  ح  ذن  .[11]الر د:  بنأ نلُان

ةا بنق ةُوٍ  إن َّ }صى  ال فاش ها حبل ال جما ، هما ومفي ة ا نقماذ،  ٱَّللَّ  ال  يُ  ي نةُر م 

ُم  ذن ا بنأ نلُان عَّج  يُ  ي نُرواْ م  [11]الر د:  ح 
(70). 

                                        

يجمع كل الد ا  مالمس مين     ضرمر  ت يير مضع يمخ ا الراهن. مين هذا الخ ييمر ال  (70)

بد ين يكان مما ها   يه ليرتقو أل  الحسن ثم أل  اضحسن، مهذا الخ يير مال شك يشممل 
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همذه الجماهر   - همذه ال طيفمة الربانيمة - فع   كل م ا ين يرقب هذه المض ة

  يممه ين يراقبهمما مي ابهمما ميزكيهمما، حخمم  ...  ك ها هللا بممهالرمحانيممة الخممو يومم

 . ز مجل تسخقيم     يمر هللا 

 كيف نعاله  ياب ينفس ا:

 هذه ال فس أذا ص ح  ص   كل شوء، مأذا فسد، فسد كل شوء.

يمل ممما يجممب   يممك ييهمما المسمم م: ين تعممر   يمماب نفسممك، فممإذا  رفخهمما 

 فأص حها.

المع ممم الممذي يأخممذ بيممده مي يممر لممك ممممن ييممن تعممر   يمماب نفسممك  ييممن 

 الطريق 

                                                                                             

مخفقًا     الخ يير؛  اضفراا مالجما ا،. كما يشمل الم وسا، مالهيئا،، مأذا كان الجميع

 فإنهم ينخ فان فو طبيعة هذا الخ يير، مشكل هذا الخ يير، مكيفية هذا الخ يير.

ممن ه ا فقد ناا، الشي  القرضامي بفقه الخ يير قبل الم ااا  بالخ يير، فى بد ممن معرفمة وم ن 

و الخ ييمممر، ملمممئن كمممان الخ ييمممر السياومممو مط ابًممما مكمممذلك الخ ييمممر االقخصمممااي مالثقممماف

ماالجخما و، فإن الشي  يد ا أل   د  أغفال يواش ال بد م ه، ضن هذا اضواش ذكره هللا 

فو القر ن فو صار  قانان من قاانين هللا، مو ة من و  ه االجخما ية الخمو ال تخبمدل مال 

مهما مما « ت ييمر مما بماضنفس»تخ ير، يال مها الخ يير ال فسمو، يم   م  حمد تعبيمر القمر ن 

مُ }ه تعممال : جمماء فممو قالمم ةةذن ةةا بنأ نلُان عَّةةج  يُ  ي نةةُرواْ م  ةةا بنق ةةُوٍ  ح  . انظممر: [11]الر ممد:   إن َّ ٱَّللَّ  ال  يُ  ي نةةُر م 

 ( مكخبة مهبة.321)ب« السياوة الشر ية»
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 :(71)المع م اضمل: الع م ال افع

 الحق: ين ه اه: يكثر من مع م يرشده ميعي ك فو هذا السبيل.

أن يمل شمموء تعممر  م ممه  يمماب نفسممك، ميمل مممر   مصممقالة تممر، فيهمما 

  ياب نفسك: ها الع م ال افع. فخع م ماارش.

ففيهمما بيمان يممرا  ال فماش م ىجهما، ا ر  كخماب هللا، موم ة روماله، 

مياماء الق اب مياميخها. فع يك بالع م خذه من يهل الثقا،: المع ممين الربمانيين، 

الذين تع ماا فو مدروة ال با ، ميخذما م ها يواتهم، مكانم  لهمم تجمربخهم فمو 

. فمانخفع بهمم ماقخمبس مم هم، مال تكمن  بمدًا لهمم، بمل (72)ميدان الخربية مالسم اه

  بدًا هلل محده.كن 

                                        

لقد الحن الشي  القرضامي كما الحن غيره من ال اصحين ل مة، ين الشباب الذي مقمع  (71)

بديع، مالخو جرته أل  الخطمر  طماًرا يم ا رهماب طماًرا فو حفر  الخكفير مالخفسيق مالخ

 خر، أنما كان وببه الرئيسو ها أ راضه  ن الع ماء، م زمفه  ن مجالسهم، منخه  ن 

ذلك ين غاب ه الء الشباب فو بطان الكخب مباشمر ، امن ين يخع مماا فمن السمباحة فمو 

ب بال  ل  مالمرجان ممن  الم يحخاأ أل  وبا  ماهر، مغطاش بارع، فنرأ ه الء الشبا

يمها، الكخب مشابًا ممن اًطما ب يمره، يم كمما يقمال الشمي  القرضمامي: امن ين يضمعاه 

    مشرحة الخح يل مطرحها     بساط البح ، ملك مه قمري شميئًا مفهممه ماومخ ب  م مه، 

الصمحا  »مربما واء القمراء ، يم يوماء الفهمم، يم يوماء االومخ باط مهما ال يمدري. انظمر: 

 (.89)ب « وىمية بين الجحاا مالخطر ا 

لفضي ة الشي  كخابان ياضحان م زلة الع م ميهميخه فو حيا  المس م يحدهما: تحمد  فيمه  (72)

العقمل »فمو القمر ن، مهما « الع ميمة»مممد، « العقىنيمة» ن مكانة الع م مم زلخه، ممب مغ 

صمم   هللا الروممال مالثممانو: اراومة ماضمما ية لبيممان ماقمف « مالع مم فممو القمر ن الكممريم

الروممال »فممو السمم ة مالسممير  بمفهامممه العمما  يم بمفهامممه الحممدي ، مهمما    يممه مومم م  

 ، مالكخابان طبعة مكخبة مهبة.«مالع م
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 المع م الثانو: اضل ال اص :

فممإن اضل ال اصمم ، مالصممديق ال ممافع، لمميس ...  ثممم مممن أخااتممك ميصممدقائك

الذي يجام  و     حساب الحق، ميداري   و   يابو، مأنمما اضل الحمق: هما 

الذي يعرف و بعيبو، مال ينش  من غضبو، ف ضب هللا يشمد، م  مو  أذا ك م  

نصحه متاجيهه، فالم من مر   يخيه. يمر، فيمه مما ال يمراه فمو م م ًا ين يتقبل 

غيره. ما  م ين الرجل الذي يقال لو: يخش من شرار  ال ار فو ثابمك يشمكره 

  مم  هممذا، ميطفمم، هممذه الشممرار . فممما بالممك بالممذي يممدل و   مم  الحممذر مممن نممار 

 مقااها ال اش مالحجار  !

 امري يهد، ألمو   يماب رحم هللا»يقف     الم بر ميقال: «  مر»لقد كان 

مهما النبيمر بأومرار  - ، مكان يقال لحذيفمة«نفسو! مرحبًا بال اص  يبد الدهر

حذيفة هل تجد فو شيئًا من خصال الم افقين  فيقال: ال يا  ممر   يا - الم افقين

 مال يزكو يحدًا بعده.

 «.من ري، م كم فو  ا اجاًجا ف يقام و» ميقال  مر مسخ صًحا اضمة:

د، لممك  يبممك، م رفممك ب قصممك فهممذا همما اضل ال اصمم ، مالصممديق مممن يهمم

 الصااق،   يك ين تحمده متشكره.

 المع م الثال : المجخمع:

تمر، مماذا يحممد ال ماش ممماذا يمذمان، ...  ثم ممن المجخممع المذي تعميش فيمه

ماذا يحبان مماذا يكرهان  ثمم قمس همذا   م  نفسمك. أن كماناا يحبمان ا يثمار 

سممك، مأن كمماناا يكرهممان اضنانيممة ماضثممر ، فقممس يخىقممك فمم ثر غيممره   مم  نف

    ما يحب المجخمع مما يكره. ميبعد نفسك  ن الشر. مهذا أذا ظمل المجخممع 
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    يصاله مقيمه مثاابخه، ملم تجرفه ريا  الخق يد لمجخمعما، يخمر،  امحافظً 

 .(73)منالفة له، فيق دها ميمشو مراءها شبًرا بشبر، مذراً ا بذراع

 م الرابع: اض داء:المع 

مه اه مع م رابع تع م م ه  ياب نفسك: هم ي مدا ه. مكيمف يكمان  مدمي 

مع ًما  نعمم فمإن ه ماه ممن يصمدقائك ميحبائمك: ممن يمدارمن   يمك، ميسمكخان 

     يابك، يما خصمك فها المذي يخم م  لمك النطمأ  مال  طمة ميبحم    هما 

 ميبرزها أذا  رفها.

م ممين الرضمما  ممن كممل  يممب 

 ك ي مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

كممممما ين  ممممين السممممن  تبممممدي 

 المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماميا

 

 فهم الذين يبصرمن الذرا، من  يابك، ملقد قال أمام ا الشافعو:

  ممداتو لهممم فضممل   ممو  مم ممة

 

 فما با د الرحمن   و اض اايما

 فهممم بحثمماا  ممن زلممة فاجخ بخهمما 

 

 مهم ناقسانو فارتكبم  المعاليما

 بهذه اضمار اضربعة. نعاله  ياب ا، مندره نقص ا. 

 ال فس مجبالة     النير مالشر:

أن المم فس ليسمم  شممرير  كممل الشممر، ملكممن فيهمما اوممخعداا ل نيممر، ماوممخعداا 

ه د يُ }اوممخعداا ل خقمما، ماوممخعداا ل فجممار، كممما قممال تعممال :  ،ل شممر ةةهُ ٱلنَُّوةةد ُينن و 
 ن  

ا إننَّةةا ه د يُ } [10]الب ممد:  ةةا ك لُةةورت إنمَّ ا و  ر  ةةاكن ةةا ه  ةةهُ ٱلاَّةةبني   إنمَّ
ن ُلةة}  [3 نسممان: ]ا ن   ةةا و  م  ٖ  و 

                                        

يشير فضي ة الشي  أل  الخق يد اض م  الذي ي ساق مراءه المس مان ليق مدما فيمه غيمرهم  (73)

لععةبعن »حين قال:     يه مو م  ص   هللاامن م و يم أاراه. مها الذي حذر م ه ال بو 

ا بشبر  وٱرا:تا ب راع  حعج لو سللوا جحةر ضةَّ لاةللعموا ق  ما:  «سنن من قبللم هبرت

رماه  «فمةةن؟ »: صمم   هللا   يممه مومم م  يمما روممال هللا، اليهمماا مال صممار،  قممال ال بممو 

 (  ن يبو وعيد.3456البناري فو يحااي  اضنبياء )



 74 الجزء السابع -خطب الجمعة 

ذ ا  ى  ذ ا ف أ لُ  7س وَّ ى  ت ُقو  ه ا و  ذ ا فُُوور   .[8، 7]الشمس:  ذ م 

 اضنفس ثىثة:

ُ  } (74)مأن ال فس يممار  بالسماء كمما حكم  هللا   م  لسمان ياومف ةا  أُب ةر ن م  و 

ة  ه إن َّ ن لُ  ةةم   ان حن ةةا ر  ءن إنالَّ م   بنٱلاُّةةو 
ةُۢ ةةار  ةةيم  ٱلةةنَُّل   ۡل  مَّ حن َ لُةةور  رَّ ب نةة   ب نةة  ه إن َّ ر  ]ياوممف:  ر 

. ال فس يمار  بالساء، ميالة أل  الم فعة الدنياية، ميالمة ألم  ال هما مال عمب، [53

ملك ك تسخطيع ين تقهرها     الحق، متدفعها أل  النيمر، فخخعماا  ممل النيمر 

 متره الشر.

ره حمارش فإذا فع   شًرا كان لك من نفسمك السمى ، مكمان لمك ممن ضممي

نمماقم، يسممخطيع اائًممما ين ي نبممك، مين يممدفعك   مم  النيممر أذ يهم خممه، مهممذه هممو 

، يي الخو ت ما  صماحبها   م  تمره النيمر مفعمل الشمر. تقمال «ال فس ال اامة»

 لك:

 لماذا يك   هذه ال قمة ! ملماذا شرب  هذه الشربة !

 ملماذا تك م  هذه الك مة ! ملماذا ضحك  هذه الضحكة !

 ظر، هذه ال ظر  ! ملماذا فع   هذا الفعل ملماذا ن

ا ي لُ } قنيٌَّ : عنيد  مَّ ن ق ُوٍل إنالَّ ل د ُيهن ر  هذه الم فس همو الخمو يقسمم هللا  [18]ق:  لنُظ من

ال   أُقُ }بها فقال:  ةن و  ام  ُم بنٱلنَُّل ن ٱللَّوَّ  .[2]القيامة:  ان

الشممر  صممبح  تبخعممد  ممن فعممليثممم أذا وممار، نفسممك   مم  هممذا الم مماال، م

                                        

فو يمل حياته الع مية،     ما هما مشمهار   مد الكثيمرين، ملك مه هكذا كان ريي الشي   (74)

 ا ن ي كد: ين هذا القال أنما ها قال امري  العزيز كما يخبين من السياق.
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، «ال فس المطمئ مة»اننرط  أل  مرح ة يوم ، ممرتبة ي    ميرق ، مرتبة 

ئننَّةُ ي   أ يَّعُذ ا }مهو الخو ناااها هللا فو كخابه فقال:  ب نةكن  27ٱلنَُّلُ  ٱُلُمُطم  عن   إنل ج  ر  ٱُرجن

ُرضن  ي ة  مَّ اضن دني ف   28 ة  يَّ ر  ب   نَّعن  و   29ٱُهُخلن  فن  :ن  .[30 - 27فجر: ]ال ٱُهُخلن  ج 

 المشارطة مالمراقبة:

  يك ييها المس م   دما تقا  من نامك ين تشمخرط   م  نفسمك شمرمًطا: يال 

تهمل فو صى ، ميال تخره فريضة، ميال تخك م ك مة فارغة، مين تعمر   من 

 ال  ا.

شارط نفسك     هذا، ما قد معها  قدًا، ماكخمب   يهما صمًكا، همذا قبمل ين 

ذا تقدم  ل عمل فع يك ين ت زمها برقابة هللا، متذكرها بأن  مين تعمل شئيًا، ثم أ

ةا أ ل مُ }هللا ال ت فل، مينه ال تأخذه و ة مال نا   م  تن و  و   ةا فنة  ٱلاَّةم    ت ر  أ  َّ ٱَّللَّ  ي ُعل ةُم م 

ن  ا ي ُلوُ  من ق م  ةٍة نَّوُ فن  ٱُۡل ُرضن ُما  ال  خ  ابنعُُذُم و  ث ٍة إنالَّ ُهو  ر 
ى  ث ل   ال   و  ُسةُذُم و  إنالَّ ُهةو  س اهن

ا ك انُوا  ع ُذُم أ ُين  م  ال   أ ُكث ر  إنالَّ ُهو  م  لنك  و 
ن ٱ   [7]المجاالة:  أ ُهن ج  من

(75). 

حكمم  ا ممما  ال زالممو: ينمما شممابًا غممازل فخمما ، مرماهمما  ممن نفسممها، فأبمم  

                                        

شعائر ا وى  ت ش، فيما ت ش، ق ابًا حيمة، مضممائر يقظمة، ميفئمد  وم يمة، بمل ا ومى   (75)

السمر مالع من، فمو الظهمار مالنفماء، فمو ك ه يراا ين يكمان المسم م كمذلك، مراقبًما هلل فمو 

مالخزاممه بشمعائره هما   مز مجمل الج ا  مالن ا ، محده ميما  ال اش، مأيممان العبمد بماهلل 

ُل }قالمه:   مز مجمل الذي يربو ذلك فو نفسه، لذا كان ممن كمى  هللا  أ ُ  ي ُحا ةبُو   أ نَّةا ال  ن ُاةم 

ُرُسةلُن ا  ُذمه ب ل ةج  و  ى  ن ُوةو  هُُم و  رَّ ُم ي ُلعُبُةو   سن . بهمذه ا يمة ممث هما كثيمر يراا هللا [80]الزخمر :   ل ةد ُيذن

ين تصل ق اب يهل ا يممان ألم  الحيما ، مضممائرهم ألم  اليقظمة، الخمو يصمل   ز مجل 

فيها العبد مكأنه ير، هللا، يم     اضقل ف يع م بأن هللا يراه، مهذا ها مع   حدي  جبريل 

. مخفق   يه. البناري فو «نك تراا فإ  لم تلن تراا فإنه يراُا:بد هللا كأ»فو ا حسان: 

 (  ن يبو هرير .9(، ممس م فو ا يمان رقم )50ا يمان رقم )
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ب. مامخ ع ، فقال لها: ملم  منحن فو مكمان خمال، ملميس مع ما أال همذه الكااكم

 هذا ميين مكاكبها، ممسيرها !! له: يافقال  

لقمممد حمممدثاا ين شممميًنا يراا ين يممممخحن بعممما الخىميمممذ فعقمممد لهمممم امخحانًممما، 

مي ط  كل ماحمد مم هم  صمفار  مومكي ًا. مقمال لكمل ماحمد مم هم: اذهمب فمو 

 مكان خال من كل  ين ماذبحها.

مذهممب  ميغ قهمما   مم  نفسممه ثممم  مماا بهمما مذباحممة،« قا ممة»فممذهب هممذا ألمم  

الثانو أل  جبل حي  ال أنسان فيه، مال حياان، مذبحها. مذهمب الثالم  مذهمب 

مجمماء كممل ممم هم بطممائره مممذباًحا، أال ماحممدًا ممم هم لممم يممذب  طممائره، ...  الرابممع

م تذب  طائره  فقال الخ ميمذ: لمم يجمد مكانًما أال مجاء به حيًا، فقال له الشي : لم ل  

ع ُلةمُ }يي  ين  قال:  ين هللا فقال:  ا ترقب و،من مرائها  ي ً  ُهو  م  ةا ُكنةعُُمه و   أ ُيةن  م 

ير   لُو   ب صن ا ت ُعم  ُ بنم  ٱَّللَّ  .[4]الحديد:  و 

 مهلل ار القائل:

 أذا مممممما خ ممممما، المممممدهر ياًمممممما

 

فممى تقممل خ مما،، ملكممن قممل   ممو 

 رقيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب!

 

 مال تحسمممممبن هللا ي فمممممل وممممما ة

 

 مال ين مممما تنفيمممه   مممه ي يمممب!

وممممريًا يسممممجل   يممممك حركاتممممك « باليًسمممما»ذكرهممما بالرقابممممة، مين   يهمممما  

موك اتك، مغدماتك، مرمحاتك، مخطااتك، مكل ما تحدثك بمه نفسمك، يسمجل 

ُرُسةلُن ا ل ةد يُ أ  ُ }هذا   يك.  ُذمه ب ل ةج  و  ى  ن ُوو  هُُم و  رَّ ُل سن مُ  ي ُحا بُو   أ نَّا ال  ن ُام    ي ُلعُبُةو   ذن

َُّ : ل ةيُ }. ميا  القيامة ي ااي الم ااي   يهم: [80]الزخر :  بُن ا ي نطن ع   نه ه    ا كن  َّ لُم بنةٱُلح 

لُو    ا ُكنعُُم ت ُعم  ُخ م   .[29]الجاثية:  إننَّا ُكنَّا ن ُاع نان

* * * 
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(5) 

 (76)من ثمرا، رمضان الخابة

 تخبدل اضيا  مها ال يخبدل، متخحمال اضشمياء مالنىئمق مهما ال...  الحمد هلل

ةهُۥه ل ةهُ ُكة ُّ ه ة ُ }يخحال، متخ ير الس ان ماض ماا  مهما ال يخ يمر  ُجذ  ةٌك إنالَّ و  ٍء ه الن

عُو    إنل ُيهن تُُرج   .[88]القصش:  ٱُلُحُلُم و 

يحمده وبحانه ميتاب أليمه، مي ممن بمه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألمه أال هللا 

ه، ميمرنما جميعًما بالخابمة محده ال شريك له. ا انا أل  حضرته، منااانا أل  باب

اْ إنل ج }أليه فقال:  تُوبُو  نُو   ل ع لَّلُُم تُُللنُحو   و  يعتا أ يُّه  ٱُلُمُؤمن من ن ج   .[31]ال ار:  ٱَّللَّ

ميشهد ين محمدًا  بده مرواله، يخ مش ال ماش هلل، مي مرفهم بماهلل، ميتقماهم 

يكفمره، ميقبمل   يمه  ر  ربه ف م يجه ه، مذكره ف م ي سه، مشكر له ف م  ... هلل

يةا أيذةا النةا  »ممع هذا كان يقال ضمخه مع ًمما ممرشمدًا: ...  ف م يعر    ه

                                        

  . 1953يانيا  19هـ الماافق 1372شاال  6 -يلقي  هذه النطبة فو يا  الجمعة  (76)

مالثانيممة « ابممةالخ»ملفضممي ة شممين ا العىمممة القرضممامي خطبخممان فممو الجممزء اضمل بع مماان: 

تيسممير فقممه »، كممما ين لفضممي ة الشممي  ضمممن و سمم ة «يركممان الخابممة مشممرمطها»بع مماان: 

مقصمد الشمي  ممن همذا « الخابمة ألم  هللا»كخاب بع ماان « الس اه فو ضاء الكخاب مالس ة

أيقمماظ الق مماب ال اف ممة مرا العقممال الشممارا  متقايممة العممزائم  -مكممذلك خطبممه  -الكخمماب 

  .1998طبعة مكخبة مهبة القاهر ، ط. اضمل  ( 8المسخرخية )ب

ممما تجدر ا شار  أليمه: ين   اصمر همذه النطبمة ممما جماء فيهما ممن يالمة ماالال، لمم تخ يمر 

مهذا أن ال     شوء فإنما يمدل   م  « الخابة أل  هللا»كثيًرا  ما وج ه شين ا فو كخابه 

 الشي  مفكره.روال هذه اضفكار مالمعانو م ذ زمن بعيد فو ذهن 
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 .(77)«توبوا إلج هللا فإن  أتوب إليه ف  اليو  مائة مرة

صممم اا، هللا مومممىمه   ممم  همممذا ال بمممو الكمممريم، مرضممماان هللا   ممم   لمممه 

ام  ف  }مصحابخه،  ين  ء  ُرواُ نُةواْ بنةهن ٱلَّ ن : ةزَّ ع ةهُۥ  ۦ و  ل  م  ٱتَّب عُةواْ ٱلنُّةور  ٱلَّة ني  أُنةزن ةُرواُ و  ن ص  و 

ئنك  هُُم ٱُلُمُللنُحو   
 .[157]اض را :  أُْول   

مار  ال هم  ن المدا ين بد اتمه، مالسمالكين م هاجمه، المجاهمدين فمو هللا 

 حق جهااه أل  يا  الدين.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

 مماذا بعد رمضان 

 فماذا ن اي ين نفعل ...  ، ماوخقب  ا شاال(78)ا  ا رمضانها نحن قد م

لعل ه اه كثيًرا من ال ماش قمد  مااما وميرتهم اضملم : ألم  تمره الصم اا، 

 ماتباع الشهاا،، موارما فو ركاب الشيطان.

فممو شمماال، مكثيممًرا مممن شممياطين  (79)أن الشممياطين قممد انط قمم  مممن  ق همما

ع بعضممهم بمممبعا، ميخعمممامن ا نممس وممميعاامن   ممم  شممياطين الجمممن ليسمممخمخ

 بعضهم مع بعا،     معصية الرحمن!!

                                        

 (  ن اضغر المزنو.2702رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (77)

مقفما، بعمد »لفضي ة الشمي  القرضمامي خطبمة فمو الجمزء الثالم  ممن النطمب بع ماان:  (78)

 (.229 - 3/218، مبها معان ماتعة، ممقفا، نافعة، ف خراجع )أ«رمضان

: صم   هللا   يمه موم م  ال بمو  جمع  قال: مها القيمد مفضمي ة الشمي  يشمير ألم  حمدي  (79)

إٱا هخةةة  هةةةذر رمضةةةا ؛ فعحةةةت أبةةةواب الاةةةماء  وَلقةةةت أبةةةواب جذةةةنم  وسلاةةةلت »

(، رماه البنماري فمو الصما  652« )ال  لم  مالمرجمان»مخفق   يمه كمما فمو  «الشياۡين

 (  ن يبو هرير .1079(، ممس م فو الصيا  )1898)
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 هذا اليل     ين ه الء لم يعرفاا هللا حقًا فو رمضان.

 أن المقبال فو رمضان من نراه يرجع أل  هللا فو شاال.

: ين يظل بعمد ذلمك ممع هللا، مين  أن  ىمة قبال الصيا ، ميمار  قبال القيا

َ ل مُ }«  ا  محمااء»ه ميممه يرجع أليه، مين يقال قالة يبي بَّن ةا  إن  لَّةُم ر  ةن ا و  ن ةا  أ نلُا 

ُمن ا ل ن ُلون نَّ  ت ُرح  ن  ت ُ لنُر ل ن ا و  ين  من رن ان
 .[23]اض را :  ٱُلخ  

من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ما،، ممن كان يعبد هللا فإن هللا حمو 

مقصمماا فممو كممل  ال يممما،، أن هللا محممماا بكممل لسممان، معبمماا فممو كممل زمممان،

ال  ي رُ }فو كل حمين  هر، ميكره ين يعص يمان، يحب ين يطاع فو كل ش ةج  و  ض 

ان ٱُلُلُلةةر   ب ةةاهن ةةا ئنننين  إن َّ }. [7]الزمممر:  لنعن ةةَُّّ ٱُلخ  ٱ .[58]اضنفممال:  ٱَّللَّ  ال  يُحن ةةَُّّ }و  ُ ال  يُحن َّللَّ

ين   دن َُّّ إن َّ }. [64]المائمد :  ٱُلُمُلان ةا ٱَّللَّ  ال  يُحن انتةا أ ثنيم  وَّ ةن ك ةا   خ  إن َّ }. [107]ال سماء:  م 

َُّّ م ن ك ا   ُمُخع اال    .[36]ال ساء:   ا ف ُخورت ٱَّللَّ  ال  يُحن

 فو رمضان منعمر   من هللا فمو شماال !! أن ي ظمم ثممر  ف ماذا نعبد هللا

ينرأ بها المس م من رمضان هو: الخابة الصااقة ال صا  من المذناب، تابمة 

 المعاصو، تابة من ا ثا ، مرجاع أل  هللا رب العالمين.من 

 :(80)ماانع الخابة

...  الثمر  ال اضجة الخمو يقخطفهما المسم م ممن شمهر رمضمان وهذه الخابة ه

                                        

اانع من الخابة، م دا شمين ا ممن همذه الماانمع الم« الخابة أل  هللا»ذكر شين ا فو كخابه  (80)

 وخة، مهو: 

 طال اضمل.  - 2  ا وخهانة بالذناب.  - 1

 اوخحكا  الذناب ماليأش من الم فر .  - 4 االتكال     يمانو العفا ا لهو.  - 3

 االحخجاأ بالقدر.  - 6  الجهل بحقيقة المعصية.  - 5
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 فماذا يحال بين المس م مالخابة  ماذا يحال بين العبد مالرجاع أل  هللا تعال  

 االسعذانة بالمعصية: - 1

ان بالمعصممية، ميسخصمم رمن الممذناب، ملقممد كممان لعممل ه مماه قاًممما يسممخهي 

أن الممذنب الممذي ينشمم  يال ي فممر همما: ين يقممال العبممد: »السمم ف الصممال  يقممال: 

 .«مثل هذا  لي  كل ذنب فع 

ملقد يمح  هللا أل  نبو من ينبيائمه: ال ت ظمر ألم  صم ر الهديمة ملكمن انظمر 

  كبرياء ممن أل   ظمة مهديها، مال ت ظر أل  ص ر المعصية، ملكن انظر أل

  صيخه بها.

المؤمن يرى ٱنوبه كأنه قا:د تحت جب  يخةاف »مفو الحدي  الشريف: 

أ  يقةةل :ليةةه  وأ  اللةةاجر يةةرى ٱنوبةةه كةة باب وقةةل :لةةج أنلةةه فقةةال بةةه 

 .(81)«هل ا

المذنب  اكان الس ف ينشان من الذنب الص ير الضئيل، منحن ا ن ال يهم 

 العظيم.

الصالحين مها يبكو بكاًءا ممًرا، ميمذر  اماً ما ملقد مر جما ة     يحد 

ثني ة، فقال بعضهم: يا يبما فمىن: مما ل ما نمراه تبكمو، ممما ريي ما م مك فريضمة 

تركخهمما، مال حرمممة انخهكخهمما  فقممال: مهللا ممما يبكممو   مم  ذنممب فع خممه، مال   مم  

ماجب يهم خه. أنما يبكو ضنو يخش  ين يكمان قمد يتيم  ذنبًما يحسمبه هي ما مهما 

 .(82)د هللا  ظيم  

                                        

  ن ابن مسعاا.( 6308رماه البناري فو الد اا، ) (81)

ها يشير أل  ما ذكره القر ن فو قصة ي  الم م ين  ائشة مكيف الكم  بعما يلسم ة (، م82)
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مقد ذكر،  ائشة مر  أحد، ضمرائرها فأشمار، ألم  ينهما قصمير  القاممة! 

يا :ائشة لقد قلةت كلمةة لةو مزجةت » :ص   هللا   يه مو م  فقال روال هللا 

 .(83)«بماء البحر لمزجعه

أنكمم لخعم مان ي ممااًل همو ياق فمو ي يم كم يقال:  رضو هللا   همكان ينس 

ممممن  صممم   هللا   يمممه موممم م     همممد رومممال هللا ممممن الشمممعر ك ممما نعمممدها   ممم

 .(84)المابقا،

هممذه هممو ضمممائرهم الحساوممة، مق ممابهم اليقظممة، لممم يكانمماا يسخصمم رمن 

 الذناب بل كاناا يسخص رمن الطا ا،.

 :(85)العاويف وۡول اۡلم  - 2

 فماذا يحال بين العبد مربه 

 اوخهانة بالمعصية  ي  تسايف متأجيل متأخير 

يقمال ...  ثم يمأتو ال مد فيقمال: بعمد غمد يتماب...  يقال: غدًا يتابأن يكثرنا 

ابن العشرين: وأتاب فو الثىثين، ميقال ابن الثىثين: وأتاب فمو اضربعمين، 

مهكمذا نمر، الصم ير مالكبيمر، ...  ميقال ابن اضربعين: ومأتاب فمو النمسمين

مهممدا  ن مي ج ممان، مال يممدرمن ين كممل امممرئمالشمماب مالكهممل، ك هممم يسممافا

                                                                                             

المس مين حدي  ا فك   ها، الذي يشا ه الم افقان فخ قفاه بسذاجة مغباء، منق ه بعضمهم 

ةن  } ن بعا باوخهخار، مبى تهيب، فجماء القمر ن يعقمب ميقمال:  ت قُولُةو   إنُٱ ت ل قَُّون ةهُۥ بنأ ُلان عنلُُم و 

ُلم   ا ل ُي   ل لُم بنهۦن :ن اهنلُم مَّ ت ُحا بُون هُۥ ه ي نن   بنأ ُفو  ند  ٱو  هُو  :ن يم  ا و  ن :  ن  .[15]ال ار:   َّللَّ

 (.2504(، مالخرمذي فو اضاب )4875رماه يبا ااما فو اضاب ) (83)

 (  ن ينس.6492رماه البناري فو الرقاق ) (84)

 (.247)ب  «الخابة أل  هللا»اب الشي : ل مزيد انظر كخ (85)
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ا  أ ُمة}بالما، فو يي لحظة، مين الما، يان  أليه من شراه نع ه،  م  ُر ٱلاَّةا: ةن و 

ُب  رن أ ُو ُهو  أ ُقر   .[77]ال حل:  إنالَّ ك ل ُمِن ٱُلب ص 

أن كممل أنسممان ينممرأ مممن بيخممه مال يممدري ييعمماا حيًمما ي  ميخًمما  ينممرأ مال 

تمدري يت ز مه بيمديك ي  يعر  ييعاا حامًى ي  محمااًل  أنمك ت مبس الثماب فمى 

 ت ز ه   ك يد ال اول 

أن اضجمممل مجهمممال، مأن العممممر خاتمخمممه غيمممر معرمفمممة، يخفاهممما هللا  مممن 

 ا نسان ليباار أل  الخابة، ميسرع أل  الطا ة، ميفر من المعصية.

أن الممذناب شممجر  خبيثممة، ك ممما يذنبمم  ذنبًمما، تمكممن جممذر هممذه الشممجر  مممن 

الخابة قبمل ين تخمراكم المذناب   م  ق بمه، فالق مب الق ب، فع   المس م ين يباار ب

كممالمر   المج مما  الصممافية، أذا يذنبمم  ذنبًمما، نكمم  فيممه نكخممة ومماااء، فممإذا تمماب 

 .(86)محي ، مأذا  ماا صمار، نكخمة بجانبهما، حخم  يخمراكم السمااا   م  الق مب

ق }فهذا ها المران المذي قمال هللا فيمه:  ةك ةالَّ م مَّ ا   : ل ةج  قُلُةوبنذن  ر 
ةبُو    ب ةُ   ةانُواْ ي ُلان  ا ك 

 .[14]المطففين: 

أن تأخير الخابمة، متسمايف الرجماع ألم  هللا يم اي ألم  ين تخمراكم المذناب 

     الق ب، فربما خخم     ا نسان ب ير ا يمان، مالعياذ باهلل!!

                                        

: صمم   هللا   يممه مومم م  يشممير فضممي ة الشممي  ه مما أ لمم  حممدي  حذيفممة مفيممه يقممال ال بممو  (86)

هخلةت فيةه هخةوالت »تعرض اللعن :لج القلوب كالحصير :وهتا :وهتا  فأي قلَّ أهةربذا »

ةا سةوهاء  وأي قلةةَّ أنلرهةا نلةةت فيةةه نلعةة بيضةةاء  حعةةج « نقطةةة»نلةةت فيةه نلعةةة  «تامت

  فةال (الحور اۡلمل  ال ي ال يعلةَّ بةه هة ء»أبيض مث  الصلا  قلَّ :تصير :لج قلبين

ال  «مةائالت »تضرا فعنة ما هامت الاموات واۡلرض  وارخر أسوه ُمرباه كاللوَٰ موخيةا 

ا  إال ما ( 144رماه مسم م فمو ا يممان ) .«أهرب من هةواا يعرف معروفتا وال ينلر منلرت

  ن حذيفة بن اليمان.
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مربما جاءه الما، فيقال: ليخ و فع  ، ليخ و رجع ، همل لمو ممن تمأخير  

، هيهمما، ين يكممان ذلممك، مصممدق هللا العظمميم: هممل لممو مممن تأجيممل   مهيهمما

قُ }  َٰ ا ر  ن مَّ أ نلنقُواْ من ُرت ننة   إنل ةج   و  ن ل ُوال   أ خَّ ب  ُوُت ف ي قُول  ر  د كُُم ٱُلم  ن ق ُب ن أ   ي ُأتن   أ ح  لُم م ن
ن  

ين   لنحن
ن  ٱلصَّ  أ كُن م ن يَّٖ ف أ صَّدَّ   و  ٖ  ق رن  .[10]الم افقان:  أ ج 

 اإلذ : ج أمان  العلواالتلال :ل - 3

 ماذا يحال بين العبد مبين الخابة 

ذناب  ي  همما الخسممايف مالخأجيممل  ي  همما لمميهمما االوممخهانة بالمعاصممو ما

 االتكال     رحمة هللا م فاه 

أن هللا كما يخبر ينه غفمار رحميم، حمذرنا ين ...  هذا اتكال الم رمر الجاهل

بَّةك  ل ة ُو م  ُ إن َّ } ذابه يليم شديد قمال تعمال :  ق ةاٍب أ لنةيٖم ر  ٱُو :ن ٖة و  ، [43]فصم  :  لنةر 

ةةيم  مقممال وممبحانه:  حن َ لُةةور  رَّ أ  َّ ٱَّللَّ   ق ةةابن و  يدُ ٱُلعن ةةدن اْ أ  َّ ٱَّللَّ  ه  ، [98]المائممد :  }ٱُ:ل ُمةةو 

ق ةابن ٱني ٱلطَّةُولن َ افنرن }مقال ييًضا:  يدن ٱُلعن ق ابن ن ٱلعَُّوبن ه دن ، مقمال [3فر: ]غما ٱل َّۢنَّن و 

ب اهني  أ ن ن   أ  ن ب نئُ }جل شأنه:  يُم ن ا  :ن حن ة  ابن  ُهةو   49ٱُل  لُةوُر ٱلةرَّ أ  َّ :   ٱُلع ة  اُب ٱُۡل لنةيُم و 

 .[50، 49]الحجر: 

ف ماذا نأخذ ب ية من س  يخر،  لماذا نقال: ها ال فار الااما. من س  قب هما 

يدٌ إن َّ ب طُ } ب نك  ل ش دن  .   ر 

 تخ    بهذه البيخين متقال: (87)السيد  رابعة العدميةلقد كان  

                                        

رابعة العدمية من الشنصيا، الخو كثر الجمدل حالهما محمال مما ي سمب أليهما ملفضمي ة  (87)

الشي  فخا، كام ة تحد  فيها  ن رابعة ممما يمدمر حالهما، ممما يقبمل ممن كىمهما ممما ال 

  ( طبعة اار الق م.512 - 2/503) «فخام، معاصر »يقبل، انظر: 
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 ما بال ق بمك ترضم  ين تدنسمه

 

مثابممممك الممممدهر م سممممال مممممن 

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدنس !

 

 ترجا ال جا  ملم تس ك مسمالكها

 

أن السمممممفي ة ال تجمممممري   ممممم  

 اليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبس!

 

 ملكن هل يرممو بهما بمى قا مد  مال نظما ...  أن رحمة هللا موع  كل شوء

حُ }لقد قال رب ا: ...  ننين  إن َّ ر  ن  ٱُلُمُحان يَّ  م ن ن ق رن ت  ٱَّللَّ . ما حسمان [56]اض مرا :  م 

. أن رحممة هللا ماومعة؛ (88)ين تعبد هللا كأنك تراه، فإن لمم تكمن تمراه فإنمه يمراه

ةةأ ُكعُبُذ  ملكممن لمممن كخبهمما   يُؤُ }ف ا  ين  ي عَّقُةةو   و  ين  ُهةةم بن ا لنلَّةة ن ٱلَّةة ن ة  و  ةةو  ك  عن   تُةةو   ٱلزَّ ن ةةا اي  

نُو    ُسول  ٱلنَّ  156يُُؤمن ين  ي عَّبنعُو   ٱلرَّ  .[157، 156]اض را :  ٱُۡلُم ن َّ بن َّ ٱلَّ ن

...  أن هللا  اتب ينبيماءه   م  هفماا، صم ر،...  (89)أن ش   الذنب خطير

لقد الخقم الحا، يانس ل ضبه غضبها فو غير مح ها، م اتمب رب ما ناًحما ممن 

ن  إنن ن }...  يجل ك مة قالها لنين     أ :ن ُك  أ   ت ُلو   من ذن ، م اتمب هللا  ا  [46]هماا:  ٱُلو  

قُلُ }بل يخرجمه ممن الج مة ممن يجمل لقممة يك هما فمو غيمر مما يممر هللا  ن ةا ٱُهبنُطةواْ و 

 .[36]البقر :  ب ُعُضلُُم لنب ُعٍض : دُو   

ممماذا نكممان نحممن بعممدهم  مقممد ننمما  فممو الممذناب خاًضمما، منمم  مس فممو 

 !.«ها هللا ال فار الرحيم»ان ماًوا، منقال المعاصو 

 يممما نممماظرا يرنممما بعي مممو راقمممد

 

 ممشمماهدا ل مممر غيممر مشمماهد!

 ي نسمممي  نفسمممك ضممم ة ميبحخهممما 

 

طممممرق الرجمممماء، مه ممممن غيممممر 

 قااصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

تصممممل الممممذناب ألمممم  الممممذناب 

 مترتجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو

 

 نيممل الج ممان بهمما مفمماز العابممد!

                                         

(  من  ممر ابمن 8أشار  أل  حدي  جبريل الطايل، مالحمدي  رماه مسم م فمو ا يممان ) (88)

 النطاب.

لإلما  ابن القيم كى  طايل فو  ثار الذناب مش   المعاصو، يطال ال فس فيه فو كخابمه  (89)

 ف يراجع. «الداء مالدماء»
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 انسممممممي  ين هللا يخممممممرأ  اممممممما

 

 ماحممد !م همما ألمم  الممدنيا بممذنب 

فكيف نحن مقد نمأتو بالمعصمية ...  يخرأ هللا  ا  بمعصية ضئي ة من الج ة 

أثممر المعصممية،   ي مما يال نخكممل   مم   فمما هللا فقمم ، ف مميس هممذا مممن الرجمماء فممو 

صم   هللا   يمه شوء أنما هذا يم ية فارغة، محممق باطمل، مصمدق رومال هللا 

د الموت  والعاجز من اللي  من ها  نلاه و:م  لما بع»أذ يقال:  مو م  

 .(90)«أتبل نلاه هواها وتمنج :لج هللا اۡلمان 

بممو طالممب: أيمماكم ماالتكممال   مم  اضمممانو، فإنهمما بضممائع يمقممال   ممو بممن 

 ال اكو، يي الحمق .

 مالشا ر يقال:

 مال تكمممن  بمممد الم ممم ، فمممالم  

 

 ر مش يممممممممممماال المفمممممممممماليس

 مقال  خر: 

 ا  مممممل بمممممالم   ق بمممممو، لع مممممو

 

 الهمممممم   مممممو!يرم  باضممممممانو 

 ما  ممممم ين مصمممم ك ال يرجمممم  

 

 ملكمممممن ال يقمممممل ممممممن الخم مممممو!

 اليأ  من رحمة هللا: - 4 

 ماذا يحال بين العبد مربه.

يهممو اوممخهانة بالمعاصممو  ي  طممال اضمممل متسممايف متأجيممل  ي  همما اتكممال 

      فا هللا  ي  ها يأش من رحمة هللا !

                                        

أومم ااه ضممعيف،  «المسمم د»(  ممن شممداا بممن يمش، مقممال منرجمما 17123رماه يحمممد ) (90)

قمال: همذا (، م2459الخرممذي فمو صمفة القياممة )(، م4260مرماه ابن ماجه فمو الزهمد )

 (. 4/251حدي  حسن، مرماه الحاكم مقال: صحي  ممافقه الذهبو )
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المدنيا مقمد تقطعم  يومبابها، أن الذين ييأوان من رحمة هللا، مي ظرمن ألم  

ا، مي فضممان ييممديهم مممن ا، ميصممدمن   ممه صممدماً فيعرضممان   ممه أ راًضمم

يباةا يةدا باللية  ليعةوب »فمإن هللا ...  الخابة: جماه ان منطئمان فمو حمق هللا

ما ء النذار  ويباا يدا بالنذار ليعوب ما ء اللي  حعج تطلل الشةم  

 .(91)«من م ربذا

والة ي نلاةة  بيةدا لةةو لةم تةة نبوا »قممال:   م  صم   هللا   يممه مومأن ال بمو 

 .(92)«ل هَّ هللا بلم  ولواء بقو  ي نبو   فياع لرو  في لر لذم

يةةا ابةةن  ه  لةةو أتيعنةة  بقةةراب اۡلرض »مقممال هللا فممو الحممدي  القدوممو: 

 .(93)«خطايا  ثم لقيعن  ال تشرُ ب  هيئتا ۡلتيعك بقرابذا م لرة

 الخابة ثمر  رمضان:

همما الممذي اقخطممف ي ظممم ثمممر  مممن رمضممان، منممد    مم  ا أن المسمم م حقًمم

المعصية، م ز    م  الطا مة، ماحخمرق ق بمه ب مار الحسمر    م  مما فما،، ثمم 

بابمه مفخما  لكمل ...  فإن بماب هللا لميس   يمه حاجمب مال بمااب...   اا من ًصا

 طالب حخ  تط ع ال شمس من م ربها.

الطمين ال ين ما ممن ليس  جيبًا ين ينط، ابن  ا  فهما من ماق ممن طمين، م

ُدن ا  كدر، مما ومو ا نسان أنسانًا أال ل سيانه  ل ق ُد : ذن ن ق ُبة}و  اه    من ة   إنل ج   ء   ُ  ف ن ان

                                        

 (  ن يبو ماو . 2759رماه مس م فو الخابة ) (91)

 (  ن يبو هرير . 2749م فو الخابة )رماه مس  (92)

صمحي  »مصمححه اضلبمانو فمو  ،(  ن ينمس بمن مالمك3789رماه الخرمذي فو الخابة ) (93)

ومن لقينة  بقةراب اۡلرض خطيئةة ال يشةرُ »لمس م  ن يبو ذر: (، م2805) «الخرمذي

 (. 2686رماه مس م فو الذكر ما لد اء ) ،«ب  هيئتا لقيعه بمثلذا م لرة
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 .[115]طه: 

مث  المؤمن كمثة  الاةنبة تخةر مةرة »: ص   هللا   يه مو م  مقال ال بو 

 .(94)«وتاعقيم مرة

، فمو النطمأ ميصمر أنما العجيب كل العجيب: ين يخشمب  بالمذناب، ميخمماا

      د  مصالحخه لربه.

بُّلُُم أ ُ:ل ُم اما أنه أذا يذنب ثم تاب فإن هللا يقال:  ةلُُمه }رَّ ةا فنة  نُلُوسن  إن  ت ُلونُةواْ بنم 

لنحن  ا ين  ف إننَّهُ ص   َ لُور  بنين  
، ماضماب: كثيمر اضمبمة ألم  هللا، [25]ا وراء:  ۥ ك ا   لنُق وَّ 

، ملم ييأش من رمحه. فإن م فر  هللا تعال  يمومع ممن ك ما  ص  ربه  ب أليه

 ذنابه، ميكبر من معاصيه.

كة  ابةن  ه  خطةاء وخيةر الخطةائين »: ص   هللا   يمه موم م  مقال ال بو 

 .(95)«العوابو 

 ييها المس م:

أن ي ظم ثمر  تقخطفها ممن رمضمان: أنمما همو تابمة صمااقة، تابمة نصما  

نقرع بها باب رب ا، من سل بها ذناب ا بدما  ا، منرجع بعمدها بق ماب صمافية، 

                                        

صمحي  ل يمره، مهمذا أوم اا : «المسم د»(  ن جابر، مقال منرجما 14762رماه يحمد ) (94)

(. مقال الهيثمو: رماه يحمد مفيه ابمن 46(، مالبزار )1010حسن، مرماه  بد بن حميد )

 (.2/293لهيعة، مفيه كى ، مرماه البزار مرجاله ثقا، )

ال نعرفمه أال ممن حمدي   (، مقال: حمدي  غريمب2612رماه الخرمذي فو صفة القيامة ) (95)

(، مالحماكم مقمال: حمدي  صمحي  ا وم اا، 4251  و بن مسعد ، مابن ماجه فو الزهد )

(، 2029) «صممحي  الخرمممذي»(، محسمم ه اضلبممانو فممو 4/244مقممال الممذهبو:   ممو لممين )

 (.1927) «الم خق  من الخرغيب مالخرهيب»مانظر: 
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م ممزائم جديممد ، ال ت ث ممو ل شمميطان، مال ت ممين ل  مماا  ال ممزا ، الممذين ي مممزمن 

 الق اب، كما ي زم االوخعمار البىا مالشعاب.

 :(96)ل صا  ىمة الخابة ا

م ىمة هذه الخابة: ين يهجر ا نسمان بيئمة الشمر ميبحم   من موم  خيمر، 

مبيئة طيبة كريمة ليخقب ه هللا، ميس كه فو حزبمه ال مالبين، ميدخ مه برحمخمه فمو 

  بااه الصالحين.

إن  والون واإنة  فة  »مقد رمي فو بعا ا ثار القدوية ين هللا يقال: 

وأرَٰ  ويشةلر سةواي  خيةري إلةج العبةاه نبأ : يم  أخلَّ ويعبد ى يةري  

نةةةاَٰل  وهةةةرهم إلةةة  صةةةا:د أتحبةةةَّ إلةةةيذم بنعمةةة   وأنةةةا ال نةةة  :ةةةنذم  

ويعب ضو  إل  بالمعاص   وهم أفقر ه ء إل   من أقبة  إلة  تلقيعةه مةن 

بعيد  ومن أ:رض :ن  ناهيعه من قريَّ  ومن ترُ ۡلجلة  أ:طيعةه فةو  

رف بحةةول  وقةةوت  المزيةةد  ومةةن أراه رضةةاي أرهت مةةا يريةةد  ومةةن تصةة

 ألنت له الحديد.

أه  ٱكةري أهة  موالاةع   وأهة  هةلري أهة  َٰيةارت   وأهة  ۡةا:ع  

أهةة  كرامعةة   وأهةة  معصةةيع  ال أقةةنطعم مةةن رحمعةة   إ  تةةابوا إلةة  فأنةةا 

حبيةةةبذم  فةةةإن  أحةةةَّ العةةةوابين وأحةةةَّ المعطذةةةرين  وإ  لةةةم يعوبةةةوا فأنةةةا 

 ۡبيبذم  أبعليذم بالمصائَّ ۡلۡذرهم من المعايَّ.

                                        

 ىما، الخابة ميطال ال فس ه ماه، منقمل  «الخابة أل  هللا»ذكر فضي ة الشي  فو كخابه  (96)

ف يراجمع )ب . «ممدارأ السمالكين»الشي  ه اه جمزًءا ممن الكمى  ال فميس البمن القميم فمو 

 (، مما بعدها 118
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 ثرن  :لج سواي  ثرته :لج سواا  الحانة :ندي بعشر أمثالذةا   من

إلج سبعمائة ضعف  إلج أضعاف كثيرة  والايئة :نةدي بواحةدة فةإ  نةد  

:ليذا واسع لرن  َلرتذا له. أهلر الياةير مةن العمة  وأَلةر اللثيةر مةن 

الزلةة   رحمعةة  سةةبقت َضةةب  وحلمةة  سةةبَّ مؤاخةة ت  و:لةةوي سةةبَّ 

 .«:قوبع 

* * * 



 90 الجزء السابع -خطب الجمعة 

(6) 

 (97)اء اليا نس

الحمد هلل نحمده منسخعي ه منسخهديه، منعماذ بمه ممن شمرمر ينفسم ا موميئا، 

 ا فما له من نار.ي مال ا، من يهد هللا فى مضل له، ممن لم يجعل هللا له نارً 

يحمده وبحانه ميتاب أليمه، مي ممن بمه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألمه أال هللا 

بمممده مروممماله، يا، اضمانمممة مب مممغ محمممده ال شمممريك لمممه، ميشمممهد ين محممممدًا  

الروممالة، منصمم  ل مممة، مجاهممد فممو هللا حممق جهممااه، مترك مما   مم  المحجممة 

الك. من يطمع هللا مروماله فقمد فماز هالبيضاء، لي ها ك هارها، ال يزيغ   ها أال 

ا. صمم اا، هللا فمماًزا  ظيممما، ممممن يعممش هللا مرومماله فقممد ضممل ضممىاًل مبي ًمم

ُرواُ ف  } م   لمه ميصمحابه،  موىمه   يمه، مرضماان هللا : ةزَّ نُةواْ بنةهۦن و  ام  ين  ء  ٱلَّة ن

ئنك  هُُم ٱُلُمُللنُحو   
ع هُۥ  أُْول    ل  م  ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن ُرواُ و  ن ص   .[157]اض را :  و 

ا ا بد اته، منهمه نهجمه، موم ك ومبي ه، منصمر ا اتمه  مرضو هللا  من

 أل  يا  الدين.

 فيا معشر المس مين:يما بعد 

 صل الداء ممحار البىء:ي

، ممما (98)لقد تحدث ا قبل الجمعة الماضية  ن الشباب مما   يه من ماجبما،

                                        

  .1953يغسطس  7هـ الماافق 1372من ذي القعد   26يلقي  هذه النطبة فو  (97)

حاضممراته متاجيهاتممه، ملممه لشممين ا ظظممن اهخممما  بممالغ بالشممباب فممو كخبممه مخطبممه، مم (98)

ميظهمر اهخممما  شممين ا البممالغ  «ماجمب الشممباب المسمم م اليمما »محاضمر  مطبا ممة بع مماان 
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يعقممد   يمممه ممممن  ممممال، مريي ممما كيمممف فسمممد الشمممباب، مكيمممف ظمممل يخسمممكع فمممو 

الطرقمما،، مكيممف نسمم  مهمخممه، ميغفممل ماجبممه، متركممه ا بمماء، ميط قمماا لممه 

يمماء اضمممار، ملك مما بجانممب ذلممك ال ن سمم  فسمماا الع ممان، ميهمممل فممو حقممه يمل

. أذا ذكرنا الشباب مأذا تألم ا ل شباب فيجب ين نمذكر يممًرا  خمر هما: (99)ال ساء

يصل الداء ممحار المبىء، يجمب ين نمذكر: فسماا ال سماء فمإذا فسمد ال سماء فسمد 

 الشباب، يمران مخىزمان، كل م هما وبب منخيجة لآلخر.

وخقامة مبالسير     الجاا ، م    يممر هللا مكيمف كيف نطالب الشباب باال

يخج ممب النطايمما، ميبخعممد  ممن طريممق الشمميطان  مهمما أذا وممار وممار، الفخ ممة 

بجانبه، أذا تط ع  ن يمي ه م ن شماله لم يجمد يال النى مة مجسممة، مالفجمار 

 يسع      قدمين.

مت ريمه  كيف نطالب الشباب باالوخقامة، مالحيا  بجانبيمه تمد اه ألم  ا ثمم،

 بالفساق، متحضه     ا لرذي ة 

 كيف نضع الفحم بجاار ال ار، ثم نقال له: يا فحم أياه ين تشخعل !

                                                                                             

بالشباب فو خطبه، حي  جمع الجمزء الرابمع ممن خطمب فضمي خه يكثمر ممن خطبمة تخع مق 

 مصايا ل شباب المس م الم خرب. -حال فخيات ا اليا   -بالشباب مم ها: حال شباب ا اليا  

اهخما  بالغ بالمري ، فهما نصمير ممن ينصمارها،  -يطال هللا  مره محسن  م ه  -لشين ا  (99)

مم صف من م صمفيها، نعمم هما كمذلك ممن يبمرز المد ا  المذين انصمفاا الممري  ممن الظ مم 

االجخمما و البممين، المذي ي سممب يحيانًمما ألم  الممدين مالمدين م ممه بممراء، لكمن أنصمما  الشممي  

مأنمما هما أنصما  نمابع ممن كخماب هللا  «الخح يمل»حريمر يم ل مري  ليس كإنصا  ا ما  الخ

، ملهذا ريي ا ق م الشي  ال يفخأ ي ذكر بالمري  مما لها ص   هللا   يه مو م  مو ة روال هللا 

مما   يها، ممن ذلك: مركز المري  فو الحيا  ا وىمية، ال قاب ل مري  بين القال ببد يخه 

 .  «اية المري »س مة ميخيًرا: بحثه اضصيل فو مالقال باجابه، فخام، ل مري  الم
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يار بصره     هذا المجخمع الذي نعيش فيه ثم انظر ماذا تمر،. تمر، فيمه 

 تح ًى، متر، فيه أباحية، متر، فيه فسااًا  ريًضا.

 نسا نا منساء الس ف:

س ف الصال  تسخحو ين تكشمف ال قماب  من مجههما، لقد كان  المري  ييا  ال

مكان  تعخقد ينهما ار  مك انمة، مجماهر  مصمانة، أذا تعرضم  لعبم  اضيمدي 

 احخقر، ميبخذل .

ممما المممري  فممو هممذه اضيمما : فقممد يصممبح  تعخقممد فممو نفسممها ينهمما ا ميممة ل عبمم  ي

مال عممممب، تنمممما  الطرقمممما،، متممممزاحم الرجممممال بالم اكممممب فممممو اضحفممممال 

 مالمراقش.

برقع الحياء  من مجههما مخالطم  الرجمال كأنهما   يما المري  ا ن فقد كشف

لمما ين هللا لممم يسممخر »رجممل، يم يقممل حيمماء مممن الرجممل، مممع ممما مرا فممو ا ثممار: 

فكممم تسممامي المممري  اليمما   «المممري  بالحيمماء لكانمم  ال تسممامي كفمما مممن تممراب

، مذراً ما ا بشمبربميزان ا وى  مقد فقمد، الحيماء مق مد، الممري  ال ربيمة شمبرً 

 بذراع !

 اكخباها فو مكار  اضخىق:

حدثاا ين امري  اشخك  زمجها بالمخأخر من مهرهما، فمذهب  ألم  القاضمو، 

ميراا القاضمممو ين يمممر، الشمممهاا مجههممما. فقالممم  الممممري : ملمممماذا همممذا  فقمممال 

من ين ير، الشهاا مجهك ليكان الحكمم  ماااًل. فقالم : أذا يا، ال بد  القاضو:

أل  ين ير، الشهاا مجهمو فأشمهدكم ينمو ت ازلم   من حقمو. مب مغ ذلمك  راضم

الممزمأ، فقممال: يممما مقممد فع مم  ذلممك، فممإنو ي طيهمما ممما ط بمم  بممى محاكمممة مال 
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 قضاء. فقال القاضو: تكخب هذه من مكار  اضخىق!

 ال فريضة. - هذا مع ين القال الصحي : أن ال قاب فضي ة

الفضممي ة فممو قمما  يشممرب  ق ممابهم  هكممذا كممان المجخمممع ا وممىمو، مكانمم 

 ا يمان.

   ْر، مقي  متبرأ مرفا :

ناةاء »: صم   هللا   يمه موم م  ماذا نمر، اليما   نمر، مما قالمه رومال هللا 

كاسةةيات :اريةةات مةةائالت ممةةيالت  رسوسةةذن كأسةةنمة البخةةت  ال يةةدخلن 

 .(100)«الونة وال يود  ريحذا  وإ  ريحذا ليوجد من مايرة ك ا وك ا

نممر، اليمما ،  نسمما، مهممن مخبجحمما،، مزمجمما، مهممن مممخح ى،، هممذا ممما 

 البسا، مهن  اريا،.

م بس يصمف مما تحخمه، ميكشمف  مما مراءه كأنمما صم ع ممن ...  يي مربو

زجاأ، ال يسخر  مار ، مال ي طمو مكشمافًا، فكيمف نرضم  ضنفسم ا ين نصمل 

 أل  هذا 

ك مما أنك لما ذهبم  ألم  يحمد الشمااط، مالمصمايف، مرييم  مما ه ماه لهالم

ريي . تر، ال ساء العاريا،، يم شبه العاريا،. تر، الحيماء مهما يمذب ، تمر، 

الفضي ة مامها يراق، تمر، اضجسما  الخمو تعمر  لحاًمما رخيصمة تبماع   م  

صم   هللا ! مقد قمال ال بمو (101)ي ين ال اش. مبعد هذا يقال: مس مان ممس ما،

                                        

(  من يبمو هريمر ، ممط مع 2128) «ال بماش مالزي مة»جزء من حدي  رماه مس م فو  (100)

 مذكر م هما هذا الص ف من ال ساء. «... صنلا  من أه  النار لم أرهما»الحدي : 

معاصمو حخم  ال يقصد فضي ة الشي  نفو ا ومى   من هم الء، فهما يمرفا الخكفيمر ال (101)
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وجذةةا  إال هعلةةت أيمةا امةةرأة نز:ةت ثيابذةةا فة  َيةةر بيةت َٰ»:   يمه مومم م  

 .(102)«سعر ما بينذا وبين ربذا

م    جاانمب البحمار، م  م   «البىأ»هن الىتو ين عن ثيابهن      مها

 مري، من الشباب مالرجال.

ي يناثممة بقيمم  ل مممري  الخممو ال ييي رجالممة بقيمم  ل رجممل الممذي ال ي ممار ! م

 تنجل !!

 أذا لممممم تنممممش  اقبممممة ال يممممالو

 

 ملممم تسممخحو فاصمم ع ممما تشمماء

 فمممى مهللا مممما فمممو العممميش خيمممر 

 

 مال المممممدنيا أذا ذهمممممب الحيممممماء

 فساا المري  فساا لكل شوء: 

 أن اضمة الخو تفسد فيها المري  يفسد فيها كل شوء.

 بفساا المري  يفسد الشباب، مبفساا الشمباب تفسمد اضممة، مبفسماا اضممة يفسمد

اقخصمااها،  اجخما ها، تفسد وياومخها، ميفسمد جيشمها، متفسمد شمرطخها، ميفسمد

ضن الشباب بمثابمة ق بهما، مأذا صم   الق مب صم   الجسمد ك مه، مأذا فسمد الق مب 

 فسد الجسد ك ه.

فعنةةة أضةةر  يمةةا تركةةت بعةةد»: صمم   هللا   يممه مومم م  ميقممال روممال هللا 

                                                                                             

ظماهر  ال  ما فمو »مأن كان  كبائر، أنما يقصد نفو ا يمان الكامل. راجمع رومالة الشمي  

 .«الخكفير

حمدي  حسمن، ميخرجممه : «المسمم د»(  من  ائشممة مقمال منرجما 24140رماه يحممد ) (102)

(  من ي  وم مة 26569(، مرماه يحمد ييًضا برقم )4390(، ميبا يع   )2651الدارمو )

مقممال محققمما  «امةةرأة نز:ةةت ثيابذةةا فةة  َيةةر بيعذةةا  خةةر  هللا لذةةا سةةعراأيمةةا »ب فممن: 

 حسن ل يره.: «المس د»
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 .(103)«:لج الرجال من النااء

مأنممما تكممان المممري  فخ ممة أذا تركمم  مكانهمما الطبيعممو، ممقرهمما الفطممري، أذا 

 ممق الحيمماء، الممذي همما ح يخهمما قبممل الممذهب مالجممااهر. تكممان فخ ممة أذا فقممد، خ

تركمم  بيخهمما، مخرجمم  ألمم  الشممارع ل يممر حاجممة، أال لخجممذب ينظممار الرجممال، 

متثيممر غرائممز الشممباب! المممري  هممو مممدير  البيمم  يم مربيخممه مرئيسممخه، تطهمما 

 طعامه، مت ظم يثاثه، متر   يمالاه، متعمل ما تسخطيع من راحة لزمجها.

بمدن، مكانها ين تجعل البي  ج ة من ج ان الفرامش فو المدنيا. فيمه راحمة ال

الق ب، منعيم الحيما ، يجموء الرجمل ممن  م مه مخعبًما  موكان ال فس، مطمأني ة

 فيرتا  فو بيخه، م  ًصا فيسعد بين يه ه، فما ل حال يصبح  غير الحال !

 لمن تكان الزي ة 

همما مين تخجمممل متخعطممر لزمجهمما، يفممر  ا وممى  ين تخممزين المممري  فممو بيخ

ملكممن ا يممة قممد انق بمم ، تظممل المممري  فممو البيمم    مم  يومماي حممال. ت ممبس الن ممق 

البممالو مممن الثيمماب، حخمم  أذا تهيممأ، ل نممرمأ ألمم  الشممارع مقفمم  يممما  المممر   

 وا ة، يم يكثر، تضع يلاان اضصباف مف ان المساحيق.

م مة الم ظمر، متصم ع نعم تطممئن   م  يناقمة الم مبس، مجممال اله مدا ، مر

 ال ماذأ مالبرمفا،، ل بسما، مالضحكا،، مال فخا، ما شارا،.

يجممل تقممف المممري  ومما ة يم ومما ا،، متكسممل ين تقممف بممين يممدي هللا اقممائق 

معممدماا،، متنممرأ المممري  بكممل ممما   ممدها مممن زي ممة، مبكامممل ممما   ممدها مممن 

                                        

(، 5096(، رماه البناري فو ال كما  )1744) «ال  ل  مالمرجان»مخفق   يه كما فو  (103)

 (  ن يوامة بن زيد.2740ممس م فو الذكر مالد اء )
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 ما متأم اا!م ريا، الفخ ة، تعر  نفسها ل  اش كأنها تقال لهم: هيا انظر

ممما هكممذا تكممان الفضممي ة، مممما هكممذا يكممان الحيمماء!! ممما هممذه أال الرذي ممة 

مالنى ة الخو يبيا الشيطان فيها ميفرل، مالخو يعشمش فيهما أب ميس، ميخنمذ 

 م ها يحابي ه ممصايده.

لقممد قممال أب مميس لمثممل هممذه المممري  المخبرجممة المخمممرا    مم  طبيعخهمما: ينمم  

 مين  وهمو الذي بك ير  فى يخط،.ماضع وري، مين  نصف ج دي، 

فهل  رف ا ما   ي ا  هل رب م  اضب اب خمه، مراقمب المزمأ زمجخمه، منصم  

اضل يخخه  ميصمب  كمل م ما  ي ما يقظمة مخط عمة ألم  مما يمدمر خ فمه، مألم  مما 

 يدبر حاله.

:  رباا نساءكم مأال 

اب يجب ين ي رش اضب فو اب خه م ذ نعامة يظافرها الفضمي ة، مي ابهما بمأ

هللا مرواله، ميع مهما معمانو الحيماء، ممع م  احممرار النمد حي مما تمذكر ك ممة 

 نابية.

مر  خد الفخا  اليل     مجاا الحياء فيهما يمما يملئمك ال سماء المخف خما، ...  ح 

متمر، الممري  تخمأب  ذراع ...  فخسخمع أحداهن الكى  القبي  متضحك له متقهقمه

 حقائق مسخرذلة....  ذراع الفخ  الرجل اضج بو   ها. مالفخا  تخأب 

ال اقممة، فممما يشممد المصمميبة. محي ممما يخن مم  الشممباب،  (104)أنممه أذا اوممخجم  

مي  ممن ال بممو  متسممخرجل المممري ، متسممخجمل ال اقممة، ميسممخ اق الجمممل. مقممد ر 

                                        

 كان.اوخجم   ال اقة: يي صار، جمًى، يم حامل  ين ت (104)
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أي خةةرجن :لةةج  - كيةةف أنةةعم إٱا ۡ ةةج ناةةاسكم»: صمم   هللا   يممه مومم م  

فقممال الصممحابة:  «كعم جذةةاهكم؟وفاةةَّ هةةبابلم  وتةةر - رجةةالذن وۡبيعةةعذن

 «نعم. وال ي نلا  بيدا وأهد منه سةيلو »مكائن ذلك يا روال هللا  قال: 

كيةف أنةعم إٱا لةم تةأمروا بةالمعروف »قالاا: مما يشد م ه يا روال هللا  قمال: 

نعةم. والة ي »رومال هللا  قمال:  قالاا: مكمائن ذلمك يما «ولم تنذوا :ن المنلر

قمالاا: ممما يشمد م مه يما رومال هللا  قمال:  «لو  نلا  بيةدا  وأهةد منةه سةي

ا  والمنلر معروفتاالمعروف كيف أنعم إٱا رأيعم » قالاا: مكمائن ذلمك . «منلرت

ممما قمالاا:  «نعم. وال ي نلا  بيدا وأهد منه سةيلو » يا روال هللا  قال:

كيةةف أنةةعم إٱا أمةةرتم بةةالمنلر ونذيةةعم :ةةن »يشممد م ممه يمما روممال هللا  قممال: 

نعةم. والة ي نلاة  بيةدا »قالاا: مكائن ذلك يا رومال هللا  قمال: «المعروف؟

وأهد منه سيلو   قال هللا تعالج: ب  حللت ۡلتيحن لذم فعنة يصير الحليم 

هكممذا   م مما هممذا الحممدي  الشممريف، كيممف يخاالممد الفسمماا،  (105)«فيذةةا حيةةرا 

 ميخس سل االنحرا .

 ح قة.كأن الفساا و س ة مخماوكة الح فا،، ح قة تخبعها 

تط   ال ساء، فيفسد الشباب، فخضعف الهمم، فيخره الجهماا، فيخمره اضممر 

بالمعرم ، مال هو  ن الم كر، فإذا فشا الم كر ينس ال ماش بمه، ماطممأناا لمه، 

 صار المعرم  م كًرا، مالم كر معرمفًا.

                                        

(  ممن يبمو يمامممة، مقمال الحممافن العراقمو: يخرجممه ابمن يبممو 11/304رماه يبما يع م  ) (105)

، «كيف بلةم إٱا أمةرتم بةالمنلر ونذيةعم :ةن المعةروف»الدنيا بإو اا ضعيف، امن قاله: 

مرماه يبمما يع مم  مممن حممدي  يبممو هريممر  مقخصممًرا   مم  اضوممئ ة الثىثممة اضملمم ، مأومم ااه 

 (.5204) «الس س ة الضعيفة»لبانو المنخصر فو (، مذكر اض2/380ضعيف )
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ألمم  يومماي. فيممأمر ال مماش بممالم كر مي هممان  ممن  ،ثممم تخممدرأ الحممال مممن وممي

ةُت جخمع الم افقين الذي مصفهم هللا بقالمه: المعرم ، شأن م لنق   ٱُلُمن   لنقُةو   و 
}ٱُلُمن  

ةُو    ي ُنذ  ۢن ب ُعٖضه ي ُأُمُرو   بنةٱُلُمنل رن و  ُعةُروفن : ةنن ب ُعُضُذم م ن أنهما فخ مة  [67]الخابمة:  ٱُلم 

 بديها ط يان ال ساء مفساا الشباب....  يصير الح يم فيها حيران

ةةا ءن ال: أن القممر ن الكممريم يقمم ُمةةو   : ل ةةج ٱلن نا  ةةاُل ق وَّ  ج  ، ملكممن [34]ال سمماء:  }ٱلر ن

ال سمماء قااممما،   مم  »العصممر الحممدي  مم طممق الحضممار  اضمرمبيممة يقممال: 

 «.الرجال

المري  يصبح  تخحكم فو زمجها متمسك بزمامه، متبدا ثرمته فمو يحمدا  

إٱا كةةا  »فممخعس  بممد الزمجممة. مفممو الحممدي : ...  اضزيمماء ميغ مم  اضصممباف

أمةةراسكم خيةةاركم  وأَنيةةاسكم سةةمحاءكم  وأمةةركم هةةورى بيةةنلم  ف ذةةر 

اۡلرض خيةةةر للةةةم مةةةن بطنذةةةا  وإٱا كةةةا  أمةةةراسكم هةةةراركم  وأَنيةةةاسكم 

 .(106)«بخالسكم  وأموركم إلج ناائلم  فبطن اۡلرض خير من َذرها

يا ييها ال ماش، يما ييهما المسم مان:  مااما ألم  الفطمر ،  مااما ألم  فصمائل 

ليعمر  الرجممل حقمه، ملخعممر  الممري  مظيفخهمما، مليعمر  الشممباب ...   ا ومى

 روالخه، مليط ب كل ما له، مي اي ما   يه مهللا مع ا ملن يخرنا ي مال ا.

ثالثةةةة ال يةةةدخلو  الونةةةة: »: صممم   هللا   يمممه موممم م  يقمممال رومممال هللا 

قالمم  الصممحابة: يممما مممدمن النمممر فقممد  «الةةديو   والرجلةةة  ومةةدمن خمةةر

العةةةة  تشةةةةب ه » رف مممماه يمممما روممممال هللا، فممممما الرج ممممة مممممن ال سمممماء  فقممممال: 

                                        

ضمعيب »(، مقال: حدي  غريب، مذكره اضلبمانو فمو 2266رماه الخرمذي فو الفخن ) (106)

 (.1557) «الخرغيب
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 .(107)«بالرج 

 ال تسمعاا لهذه الشائعا،:

كممأنو يحممس بممبعا الجمماه ين الممذين ضمم    قممالهم، يم الم رضممين الممذين 

مرضمم  ق ممابهم، يشمميعان   مما: ين مما نريممد ين نحجممر   مم  فممم المممري  حخمم  ال 

خك م، م    صدرها حخ  ال تخ فس، م     ق هما حخم  ال تمخع م، م  م  ق بهما ت

حخمم  ال تحممب مال تكممره، م  مم  جسممدها حخمم  ال تخممزين. ال نعجممب ين يشمميعاا 

م نُ }  ا مثل هذا، فال ر  مر ، مالها، أله معباا  ةنن ٱتَّ و  مَّ ةهُ  أ ض  ُّ من ى  ب ةل  ه و 

ن  ٱبن  يُ  ى م ن ن رن هُد   . ... َّللَّ

 :(108) وى  ل مري نظر  ا

ممم  المممري  مممن همماان،  منسمم  همم الء يم ت اومماا ين ا وممى  يمل روممالة كر 

مي زتها من ذل، م  مخهما ممن جهمل، مانخشم خها ممن هما  ومحيقة، منق خهما ممن 

مخاع رخيش ألم  أنسمان  اقمل، لمه حقماق م  يمه ماجبما،!! أنسمان ذي يه يمة 

صمر ، ميبيممع ميشممخري كممما كام مة ل خك يممف، ملممه ذممة ماليممة كام ممة، يم ممك ميخ

 يشاء. مجع   ط ب الع م فريضة   يه، كما ها فريضة     الرجل.

 مص ع  فو مص ع البطالة نساء مس ما، بجانب الرجال المس مين.

                                        

رماه الطبرانمو، : «المجممع»رماه الطبرانو  من  ممار بمن ياومر، مقمال الهيثممو فمو  (107)

: «الم خقم »(. قمال القرضمامي فمو 4/327مفيه مساتير مليس فيهم من قيل أنمه ضمعيف )

(، مذكره اضلبانو فو 2/173فالحدي  ضعيف، ملك ه حسن بشااهده كما يشار الم ذري )

 (.2367) «صحي  الخرغيب»

مىممم  المجخمممع »ل مزيمد مممن تكمريم المممري  راجممع مما ذكممره فضمي ة الشممي  فممو كخابمه:  (108)

مركممز المممري  فممو الحيمما  »( مممما بعممدها، مانظممر كممذلك: 321)ب« المسمم م الممذي ن شممده

 ( مما بعدها. 9)ب« ا وىمية
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لقممد كممر  ا وممى  المممري  ب خمما ضب، مكرمهمما زمجهمما لرجممل، مكرمهمما يًممما 

 ...  ضمالا

يمم ، مينكممر هممذا الجممر  الشمم يع نعمم كرمهمما الممدين ب خًمما فأنقممذها مممن المايا المق

إنٱ ا } ةةُوءُۥه ةُ ُسةةئنل ُت و  ن ٱ ۢنةةَّٖ قُعنل ةةُت  8ٱُلم  مجعممل مالاتهمما ب شممر،،  [9، 8]الخكمماير:  بنةةأ ي 

 متربيخها رحمة ممثابة.

مكرمهمما زمجممة فجعممل لهمما مثممل ممما   يهمما، أال ارجممة ا شممرا  مالقاامممة 

ل رجل، ميمر بمعاشمرتها بمالمعرم  ممعام خهما بالحسم  ، مجعمل المزماأ بهما 

الةدنيا معةاع وخيةر معا:ذةا المةرأة »من  يا، هللا البي ا،، ممن نعممه البماهر  

 .(109)«الصالحة

ممن يحمق  :صمية بهمامكرمها يما، فجعل الج مة تحم  يقمدامها، مضما ف الا

 .(110)«أمك  ثم أمك  ثم أمك  ثم أبوُ» ال اش بحسن صحابخو  قال:

ةةُت و  }مكرمهمما مثممل ذلممك،  ضممًاا فممو المجخمممع الممم من  ن   ٱُلُمُؤمن نُةةو   و  ٱُلُمُؤمن

ي ُنذ ُو   : نن ٱُلُمنل رن  ُعُروفن و   .[71]الخابة:  ب ُعُضُذُم أ ُولني ا ُء ب ُعٖضه ي ُأُمُرو   بنٱُلم 

بعد هذا الخكريم من تكريم لا فقهاا  مهل بعد هذه الع اية ممن   ايمة لما  فهل

 ينصفاا  ملك هم ال يفقهان مال ي صفان.

 أنمممما ت فمممع المقالمممة فمممو الممممرء

 

 أذا صمممااف  هممما، فمممو الفممم اا

 

                                        

 (  ن  بد هللا بن  مرم. 1467رماه مس م فو الرضاع ) (109)

(، 5971(، رماه البنماري فمو اضاب )1652) «المرجانال  ل  م»مخفق   يه كما فو  (110)

 (  ن يبو هرير . 2548ممس م فو البر مالص ة )
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 من حقاق المري  فو ا وى :

فمو ين تمخع م مما يمك هما ممن   ما   - بمل ماجبهما - نحن نطالمب بحمق الممري 

مالدنيا. فالع م ليس مقصاًرا     الرجال، مط ب الع م فريضة     كمل  الدين

 مس م ممس مة.

منطالممب بحممق المممري  ين تعمممل، مين تهيممأ لهمما وممبل العمممل المىئممم لهمما، ممما 

ااممم  م خزمممة بممأاب المسمم مة فممو ال بمماش مالمشممو مال ظممر مالحركممة مال قمماء 

 بالرجال.

نشمماطها فممو خدمممة المجخمممع،  ين يكممان لهمما - بممل ماجبهمما - منطالممب بحقهمما

 م مل النير، مالمشاركة فو الد ا  أل  هللا، متع يم ال اش النير.

يممما ين تخمممرا المممري    مم  يناثخهمما، متخ كممر لفطرتهمما مروممالخها، متخحممد، 

اضمامة الكام ة فمو ح اياهما، لخمذرع الشماارع ذهابًما مأيابًما، ملخكمان نائبمة ممن 

، فخمذهب «السمفائر»الدملة، يم ومفير  ممن  «يمزار»من   ، يم مزير«ال اائب»

أل  يمريكا، متن ف زمجهما فمو مصمر ي عمو الاحمد ، ميشمكا الاحشمة، ف ميس 

هممذا مممما يشممر   المممري  يم يسممعدها، ف يخهمما تعممر  قممدرها فخعمماا ألمم   ري همما، 

 .(111)ترب  فيه يشبال اليا  ميواا ال د

                                        

كان  هذه يفكار الشي  فو شبابه  ن المري ، مهو مخفقة فو  مامها ممع  رائمه اليما ،  (111)

أال فو الحقاق السياوية ل مري ، مقد  رف  مرح ة الشباب بالحماوة مالفخا ، ثم نضمج  

الشي ، نضاًجا   ميًا، ت يده الحجه، مت ص ه اضالمة مالبمراهين، لهمذا  مدل الشمي  يفكار 

 من الخشمدا فمو همذا اضممر، ميفخم  بمشمرم ية ترشمي  الممري  ل مجمالس ال يابيمة، متاليهمما 

الم اصب القضائية مالسياوية، مقد اوخ د الشي  فو هذا أل  يئمة ي ى ، م هم: يبما ح يفمة 

خممال  القضمماء، فيممما تجمماز شممهااتها فيممه؛ يي فممو غيممر اضمممار حيمم  يجمماز ل مممري  ين ت
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وممممماء ذا، ال. ال يمممما يخمممم  فاطمممممة الزهممممراء، م ائشممممة ي  الممممم م ين، مي

 ال طاقين، موكي ة ب   الحسين.

 ااي أل   شك اضمين،  ااي ألم  حضم ك المكمين،  مااي ألم  ميمدانك 

الذي خصص  به امن الرجمال، فرابطمو فيمه، مجاهمدي ه ماه بسمى  القمدم  

 الحس ة، مالخربية الحية مالن ق المخين.

  ممااي يمما يخخمماه مال تسمممعو  ممااء ذئمماب الطرقمما،، محيممل الصممقار الخممو

 تريد أخراجك من  شك الاايع.

كنالمد، ممعماذًا كمعماذ.  ااوع  يا يخخاه: ين تنرجو ل ا  مًرا كعممر، مخالمدً 

ربممو اضجيممال، ماصمم عو اضبطممال، مقممامو   مم  ت شممئة الرجممال، مرحممم هللا 

 شا ر ال يل الذي قال:

 اض  مدرومممممممممة أذا ي مممممممممداتها

 

 ي ممدا، شممعبًا طيممب اض ممراق!

صةنلا  مةن أهة  النةار لةم »ينه قال:   يه مو م  ص   هللا   ن روال هللا  

أرهمةةا: رجةةال معذةةم سةةياۡ كأٱنةةاب البقةةر  يضةةربو  بذةةا النةةا   وناةةاء 

كاسيات :اريةات  ممةيالت مةائالت  رسوسةذن كأسةنمة البخةت المائلةة  ال 

يةةةدخلن الونةةةة  وال يوةةةد  ريحذةةةا  وإ  ريحذةةةا ليوجةةةد مةةةن ماةةةيرة كةةة ا 

                                                                                             

الج ائيممة، مزاا الطبممري مابممن حممز  جممااز تاليخهمما القضمماء فممو الج ايمما، مغيرهمما، ممممما 

يجدر الخ بيه   يه: ين الشي  ال يعد هذا ماجبًا الز  الحدم ، ملكمن ي ظمر أليمه فمو ضماء 

 مص حة ا وى . مص حة المري ، ممص حة اضور ، ممص حة المجخمع، م

 «مركز المري  فمو الحيما  ا ومىمية»( مما بعدها، مانظر: 2/320) «فخام، معاصر »راجع 

 ( مما بعدها. 29)ب
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 .(112)«وك ا

ي مى  ال بما ، فهما تصماير اقيمق ممن مراء ال يمب مالحدي  كمما نمر، ممن 

ل ساء  صرنا، كمما ربم  بمين االومخبداا السياومو ماالنحمىل اضخىقمو، مهما 

 يمر ماقع.

 ... اا ا هللا يسخجب لكم

* * * 

                                        

(  من يبمو هريمر ، مممميى،: يع ممن غيمرهن 2128رماه مس م فمو ال بماش مالزي مة ) (112)

 الميل، ممائ  : يمشن المشية المائ ة. 
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(7) 

 (113)أين حاضرنا  !!فهذا ماضي ا 

الحمد هلل يعز من ا خز به، ميهدي من ا خصم بحب ه، مي جو من الخجمأ ألم  

ةة  ُرُسةةل ن ا و  }ج ابممه  نن ثُةةمَّ نُن و ن قَةةا : ل ُين ةةا نُةةننن ٱُلُمةةُؤمن لنك  ح 
ةة     ك 

نُةةواْه ام  ين  ء  ]يممانس:   ين  ٱلَّةة ن

103]. 

وبحانه ال أله أال ها. يحممده ميتماب أليمه، مي ممن أليمه، مي ممن بمه ميتاكمل 

ه. ميشمممهد يال ألمممه أال هللا محمممده ال شمممريك لمممه، ميشمممهد ين محممممدًا  بمممده   يممم

مرومماله، صمم اا، هللا موممىمه   يممه. مرضممو هللا  ممن  لممه ميصممحابه الممذين 

كاناا يكثرمن   مد الفمزع، ميق مان   مد الطممع، مكماناا رهبمان ال يمل مفرومان 

ا فو زممرتهم. ال هار، مكاناا قاا  الدنيا ميئمة الدين، فرضو هللا   هم، محشرن

ال هممم احشممرنا فممو زمممرتهم يمما رب العممالمين؛ يمما  يحشممر المممخقن ألمم  الممرحمن 

 مفدا، ميساق المجرمان أل  جه م مراًا.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

 بين اضمس ماليا :

ن ظر أل  ماضي ا ثم نقارن بي ه مبين حاضرنا، فيرتد الطمر  خاومئًا مهما 

ا متفيا العيان  برا، م برا،، مياقد فمو حسير، باكيًا مالق ب حزين، نعا

 الق ب حسرا، محسرا،.

                                        

  . 1953ايسمبر  18هـ، الماافق 1373الثانو  ربيع 11يلقي  هذه النطبة فو  (113)
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 ك ا يقاياء؛ فأصبح ا ضعفاء!!

 ك ا ي ز ؛ فصرنا يذالء!!

 ك ا يغ ياء، فبخ ا فقراء!!

 ك ا واا ؛ فأصبح ا  بيدًا!!

 ك ا نحكم الدنيا؛ فأصبح ا يذل المحكامين!!

ق، محكم مما كانمم  ك مخ مما هممو المسممما ة، مريي مما همما السممائد، مقال مما صممد

 دل، فأصبح ا ال ي سمع ل ا ريي، مال ي طماع ل ما يممر، مال ي حخمر  ل ما قمال، بمل 

تعزز   ي ا الذليل، ماوخقا،   ي ا الضعيف، ماوخ سمر بأرضم ا الب ما . حخم  

ين ضممرب    مميهم الذلممة مالمسممك ة يصممبحاا يممذيقان ا كمم مش اضذ، ممريممر ذالم

 هان، مفو غمرت ا واهان.العذاب، منحن مع هذا غاف ان، مفو وكرت ا ال

 قا  يحسب لها يلف حساب:

لقد ك ا يقاياء. مكان  الدنيا تحسب ل ا يلف حسماب محسماب. مكمان الشمرق 

مال رب يعر  ل ا قدرنا محق ا، ميدره قات ما م زت ما. لقمد صماح  اممري  فمو 

...  : مامعخصمماه - حي مما يريمد لهما الذلمة - بىا الرم  ل معخصم العباوو فقالم 

مب غ ندا ها الن يفمة المعخصمم، رغمم الجبمال مالبحمار، ف مم يسمد يذنما ممن طمين، 

ميذنا ممن  جمين، ملمم يبعم  باحخجماأ تافمه حقيمر، ملمم يرومل خطابًما تهديمديًا، 

ين جميش الجيماش، مج مد  - احخجاجمه - ملك ه كان مجيبا جاابًا ماقعيًما. جاابمه

 .(114)الج اا لخ اب ي داء هللا المسخكبرين

                                        

 (.5/233تاري  الطبري )« فخ   مارية»ل مزيد راجع  (114)
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 مر بن  بد العزيز ب  مه ين رجمًى يوميًرا مسم ًما فمو بمىا المرم  مفو  هد 

هذه الك ما، بمثابة أنمذار متهديمد لم مك «  مر»يهانه  ورمه ماوخذلاه، فأرول 

ين تسمخذلاا يوميًرا مسم ًما كخمب هللا  فقد ب   و ينكم يراتمم...  الرم . قال: يما بعد

يومره، مأال بعثم  أليمك  له العز ، فإذا مص ك خطابو هذا فأط ق وراحه، مفك

بج مماا يملهمما   ممده م خرهمما   ممدي! مممما كممان لهمم الء اض ممداء أال ين يط قمماا 

 .(115)وراحه، مخ  اا وبي ه

مكان الن يفة العباوو الشهير همارمن الرشميد يخحمد، السمحابة فمو السمماء، 

بمو،  قو ييهما السمحابة يم غر  ميقال لها بعد ين تحرك  مبعمد،  من ب مداا. شمر 

   شئ ، فسيأتي و خراجك.ميمطري حي

كانممم  جياشممم ا ت ط مممق فمممو ير  هللا. القمممر ن فمممو ...  هكمممذا ك ممما يقايممماء

صممدمرهم، مالسمميا  فممو ييديممه، ما يمممان فممو ق ممابهم، ال انيمما يريممدمنها، مال 

يماااًل يط بانها، مال و طانًا يبخ انه، مال جاها يخط عمان أليمه. فهمم يع ممان ين 

حائممل، مين الممدنيا ال تممزن   ممد هللا ج مما   المممال ظممل زائممل، مين الجمماه  ممر 

ا منذةا »بعاضة،  ولو كانت النيا تعدل :ند هللا جناح بعوضة ما سةقج كةافرت

ك هم انط قاا يد ان ألم  هللا، ميهمدمن البشمرية ل خمو همو لم (116)«هربة ماء.

ألمم   (117)يقمما ، مينرجممان ال مماش مممن الظ ممما، ألمم  ال ممار مذهممب بعضممهم

                                        

 (.144 - 143البن  بد الحكم )ب « مر بن  بد العزيز»راجع القصة فو كخاب  (115)

(  ن وهل بن ومعد، 4110(، مابن ماجه فو الزهد )2321رماه الخرمذي فو الزهد ) (116)

 (. 1889) «صحي  الخرمذي»مصححه اضلبانو فو 

ها ربعو بن  امر، مالمعركة: القااوية، مقائدها: وعد بمن يبمو مقماب، مفيهما اار،  (117)

 «نممموتممماري  الطبرا»حممماارا، ممراومممى، بمممين ج مممد المسممم مين مقممماا  الفمممرش. انظمممر: 

(2/401 .) 
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هممذا العربممو المسمم م المجاهممد،   مم  هممذا القائممد،  قائممد الفممرش. فممدخل« روممخم»

محالمممه النمممد  مالحشمممم، مالحجممماب مالحمممرش، مالعمممرش مالخممماأ، مالسممم دش 

ماالوخبرق، مظن ه الء ين المظاهر مالزخمار  مالزي ما، ومخأخذ ب بماب همذ 

 - العربو المقبل من الصحراء القاح ة، ماضر  المقفر . ملكن الرجمل المسم م

يممدمش   مم  الاوممائد، ال يبممالو يخرقهمما برمحممه  لممم  - بيممراخممل   مم  القائممد الك

 ت ره هذه البس  مال مارق، مالزرابو، مالمظاهر.

ثم اخمل   م  القائمد فج مس بجمااره. ف ضمباا مك مماه فمو ذلمك فقمال: ك م  

يحسممب ينكممم مث  مما، ممما ك مم  يحسممب ين بعضممكم يربمماب لممبعا ! نحممن يخمما  

س معمه، ميحااث ما منحااثمه، مال بعض ا لبعا. يميرنا كااحد م ا، يج س منج 

يخنذ بعض ا بعضا يربابًا من امن هللا، ثم قال له: ممن ينمخم  فقمال لمه: نحمن قما  

قد ابخعث ا هللا ل نرأ ال اش ممن  بماا  العبماا ألم   بماا  هللا، مممن ضميق المدنيا 

أل  وعخها، ممن جار اضايان أل   دل ا وى . فمن تبع ا أل  ذلمك ف مه مما ل ما 

ممما   ي مما، ممممن مقممف فممو وممبي  ا، مصممدنا  ممن غرضمم ا، قات  مماه حخمم   م  يممه

قممال: مممما ما مماا ربكممم  قممال: الج ممة لمممن ممما، ...  نقضممو ألمم  ما مماا رب مما

 مالفاز مال صر لمن بق .

 هكذا كان  قاتهم، مهكذا كان جهااهم م زتهم.

 غ   اضمم:يك ا 

ممضمعاها فمو  مكاناا يغ   ال اش فو الدنيا مع ينهم زهمدما فمو زخارفهما،

ك اها فمممو ق مممابهم، مت قبمممل ألممميهم باجههممما مهمممم   هممما سمممييمممديهم ملكممم هم لمممم ي

بحثماا  من فقيمر مسم م فمو  همد  ممر بمن ...  كاناا يغ م  ال ماش...  معرضان
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 بد العزيمز ليعطماه الزكما  ف مم يجمدما. مقمالاا: لقمد  مم   مدل ا ومى  الجميمع، 

عممد ين حممرر ا وممى  ال مماش مممن فقممال  مممر: اشممخرما بهمما رقابًمما فأ خقاهمما. يي ب

 .(118)الفقر، شرع يحررهم من الرق

ل ةُو } :مصدق هللا العظميم ةٖت و  ك   م ب ر  ٱتَّق ةُواْ ل ل ع ُحن ةا : ل ةُيذن نُةواْ و  ام  ى   ء   أ  َّ أ ُهة   ٱُلقُةر 

ن   ا ءن م ن  .[96]اض را :  ٱُۡل ُرضن و  ٱلاَّم 

 ك ا وعداء بإيمان ا مروالخ ا:

 اي هم مانياهم بإيمانهم ميخىقهم.مكاناا وعداء فو 

 ملس  ير، السعاا  جممع ممال

 

 (119)ملكمممن الخقمممو هممما السمممعيد

                                         

هذه رائعة من رمائع ا وى  موماحخه مع غير المس مين الذين يعيشمان فمو المجخممع  (118)

غيمر »ال ربو، ملقد تحد  شمين ا الفاضمل  من همذا فمو  مدا ممن كخاباتمه، ملعمل يمفاهما: 

 طبعة منشر مكخبة مهبة.« المس مين فو المجخمع المس م

  مغربم ، متحمد  فيهما الركبمان، ماقخمبس لشين ا الفاضل فمو السمعاا  قصميد  شمرق (119)

م ها الشيال مالشبان، مهو القصيد  الخو جع   الشينين: البهو مال زالو، ينخ فان     

مسخقبل القرضامي، فري، البهو فيمه فقيًهما ناضمًجا، مري، ال زالمو فيمه شما ًرا صما دًا، 

ه اضابمماء. يطممال هللا ل مما ميبمم  هللا أال ين تخممزامأ الر يخممان لخ جممب ل مما: يايممب الفقهمماء مفقيمم

  مره، مباره ل ا فو جهده. 

 ممما قال الشي  فو القصيد : 

 أمةةةةةةةة  إليةةةةةةةةه هلةةةةةةةةت قلةةةةةةةةوب

 

 النةةةةةةا  فةةةةةة  الةةةةةةزمن العليةةةةةةد

 
 أمةةةةةةةة  لةةةةةةةةه َةةةةةةةةور القةةةةةةةةديم

 

 كمةةةةةةةةا لةةةةةةةةه سةةةةةةةةحر الوديةةةةةةةةد

 
 أمةةةةةة  إليةةةةةةةه سةةةةةةعج الملةةةةةةةوُ

 

 كمةةةةةةةةةا إليةةةةةةةةةه رنةةةةةةةةةا العبيةةةةةةةةةد

 
 وتزاحمةةةةةةةةةةوا كةةةةةةةةةةالذيم يةةةةةةةةةةد

 

 فعذةةةةةا الصةةةةةدى :نةةةةةد الةةةةةوروه

 
 :نةةةةةه وللةةةةةن مةةةةةن وتاةةةةةائلوا

 

 يويةةةةةةةةةةَّ؟ ومةةةةةةةةةةن يليةةةةةةةةةةدا؟

  
 ميجيب الشي  السائ ين مالباحثين  ن السعاا  بقاله: 

 قةةةةةة  للةةةةةة ي يب ةةةةةةج الاةةةةةةعاهة

 

 هةةةةةة  :لمةةةةةةت مةةةةةةن الاةةةةةةعيد؟
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ةئننُّ هو السعاا  الخو ت بع من الق ب، متطمئن بها ال فس  ت ُطم  نُةواْ و  ام  ين  ء  }ٱلَّة ن

ةةئننُّ ٱُلقُلُةةوُب كُ قُلُةةوبُُذم بنةة ن  ن ت ُطم  ُكرن ٱَّللَّ نۗ أ ال  بنةة ن ل ةةُم  [28]الر ممد:  رن ٱَّللَّ نُةةواْ و  ام  ين  ء  }ٱلَّةة ن

ُذع ةةدُو    ُهةةم مُّ ئنةةك  ل ُذةةُم ٱُۡل ُمةةُن و 
ةةن ُذم بن ُُلةةٍم أُْول    اْ إنيم   حممدثاا ين ...  [82]اضنعمما :  ي ُلبنُاةةو 

 مر غاضب زمجخه ي  ك ثا  ب     و  فقال لها مخا مدًا: ضشمقي ك! فقالم : ال 

سمخطيع ين تقطعمه   مو، تسخطيع ين تشمقي و، ضنمو ال ير، ومعااتو فمو ممال ت

ملك و ير، وعااتو فو أيمانو، مأيمانو فو ق بو، مق بو ال و طان ضحد   يمه 

 .(120)غير هللا ربو

 ك ا يواتذ  الدنيا:

ك مما يومماتذ  الممدنيا، مقمماا  الحضممار ، ممع مممو البشممرية، نحمما ثمانيممة قممرمن. 

اقخبسممم  م ممما يمربممما المممم هه الع ممممو مالخجربمممة، متع مممم  م ممما فمممو الحمممرمب 

 لص يبية، مفو اضندلس، مفو صق ية مغيرها.ا

مكان  كخب ا الع مية مراجعهم اضمل ، م ن طريمق   مائ ما محمدهم  رفماا 

 ف سفة يروطا، م  ا  يروطا.

                                                                                             
 إ  الاةةةةةةةةةةةةعاهة: أ  تعةةةةةةةةةةةةي 

 

 لللةةةةةةةةةةةةرة الحةةةةةةةةةةةةَّ العليةةةةةةةةةةةةد

 
 لعقيةةةةةةةةةةةةدة كبةةةةةةةةةةةةرى تحةةةةةةةةةةةة 

 

 قضةةةةةةةةةةةية اللةةةةةةةةةةةو  الععيةةةةةةةةةةةد

 
 وتويةةةةةَّ :مةةةةةا ياةةةةةأل الحيةةةةةر

 

 ا  فةةةةةةةةةةة  و:ةةةةةةةةةةة  رهةةةةةةةةةةةيد

 
 وأيةةةن أٱهةةةَّ؟مةةةن أيةةةن جئةةةت؟ 

 

 لةةةةةةةم خلقةةةةةةةت؟ وهةةةةةةة  أ:ةةةةةةةوه

 
 هةةةةةةةةةةة ا العقيةةةةةةةةةةةدة للاةةةةةةةةةةةعيد

 

 هةةةةة  اۡلسةةةةةا  هةةةةة  العمةةةةةوه

 
 مةةةةن :ةةةةاب يحملذةةةةا ويذعةةةةف

 

 باسةةةةةةةةةةمذا فذةةةةةةةةةةو الاةةةةةةةةةةعيد
 

 ( مما بعدها. 96)ب  «نفحا، ملفحا،»انظر: 

ا يمممان »تحمم    مماان: « ا يمممان مالحيمما »لفضممي ة الشممي  كممى  رائممع فممو كخابممه:  (120)

 ( مما بعدها. ط. مكخبة مهبة. 76)ب«. مالسعاا 
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ك ما فممو ريش القاف ممة، مك مما نحممن ا خمذين بزمامهمما، مك مما نع ممم ال مماش الع ممم 

 ما يمان، فع مهم يخىق الدين مأبداع الدنيا.

 كمممممممممممذلك ك ممممممممممما ... 

 

 مهكمممممممذا يصمممممممبح ا!!

لقد يصمبح ا فمو المم خر  بعمد ين ك ما فمو الط يعمة مالمقدممة، ميصمبح ا فمو  

الحضميا بعممد ين ك ما فممو الممذرم ، ميصمبح ا تىميممذ بعممد ين ك ما يومماتذ  الممدنيا 

مقااتها، ميصبح ا نخ ق  الع م     يد غيرنا بعد ين ك ا ن ق ه ل يرنما. لقمد يهمد، 

أمبراطممار الممرم  « شممرلمان»تممدمر بالممماء ألمم  هممارمن الرشمميد ومما ة اقاقممة 

 فارتعش  فرائصهم، مخافاا مقالاا: أن المس مين يسنرمن الجن مالعفاري .

 اصمة اضندلس م ار  الع ا  مالمعمار ، مظ  م  نحما « قرطبة»لقد كان  

 ثمانية قرمن ت شر الع م مال ار.

 ظى  ال يل.كان  تضاء بالمصابي ، بي ما كان  يمربا ت يب فو « قرطبة»

 حال.مكان  شاار ها مرصافة بي ما كان  يمربا غارقة فو اض« قرطبة»

( حمممما ؛ بي مممما كمممان يهمممل يمربممما ال يهخممممان 600كمممان فيهممما )« قرطبمممة»

بال ظافمة، حخم  القسيسمان مالرهبمان يقالممان: أن ال ظافمة ب عمد  من هللا، ميقممال 

ا ملمم يقخمر  أنمه غسمل لقد  اش خمسين  امً ...  يحدهم: رحم هللا القديس فىنًا

 الرج ين.!!!

ميقالان: ما يوفاه!! لقد كان من قب  ا يعميش طمال  ممره، مال يبمل يطرافمه 

بالممماء، ملك مما يصممبح ا فممو زمممن يممدخل فيممه ال مماش الحممما !! فانخق مم  العممدم، 
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. كممان كثيممر مممن وممرا  يمربمما ال يعرفممان تاقيممع يومممائهم بي ممما كانمم  (121)ألمميهم

 عرفان.قرطبة م ار  الع م مال

ي ظمممر ا نسمممان ألممم  همممذا الماضمممو العزيمممز فيعممماا بمممأ ين باكيمممة، مق ممماب 

حسر،، ميفكر فو هذا الماضو، ك ا يمراء مك ما يقايماء، مك ما  يمصمياء   م  

 هذه البشرية القاصر  فأصبح ا هكذا فو م خر  القاف ة!!

 حاضر م وف:

كممما يمما معشممر المسممم ين: هممذا همما ماضممي ا العظمميم، يممما حاضممرنا فالحممال 

 ترمن.

 مح ة ف سطين:

هممذه مصممر ممممراكش متممانس مالجزائممر مف سممطين ... ف سممطين الجريحممة، 

ف سطين الذبيحة الخو يىقو يه ها اضمرين، ميذمقان الظ م، ف قد  ماا العائمدمن 

من م تمر القدش ببعا اضنباء الخو تثير اض صاب، المسجد اضقصم ، يملم  

ثالم  مسماجد هللا الخمو ال  - اره هللا حالهالذي ب - (122)القب خين مثال  الحرمين

تشممد الرحممال أال أليهمما. هممذا المسممجد بيخمم  لممه الممم امرا، اليهاايممة، مال نممدري 

 ماذا ويكان أن لم يخيقن المس مان. مهيها، هيها،!!

هذه الحف ة يخمذ، ف سمطين ماغخصمبخها يمما  ي ي  ما، منحمن نسممع منمر،!! 

                                        

ل مزيد من معرفة يمربا فو  صار الظى  انظر ما كخبمه العىممة يبما الحسمن ال مدم،  (121)

ًى  من كخمماب (. نقمم160 - 158)ب « ممماذا خسمر العممالم بانحطماط المسم مين »فمو كخابمه 

 «.  ليكو»لم لفه مسخر « تاري  يمربا»

اضمل  ين يقال: ثال  المسجدين المعظمين، أذ ال حر  ثال  بعد الحر  المكو مالحمر  ( 122)

 المدنو.
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فاق، محجاأ الشمعاب ميقيمماا لهمم مط ًما مك ا نقال: ال يمكن ين يأتو شذاذ ا 

فو ق ب ايارنما منحمن يحيماء!! ملكم هم يقماماا الماطن، ميقماماا الدملمة، مظ   ما 

حخمم  ريي مما النممزي يممم  يفااه مما، ف ممم نعممد نراهمما « أوممرائل المز امممة»نقمال: 

بمل يصمبح  تخحمد، المدمل العربيمة مالشمعاب ...  مز امة. بل ريي اهما حقيقمة

 ف سطين متصف  هذه الجبهة، متركل اضخر،. ا وىمية فخحخل

كل هذا مال نقد  شيئًا، أال ين نرول احخجاجما، ألم  هيئمة اضممم، يم مج مس 

 اضمن، يم مراقب الهدنة. يا ل فجيعة ميا ل عار، ميا ل مصيبة ميا ل ش ار!!

يا قام ا: أن ف سطين هو اضنشماا  الحزي مة، نعرفهما منرااهما اائًمما. أنمه ال 

ين تشم   ا قضمية مصمر  من قضمية ف سمطين. فمإن مصميرنا ماحمد. ملقمد ي ب و 

ينمما ال ينسمم  يبممدًا قضممية ف سممطين، «:  ممىل الفاوممو»قممال الممز يم المراكشممو 

مربما ينس  قضية مراكش!! ضن ف سطين ليس  ب مدًا  اايًما، بمل حرًمما مقدًوما 

 من حرما، المس مين،     المس مين جميعًا ين يدافعاا   ه.

: أن م يانًا من اليهاا يم يقمل يعم مان همذا ك مه. يربعمة  شمر م يانًما يا قام ا

مخفممرقين اوممخطا اا ين يقيممماا املممة،   مم  الممرغم مممن مجمماا خمسمممائة م يممان 

 .(123)مس م مثمانين م يان  ربو

 كارثة الىجئين:

يليسمم  هممذه مصمميبة  يليسمم  هممذه فضمميحة الفضممائ  ممأومما  الم وممو ! لقممد 

 ، مأن 1952حين زرتهم فو منيماتهم فو صميف وم ة ريي  الىجئين بعي و 

قصة الىجئمين لهمو قصمة الطيمر المذبي ، ماضومير الجمري ، مال حمن الحمزين، 

                                        

  دا المس مين ا ن زاا     الم يار مث   م يار.  (123)
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فمم حن ه مما ن ممبس القطممن مالصمما ، منسممكن ...  مالممدمع الثنممين، ماضلممم الممدفين

البيمما، مالقصممار، منخ طمم  الثقيممل، ممممع هممذا ك ممه نشممكا البممرا، منرتعممد مممن 

الء الذين يعيشان فمو خيما  ممزقمة، أذا جمر، الريما  الهماأ، البرا. فكيف ه 

 م صف  العااصف، خ ع  النيا ، فيجرمن مراءها حخ  يمسكاها!

ممن المدقيق « الكي ماا،»أنهم ال يحص ان من مااا الخماين أال   م  بعما 

ت خهو فو النامس  شر من الشهر، أن م يانا من الىجئين يبكمان ملكمن ل يمر 

كن ل ير طبيمب، مي ماامن ملكمن ييمن المجيمب  فهمل نجيمب حبيب، ميشكان مل

إن ن }الد اء، من بو ال داء، من صمر أخاان ما مهللا يقمال:  ينن و  ةُروكُُم فنة  ٱلةد ن ٱُسع نص 

ا }، [72]اضنفال:   ... ف ع ل ُيلُُم ٱلنَُّصرُ  ة  إننَّم  نُو   إنُخو   .[10]الحجرا،:  ٱُلُمُؤمن

يمما قام مما: أن أخاان مما يممذمقان المممر، ميىقممان اضومم ، ميقاوممان العممذاب. 

 أذ يقال: (124)مهكذا يصب  حال ا. مهلل ار الشا ر

 أنممو تممذكر، مالممذكر، م رقممة

 

 مجممممدا ت يممممدا بأيممممدي ا يضممممع اه

ميممممم  العرمبمممممة كمممممان الكمممممان  

 مسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرحها

 

 فأصممبح  تخمماار، فممو زمايمماه

 كمممم صمممرفخ ا يمممد ك ممما نصمممرفها 

 

 شممممعب م ك مممماهمبمممما، يم ك مممما 

 ينو اتجه  أل  ا وى  فو ب مد 

 

تجممممممده كمممممممالطير مقصاًصممممممما 

 ج احممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماه!!

 

 بين م د ب فار مم د هللا تعال :

يا قام ا: أن م دًا من ا نج يز حفز اليهاا     ين يقيماا مط ًا قاميًما، ممن 

 ( فممو الحممرب 1917فممو نممافمبر ومم ة ) «ب فممار»مزيممر خارجيممة بريطانيمما 

                                        

مهمو  «طملمقفمة   م  »الشا ر ها: محماا غ يم. مهذه اضبيا، من قصيدته الرائعمة  (124)

 من رمائع الشعر العربو فو العصر الحدي . 
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فمممزهم همممذا الا مممد   ممم  العممممل، ميشمممعل الحماومممة فمممو العالميمممة اضملممم . ح

يجماب ا فماق، ميجممع اضمماال، ميجممع الشمباب  «هرتزل»صدمرهم، ميخذ 

مالشممابا،، فهمماجرما مممن كممل مكممان تمماركين العممزب مالضممياع، فممو وممبيل ين 

 يعيدما مجدًا قديًما تحطم، ماملمة يف م    يهما المدهر، م مك وم يمان كمما يقالمان

 ... 

يقاماا هذه الدملة، مليس  هو كل شوء   مدهم؛ بمل مما همو أال لقممة مفعًى 

بعمدها لقيمما،، ملطممة بعمدها لطمما،، ف ميس اضممر يممر قطعمة ير  م كاهمما 

ي خمسمان المزيمد، بمل أنهمم يخ  مان بهمذا ال شميد: م مك أومرائيل ممن الفمر، ألمم  

 ال يل!! يي من العراق أل  مصر.

ةد  }مجاهمدما، مم مدنا هللا م مدًا، م د ا نج يمز ل يهماا م مدًا فعم ماا   : ُ و  ٱَّللَّ

ين   ةنلُمُ ٱلَّ ن نُواْ من ام  :   ء  لُةواْ  و  ين  من ةا ٱُسةع ُخل ف  ٱلَّة ن تن ل ي ُاةع ُخلنل نَُّذُم فنة  ٱُۡل ُرضن ك م  ةلنح  
ٱلصَّ 

ل نَُّذم ل يُب ةةد ن ةةج  ل ُذةةُم و  يةةن ُذُم ٱلَّةة ني ٱُرت ض  ةةن نَّ ل ُذةةُم هن ل ن ل يُم  ُم و  ةةن ق ةةُبلنذن ةةاه  من ُم أ ُمن  ةةُوفنذن ةةۢن ب ُعةةدن خ  م ن

ُكو     .[55]ال ار:  ا     بن  ه يُ ي ُعبُدُون نن  ال  يُُشرن

م دنا هللا بهذا. فهمل حفزنما م مد هللا   م  العممل، همل يمقمد شمع ة الحماومة 

فو الصدمر  مهل جمع المخفرقين  مهل يلمف بمين المخناصممين  مهمل  م  ما 

 ممة. ال زل مما فممو نمما   ميممق، ال زال ي عممب مجاهممدنا ! كممى كممى. ال زل مما فممو غف

 بأ ي  ا ال ا  رغم ين الشمس واطعة.

 القدش قضية اضمة اضمل :

  ي ما ين ن ظمر أليمه منسمخعد ل عممل مالبمذل، ...  يا قام ما: همذا هما حاضمرنا

مأن قضية ف سطين يجب ين نمذكرها اائًمما فهمو قضميخ ا اضملم ، قضمية اضممة 
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 اربهمما. يجممب ين نبممذل لهممم المممال مالطعمما ، المسمم مة فممو مشممارق اضر  مم

مال طاء مالثياب، منحن مقخذاه نبذله لإلومى ، نبذلمه لكراممة القمر ن. نبذلمه هلل 

ةةدُ لنن لُ }رب العممالمين، نبذلممه ضنفسمم ا  ذن ةةا يُو   ةةد  ف إننَّم  ذ  ةةن ج   م  ةةنن و   إن َّ ٱَّللَّ  ل   ننةة ن : 
ۦ ه ةةهن ان

ين   ل من  .[6]الع كبا،:  ٱُلع  

النمسمائة م يان مس م. لي  مع ا بداًل م هم خمسين يلفًما ممن الرجمال ه الء 

المذين يكثمرمن   ممد الفمزع ميق ممان   مد الطممع، ال ت ممريهم الم حمة، مال تفخمم هم 

 المح ة، مال ي ريهم م د، مال يث يهم م يد!!

 لي  ل ا اث ا  شر يلفًا يحم ان ال ااء، ميكانان من الصااقين.

يوهةةك أ  »: صمم   هللا   يممه مومم م  يمما معشممر ال مماش: يقممال روممال هللا 

...  «إلةةج قصةةععذا - أو اركلةةة - تعةةدا:ج :لةةيلم اۡلمةةم كمةةا تعةةدا:ج اۡلكلةةة

ال أنةعم كثيةر وللةنلم َثةاء ك ثةاء »قالاا: يم من ق ة نحن يا رومال هللا  قمال: 

، قمالاا: ممما «الوهنالاي   ولنز:ن هللا المذابة منلم  وليق فن ف  قلوبلم 

 .(125)«حَّ الدنيا وكراهية الموت»الاهن يا روال هللا  قال: 

لةن تقةو  الاةا:ة حعةج »فيمما رماه الشمينان:  ص   هللا   يه مو م  مقال 

 - تقاتلوا اليذوه فيخعبئ اليذوهي وراء الحور. فيقةول الحوةر: يةا :بةد هللا

 .(126)«ه ا يذوهي ورائ  فاقعله -مفو رماية يا مس م 

 مأنا لهذا اليا  لم خظرمن  

                                        

أوم ااه حسمن، مرماه يبما : «السم د»(  من ثابمان، مقمال منرجما 22397رماه يحمد ) (125)

 (.5/15(، مابن يبو شيبة )10372) «الشعب»(، مالبيهقو فو 4297ااما )

 (  مممن يبمممو2922(، ممسممم م فمممو الفممخن )2926رماه البنمماري فمممو الجهممماا مالسممير ) (126)

 هرير .
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* * * 
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(8) 

 (127)القر ن الكريم م هاأ ل فرا

الحمممد هلل ينممزل   مم   بممد الكخمماب ملممم يجعممل لهمما  اجمما، قيًممما لي ممذر بأًومما 

شديدًا من لدنه، ميبشر الم م ين المذين يعم مان الصمالحا، ين لهمم يجمًرا حسم ا 

 ...  ماكثين فيه يبدا

ه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألممه أال هللا يحممده ومبحانه ميتماب أليمه مي مممن بم

محمممده ال شمممريك لمممه، ميشمممهد ين محممممدًا  بمممده مروممماله، يا، اضمانمممة مب مممغ 

البيضةاء ليلذةا كنذارهةا  (128)المحوةة»الروالة، منص  ل مة، مترك ا   م  

تركةت فةيلم مةا إ  تماةلعم بةه لةن تضةلوا ». (129)«ال يزيل :نذا إلج هالةك

 - مممن يطمع هللا مروماله فقمد فماز فماًزا  ظيًمما (130)«أبدا: كعاب هللا وسنع 

 ا.ممن يعش هللا مرواله فقد ضل ضىاًل مبي ً 

نُةواْ بنةهن ٱلَّ ن ف  }ص اا، هللا موىمه   يه، م     له ميصحابه  ام  : ةين  ء  ُرواُ ۦ و  زَّ

ُرواُ و   ن ص  ئنك  هُُم ٱُلُملُ و 
ع هُۥ  أُْول    ل  م   .[157]اض را :  لنُحو   ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن

 يما بعد فيا معشر المس مين:

                                        

  .1953ايسمبر  25هـ الماافق 1373ربيع الثانو  18يلقي  هذه النطبة فو  (127)

 المحجة: جاا  الطريق. (128)

قةةد تةةركعم :لةةج الموةةة »(  ممن العربمما  بممن وممارية، منصممه: 17142رماه يحمممد ) (129)

حممدي  : «المسمم د»مقممال منرجمما  ...« البيضةةاء  ليلذةةا كنذارهةةا ال يزيةةغ :نذةةا إال هالةةك

 (.43(، مابن ماجه )1/96رقه مشااهده، مهذا أو اا حسن، مرماه الحاكم )صحي  بط

 (  ن الفضل.1335رماه مس م فو الحه رقم ) (130)
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أن هللا ج مم  قدرتممه قممد اخخصمم ا بكخمماب كممريم، مبدوممخار  ظمميم، ذلممك همما 

القممر ن الكممريم. خيممر كخمماب ينزلممه هللا   مم  خيممر نبممو يرومم ه هللا لنيممر يمممة 

مأن مما حي ممما نسمممع المخحممدثين  ممن الدوممخار مالخشممريعا، ...  يخرجمم  ل  مماش

جب ين نخحد   ن القر ن الذي لم تضمعه لج مة، ملمم ت لفمه جما مة مالقاانين ي

بنةة}مممن ال مماش. مأنممما ينزلممه هللا رب العممالمين  ن و   َّ بنةةٱُلح  ةةهُ و 
ُلن   ن أ نز   َّ ل   ٱُلح    ...  ن ةةز 

 .[105]ا وراء: 

 :(131)القر ن الكريم م هاأ ل فرا

م هاأ ل فرا: يضع له ي وس حياتمه، مي يمر الطريمق يماممه، ميأخمذ بيمده ألم  

ةا ق دُ }ي   أ يُّذ ا ٱلنَّاُ  هللا رب العالمين  بنين  ا مُّ ُلن ا  إنل ُيلُُم نُةور  أ نز  ب نلُُم و  ن رَّ ن  م ن
ا ء كُم بُُره     ج 

ن هُۥ سُ ي ذُ }، [174]ال ساء:  ُضو   نن ٱتَّب ل  رن ُ م  من دني بنهن ٱَّللَّ
 .[16]المائد :  بُ   ٱلاَّل  

                                        

لفضممي ة الشممي  القرضممامي أوممهاما، مخعممدا  فممو خدمممة القممر ن الكممريم م همما: ثقافممة  (131)

الدا ية، تفسير وار  الر د، المرجعية الع يا فمو ا ومى  ل قمر ن مالسم ة، مكمذلك بعما 

النطمب، مقمد جمممع اضل ا. خالمد السممعد فمو الجمزء الثممانو ممن خطممب الشمي  القرضممامي 

كممما جمماء، فممو وممار   «صممفا،  بمماا الممرحمن»اث خمم   شممر  خطبممة ت ممامل شممين ا فيهمما 

مها  «كيف نخعامل مع القر ن العظيم »الفرقان، ملعل يهم كخب الشي  خدمة ل قر ن ها: 

مقمد  «كيف نخعامل مع السم ة »كخاب صاغه الشي  بطريقة م هجية ليكان مرافقًا لخايمه: 

 رئيسية: أل  يربعة يبااب  «كيف نخعامل مع القر ن العظيم »قسم الشي  كخابه 

 الباب اضمل: خصائش القر ن ممقاصده. 

 الباب الثانو: الخعامل مع القر ن حفًظا متىم  موماً ا. 

 الباب الثال : الخعامل مع القر ن فهًما متفسيًرا. مع الكشف  ن المزالق مالمحاذير. 

 الباب الرابع: الخعامل مع القر ن اتباً ا م مًى ما ا . 

مم هه »ه: ين يحد الباحثين اليم يين قد حصل     روالة الدكخارا  فمو ممما تجدر ا شار  ألي

مكمان . «اراوة فمو ال ظريمة مالخطبيمق» - «ياوف القرضامي فو الخفسير م  ا  القر ن

  ( من ك ية ا ااب جامعة يوياط بمصر. 2004هذا فو  ا  )
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ال ممار المبممين الممذي يأخممذ بيممد المسمم م ألمم  الج ممة، ميهديممه ألمم  هللا أنممما همما: 

القةةةةر   هةةةةافل مشةةةةلل  »القممممر ن الكممممريم. مصممممدق روممممال هللا أذ يقممممال: 

مصةد   مةن جعلةه أمامةه قةاها إلةج الونةة  ومةن جعلةه خلةةف  (132)وماحة 

 .(133)«َذرا ساقه إلج النار

ن الكريم، فمو حفظمه رحممة، مفمو تىمتمه نعممة، مفمو اتبا مه ذلك ها القر 

ومةا اجعمةل قةو  »بركة، مالخجمع   يمه ومكي ة، مصمدق رومال هللا أذ يقمال: 

فةة  بيةةت مةةن بيةةوت هللا  يعلةةو  كعةةاب هللا  ويعدارسةةونه بيةةنذم  إال نزلةةت 

:ليذم الالينة  وَشيعذم الرحمةة  وحلةعذم المالئلةة  وٱكةرهم هللا فةيمن 

 .(134)«:ندا

 القر ن يع م الفرا المس م  قيدته:

يمل ما ي ع   القر ن: ين يع م الفرا المس م:  قيدته الخو يدين بهما، مي قمو هللا 

  يهمما يع مممه ا يمممان باجمماا هللا تعممال ، ميقمميم البممراهين   مم  ذلممك مممن فطممر  

ُجذ  ف أ قنمُ }ا نسان  ننيل   و  ينن ح  ت  ٱك  لنلد ن ن اه فنُطر   .[30]الرم :   ٱلنَّا   : ل ُيذ ا ٱلَّعن  ف ط ر  َّللَّ

، جماااتممه منباتاتممه، محيمماان مأنسممان: ممممن مظمماهر الكممان   ايممه موممف يه

ةن فُةأ ف ل مُ } ا ل ذ ا من م  ذ ا و 
يَّنَّ   َٰ ذ ا و 

ا ءن ف ُوق ُذُم ك ُيف  ب ن ُين   اْ إنل ج ٱلاَّم  َٖ  ي نُ ُرو  ٱُۡل ُرض   6 ُرو و 

ةةا  أ ُلق ُين ةةا فنيذ  ذ ا و 
ةةد ُهن   ةةيٖن م  ُوَنۢ ب ذن ةةن ُكةة  ن َٰ  ةةا من ۢنب ُعن ةةا فنيذ 

أ  ةة   و  سن و   فنةة  }، [7، 6]ق:  ر  و 

ت  ل نُلُموقنننين   اي   ُرو    20ٱُۡل ُرضن ء  لُُمه أ ف ال  تُُبصن فن   أ نلُان  .[21، 20]الذاريا،:  و 

                                        

 ماحل: يي واع   (132)

(  من ابمن مسمعاا، 6/131و شميبة )(، مابمن يبم9/132) «الكبيمر»رماه الطبرانو فو  (133)

 (. 2019) «الس س ة الصحيحة»مذكره اضلبانو فو 

 (  ن يبو هرير .2699رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (134)
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ةةةُر ُهةةةو  }ما يممممان بصمممفاته الع يممما، ميوممممائه الحسممم    ذن
ٱل َّ  ةةةُر و  ٱُۡل خن ُل و  ٱُۡل وَّ

ُهو  بنُل  ن ه ُ ٍء : لنيٌم   و 
ق
ُن ۡن ٱُلب ا ةعَّةن أ يَّةاٖ  ثُةمَّ  3و  ٱُۡل ُرض  فنة  سن تن و  و   ل َّ  ٱلاَّم   ُهو  ٱلَّ ني خ 

ُنذ ا َُ من ا ي ُخُر م  ا ي لنُن فن  ٱُۡل ُرضن و  ق ي ُعل ُم م  ى  : ل ج ٱُلع ُربن ةن   ٱُسع و  ُل من ا ي نزن م  ا ءن ٱلاَّةو  م 

ا ي عُ  م  اق و  َُ فنيذ  ةير   ُر لُةو   ب صن ا ت ُعم  ُ بنم  ٱَّللَّ ا ُكنعُُمه و  ع لُُم أ ُين  م  ُهو  م  تن  4و  و   لَّةهُۥ ُمُلةُك ٱلاَّةم  

ةةُل ٱُۡلُُمةةوُر  ن تُُرج  إنل ةةج ٱَّللَّ ه و  ٱُۡل ُرضن ةةار  فنةة  ٱلَُّيةة نه  5و  يُةةولنُن ٱلنَّذ  ةةارن و  يُةةولنُن ٱلَُّيةة   فنةة  ٱلنَّذ 

ُهو    .[6 - 3]الحديد:   بن  اتن ٱلصُّدُورن : لنيمُۢ  و 

ممن أثبما، تاحيمد ا لهيمة، فقمد ال بمد  النمالق، بمل تاحيد (135)مالخركيز    

كانممم  مشمممركا العمممرب أذا ومممألخهم: ممممن خ مممق السمممماا، ماضر   يقالمممان: 

ممممع هممذا كمماناا يشممركان بمماهلل، ميعبممدمن اضصمم ا ، ميقالممان: « هللاخ قهممن »

نما ألم  هللا زلفم ! مممن ه ما كمان ه الء شفعا نا   مد هللا، مما نعبمدهم أال ليقربا

تركيز القر ن     الد ا  أل   بماا  هللا محمده، فهمو ال ايمة ممن خ مق ا نسمان 

ل ُقةةة} ةةةا خ  م  نةةة   إنالَّ لني ُعبُةةةدُو ن و  ٱُإن ةةةنَّ و  ، مال غمممرم ين كثمممر، [56]المممذاريا،:  ُت ٱُلون

ا يممما، ا ممممر  بالصمممى  مالزكممما  مالصممميا  مالحمممه، مغيرهممما ممممن العبمممااا، 

 لظاهر  مالباط ة.ا

 ه الحيما  المدنيا، حيما  يخمر،، تماف ميع م القر ن المس م كمذلك: ين مراء همذ

ةن ي عُ }فيها كل نفس ما كسب ، متن د فيما  م م ،  اُۥ ف م  ا ي ةر  ُيةر  ٍة خ  ُثق ةال  ٱ رَّ ةُ  من  7م 

ٖة  ُثق ال  ٱ رَّ ُ  من ن ي ُعم  م  اُۥ ه ر   و   .[8، 7]الزلزلة:  ا ي ر 

مين هذه الحيا  القصير  الخو نعيشها أنما هو مزر ة ل حيا  الباقية الدائممة، 

فمم حن نممزرع ه مما ل حصممد ه مماه، يمما  ت شممر الممدمامين، مت صممب الممماازين، 

                                        

 تاحيده تعال ، فى خالق غيره، مال رب وااه، مال معباا أال ها، فى يكفو أثبا،. (135)
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 ميبع  ال اش ليا   ظيم، يا  يقا  ال اش لرب العالمين.

يقمما  القممر ن اضالممة ال اصممعة   مم  أمكممان البعمم  الممذي اوممخعبده المشممركان، 

عُ ءن }أ  اا: مقممال يةةد  ٱ ا من ُجةةُلۢ ب عن ةةك  ر  لن
ةةاق ٱ   اب  ُكنَّةةا تُر  مبممين لهممم ين الممذي خ قهممم  [3]ق:  ن ةةا و 

 يمل مر  قاار     ين يعيدهم كما بديهم، مها يهان   يه.

مبين القر ن الكمريم باضما : ين ممن العبم  الم كمر، مالباطمل المرفما : 

بإحسممانه، مال المسمموء جممزي المحسممن ين ي خهممو العممالم متمم قا ومماقه، مال ي  

ل قُ }بسمميئخه، فممأين  ممدل هللا  مييممن حكمممة هللا  يقممال تعممال :  ةةا خ  م  ا ء  و  ن ةةا ٱلاَّةةم 

ةن  ٱلنَّةارن  ين  ك ل ةُرواْ من ُي   ل نلَّة ن  ف و 
ين  ك ل ُرواْه َ نُّ ٱلَّ ن لنك  

ه ٱ   ال  طن ا ب   ا ب ُين ُذم  م  ٱُۡل ُرض  و    ُ أ   27و 

ين  ء   نُةةواْ ن ُوع ةةُ  ٱلَّةة ن لُةةواْ ام  : من ةةين   و  ين  فنةة  ٱُۡل ُرضن أ ُ  ن ُوع ةةُ  ٱُلُمعَّقن ةةدن تن ك ٱُلُمُلان ةةلنح  
ٱلصَّ 

ارن   .[28، 27]ب:  ك ٱُللُوَّ

بُ }ميقال وبحانه:  ان عُةو   أ ف ح  أ نَّلُُم إنل ُين ا ال  تُُرج  ا و  لُُم : ب ث 
ل ُقن   ا خ  ل ةج  115عُُم أ نَّم  ف ع ع  

ُ ٱ َُّّ َّللَّ لنُك ٱُلح   .[116، 115]الم م ان:  ٱُلم 

ميع م القر ن المس م ييًضا  قيد  ال با ، مين هللا تعال  بحكمخمه مرحمخمه، لمم 

ي ممزل ا نسممان وممد،، ملممم يممدع خ قممه همممى، بممل بعمم  ألمميهم ال بيممين مبشممرين 

مم ممذرين، مينممزل معهممم الكخمماب بممالحق، لمميحكم بممين ال مماش فيممما اخخ فمماا فيممه، 

يحررما البشر من  باا  الطااغي ، مين يبي ماا كان  مهمة ه الء الرول: ين 

لهم معالم الطريق أل  هللا، ميعي اهم     تزكية ينفسمهم، مكسمب محبمة ربهمم، 

ماتقاء  قابخه، مين يعيشاا معهم مخحابين مخكاف ين، مال يظ مم بعضمهم بعضما، 

 مهخدين بشرع هللا وبحانه.

 بقاء ك ه.هذا يمل ما   مه القر ن ل فرا المس م، مها يواش ال
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 القر ن يع م اضخىق:

ةةهنۦق الَّ ي أُ }القممر ن الكممريم: كخمماب هللا الممذي  ُللن ةةُن خ  ال  من ةةۢن ب ةةُينن ي د ُيةةهن و  ةةُ  من طن تنيةةهن ٱُلب  

يةةٖد  من ةةيٍم ح  لن ةةُن ح  يةة   م ن . هممذا القممر ن م همماأ يضممع لإلنسممان يوممس [42]فصمم  :  ت نزن

حيحة ل مس م: ي ابمه بما ااب الحيا  الخو يعيش   يها، فها كما يع م العقيد  الص

...  السامية، مين قه باضخىق الكريمة، ميعرفه بكل ص ير  مكبيمر  فمو حياتمه

حخ  أنه ليع م كيف يمشو، ميع ممه كيمف يمخك م، ميع ممه كيمف يج مس، ميع ممه 

 كل هذا مغيره مفصًى فو القر ن....  كيف يزمر يخاه مهكذا

ين  ي ُمُشةةو   }و  يع مممك القممر ن كيممف تمشممو فيقممال هللا:  نن ٱلَّةة ن ُحم   ب ةةاهُ ٱلةةرَّ : ل ةةج :ن

ا  ال  ت مُ }، [63]الفرقان:  ٱُۡل ُرضن ه ُون  ا و  حت ر  ةُد ، [37]ا وراء:   ن فن  ٱُۡل ُرضن م  ٱُقصن }و 

ُشينك   كن معخداًل فمو مشميك ال بالسمريع المخهمار، مال بمالبطوء [19]لقمان:  فن  م 

 .(136)المخاانو

ةُوُت و  }ميع مك القر ن كيف تمخك م  تن ل ص  ةُوتنك ه إن َّ أ نل ةر  ٱُۡل ُصةو   ةن ص  ُضةُض من َُ ٱ

يرن  من  .[19]لقمان:  ٱُلح 

نُواْ ال  ت ُدُخلُواْ بُيُوتتةا ميع مك القر ن كيف تزمر يخاه فو بيخه  ام  ين  ء  }ي   أ يُّذ ا ٱلَّ ن

عَّج  ت ُاع ُأننُاواْ  تُا ل ن َ ُير  بُيُوتنلُُم ح  ةاه لن ُمواْ : ل ةج   أ هُ و  ُيةر  لَُّلةُم ل ع لَُّلةُم ت ة   ذ  لنُلةُم خ 
 27كَُّرو    ٱ  

عَّج  يُةف إن  لَّمُ  ا ف ال  ت ُدُخلُوه ا ح  د  ا  أ ح  دُواْ فنيذ   ؤُ  ت ون
عُواْق عُةواْ ف ةٱُرجن إن  قنية   ل ُلةُم ٱُرجن ٱ    ل ُلةُمق و 

 .[28، 27]ال ار:  ُهو  أ َُٰك ج  ل لُم 

ةةا }ن كيممف تج ممس فممو المج ممس ميع مممك القممر  اْ إنٱ ا قنيةة   ل ُلةةُم ي   أ يُّذ  نُةةو  ام  ين  ء  ٱلَّةة ن

                                        

ين  ي ُمُشةو   لفضي ة الشي  خطبة كام ة يشمر  فيهما قالمه تعمال :  (136) نن ٱلَّة ن ُحم   ب ةاهُ ٱلةرَّ :ن : ل ةج }و 

 (.2/8) «خطب القرضامي»مهو خطبة  ظيمة الفائد . راجع  ا ٱُۡل ُرضن ه ُون  
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إنٱ ا قنية   ٱنُشةُزواْ ف ٱنُشةُزواْ  ُ ل لُُمق و  ٱُفا ُحواْ ي ُلا ِن ٱَّللَّ
لن ن ف  و   ]المجاالمة:  ت ل اَُّحواْ فن  ٱُلم 

11]. 

 القر ن يناطب العقال مالق اب:

ااب العامة الخو يخااص  ال اش بها، ميعميش يع م ا القر ن كثيًرا من هذه ا 

المجخممع   م  ضمائها. مالقممر ن هما المصمبا  الم يمر الممذي ي يمر الطريمق ألمم  

هللا، مالممذي يعخمممد فممو هممذا ك ممه   مم  مناطبممة الق مماب، مهممز المشمما ر، ميخممذ 

 ...  الاجدانا، أل  هللا

ممن  مذاب  يم  بنشمية هللا، ميم ثر فيهما، ميرغبهما فيمما   مد هللا، مينافهما

ين  ي ُخش ةُو   هللا،  ُنةهُ ُجلُةوهُ ٱلَّة ن رُّ من ةعن ث ةانن   ت ُقش  ا مَّ بنذ  ع ش   ا مُّ ب 
ع   ي ن كن دن ل  أ ُحا ن  ٱُلح  ُ ن زَّ }ٱَّللَّ

ن  ُكرن ٱَّللَّ قُلُوبُُذُم إنل ج  ٱن بَُّذُم ثُمَّ ت لنيُن ُجلُوهُهُُم و   .[23]الزمر:  ر 

 ماب، مت مين لمه الج ماا، يم ثر فمو كخاب تقشمعر لمه اضبمدان، متطممئن لمه الق

وممعه الاليمد بمن الم يمر  ...  اضرما ، مالق اب مالضمائر حخ  فو المشمركين

فعاا مدهاًشا، مقال: مهللا لقد ومع  من محممد كىًمما مما هما ممن كمى  ا نمس 

مأن لمه لحمىم ، مأن   يمه لطمىم ، مأن ي مىه لمثممر، ...  مال من كمى  الجمن

 .(137)مأنه يع ا مال يع و   يهمأن يوف ه لم دق، 

ةةحُ }بهممذا ياهممش الكفممار مقممالاا:  بنةةين  سن ةة  ا  إنالَّ إن ُ }، [7، اضحقمما : 43]وممبأ:  ر  مُّ  ه  

                                        

ةنن }إن َّ ٱذكر القرطبو ذلك فو تفسير قاله تعال :  (137) ُحا   ٱُإن ، [90]ال حمل:  ...  َّللَّ  ي ُأُمُر بنٱُلع ةُدلن و 

(، مانظمر 10/165ال قالخمه المشمهار . انظمر: القرطبمو )مقد ي جب الاليمد بمما وممع فقم

«: تنممريه ا حيمماء»(. مقممال الحممافن العراقممو فممو 1/433البممن  بممد البممر )« االوممخيعاب»

 أو ااه جيد.
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ُحر  يُُؤث ُر   .(138)، ضنه وحر ق ابهم[24]المدثر:  سن

 القر ن يزلزل ق اب المشركين:

هذا القر ن اوخطاع ين ي ثر فو المشركين؛ حخ  خا  ز ماء الكفمار   م  

ق ةةال  } ممامخهم ين يخممأثرما بممه، فكمماناا يشاشممان   مم  قراءتممه  ين  ك ل ةةُرواْ ال  و  ٱلَّةة ن

ٱُل  ُواْ فنيهن ل ع لَّلُُم ت ُ لنبُو    عُواْ لنذ    ا ٱُلقُُرء ا ن و  ت ُام 
 .[26]فص  :  (139)

و ا وممى  ال بقمما  السمميف، مال بكثممر  العممدا، مال مأنممما اخممل الممداخ ان فمم

وميا   - فمو العهمد المكمو - ة الجياش، فما كان   دهم فو فجر ا ومى ببره

لقمد وممع ...  مال رما  ملكمن كمان السمى  الاحيمد المذي ي مزمن بمه: كخماب هللا

القر ن  مر بن النطاب فاوخس م لمه، ميلقم  السمى  ممن يمده، ميتم  ألم  ال بمو 

يع ن أيمانه، ميشهر أومىمه، فقمد همز القمر ن فم ااه همذا     يه مو م  ص   هللا

لُ  1ۡةةه }  ممدما ومممع  ةةا  أ نز  ة   2ء ا   لنع ُشةةق ج   رُ ن ةةا : ل ُيةةك  ٱُلقُةةم  ر  ةةن ي خُ إنالَّ ت ةةُ كن ةةج  ل نم   3ش 

ل َّ  ٱُۡل   ُن خ  مَّ يال  م ن تن ٱُلعُل ج رُ ت نزن و   ٱلاَّم   ُن : ل ج ٱلُ  4ض  و  ُحم   ى  ٱلرَّ ةا  5ع ُربن ٱُسةع و  ل ةهُۥ م 

م   ا و  ا ب ُين ُذم  م  ا فن  ٱُۡل ُرضن و  م  تن و  و   ى  ا ت حُ فن  ٱلاَّم   إن  6ت  ٱلثَّر  ُر بنةٱُلق ُولن ف إننَّةهُۥ   ت وُ و  ذ 

أ ُخل ج  رَّ و  ا ُء ٱُلُحُان ج   7ي ُعل ُم ٱلا ن ه  إنالَّ ُهو ق ل هُ ٱُۡل ُسم 
ُ ال   إنل   ٱَّللَّ

 .[8 - 1]طه:  (140)

بهذه ا يا، هز القر ن ق ب  ممر بمن النطماب فمأ  ن ا ومى  بعمد ين كمان 

                                        

« الخصمماير الف ممو فممو القممر ن»كممى  رائممع فممو كخابممه:  رحمممه هللا ل وممخاذ ومميد قطممب  (138)

ف يفئدتهم به، مقمد كخمب الشمي  ذلمك تحد  فيه  ن القر ن موحره لق اب المشركين مش 

 ف يراجع.« مم بع السحر فو القر ن»، «وحر القر ن»تح    اان: 

ذكره القرطبو  ن ابن  بماش قمال: قمال يبما جهمل أذا قمري محممد فصميحاا فمو مجهمه  (139)

 (.15/366حخ  ال يدري ما يقال. القرطبو )

 (.2/187البن هشا  ) «السير  ال باية»لمعرفة المزيد  ن أوى   مر راجع  (140)
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ذاهبًا ليقخل نبو ا وى ، مهكذا يفعمل القمر ن فمو نفماش المشمركين قبمل نفماش 

الم م ين، يراا هللا به ين يحيو الق اب الميخمة، ميم عش ال فماش النام مة، ميهمز 

فحمما، هللا، ألمم  ريمما  ج ممة اضفئممد  الجامممد ، ميأخممذ بيممد هممذه البشممرية ألمم  ن

يُ }الفرامش  ا ف أ حُ أ و  م ن ك ا   م  ع ُلن ا ل هُۥ نُ ي يُ ع  ج  هُ و 
ث لُةهُۥ فن  ا ي ُمشن  بنهۦن ور  ن   ةن مَّ ٱلنَّا ن ك م 

ُنذ ا  َٖ م ن ارن تن ل ُي   بنخ   .[122]اضنعا :  فن  ٱل ُّلُم  

 كيف نقري القر ن:

ين نخممدبر القممر ن أذا قرينمما،  تعممال لهممذا يمرنمما هللا ...  ال يسممخاي هممذا مذاه

لُ }منخدبره أذا ومع ا،  ٌَّ أ نز  ع   ُ  ل ن كن ر  هُ إنل ُيك  ُمب  
عنةهن ن   اي   اْ ء  ةَّن ي ةدَّبَُّرو  لني ع ة  كَّر  أُْولُةواْ ٱُۡل ُلب    ۦ و 

ةةةا  أ ف ةةةال  ي ع ةةةد بَُّرو   }، [29]ب:  أ ف ةةةال  }، [24]محممممد:  ٱُلقُةةةُرء ا   أ ُ  : ل ةةةج  قُلُةةةوٍب أ ُقل الُذ 

ا ي ع د بَُّرو    ةا ك ثنيةر  ل  دُواْ فنيةهن ٱُخعنل   ج  ن ل و  َ ُيرن ٱَّللَّ ندن  ُن :ن ل ُو ك ا   من ا  ه و   [82]ال سماء:  ٱُلقُُرء 

ليسمممع هممذا القممر ن الممذين ال يعرفممان القممر ن أال يلحانًمما ميناشمميد، ملمميفهم هممذا: 

ممممان مممن معانيهممما ، الممذين ال يعرفانمممه أال يصممااتًا ح مما ، مال يفه«السمممعية»

 .(141)شيئًا

ةا }  ي ا ين نخدبره أذا قرينا،  مًى باصية هللا ل بيه  ةُ  ٱُلُمزَّ ي   أ يُّذ  الَّ ٱلَُّية   إن قُةمن  1م ن

ُنهُ ق لنيالت  2 ق لنيال   ت ن ن ٱُلقُُرء ا   ت ُرتنيالت أ ُو  3ن نُصل هُۥ  أ ون ٱنقُُص من ر  ُه : ل ُيهن و   - 1]المزممل:   َٰن

4]. 

صم   هللا ترتيل القر ن مالخنشع فو تىمته، مالخباكو   مد قراءتمه فقمد قمال 

                                        

يحمل القر ن ه ا     ممن يجعمل القمر ن يلحانًما مطربًما، ملهمذا  قمد الشمي  فصمًى فمو  (141)

، مقمد تحمد  «تمىم  القمر ن مومما ه»يومماه: « كيف نخعامل مع القر ن العظميم »كخابه: 

 الشي  فيه  ن  ااب االوخماع، مذكر من يهمها:

 ( مما بعدها.187خأثر مالخجامب. )ب الخأاب مال - 2ا نصا، ما ص اء.  - 1
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إ  هةة ا القةةر   نةةزل بحةةز   فةةإٱا قرأتمةةوا فةةابلوا  فةةإ  لةةم »:   يممه مومم م  

 .(142)«تبلوا فعباكوا  وت نوا به فمن لم يع ن به فلي  منا

ةةا }مقممد مصممف هللا الممم م ين فقممال:  ين  إنٱ  إننَّم  نُةةو   ٱلَّةة ن ل ةةُت ٱُلُمُؤمن جن ُ و  ةةر  ٱَّللَّ ا ٱُكن

ةةا  ن  اه ُتُذةةُم إنيم   عُةةهُۥ َٰ  اي   ُم ء  إنٱ ا تُلني ةةُت : ل ةةُيذن إنٱ ا قُةةرن   }. [2]اضنفممال:  قُلُةةوبُُذُم و  اُ  و  ٱُلقُةةُرء 

ةةعُواْ ف   أ نصن عُواْ ل ةةهُۥ و    مم  القممارئ ين يقممري بخممدبر، ميسمممع  ،[204]اض ممرا :  ٱُسةةع من

يمصمانو يبمو فقمال: يما ب مو « شما ر ا ومى »ل بخأمل متفهم، قال الدكخار أقبا

 أذا قري، القر ن فاقريه مكأنما   يك ينزل.

 :(143)القر ن يجيب  ن اضوئ ة النالد 

هكذا يجب ين يقري القارئ، مهكذا يجب ين يسمع السمامع، ملما ين ما ي طي ما 

 القر ن حق القراء ، محق االوخماع، ضثر فو ق اب ا حق الخأثير.

 جاابًا  ن كل و ال يجال ب فسك، يم يسير     لسانك.وخجد فيه 

أذا وممأل  نفسممك ممماذا كممان مبممدئو، مممماذا وممخكان نهممايخو م خرتممو  وممخجد 

القر ن يحدثك  ن مبدي حياتمك، م من نهايمة يممره، م من ماقفمك فمو  خرتمك. 

ل ق دُ }ماومع قال هللا:  ةيٖن و  ۡن ةن  ل ٖة م ن ةن ُسةل   ةن  من نا   ل ُقن ا ٱُإن ةهُ نُُطل ةة  فنة   ثُةمَّ  12 خ  ع ُلن   ج 

                                        

(  من ومعد بمن يبمو مقماب، مذكمره اضلبمانو 1337رماه ابن ماجه فو أقامة الصى  ) (142)

(، ملكممن البكمماء   ممد القممراء  مشممرمع غيممر مم مماع ففممو 281« )ضممعيف ابممن ماجممه»فممو 

: قري   يمه ابمن مسمعاا ومار  ال سماء مفيمه ص   هللا   يه مو م  ين ال بو « الصحيحين»

(، رماه 463« )ال  لمم  مالمرجممان»مخفممق   يممه كممما فممو  «فةةإٱا :ينةةاا تةة رفا  الةةدمل»

 (.800(، ممس م فو صى  المسافرين )5050البناري فو فضائل القر ن )

« اضومئ ة النالمد »تح    ماان: « العباا  فو ا وى »راجع ما كخبه الشي  فو كخابه:  (143)

 ( مما بعدها.11)ب
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يٖن  لن اٖر مَّ ل قُ  13ق ر  ل ُقن ةا ٱُلع ل ق ةة  ُمُضة  ة  ثُمَّ خ  ل قُ ن ا ٱلنُُّطل ةة  : ل ق ةة  ف خ  ةا ف خ  م  ن ةا ٱُلُمُضة  ة  :ن   

ُلقت ا ف ل ا ُون   هُ خ  ا ثُمَّ أ نش ُأن   م  ل ُحم 
ر ه ٱُلعن    لنقنةيا ء اخ  ُ أ ُحا ُن ٱُلخ   ُ  ٱَّللَّ  12]الم م مان:  ن   ف ع ب ار 

 ، ذلك ها مبديه.[14 -

ي نعُو   ثُمَّ إننَّلُم ب عُ }يما م خهاه فاومع قال هللا  لنك  ل م 
 .[15]الم م ان:  د  ٱ  

ةيٖم إن َّ }ثم ماذا لك   د هللا  ا ر  نفسك     القر ن يجيبك  ار  ل لنة  ن عن ٱُۡل ُبةر 

ةيٖم  13 حن ار  ل لنة  ج  إن َّ ٱُللُوَّ ةا س ةع ج  ي ةُو }، [14، 13 ]االنفطمار: و  ةُن م  نا    35   ي ع ة  كَُّر ٱُإن

ى   ةةن ي ةةر  ةةيُم لنم  حن تن ٱُلو   َٰ بُةةر ن ۡ   ةةج   36و  ةةن  ةةا م  اث ةة 37ف أ مَّ ء  ة  ٱلةةدُُّني  ر  و  ي ةةو  ف ةةإن َّ  38ا ٱُلح 

ى   ُأو  يم  هن   ٱُلم  حن ن ذ ج ٱلنَُّل   : ةنن ٱلُ  39ٱُلو  ب نهۦن و  ق ا   ر  اف  م  ُن خ  ا م  أ مَّ ى  و  ةو  ف ةإن َّ  40ذ 

ى   ُأو  نَّة  هن   ٱُلم   .[41 - 35]ال از ا،:  ٱُلو 

أذا خ مما، مممع صمماحبك ...  القممر ن يجيبممك  ممن كممل ومم ال تسممأل بممه نفسممك

مظ    ين ال يل قد يرخ  ودمله، مين ال جا  قد اخخف  مراء السمحاب، مينمك 

تسمممخطيع ين ترتكمممب المحرمممما،، مال  مممين تمممراه، مال لسمممان يخحمممد    مممك. 

ل ق ةدُ }ارجع أل  القر ن ماقري  ياتمه ف ُسةونُ  بنةهۦن ن ُلُاةهُۥق و  ةا تُو  ن ُعل ةُم م  ةن  و  نا   ل ُقن ةا ٱُإن  خ 

ُب إنل يُ  ن ُحُن أ ُقر  نُ و  يدن هن من رن ُب ن ٱُلو  الن إنٱُ  16  ح  ةم  : ةنن ٱلش ن ةينن و   ي ع ل قَّةج ٱُلُمع ل ق ني ةا ن : ةنن ٱُلي من

يةةد   ةةن ق ةةُو  17ق عن ةةظُ من ةةا ي ُللن قنيةةٌَّ : عنيةةد  مَّ . مأذا ظ  مم  ين [18 - 16]ق:  ٍل إنالَّ ل د ُيةةهن ر 

ا ء ُت } :الحيا  كل شوء فاومع قال هللا ج  ةا ُكنةت  و  لنةك  م 
نق ٱ    َّ ُوتن بنةٱُلح  ةُ ٱُلم  ُنة  س ُلر  هُ من

يدُ  يدن  19ت حن :ن لنك  ي ُوُ  ٱُلو 
نُلنخ  فن  ٱلصُّورنه ٱ    .[20، 19]ق:  و 

ويطال يمدها، مهيها، ين تأتو، مق م : أن المسمافة مأذا ظ    ين ا خر  

نُلنةخ  فنة  } :طاي ة، مين اضممد بعيمد فماقري قمال هللا :ن و  لنةك  ي ةُوُ  ٱُلو 
ةورنه ٱ    20يةدن ٱلصُّ

ا ء ُت  ج  يد  ن لُ  ُك ُّ و  ه ذن ع ذ ا س ا ئنَّ  و   .[21، 20]ق:  ٖ  مَّ
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عرفمان، فما  م مأذا ظ    ين العمل الذي تعم ه يمذهب مي خهمو مال ماش ال ي

 ُكنةت  لَّق ةدُ }ين اض م  ويبصر يا  القيامة، مين ال طاء وي كشمف  من العيمان، 

ُن ه    ا ف ل ش ُلن ا : نك   َ ُلل ٖة م ن ُ   فن   ُر ُ  ف ب ص  ط ا ء  يد  َن دن  .[22]ق:  ٱُلي ُو   ح 

 تجامب الس ف مع القر ن:

نممذه اوممخار ل رجممع ألمم  القممر ن ييهمما ال مماش ل حيممو بممه ممماا، نفاومم ا، منخ

حيات ا، نخع م بع مه، منقخبس ممن وم اه، منهخمدي بهمداه، منخمأاب ب اابمه، منسمير 

مفممق تعاليمممه، ملممن يكممان ذلممك أال أذا قرينمما فأحسمم ا القممري ، مومممع ا فأحسمم ا 

فيسممع ومار   صم   هللا   يمه موم م  السماع، لقد كان الرجمل يمأتو ألم  ال بمو 

ل تن ٱُۡل ُرضُ إنٱ ا َُٰلُ } ]الزلزلمة[ ال ذ ا زن ُلز  تن ٱُۡل ُرُض أ ُثق ال ذ ا  1 َٰن ج  أ ُخر  ةا  2و  ُن م  نا   ق ال  ٱُإن و 

ةا  3ل ذ ا  ه  ُ  أ ُخب ار  ةد ن ئنٖ  تُح  ةج   4ي ُوم  بَّةك  أ ُوح  ةابنةأ  َّ ر  ا ي ُو  5  ل ذ  ئنةٖ  ي ُصةدُُر ٱلنَّةاُ  أ ُهةع ات  م 

ل ُذُم  ُواْ أ ُ:م   ةٍ  6ل نيُر  ُثق ال  ٱ رَّ ُ  من ن ي ُعم  اُۥ  ف م  ا ي ر  ُير  اُۥ  7خ  ا ي ةر  ةر   ٖة ه  ُثق ةال  ٱ رَّ ُ  من ن ي ُعم  م   و 

 ...  ال يبالو ال يومع من القر ن غيرها...  فيقال حسبو يا روال هللا

مفمو رمايمة: ين رومال . «ه:ةه فقةد فقةه»مفو رماية: ين روال هللا قال: 

هللا قريهمما م  ممده ي رابممو، فقممال اض رابممو: يمما روممال هللا يمثقممال ذر   قممال: 

صم   فقال اض رابو: ماوايتاه، ثم قما  مهما يقالهما، فقمال رومال هللا  ،«نعم»

 .«لقد هخ  قلَّ اۡل:راب  اإيما »: هللا   يه مو م  

ا يقمال: ماومايتاه. مفو رماية يخر،: فقا  رجل يضع يده   م  ريومه، مهم

 .(144)«أما الرج  فقد  من»فقال ال بو: 

                                        

(، 382 - 6/380« )الدر الم ثار فو الخفسمير بالممأثار»ذكر السياطو هذه ا ثار فو  (144)

( مممما بعممدها. مفيممه ذكممر شممين ا 412)ب  «كيممف نخعامممل مممع القممر ن العظمميم »مانظممر: 
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هذه ا ية محمدها لما  ممل ال ماش بهما، مومارما مراء همديها، لعاشماا ي مز  

 - بحبمة الع مب - كرماء، كان الرجل بعد همذا حي مما يخصمدق بالصمدقة اليسمير 

 جبا كم فو هذه من ذرا، ! ال يحاوب نفسه بالق طار ملكن يحاومب  يقال: يا

اُۥ ف م ن ي عُ }فسه بالذر  ن ا ي ر  ُير  ٍة خ  ُثق ال  ٱ رَّ ُ  من اُ  7م  ا ي ر  ٖة ه ر   ُثق ال  ٱ رَّ ُ  من ن ي ُعم  م   و 

 حال المس مين اليا  مع القر ن:

أن القارئ يقري غالبًا  يا، الا مد، ...  أن ا لم نعد ا ن نقري القر ن كما ي ب و

فمرما  - ال اش بال ار مبطش هللا الجبارالخو تذكر  - فإذا مصل أل   يا، الا يد

قر مهما بطريقمة ال تشمعر ، لاا     هللا، فإذا قر مهادم ها كأنما يريدمن ين يع

السامع يبدًا ينهمم يخ مان  يما، م يديمة منيفمة، كأنهما زفيمر جهم م بمين يديمه. أنمه 

ت  }يقري  ر  قُّةو ن إن َّ ه و  ك   ُلة ن  45لنة  فنة  ٱُلبُُطةو ن ك ٱُلُمُذة ن ي  ُ  44ۡ ع ةاُ  ٱُۡل ثنةيمن  43ٱلزَّ

يمن ٱُلح   ةيمن ُخ ُواُ ف   46من حن ا ءن ٱُلو  ة  ابن  47ٱُ:عنلُواُ إنل ج  س ةو  ةُن :  ةهۦن من ُأسن ثُةمَّ ُصةبُّواْ ف ةُو   ر 

ةةةيمن  من يُم  48ٱُلح  ةةةرن يةةةُز ٱُلل  . فيقر هممما بطريقمممة تجعمممل السمممامعين ٱُُ  إننَّةةةك  أ نةةةت  ٱُلع زن

فهمان  ن ال ار، مطعا  اضثيم، مشمجر  الزقما  كأنهم ال ي« ي د ي د»يقالان: 

 شيئًا!

ملا ين ا قريناه كما ي ب و لما كمان ي مدا نا يذيعانمه ...  هكذا صار، قراءت ا

أن أورائيل تذيع القر ن   ي ا، أن ل دن تذيعمه   ي ما، أن محطمة شمرق ...    ي ا

وماك ا، مال ي بمه اضان  تذيعه   ي ا، ضنهم اطمأناا أل  ين القر ن ال يحره في ا 

ةةبني ن }غممافًى. هممذا محممده الممذي حمممل ل ممدن ين تقممري مثممل:  عنلُةةواْ فنةة  س 
ق   ين  و  ن ٱلَّةة ن ٱَّللَّ

عنلُون لُمُ  ةلُُم ، متقري [190]البقر :   ... يُق   أ نلُان لنلُُم و  ةدُواْ بنةأ ُمو   ذن ج   ثنق ةاال  و  ةا و 
ل اف  }ٱنلنُرواْ خن

                                                                                             

 مااقف  ديد  ل صحابة   د نزمل القر ن، مكيف تجامباا معه، مهو جدير  بالخأمل.
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ن فن  س بني ن   ضنهم  رفاا ين المس مين يصبحاا غير المس مين.، [41]الخابة:  ٱَّللَّ

 :(145)خصائش القر ن

يمما قام مما:   ي مما ين نعمماا ألمم  القممر ن، نخممدبره منسممخمع أليممه. فممالقر ن كخمماب 

مم ه هللا   م  كمل كخماب ينمزل. فضم ه   مم   وممامي لميس ككخمب السمماء. قمد فض 

 :تارا  ماو ، مأنجيل  يس ، مصحف أبراهيم، ضنه امخاز بميزا، م ها

 :(146)أنه كعاب معوز - 1

جعممل هللا فممو  ياتممه البيممان مالبىغممة، ي جممز العممرب مهممم يصممحاب اضلسمم ة 

ميربمماب الفصمماحة ين يممأتاا بأقصممر وممار  مممن مث ممه، محقممق   مميهم ال  بممة. 

ةة  ا لَّةةئننن }قُةة  مصممدق هللا العظمميم  ُثةة ن ه   ةةنُّ : ل ةةج   أ   ي ةةُأتُواْ بنمن ٱُلون نةةُ  و  ع ةةتن ٱُإن ٱُجع م 

ثُ ٱُلقُُرء ا ن ال  ي ُأتُو ل ُو ك ا   بنمن ير  ُضُذُم لنب ُعٖض    ب عُ لنهۦن و   .[88]ا وراء:  ا َ ذن

                                        

صمائش فقم  ممن خصمائش القمر ن؛ حيم  أن تحد  فضمي ة الشمي  ه ما  من ثمى  خ (145)

المقا  مقا  أيجاز، ممع ينه يفراا فو النطبة الخو ت يها خصائش يخر،، أال ينه ظظن قد 

ل فو كخابمه:  م مدا ومبع خصمائش، م هما: همذه « كيمف نخعاممل ممع القمر ن العظميم »فص 

 الثى ، مزاا يربعًا هو:

 كخاب الدين ك ه. - 2  كخاب ألهو. - 1

 (.70 - 17كخاب ا نسانية ك ها. )ب  - 4  لزمن ك ه.كخاب ا - 3

ين ا  جماز ال يمخم «: كيمف نخعاممل ممع القمر ن العظميم »ذكر شين ا ظظن فو كخابه:  (146)

 مال يخحقق الخس يم به أال أذا تاافر، له شرمط ثىثة:

 ين ياجد الخحدي به، فها الذي يدفع أل  المعارضة من النصم. - 1

 المقخضو ل معارضة من النصا ، كالدفاع  ن معخقداتهم.ين ياجد  - 2

 ين ت خقو الماانع من المعارضة. - 3

 قُُ  }أ ُ  ي قُولُو   ٱُفع ر  مقد تاافر، الشرمط الثىثة فو أ جاز القر ن، ماقري أن شئ  قاله تعال  
هُق ى 

ٖر  ةةٖت ف ةةُأتُواْ بنع ُشةةرن ُسةةو  ي   ةةهۦن ُمُلع ر  ُثلن ةٖ }، مقالممه [13]همماا:   م ن  قُةةُ  ف ةةُأتُواْ بنُاةةور 
ةةهُق ى  ةةهۦن أ ُ  ي قُولُةةو   ٱُفع ر  ُثلن   م ن

 (.39، 38. )ب [38]يانس: 
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 وامعاَٰ ك لك بالعياير: - 2

فاهلل قمد يسمره ل مذكر مالحفمن. ف من تجمد كخابًما ومماميًا كمالقر ن يخ م  ميحفمن 

مممو بسممهالة، ميفهممم م ممه العمما  مالنمماب، مالفي سمما  مالجاهممل، مالعممالم ماض

ا ي اَّرُ } ل ق ةدُ }، [58]المدخان:   ي ع ة  كَُّرو   هُ بنلنا اننك  ل ع لَُّذةمُ ن   ف إننَّم  ُكرن و   ي اَّةُرن ا ٱُلقُةُرء ا   لنلة  ن

ٖر  دَّكن ن مُّ  [40، 32، 22، 17]القمر:  ف ذ ُ  من

ٌَّ أُحُ } ع   بنيٍر كن يٍم خ  لن ن لَّدُُ  ح  ل ُت من عُهُۥ ثُمَّ فُص ن اي   ُت ء  م  ُت ٱلُ تنلُ }، [1 ]هاا: لن اي   ةَّن ك  ء  ع   لن

، ميسممر مبممين ماضمم . ميحفظممه مممن المسمم مين [2، القصممش: 1]ياوممف:  ٱُلُمبنةةينن 

 شممرا، ا ال  حخمم  مممن الصممبيان. ملممم تجممد القسيسممين مال رجممال الكه مما، 

 ينفسهم يحفظان الخارا  يم ا نجيل.

متممه فممالقر ن صمماحب هممذه الميممز  الكبممر،. يحفظممه الحممافظان، ميخعبممد بخى

خيةةركم مةةن تعلةةم »القممارئان مالسممامعان، مبممذلك ياصممو روممال هللا فيقممال: 

من قرأ القر   و:م  بةه؛ ألةب  والةدا يةو  »ميقال:  (147)«القر   و:لمه

ا من نور؛ ضوءا مث  ضوء الشم   ويلاة  والةدا حلعةين ال  القيامة تاجت

يقةةةو  لذمةةةا الةةةدنيا  فيقةةةوال : بمةةةا كاةةةينا هةةة ا؟ فيقةةةال: بأخةةة  ولةةةدكما 

 .(148)«القر  

هذا فو شأن الذي يقريه؛ فما بالكم بالمذي يعممل بمه  مهمذا حم  ل  ماش   م  

ين يحفظمماا يب مماءهم القممر ن مأن ك مما فممو زمممن ننشمم    مم  مسممخقبل ضممياع 

 القر ن.

                                        

 (  ن  ثمان.5027رماه البناري فو فضائل القر ن ) (147)

(، 1/568رماه الحماكم  ممن بريمد  مقممال: صمحي    مم  شمرط مسمم م، ممافقمه الممذهبو ) (148)

 (.1434« )صحي  الخرغيب»مذكره اضلبانو فو 



 132 الجزء السابع -خطب الجمعة 

وال نقةةةص وال  الميةةةزة الثالثةةةة: أنةةةه محلةةةوَ ال يععريةةةه تبةةةدي  وال ت ييةةةر - 3

 :َٰياهة

البشممر؛ مأنممما رب القمماي مالقممدر. ضن المذي تممال  حراوممخه لمميس بشممًرا ممن 

لنُ ةو     ز مجل قال  إننَّةا ل ةهُۥ ل ح   ُكر  و  ُلن ا ٱل  ن لقمد قمري صمبو  [9]الحجمر:  }إننَّا ن ُحُن ن زَّ

ُسول  }قال هللا تعال :  دٌ إنالَّ ر  مَّ ا ُمح  م  صم   مما محمد »فقال:  [144] ل  ممران:   و 

بمه، مقمال: ممن ييمن زا،   م  فماكزه صمبو بجان« أال رومال هللا   يه مو م  

القر ن  فالصبو نفسه يشعر بمأن القمر ن الكمريم ال ي مخقش م مه مال يمزاا   يمه 

إننَّهُ } يز  و  ٌَّ : زن ع   ةيٍم  41ۥ ل لن لن ةُن ح  ية   م ن ةهنۦق ت نزن ُللن ةُن خ  ال  من ةۢن ب ةُينن ي د ُيةهن و  ةُ  من طن الَّ ي ُأتنيهن ٱُلب  

يٖد  من  .[42، 41]فص  :  ح 

يا كخمماب ومممامي لممم يخ يممر، بممل لعممب رجممال الممدين بالكخممب لمميس فممو الممدن

السممممامية، محرفممماا الك مممم ممممن بعمممد مااضمممعه، فمممإذا بمممالخارا  غيمممر الخمممارا ، 

ما نجيممل  بممار   ممن يناجيممل شممخ ، ب  مم  العشممرا، كإنجيممل ياح مما مأنجيممل 

مممرقس، مأنجيممل مخمم  مأنجيممل لاقمما. يممما القممر ن الكممريم فهمما بمماق بعممين هللا 

ي أُ }ًوا، محفاًظا ممحرم اُو  ُ إنالَّ  أ   يُعنمَّ نُور  لن ب ج ٱَّللَّ ا  ٱُلل   ل ُو ك رن  .[32]الخابة:   ُرو   ۥ و 

 ذلكم ها القر ن الكريم:

كم هماأ ل فممرا: يحيمو ق بممه، مي يمر  ق ممه، ميشمد  زمممه، ميضمع لممه ا ااب، 

 ميحل مشاك ه، ميحيو نفسه بخقا، هللا.

ل حكامممة، فسمم خحد    ممه فممو  مكدوممخار ل دملممة مم همماأ ل مجخمممع، مقممانان

 اضوباع القاا  أن شاء هللا.
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 الحا     قراء  القر ن:

اقةةرأوا القةةر  ؛ فإنةةه يةةأت  يةةو  »: صمم   هللا   يممه مومم م  يقممال ال بممو 

من قةرأ حرفتةا »: ص   هللا   يه مو م  ، مقال (149)«القيامة هليعتا ۡلصحابه

ال أقةول  لةم حةرف  من كعاب هللا فله بةه حاةنة  والحاةنة بعشةر أمثالذةا  

 .(150)«وللن ألف حرف  وال  حرف  وميم حرف

 .(151)«خيركم من تعلم القر   و:لمه»: ص   هللا   يه مو م  مقال 

قمالاا: ممن همم يما . «إ  هلل أهلين من النا »: ص   هللا   يه مو م  مقال 

 .(152)«أه  القر   هم أه  هللا وخاصعه» روال هللا  فقال:

* * * 

                                        

 (  ن يبو يمامة الباه و.804رماه مس م فو صى  المسافرين ) (149)

(  ممن ابممن مسممعاا، مقممال: حممدي  حسممن 2912رماه الخرمممذي فممو فضممائل القممر ن ) (150)

 (.3327« )الصحيحة»صحي  غريب، مذكره اضلبانو فو 

 (  ن  ثمان بن  فان.5027رماه البناري فو فضائل القر ن ) (151)

(، مصممححه اضلبممانو فممو 8031« )الكبممر،»مال سممائو فممو  (،215رماه ابممن ماجممه ) (152)

 (.178« )صحي  ابن ماجه»
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(9) 

 (153)الكريم اوخار ل دملةالقر ن 

محممد  ينعم   ي ا بنير كخاب ينزل، ميخخص ا بأفضل نبمو يرومل. .الحمد هلل

نعمخان ممن نعمم هللا   ي ما؛ ...  مالقر ن الكريم ص   هللا   يه مو م  روال هللا 

أذا قم ا بشكرهما، مياي ما حقهمما فقمد ضمم ا ومعاا  المدنيا مومعاا  ا خمر ، مأذا 

   ا  ن حقهما فقد خسرنا خسرانًا مبي ًا.ي رض ا   هما، مغف

نحمممده تعممال  منخمماب أليممه منمم من بممه منخاكممل   يممه، منشممهد يال ألممه أال هللا 

محممده ال شممريك لممه، منشممهد ين محمممدًا  بممده مرومماله، صمم اا، هللا موممىمه 

ةُروف  }  يه، مرضماان هللا   م   لمه مصمحبه،  ن ص  ُرواُ و  : ةزَّ نُةواْ بنةهۦن و  ام  ين  ء  اُ ٱلَّة ن

ع هُۥ  ل  م  ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن ، مرضاان هللا  من ا ا بد اتمه، [157]اض را :  و 

 ماهخد، بس خه، مو ك وبي ه، مجاهد جهااه أل  يا  الدين.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

 تعمال تحدث ا فمو اضومباع الماضمو:  من القمر ن ككخماب وممامي، مين هللا 

 - امن الخممارا  ما نجيممل مصممحف أبممراهيم - السممماميةاخخصممه امن الكخممب 

 بنصائش ال تاجد فو غيره.

ل ق دُ }اخخصه بأنه كخاب ميسر  ٖر و  ةدَّكن ةن مُّ ةُ  من ُكرن ف ذ  ]القممر:   ي اَّةُرن ا ٱُلقُةُرء ا   لنلة  ن

17 ،22 ،32 ،40] 

                                        

هممـ الماافممق يمل ي مماير 1373ربيممع  خممر  26يلقيمم  هممذه النطبممة فممو يمما  الجمعممة:  (153)

1954.  
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ُثة ن لَّئننن }قُ  ماخخصه بأنه كخاب معجز  نُّ : ل ج   أ   ي ةُأتُواْ بنمن ٱُلون نُ  و  ع تن ٱُإن ٱُجع م 

ل ُو ك ا   ب ُعُضُذُم لنب ُعٖض  ُثلنهۦن و    ا ٱُلقُُرء ا ن ال  ي ُأتُو   بنمن
ير  ه    .[88]ا وراء:  ا َ ذن

إننَّةهُ }ماخخصه بأنه كخماب محفماظ ممن الخ ييمر مالخبمديل  يةز  و  ةٌَّ : زن ع   الَّ  41ۥ ل لن

يةٖد ي ُأتنيهن  من ةيٍم ح  لن ةُن ح  ية   م ن ةهنۦق ت نزن ُللن ةُن خ  ال  من ۢن ب ُينن ي د ُيةهن و  ُ  من طن ، [42، 41]فصم  :   ٱُلب  

لُ }ماخخصه بأنه كخاب مهيمن     هذه الكخمب ك هما، يجممع كمل مما فيهما:  أ نز  ن ةا  و 

ةة ع   ةةَّ  بنةةإنل ُيةةك  ٱُللن ع   ةةن  ٱُللن ةةا ب ةةُين  ي د ُيةةهن من ا ل نم  ق  ةةد ن ن ُمص   َّ ُمذ يُ َّن ٱُلح  نتةةا : ل ُيةةهن و  ، [48]المائممد :  من

ميزيممد   يهمما ممما تحخاجممه ا نسممانية فممو كممل  صممر مفممو كممل مصممر، مفممو كممل 

زمان ممكان. فهو ال جا  السماطعة، مالمصمابي  الهاايمة مالقمر ن هما الشممس 

 المشرقة، مالمصبا  الساطع الم ير.

 هللا يكبمممممممر أن ايمممممممن محممممممممد

 

 مكخابمممممه يقممممما، ميقممممما  قممممميى

 تذكرما الكخب الساالف   دهال  

 

 ط مممع الصمممبا  فمممأطف، الق مممديى

همماأ ل فممرا: يحيممو ق بممه، ميضممع لممه  تحممدث ا  ممن القممر ن ككخمماب ومممامي كم 

ا ااب، ميحممل مشمماك ه، ميحيممو ق بممه بخقمما، هللا. منريممد ين نخحممد  اليمما   ممن 

القر ن كدوخار يجب ين تحكم به الدملة، مين تسير     م هاجمه كمل حكاممة، 

 تخبع هديه كل يمة.مين 
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 (154)القر ن كخاب ألهو:

هذا القر ن اوخار لم تص عه لج ة من ال اش، ملم ي لفه جما مة ممن البشمر، 

فمممإن يي جما مممة ممممن البشمممر يصمممدرمن قانانًممما، مي لفمممان اومممخاًرا، ال ين ممما 

ةةَّ  }قممانانهم، مال ين مما اوممخارهم، مممما فمميهم مممن  يممب منقممش  ُخلن ةةُن و  نا   ٱُإن

ا  يل  عن  .[28]ال ساء:  ض 

ين يكمان الدومخار فيمه ممن فمى بمد  ا نسان  اجز، ك يل الذهن، ق يمل الع مم،

ضمعف ا نسمان مما فيممه. ثمم لكمل جما ممة هما،؛ ف من ين مما الدومخار ممن همما، 

لااضممعيه، ي فممذمن أليممه مأن يشممعرما، يممما القممر ن فهمما اوممخار هللا، شممرع هللا 

شمريعة المذي يحسمن كمل شموء العزيز الحكيم، كى  هللا المذي يتقمن كمل شموء، 

 خ قه مكل شوء شر ه.

أن يفضل ما مص   أليه ا نسانية هما المصمبا  الكهربمائو، فمأين همذا ممن 

نار الشمس ا لهو  يين نار الص ا ة ممن نمار الطبا مة  أن ا نسمان يصمار 

تمثااًل من حجر يم حياان، مهمل يسمخطيع ين يجعمل فيهما حيما ، ميجع مه يسمع  

، ميحس بشعار، مي طق ب سان  ال يسخطيع ين يفعمل همذا. ميخحره     قدميه

 ضنه فرق بين قدر  ا نسان مقدر  الرحمن.

مهمممل يسمممخاي محمممو ممممن هللا 

 م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزل

 

 مقافيمممة فمممو العمممالمين شمممرما 

 
                                        

هذه أحد، خصائش القر ن الكمريم؛ مالخمو تحمد    هما فضمي ة الشمي  بالخفصميل فمو  (154)

ممممما قالممه فضممي ة الشممي  ه مماه: فهمما ألهممو «. عظمميم كيممف نخعامممل مممع القممر ن ال»كخابممه: 

صم   ( لفًظا ممع  ، يمحاه هللا أل  رواله منبيه محمد %100المصدر: مائة فو المائة )

جبريمل   م  « الرومال الم كمو»مها نزمل « الاحو الج و» ن طريق  هللا   يه مو م  

 ا بعدها.(، مم19محمد، مليس  ن طرق الاحو اضخر،. )ب « الروال البشري»
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 ميزا، القر ن:

 القر ن الكريم يمخاز  ن الدواتير ك ها بميزا،:

 الميزة اۡلولج: بأنه هسعور كام :

مشمار ه. الكممال المذي ال يدركمه  يمب مال تشمابه  مكماله من كمال م زلمه

شممائبة مممن الجهممل مالهمما،: ملمما شممئ ا ين نقممارن بممين يي قممانان مممن قمماانين 

القممر ن، مالقممانان الممذي مضممعه الااضممعان، مشممر ه الشممار ان، ممضممعاه 

 بأام خهم، فهيها، هيها، فأين الثريا من الثري 

 (155)الميزة الثانية: أنه هسعور هام :

، ملكمل معضم ة  ىًجما، ممصمف لكمل ااء اماء، لقد جعل  لكل مشمك ة خمى 

، ملكمل ممر   ىًجما، هما صميدلية كبمر،. هللا مركمب «مرهًمما»ملكل جر  

ةةياميخهمما، مالمسمميطر   يهمما، مصممدق هللا العظمميم:  ةةن  ٱُلقُةةُرء ا ن م  ُل من نُن ةةز ن ا ُهةةو  }و 

ةةةل ا ء   حُ  هن ر  ةةةة  ل نُلُمةةةو  ننين  ؤُ م  ، شمممفاء ل فمممرا، شمممفاء ل ومممر ، شمممفاء [82]ا ومممراء:  من

ةة  ي   أ يُّذ ا }ل مجخمع، شفاء ل عالم ك ه  ُو:ن   ُتلُم مَّ ةا ء  ب نُلةمُ ٱلنَّاُ  ق ةُد ج  ةن رَّ ةل ا ء  م ن هن ةا  و  ل نم 

ةةة  ل نُلُمةةفنةة   ُحم  ر  ى و  ُهةةد  ةةدُورن و  ننين  ؤُ ٱلصُّ نُةةواْ ُهةةد    ُهةةو  قُةة ُ } [57]يممانس:  من ام  ين  ء  ى لنلَّةة ن

ل ا ء   هن  .[44]فص  :  و 

القممر ن الكممريم كخمماب شممامل ماوممخار  مما ،  مماله كممل مشمماكل ا نسممان: 

ا نسان ماا ، ما نسمان رمًحما، ما نسمان  قمًى، ما نسمان  اطفمة، ما نسمان 

                                        

ين ممن خصمائش « كيمف نخعاممل ممع القمر ن العظميم »ذكر فضي ة الشمي  فمو كخابمه:  (155)

، فهما «المدين ك مه»القر ن: ينه كخاب المدين ك مه، مممما قالمه الشمي : مالقمر ن كمذلك كخماب 

 مممد  الم ممة، مرم  الاجمماا ا وممىمو. م ممه تسممخمد العقيممد ، مت خممذ العبمماا ، مت ممخمس 

 (، مما بعدها.49ل الخشريع ماضحكا . )ب اضخىق، متخافر يصا
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فراًا ما نسان مجخمعًا. فمى غمرم ين يكمان فيمه: وياومة، ماقخصماا، ماجخمماع، 

  مجهماا، جممع فمأم  ، مثقافة مفكر مو م محرب، مرمحانية، م مل، مصى

لُ }مصدق هللا العظيم:  ن زَّ ا ل نُل  ن و  ن  َّ  تنُبي  
ع    .[89]ال حل:  ء ه  ُ ن ا : ل ُيك  ٱُللن

مهللا لا ضاع م و  قال بعير لاجدته فمو كخماب »كان ويدنا يبا بكر يقال: 

 «.هللا

مقممف  بممد هللا بممن  بمماش ترجمممان القممر ن ياًممما يممما  المممر   يصمم   مممن 

ه دامه، ميصفف من شعره، ميجمل من نفسه، فقال له نمافع ممال   بمد هللا بمن 

 مر: يتجمل نفسك؛ مال اش يرح مان أليمك ممن يطمرا  الب مدان ليخع مماا م مك. 

فمو كخماب فقال: مماذا فو همذا  يتمزين المريتمو كمما تخمزين لمو امريتمو، مهمذا 

ُثةُ  ٱلَّة ني هللا! قال ميين نجد همذا فمو كخماب هللا، قمال: فمو قالمه تعمال :  ل ُذةنَّ من }و 

ُعُروفن  نَّ بنةةةةٱُلم  : ل ةةةةُيذن
. هكممممذا كمممماناا يفهمممممان رم  القممممر ن، [228]البقممممر :  (156)

 ميأخذمن م ه كل شوء.

يقال بعا ال اش ما ل قر ن مالسياومة  ممما لمه ...  القر ن ها اوخار شامل

ىقخصاا  ممما لمه مل مجخممع ! منقمال لهمم: أن لمم ت م ماا بهمذا فاشمطباا ممن مل

القر ن  يا، شخ . تخع ق بالسياومة النارجيمة مالداخ يمة، فيمه هدايمة الفمرا مفيمه 

نظا  اضور ، مفيه أرشاا المجخمع، مفيه تاجيه الحكاممة، لقمد مضمع النطماط 

اضممممة كيمممف نخمممره الرئيسمممية، مرومممم اضهمممدا  العاممممة لحيممما  الفمممرا محيممما  

                                        

ب فن: أنمو يحمب  «مص فه»(، مابن يبو شيبة فو 7/295« )الكبر،»رماه البيهقو فو  (156)

نَّ ين يتممزين ل مممري  كممما يحممب ين تخممزين لممو المممري  ضن هللا يقممال:  ُثةةُ  ٱلَّةة ني : ل ةةُيذن ل ُذةةنَّ من }و 

ُعُروفن  ة} يها ضن هللا يقال: مما يحب ين يوخ ظف جميع حقو   بنٱُلم  ج  نَّ ه ر  الن : ل ُيذن ج  لنلر ن  . و 
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 .(157)هذا 

 همممذا الكخممماب مأن فيمممه وياومممة

 

 يتممراه يمممًرا فممو الكخمماب غريبًمما

 أن كانمم  تمم ذيكم وياوممخه ا مما 

 

 ه منقبممممماا  مممممن غيمممممره ت قيبممممما

يم ا رضممممماه   ممممم  الرقيمممممب  

 فربممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 يفخممم  ف ممماار نصمممفه مشمممطابا

 يممما قممما  ومممحقا ل رقيمممب ميممممره 

 

 (158)فكفم  بمرب العمالمين رقيبما

لا اتبع اه لك ا فمو ط يعمة اضممم، ممقدممة الصمفا ، أن ا نسمانية لمن تسمعد  

                                        

تحد  فضي ة الشي   ن خصيصة الشمال فمو كثيمر ممن كخبمه ممحاضمراته، مخطبمه  (157)

 مندماته، مل مزيد من هذا راجع     وبيل المثال ما كخبه فو:

 النصائش العامة لإلوى . - 2  شمال ا وى . - 1

 ء نصاب الشريعة ممقاصدها.السياوة الشر ية فو ضا - 3

 فخام، معاصر . - 5 من فقه الدملة فو ا وى . - 4

 مغيرها من كخب الشي  كثير.

هذه اضبيا، ل ايب الشما ر المدكخار: حسمان حخحما،، ملفضمي ة الشمي  يبيما، رائعمة  (158)

قصميد  يخهكم فيها     القائ ين بفصل الدين  ن السياوة، يم الدين  ن الدنيا، ذكرها فمو 

 مفيها يقال:«فو ذكر، المالد ال باي»

 يةةا خيةةر مةةن ربةةت اۡلبطةةال بعثعةةه

 

 ومةةةةن بنةةةةج بذمةةةةو للحةةةةَّ أركانةةةةا

 
 خللت جيالت من اۡلصحاب سةيرتذم

 

ةا وريحانةا  تضوع بين الورى روحت

 
ا ومرحمةةةةةة  كانةةةةةت فعةةةةةوحذم بةةةةةرت

 

 كانةةةت سياسةةةعذم :ةةةدالت وإحاةةةانا

 
 لةةم يعرفةةوا الةةدين أوراها وماةةبحة

 

 الةدين محرابتةا وميةداناب  اهةربوا 

 
 فقةة  لمةةن َةةن أ  الةةدين منلصةة 

 

 :ةةن الاياسةةة: خةة  يةةا َةةر برهانةةا

 
ا حل  صةومعة  ه  كا  أحمد يومت

 

أو كةةةةةةا  أصةةةةةةحابه فةةةةةة  الةةةةةةدير 

 رهبانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا؟ 

 
 هةة  كةةا  َيةةر كعةةاب هللا مةةرجعذم

 

 أو كةةا  َيةةر رسةةول هللا سةةلطانا؟ 

 
ا  ال  بةةةةة  مضةةةةةج الةةةةةدين هسةةةةةعورت

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولعذم

 

 لقهةةخام ميزانةةاوأصةةبِ الةةدين 

 
 يرضةةةج النبةةة  أبةةةا بلةةةر لةةةدينذمو

 

 فةةةةيعلن الومةةةةل: نرضةةةةاا لةةةةدنيانا

 
 (.50، 49)ب  «نفحا، ملفحا،»انظر: 
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ملممن تهخممدي أال أذا اتبعمم  ممم هه هللا مهممداه مأذا ا رضمم    ممه كممان مصمميرها 

 ض ك المعيشة فو الدنيا، م ذاب هللا فو ا خر .

ةةا ق ةةال  }مهممذا، ممما قالممه هللا  ا  مزمجممه حممين خرجمما مممن الج ممة:  ُنذ  ةةا من ٱُهبنط 

من  ى ج  ن نة  ُهةد  ةا ي ةُأتني نَّلُم م ن  ف إنمَّ
ق ةدُو   ةب ُعٍض :  اق ب ُعُضلُُم لن ةنن يع ۢ ال  ف م  ة ُّ و  ٱتَّب ةل  ُهةد اي  ف ةال  ي ضن

ةةن  123ي ُشق ج   م  ن ُحُشةُراُۥ ي ةُو   ٱُلقني   ا و  ةنل  يش ةة  ض  عن ي ف ةإن َّ ل ةهُۥ م  ُكةرن ض  : ةن ٱن ةُن أ ُ:ةر  م  و 

ج  أ :ُ   .م 

تقمال: أنمك رييم  فمو القمر ن يمثمال العمرب مالعجمم وئل يحد الع مماء: أنمك 

املممة الباطممل ومما ة ماملممة الحممق ألمم  قيمما  » (159)فممو القممر ن ك همما، فهممل تجممد

ة  فقمال: نعمم فمو قمال هللا «السا ة قُةُ  ج  ة   ك ةا   ا ء  }و  طن  إن َّ ٱُلب  
ةُ ه طن ه ةَّ  ٱُلب    َٰ ةَُّّ و  ٱُلح 

ا  ُهوق  ن ، مقاله تعال : [81]ا وراء:  َٰ   َّ ُف بنٱُلح  طن ن ف ي ُدم  ُهُۥ ف ةإنٱ ا : ل ج }ب ُ  ن ُق ن ُهةو  ٱُلب  

اهنَّ    .[18]اضنبياء:   َٰ 

فقمال: نعمم، فمو قالمه « الحجر الم صاب فو الدار رهن بنرابهما»فقيل له: 

َ ل ُمو  ف عنلُ }تعال   ا   بنم 
ي ة ۢ اون  .[52]ال مل:   اْ ك  بُيُوتُُذُم خ 

                                        

رحممه مقمد ذكمر « الخحبيمر فمو   مم الخفسمير»كخاب اومه:  رحمه هللا لإلما  السياطو  (159)

عمد المائمة، جممع فو هذا الكخاب الع ا  الخو تخع مق بمالقر ن الكمريم م مد م هما اث خمين ب هللا 

فيها ما وبق أليه فو هذا الفن، مجاء بجديد لم يسبق أليمه، مكمان همذا هممه فمو تمأليف همذا 

فظهر لو اوخنراأ ينااع لمم يومبق أليهما، مزيمااا، مهمما، لمم »: رحمه هللا الكخاب، قال 

أن شاء هللا  -يسخا  الكى    يها، فجرا، الهمة أل  مضع كخاب فو هذا الع م يجمع فيه 

شااراه، ميضم أليه فاائده، مانظم فو وك ه فرائمده، ضكمان فمو أيجماا همذا الع مم  -تعال  

فهمذه مائمة نماع »مبعمد ين ذكمر همذه اضنمااع قمال: « ثانو اث ين، مماحد فمو جممع الشميئين

منا ان، زمائدي فيهما خمسمان ناً ما، مهما ينما يشمرع فمو بيانهما مسمخعي ًا بماهلل، ممخماكًى 

، ممما بعمدها( ط. مزار  81« )الخحبير فو   م الخفسير»انظر: «. اتكااًل   يه، محبذا ذلك 

 .1995اضمقا  بدملة قطر، ط. اضمل  
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  «ي طه تمر  فإن يب  فأ طمه جممر »القائل:  فقيل له: هل تجد مع   المثل

ةةن ي ُعةة}فقممال فممو قالممه تعممال :  م  ُكةةرن ٱلةةرَّ و  ةةن ٱن ا ف ُذةةو  ل ةةهُۥ حُ ُ  :  ن 
ةةُيط   نن نُق ةةي نُض ل ةةهُۥ ه  م  

ين    .[36]الزخر :  ق رن

  قمال: نعمم فمو يربعمة «خيمر اضممار الاوم »فقيل: همل تجمد المثمل القائمل: 

ة  }مااضع فو البقر :  ض  الَّ  ب ق ةر  ال  بنُلة  ف ةارن لنةك  و 
 ب ةُين  ٱ  

اُ ۢ ، مفمو [68]البقمر :  ٌر : ةو 

ال  ت ُبُاةةُطذ ا ا نفمماق:  ةةك  و  ُ لُول ةةةت إنل ةةج  ُ:نُقن ُ  م  ال  ت ُوع ةةُ  ي ةةد  ةةا ُكةة َّ }و  لُوم  ٱُلب ُاةةان ف ع ُقعُةةد  م 

ا  ُحُاورت ين  إنٱ ا  ، مفو مصمف هللا لعبمااه المم م ين [29]ا وراء:  مَّ ٱلَّة ن  أ نل قُةواْ ل ةمُ  }و 

ةةا   ب ةةُين   ك  ل ةةُم ي ُقعُةةُرواْ و  فُواْ و  ةة يُُاةةرن ام  ةةك  ق و  لن
 ، مفممو يمممر هللا لرومماله[67]الفرقممان:  ا ٱ  

ال  ت وُ }بالصممى   صم   هللا   يممه مومم م   ٱُبع ةةغن ب ةةُين  و  ةةا و  افنةةُت بنذ  ال  تُخ  تنك  و  ةةال  ةةُر بنص  ذ 

لنك  س بنيال  
[110]ا وراء:  ٱ  

(160). 

مهكذا كمان القمر ن لسم ف ا الصمال  ممرجعهم فمو كمل يممر، مب يمخهم فمو كمل 

ُرواُ ف  }حكم، فاتنمذمه هاايًما، مومارما مراءه، فمأف حاا بمه  : ةزَّ نُةواْ بنةهۦن و  ام  ين  ء  ٱلَّة ن

ئنك  هُُم ٱُلُمُللنُحو   
ع هُۥ  أُْول    ل  م  ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن ُرواُ و  ن ص   .[157 ]اض را : و 

مهذه هو الميز  الثانية مكن ميزا، القمر ن: ينمه شمامل. شممل كمل مما يفخقمر 

 أليه ا نسان هداية.

أن يي اومخار يم ظم ناحيمة ميخمره يخمر،. يم ظم  ىقمة الفمرا بالحماكم. يمما 

 ىقة اضفراا بعضهم بمبعا، يم  ىقمة الفمرا ب فسمه فمى شمأن لمه بهمذا. يم ظم 

م المكافم ، ل محسمن  فممى شمأن لممه بهمذا. يممما العقابما، ل مسموء، يممما كيمف يمم ظ

ةٌَّ أُحُ }القر ن فيشمل كل هذه ال مااحو؛ ضنمه كخماب هللا الكمريم  ع   عُةهُۥ ثُةمَّ كن اي   ةُت ء  م  لن

                                        

 (.522 - 519« )الخحبير فو   م الخفسير»انظر  (160)
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بنيٍر  يٍم خ  لن ن لَّدُُ  ح  ل ُت من ةهنۦق الَّ ي أُ } ،[1]هاا:  فُص ن ُللن ةُن خ  ال  من ةۢن ب ةُينن ي د ُيةهن و  ةُ  من طن تنيهن ٱُلب  

ي    يٖد  ت نزن من يٍم ح  لن ُن ح   .[42]فص  :  م ن

 الميزة الثالثة: أنه كعاب مقد :

له فو كل نفس قدوية، مفو كل ق ب تأثير، أن يي اوخار مضمعو ال يمكمن 

ين ي ثر فو الق اب، يم يهز اض صاب، ميبكو العيان، أال القمر ن المذي يخمأثر 

اه ُتُذُم إنيم   به  عُهُۥ َٰ  اي   ُم ء  إنٱ ا تُلني ُت : ل ُيذن ل ُت قُلُوبُُذُم و  جن ُ و  ر  ٱَّللَّ ين  إنٱ ا ٱُكن نُو   ٱلَّ ن ةا }ٱُلُمُؤمن ن 

ةةُم  ب نذن : ل ةةج  ر  كَّلُةةو   و  ث ةةانن   ، [2]اضنفممال:   ي ع و  ا مَّ ةةبنذ  ع ش   ةةا مُّ ب 
ع   ي ن كن ةةدن ةةن  ٱُلح  ل  أ ُحا  ُ ن ةةزَّ }ٱَّللَّ

ةة ن ت ُقش  ُكةةرن ٱَّللَّ قُلُةةوبُُذُم إنل ةةج  ٱن ةةيُن ُجلُةةوهُهُُم و  بَُّذةةُم ثُةةمَّ ت لن ةةُو   ر  ين  ي ُخش  ُنةةهُ ُجلُةةوهُ ٱلَّةة ن رُّ من  عن

 .[23]الزمر: 

يي اوخار ي ثر فو ال فس هذا الخأثير ! أال اوخار ومامي تقدومه ال فماش، 

دخل متعظمممه الق مماب، ضنممه نممازل مممن   ممد ربهممم. أن يي أنسممان يسممخطيع ين يمم

بالدواتير اضخر، المراحيا، مقد يضعه تح  رج يمه، يمما القمر ن فمى يمسمه 

أال مخاضئا م خسى مخطهرا، مال يدخل به الممراحيا، مال ي ممس مرقمه مهما 

ج ب، مال يقريه ج بًا، بل يحخرمه ميقدوه، مهذا مما يدفع ال اش ألم  العممل بمه 

قنلن ٱلنُُّوو ن ف ال   أُقُ }
و   ُم بنم  إن  75ان يٌم و  يم   76نَّهُۥ ل ق ا م  لَُّو ت ُعل ُمو   :  ن  77إننَّهُۥ ل قُُرء ا   ك ةرن

ُلنُةوٖ   ةَّٖ مَّ ع   ة 78فن  كن اُّةهُۥ  إنالَّ ٱُلُمط ذَّ ية    79ُرو   الَّ ي م  ةين  ت نزن ل من ن ٱُلع   ب  ةن رَّ ]الااقعمة:   م ن

75 - 80]. 



 143 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 (161)الميزة الرابعة: ف  ه ا الدسعور أنه كعاب خالد:

يناًومما كثيممرين م مما  اشمماا  مممًرا طممايًى، مريما اوممخاًرا ياضممع م خممر أن 

، ثمم  1930وم ة  ، ميل ماه صمدقو فمو 1923مضع اوخار فمو وم ة ...  ي  و

ل م  فمو  همد الثمار ، مه ماه لج مة تضمع اومخاًرا ي يد مر  يخر،. مهمذا قمد ي  

رومه  خر. يما القر ن فى يمكن ين يخ ير فيه وطر بل ك مة، بل حر ، ضن حا

مرا يممه مالمخكفممل بحفظممه لمميس أنسممانًا مممن البشممر، مأنممما خممالق الن ممق ممالممك 

لنُ ةو   الم ك، مرب اضر  مالسمماء  إننَّةا ل ةهُۥ ل ح   ُكر  و  ُلن ةا ٱلة  ن ]الحجمر:  }إننَّةا ن ُحةُن ن زَّ

9]. 

 يي اوخار فو الدنيا يمكن ين تجخمع فيه هذه الميزا، !

 الكمال: الذي ال ي حقه نقش.

 الذي ال يخره ناحية أال  الجها. ال:مالشم

 عظمه متحخرمه.مالقدوية: الخو ت ه كل نفس أنسان فخ

ةُ  الَّ ي أُ }مالن اا: المذي يبقيمه ألم  ين يمر  هللا اضر  مممن   يهما.  طن تنيةهن ٱُلب  

يٖد  من يٍم ح  لن ُن ح  ي   م ن ُللنهنۦق ت نزن ُن خ  ال  من ۢن ب ُينن ي د ُيهن و   .[42]فص  :  من

                                        

بأنمه « كيف نخعاممل ممع القمر ن العظميم » بر فضي ة الشي   ن هذه الميز  فو كخابه:  (161)

ممن خصائش القر ن، ينه كخاب الزمن ك ه »ضي ة الشي : كخاب ل زمان ك ه، ممما قاله ف

 «.مكخاب ا نسانية ك ها، مكخاب الدين ك ه، مكخاب الحقيقة ك ها

ممع   ين القر ن كخاب الزمن ك ه: ينه كخاب الن اا، ليس كخاب  صمر معمين، يم كخماب جيمل 

ماقاتمة باقم   يم يجيال، ثم ي خهو يمده، ي  و ين يحكما  القمر ن ميماممره منااهيمه ليسم 

 (.63ما، ثم يخاقف العمل بها )ب 
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 من القر ن: ماقف ا

هذا ها القمر ن. فمماذا كمان ماقف ما م مه. لقمد فرط ما فيمه يفمرااًا، مفرط ما فيمه 

 ا، مفرط ا فيه جما ا،. يين ها م ا  يين ها من حيات ا ي ورً 

القر ن كخاب ك ا نحفظه فها ا ن مهدا بنطمر!! لقمد كانم  مصمر مشمهار  

« اان مماب»ينشممأها بخحفممين القممر ن. أن الكخاتيممب قممد بمماا،، مأن المممدارش الخممو 

المسخشمار ا نج يمزي الممذي مضمع م مماهه مزار  المعمار  هممو خطمة ل قضمماء 

  مم  القممر ن. ف مميس فممو المممدارش لحفممن القممر ن نصمميب يممذكر، مهممذه مشممك ة 

 خطير ، فبعد و اا، ق ي ة لن نجد من يحفن القر ن.

، ميحفظمان القمر ن، مي ط قمان (162)بد من مجاا يناش يدروان ا وى  ال

 ال اش االوخ جاء مالصى  ميحكا  المعامى،. يع مان

أنه بعد و اا، ق ي مة لمن تجمد اضزهمر. مأن مسمخقبل الثقافمة ا ومىمية مهمدا 

من ذا الذي يخره اب ه حخ  يحفن القر ن، ثم ي خحق بمعهمد فمو ...  بنطر  ظيم

ل ين يممدخل الطالممب بممالم صممار  يم فممو ط طمما مالمممدارش كثيممر  بجممااره ! مق

ن الخ ميذ فو السم ة الثانيمة ا  داايمة. ميخاظمف قب مه، ميأخمذ مرتبًما اضزهر يكا

 .(163)يحسن م ه. مها نحن ا ن نط ب المساما  بمن هم يقل م ا

                                        

الحممن الشممي  فممو ا منممة اضخيممر  اهخممما  كثيممر مممن الممازارا، مالهيئمما، مالم وسمما،  (162)

بحفظممة القممر ن الكممريم، مأقامممة المسممابقا، العالميممة، مقممد لفمم  الشممي  ينظممار العديممد مممن 

وا، القر نية الخو تنمد  المس ملين  ن هذه المسابقا، أل  ضرمر  االهخما  ييًضا بالدرا

 القر ن مماقع ال اش.

هذه المطالب مغيرها ناا، بها فضي ة الشي  من  شرا، الس ين م ذ يكثر ممن نصمف  (163)

قممرن، مكانمم  البدايممة حممين كممان الشممي  همما ممجما ممة مممن زمىئممه لج ممة يط قمماا   يهمما: 
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أنه يمر مدبر     حفن القر ن م    اراومة ا ومى ، م  م  الطائفمة الخمو 

ينن ف ل ةُو }قال هللا فيهما:   ل ني ع ل قَُّذةواْ فنة  ٱلةد ن
ۡ ا ئنل ةة  ةُنُذُم  ةن ُكة  ن فنُرق ةٖة م ن ُرواْ ال  ن ل ةر  من لنيُنة ن و 

ُم ل ع لَُّذُم ي ُح  ُرو   ق ُو  اْ إنل ُيذن عُو  ج  ُذُم إنٱ ا ر   .[122]الخابة:  م 

مأن ا نخم   مهللا لا  اا الزمان القديم الذي كمان   مماء ا ومى  م صمارين 

« مممن اضممماال» ، الزمممان الممذي كممان ياقممف فيممه  شممرا، اضلمما    مم  الحكمما

    الع ماء،     اضزهر، ليضم اا ضب اء المدين مسمخقبًى كريًمما حخم  ال تممد 

 ييديهم أل  الحكا .

 هجران تىم  القر ن قراء :

يين قراء  القر ن  لقد فقدنا حخم  قمراء  القمر ن. ملمم يعمد يقمري بمالرم  الخمو 

فضل كخاب بها. أن ا نقريه ا ن     ينه يلحان مم انو، ال   م  يجب ين يخ   ي

ينممه يوممرار ممعممانو، نسمممعه   مم  ينممه صمما، فممىن الجميممل ميلحممان المقممرئ 

الشهير. مأن ا فو مأتم من الم تم، نذهب ل سخمع فىنًما فمإذا كمان غيمره ي رضم ا 

بقالممه:    ممه، ضنممه ال تعجب مما يلحانممه مم انيممه، مممع ين هللا مصممف وممامع القممر ن

ل  إنل ج } ا  أُنزن عُواْ م  إنٱ ا س من ةن  و  فُةواْ من ةا : ر  مَّ ةن  ٱلةدَُّملن من ى   أ ُ:يُةن ُذُم ت لنةيُض من ُسولن ت ةر  ٱلرَّ

ن   َّ  .[83]المائد :  ٱُلح 

 هجران العمل بالقر ن:

يين العمل بالقر ن  يين كخاب هللا فو حيات ما. أنمك تمشمو فمو الشمارع فخمر، 

                                                                                             

زهمر  اليًما، مهذه المجما ة  ل      نفسها ين ترفع صر  اض« لج ة البع  اضزهري»

رومالة اضزهمر »يم تما، تح  ينقاضه، مقد وجل الشي  يهمدا  همذه ال ج مة فمو كخابمه: 

كما يشار أليهما فمو مذكراتمه، مزاا   يهما مفصمل فيهما، ممقمف « بين اضمس ماليا  مال د

 (.239 - 1/220)أ« ابن القرية مالكخاب»مقفة مخأنية مع الم اهه الدراوية. انظر: 



 146 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 وممى ، وممر فممو ط طمما، وممر فممو القمماهر ، وممر فممو مظمماهر ال تخمشمم  مممع ا

ا وك درية، ال تجد فرقًما بي هما مبمين بمىا يمرمبما. النممارا، همو النممارا،، 

مالقمار ها القمار، مالمقاهو هو المقاهو، مال ساء المخبرجا، المخهخكما، همن 

 ال ساء المخبرجا، المخهخكا،، مال اش هم ال اش، فأين القر ن في ا  يتظ مان ينمه

ن فمممو مصمممر  مممدا ًا ممممن ييكفمممو ين ل ممما اتحمممااًا ل مقمممرئين مرابطمممة ل قمممراء. م

ال. أن مما ننشمم  ين يحاانمما روممال هللا، ال. اضصمماا، الجمي ممة تشمم ف يوممما  ا. 

ن ميناطب مما القممر ن يمما  القيامممة، فممماذا نقممال حي ممما يقممال روممال هللا:  ب  ةةر  إن َّ }ي  

ذُ ق ُو  ا من  ٱتَّخ  ُواْ ه    ا ٱُلقُُرء ا   م  . مماذا نقمال أذا قمال القمر ن: يما [30]الفرقمان:  ُوةور 

 ربو: أنك قد ينزلخ و ضقضو فو المحاكم فإذا بهم يجع انو تىم  فو الم تم 

ماذا نقال أذا قال القر ن: يا ربمو أنمك قمد ينزلخ مو لهدايمة اضحيماء فجع مانو 

 ل قراء      اضماا، 

ينزلخ ممو ل خشممريع مالخاجيممه ممماذا نقممال أذا قممال القممر ن: يمما ربممو أنممك قممد 

 فجع انو فو الخس ية مالخرفيه 

ماذا نقال أذا قال القمر ن: يما ربمو أنمك قمد ينزلخ مو ضكمان حمرًزا لإلنسمانية 

 ك ها من الضىل فجع انو حرًزا يع ق فو صدمر ال ساء ماضطفال 

ماذا نقال أذا قال القر ن: يا ربو أنمك نزلخ مو ضكمان وم ة ل رقمو فجع مانو 

 .(164)ذ ل رقو تعامي

                                        

  يبيما، رائعمة تخضممن همذا المع م  ذكرهما فمو اياانمه اضمل فمو قصميد  لفضي ة الشي (164)

 ممما قال ه اه:« م اجا  فو لي ة القدر»بع اان: 

 هةةةةةة ا اللعةةةةةةاب َةةةةةةدا فةةةةةة  الشةةةةةةر 

 

ةةةا تضةةة ء وللةةةن بةةةين  واأسةةةلاا همات

 :ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
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ماذا نقال أذا خاصم ا القر ن فنصم ا، محاانما رومال هللا ف  ب ما، ملمم نجمد 

 جاابًا شافيًا، فبأي لسان نخك م، مبأي ل ة نجيب.

 ماجب ا نحا القر ن:

يا قام ا: الرجع  الرجعة أل  كخاب هللا، العاا  العاا  أل  اومخار السمماء، 

 مالمجخمع مالحكامة.الذي ي ظم حيا  الفرا مالعائ ة 

يا قام ا: القر ن يجب ين تسخمد م ه قاانين الدملة، فقد تسخفخان فمو القريمب 

يم البعيممد فممو اوممخاركم. فممإن كممان قر نيًمما فممأقرمه، مأن كممان بعيممدًا  ممن القممر ن 

ن لَُّم ي ُحلُم فارفضاه  م  ل  }و  ا  أ نز  ُ بنم  ئنك  هُُم ٱَّللَّ
لنُرو    ف أُْول    لنُمةو    - ٱُلل  

ةقُو    - ٱل َّ  ان  ٱُلل  

أ  ن }، ممممن ومممار  المائمممد [ 47، 45، 44]ا يمما،:  ال  ت عَّبنةةةُل و  ُ و  ل  ٱَّللَّ ةةةا  أ نةةةز  ٱُحُلةةةم ب ُيةةةن ُذم بنم 

ُ إنل ُية ل  ٱَّللَّ ةا  أ نةز  ةۢن ب ُعةضن م   :  ُ ٱُح  ُرهُُم أ   ي ُلعننُو ا ء هُُم و  }أ ف ُحُلةم  ، [49]المائمد :   ك  أ ُهو 

ذن  ا ل نق ُوٖ  يُوقننُو   ٱُلو   ن ُحُلم  ن  ٱَّللَّ ُن أ ُحا ُن من م   .[50]المائد :  لنيَّةن ي ُب ُو  ه و 

لُ }ييهما المسم مان: يمل ماجممب   ي ما: ين نقممريه بخمدبر  ةٌَّ أ نز  ع   ُ  كن ةةر  ةةهُ إنل ُيةك  ُمب  
ن  

لني ع ةة عنةةهۦن و  اي   اْ ء  ةةَّن   كَّر  أُْولُةةواْ ل ني ةةدَّبَُّرو  مين نسممخمع أليممه بخأمممل متممأثر  ،[29]ب:  ٱُۡل ُلب  

إنٱ ا تُلني ُت } ا و  ن  اه ُتُذُم إنيم   عُهُۥ َٰ  اي   ُم ء  . مين نخبمع هديمه منعممل بمه فمو [2]اضنفمال:   : ل ُيذن

لُ }حيات مما الناصممة مالعامممة  ةةٌَّ أ نز  ع   ةة  ا كن ه   ُ  ف ةةٱتَّبنعُواُ و  ةةهُ ُمب ةةار 
. مين [155]اضنعمما :  ن  

لُ } نحكم به اوخاًرا مقانانًا ةك  إننَّا  أ نز  ى  ةا  أ ر  ةع ُحلُم  ب ةُين  ٱلنَّةا ن بنم  ن لن  َّ َّ  بنٱُلح 
ع   ن ا  إنل ُيك  ٱُللن

 ُ . مين نب  ه ألم  ا نسمانية ك هما ليحميهما ممن ضمىلة، مي قمذها [105]ال ساء:  ٱَّللَّ

                                                                                             
ا مةةن أٱى ورهي  يحةةاۡ بالطلةة  حةةرَٰت

 

 وفيةةه حةةرَٰ الةةورى مةةن كةة  خاةةرا 

 
 يعلةةةج :لةةةج ميةةةت فةةة  جةةةوف مقبةةةرة

 

 ولةةةةةي  يحلةةةةةم فةةةةة  حةةةةة  بةةةةةديوا 

 
 فليةةةةف نرقةةةةج ومعةةةةراَ الرقةةةة  لنةةةةا

 

 أماةةةةةج يوةةةةةر :ليةةةةةه ٱيةةةةة  إناةةةةةا 

 
 (.44، 43)ب « نفحا، ملفحا،»انظر: 
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لُ }من جهالة  ٌَّ أ نز  ع   هُ إن كن
َ  ٱلنَّال يُ ن   ن  ك  لنعُُخرن تن إنل     من  ق ةدُ } [1]أبمراهيم:  ج ٱلنُّةورن ٱل ُّلُم  

ن   ا ء كُم م ن ةج  ع   كن ن نُةور  و  بنةين  َّ  ٱَّللَّ من ي ُذة 15 مُّ
ن هُۥ ُسةبُ   ٱلاَّةل   ُضةو   ةنن ٱتَّب ةل  رن ُ م   دني بنةهن ٱَّللَّ

 .[16، 15]المائد : 

ص   هللا   يمه قال: قال روال هللا  رضو هللا   هالخرمذي  ن   و  ،رم

: ممما  -يي   مو  -ق م  . «فةعن كقطةل اللية  الم لةمسعلو  بعدي »: مو م  

كعةاب هللا. فيةه نبةأ مةن قةبللم. وخبةر مةن » المنرأ م ها يا روال هللا  قمال:

مةن تركةه مةن جبةار ...  بعدكم  وحلةم مةا بيةنلم  هةو اللصة  لةي  بةالذزل

قصمه هللا  ومن ابع ج الذدى ف  َيةرا أضةله هللا  وهةو حبة  هللا المعةين  

لةيم  الة ي ال يزيةغ بةه اۡلهةواء  وال تلعةب  بةه اۡللاةنة وال وهو ال كر الح

يشبل منه العلمةاء  وال يخلةَّ :لةج كثةرة الةره  وال تنقضة  :وائبةه  ولةم 

عُ }تنعه الون حين سمععه حين قالوا:  ا إننَّا س من ب  انتا : و  ُهةدن  1ن ا قُُرء  ي ُذدني  إنل ج ٱلرُّ

نَّا بنهن   ف    المعين  والنةور المبةين  والة كر الحلةيم  . هو حب  هللا[2، 1]الجن:  ام 

والصراۡ الماعقيم  ومن قال به صد   ومن :م  به أجر  ومةن حلةم بةه 

 .(165)«:دل  ومن ه:ا إليه هدى إلج صراۡ ماعقيم

القر   هافل مشلل  من جعله أمامه قةاها »: ص   هللا   يه مو م  مقال 

 .(166)«النار إلج روضة من رياض الونة  ومن جعله خلله ساقه إلج

* * * 

                                        

ضممممعيف »(، مذكممممره اضلبممممانو فممممو 2906« )فضممممائل القممممر ن»رماه الخرمممممذي فممممو  (165)

 (.554« )الخرمذي

 وبق تنريجه. (166)
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(10) 

 (167)و ة هللا فو يصحاب الد اا،« المح ة»

 الحمد هلل يجزي الصااقين بصدقهم، ميعاقب المجرمين     افخرائهم.

الحمد هلل القائم     كل نفس بما كسب ، مالمجازي لها بمما  م م ، مالعمالم 

واْ ق ةةةُو }بطاايممما الصمممدمر مأن خفيممم   ةةةرُّ أ سن ةةةُرواْ و   إن ل لُُم أ ون ٱُجذ 
ۦ ق ةةةيُمۢ بنةةة  اتن نَّةةةهُ بنةةةهن ۥ : لن

ةةدُورن ٱ بنيةةُر أ ال  ي عُ  13لصُّ يةةُف ٱُلخ  ُهةةو  ٱللَّطن ل ةةَّ  و  ةةُن خ  . ال تنفممو [14، 13]الم ممك:  ل ةةُم م 

  يه خافية، مال ي يب   ه ور مال  ىنيمة. يم اب ممن ط م  فمو الحيما  المدنيا 

نُواْ و  ملعذاب ا خر  يشد ميبق   ام  ين  ء  ا ٱلَّ ن تن }ف أ مَّ لنح  
لُواْ ٱلصَّ  مُ : من نيذن

ف  هُُم ف يُو   أُُجةور 

ال   ةةا و  ةة  ابتا أ لنيم  بُُذُم :  ٱُسةةع ُلب ُرواْ ف يُع ةة  ن ين  ٱُسةةع نل لُواْ و  ةةا ٱلَّةة ن أ مَّ ةةن ف ُضةةلنهنۦق و  يةةدُهُم م ن ي زن و 

ن هُو ن  دُو   ل ُذم م ن ا ي ون ير  ال  ن صن ا و  لني   ن و   .[173]ال ساء:  ٱَّللَّ

ه ميتاب أليه، مي من بمه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألمه أال هللا، يحمده وبحان

محده ال شريك له، شمهاا  ممن يعخمر  بالعباايمة لمه، ما ذ مان ضممره منهيمه، 

ميشممهد ين محمممدًا  بممده مرومماله، ابخ مم  فصممبر، مانخصممر فشممكر، فكممان خيممر 

 فضل الشاكرين.يالصابرين، م

نُةةوف  }مرضمماان هللا   مم   لممه ميصممحابه  ام  ين  ء  ن  اْ بنةةهن ٱلَّةة ن ُرواُ و  ةةزَّ  : ةةُرواُ ۦ و  ص 

ع هُ و   ل  م  ، مرضمو هللا  ممن ا ما بد اتمه، [157]اض مرا :  ٱتَّب عُواْ ٱلنُّور  ٱلَّ ني  أُنزن

                                        

 ، مهو يمل خطبة 1954ابريل  2 هـ الماافق1373رجب  28يلقي  هذه النطبة فو  (167)

لفضممي ة الشممي  بعممد ين قضممو مممع ا خمماان فممو المعخقممل مممد  تقممرب مممن السممبعين ياًممما. 

 «.اال خقال اضمل فو  هد الثار »
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 مجاهد جهااه أل  يا  الدين.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

 روالة أل  المرجفين:

محمق ل ما ين نناطمب ...   ال نعماالقد  دنا أليكم، مقد ظن كثير من ال اف ين 

نُةةو   إنل ةةج   ب ةة ُ }همم الء بقممال هللا ل م ممافقين:  ٱُلُمُؤمن ُسةةوُل و  ةةَّ  ٱلرَّ َ ن نةةعُُم أ   لَّةةن ي نق لن  

ا  ةا بُةور  ُكنعُُم ق ُوم ۢ َ نَّ ٱلاَُّوءن و  َ ن نعُُم  لنك  فن  قُلُوبنلُُم و 
َُٰي نن  ٱ   ا و  ُم أ ب د  ةن لَّةُم  12أ ُهلنيذن م  و 

سُ يُُؤمن  ر  ن و  ا ن ا لنلُ ۦ ف إننَّا  أ ُ:ع دُ ولنهن ۢن بنٱَّللَّ ير  ين  س عن لنرن  .[13، 12]الفخ :  ل  

ظن ه الء ين الروال الذي خرأ ل  مزم لمن يعماا هما ميصمحابه ومالمين، 

 ملكن هللا كذبهم، م ااما والمين غانمين م صارين.

 االبخىءا، و ة:

 ممن مكمة مطمرماًا مشمراًا ظن  خرمن ين لن يعاا روال هللا بعد ين يخرأ

خممرأ م همما فممو ح ممك الظممى  خائفًمما يخرقممب. ...  خممرأ م همما خفيممة مممن قامممه... 

ملكن هللا خيب ظ ان الم افقين، محطم يحمى  الكمافرين، م ماا رومال هللا ألم  

 مكة فاتًحا بعد ين خرأ م ها طريدًا.

  اا أليها جهاًرا، مقد خرأ م ها خفية.

 أ م ها ليًى. اا أليها نهاًرا، مقد خر

ة اا يحطمم اضصم ا  الخمو كانم  حمال الكعبمة مهما يقمال:  قُةُ  ج  ةَُّّ ا ء  }و  ٱُلح 

ا  ُهوق  طن   ك ا   َٰ   إن َّ ٱُلب  
ُ ه طن ه َّ  ٱُلب    َٰ  .[81]ا وراء:  و 

 ييها ال اش: أن املة الباطل وا ة، مأن املة الحق أل  قيا  السا ة.
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 مد،، ممهما امخد، اضيا .ين ي خصر مهما طال به الال بد  أن الحق

 أن  ين هللا ال ت ا . مأن رقابة هللا ال ت فل.

 يفكار م  اطة ميفها  خاطئة:

ييها ال اش: أن ا نريد ين نصح  يفكار ال ماش. فمإن كثيمرين يظ مان ين المذي 

ابخ و م ذب فذلك اليل     ضعف أيمانه، مانحرافه  ن الحق. مكمذباا مهللا، 

الفكمر الضمال؛ لكمان اضنبيماء مالمروم ان ك همم ضمالين  فإن ا لا مشي ا     هذا

 مم حرفين.

يي نبو ميي روال  اش اا يًا أل  هللا، مجاهدًا فو ومبي ه، ناصمًرا ل حمق، 

  حن   ملم يضطهد من قامه  خخاذاًل ل باطل، ملم يم

 :(168)من ثمرا، المحن

أن و س ة ال با  ح قا، اامية ك ها، مقد صب   يهما اضذ، ماالضمطهاا. أن 

هلل و ة فو خ قه لن تخبدل، مقانانًا ثابخًا ال يخحال. أن هللا يربمو  بمااه بمالمحن، 

ميصقل جااهرهم باالبخىء، ميصفو نفاوهم باالضمطهاا، حخم  ال تعمر  أال 

                                        

حكًمما لهمذه المحمن يلنصمها فيمما « الصمبر فمو القمر ن»ذكر شين ا الفاضمل فمو كخابمه  (168)

 ي و:

الم افقين، مالذين فو ق ابهم ممر ، فإبمان العافيمة تطهير الصف من يا ياء ا يمان، من  - 1

مالسممراء ينممخ   فيهمما الحابممل بال ابممل، مالنبيمم  بالطيممب، مأنممما يقممع الخمييممز بممين اضصمميل 

 مالدخيل بالمحن مالبىء.

تربية الم م ين، مصمقل معماانهم، متمحميش مما فمو ق مابهم فمإنهم ي ضمجان بمالمحن كمما  - 2

 ي ضه الطعا  بال ار.

ا  رصيدهم ممقامهم   د هللا، فها يرفمع ارجماتهم، ميضما ف لهمم حسم اتهم، يم   م  زيا - 3

 ( بخصر .19، 18)ب « الصبر فو القر ن»اضقل يكفر خطاياهم. انظر: 



 152 الجزء السابع -خطب الجمعة 

مال تفممزع ألمم  وممااه، مال ت ظممر أيمماه، مال ترجممع أال أليممه، مال تعخمممد أال   يممه، 

ألمم  غيممره، مال تممد ا أال أيمماه، محخمم  تروممل الزفممرا، الحممار ، مالممد اا، 

 الصارخة، تهز قاائم  رش هللا.

قد يسنر السماخرمن بمالق اب الم م مة، مبالمد اا، المظ اممة. ملك ما نقمال 

 لهم:

 يتهمممممممزي بالمممممممد اء متزاريمممممممه

 

 ممممما يمممدريك مممما صممم ع المممد اء

 طمممو ملكمممنومممها  ال يمممل ال تن 

 

 لهمممممما يمممممممد مل مممممممد انقضمممممماء

 فيمسمممممكها أذا مممممما شممممماء ربمممممو 

 

 ميروممممممم ها أذا نفمممممممذ القضممممممماء

 طريق الد ا  محفا  بالمناطر: 

ييها ال اش: أن ينبياء هللا جميعًا قد اضمطهدما، مأن هللا لمم يرومل روماال أال 

 ميابه بدرمش اضذ، ماالضطهاا ماالبخىء.

الشمماي أال أذا ياخ خممه ال ممار في ضممه أنممك ال تسممخطيع ين تشممرب كابًمما مممن 

، مصممدق هللا (169)مالممم من ال يكمممل أيمانممه أال أذا انصممهر فممو يفممران المحممن

                                        

مممما قالمه فمو همذا « الصبر فمو القمر ن»لشين ا كى  نفيس فو الصبر ذكره فو كخابه  (169)

 الماضاع:

مطمىب السمياا ، ين الرفعمة فمو المدنيا كمالفاز فمو  لقد  ر   شاق المجد مخطماب المعمانو،

ا خر ، ال ت مال أال بركماب ممخن المشمقا،، متجمرع غصمش ا ال ، مالصمبر  من كثيمر 

مما يحب، م    كثير ممما يكمره، مبمدمن همذا ال يمخم  ممل، مال يخحقمق يممل، مممن تنيمل 

ب  فمو غيمر مماء، غير هذا الطريق كان كالذي قال البن ويرين: أنو رييخ و فو ال ما  يوم

ميطير ب ير ج ا !! فقال له: ين  رجل كثير اضمانو ماضحمى ، تخم م  مما ال يقمع، متح مم 

 بما ال يخحقق، مفو شعر الحكم نقري قال يحدهم:

ا أنت  كله  لن تنال المود حعج تلعَّ الصبر ال تحاَّ المود تمرت
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ء ا }العظيم:  ةا ر  ل مَّ ةد    و  ص  ُسةولُهُۥ و  ر  ُ و  ةد ن ا ٱَّللَّ  : ةا و  ة  ا م  اب  ق ةالُواْ ه   نُةو   ٱُۡل ُحةز  ٱُلُمُؤمن

اه هُُم إنالَّ   ا َٰ  م  ُسولُهُۥه و  ر  ُ و  ا  ٱَّللَّ ت ُالنيم  ا و  ن   .[22]اضحزاب:  إنيم  

عُة م  ين  ق ال  ل ُذُم ٱلنَّاُ  إن َّ ٱلنَّةا   ق ةُد ج  اه هُمُ   ف ٱُخش ةُوهُمُ واْ ل ُلةمُ }ٱلَّ ن ق ةالُواْ ف ةز  ةا و  ن   إنيم  

ُابُن ا ٱ ننعُ ح  ُ و  يُ  َّللَّ كن  .[173] ل  مران:  م  ٱُلو 

ظمل يمد ا يلمف وم ة أال خمسمين  اًمما، ميقمال   مه:    يمه السمى  أن ناًحا 

 مج ان مازاجر.

 قد يمذي من قامه؛ حخ  يلقاه فو ال ار.   يه السى  مأن أبراهيم 

 قد تعر  ل ذب .   يه السى  مأن أوما يل 

قد يخرجه قاممه ممن قمريخهم، يم يرااما أخراجمه، ال    يه السى  مأن لاًطا 

اْ أ خُ }انه ال ظيف، مق به الطاهر لشوء أال لن قه الجميل، ملس ٖۡ ق الُو  ال  لُةو اْ ء  ُجو  رن

ن ق ُري عنلُُمق إننَُّذُم أُن ا   ي    . ع ط ذَُّرو   م ن

من يمل يا  ملمد ربماه هللا   م  المحمن، فمألقو فمو    يه السى  مأن ماو  

أ ُو }اليم  لُ و  يهنق ف إنٱ ا خن عن ُين ا  إنل ج   أُ  ن ُموس ج   أ ُ  أ ُرضن ةافن  ح  ال  ت خ  تن : ل ُيهن ف أ ُلقنيةهن فنة  ٱُلةي م ن و 

ن  ٱُلُمُرس لنين   لُواُ من ا:ن ج  ا هُّواُ إنل ُيكن و  نن  ق إننَّا ر  ال  ت ُحز   .[7]القصش:  و 

، فقمد يلقمو فمو الجمب، م ذ صم ره قمد لقم  مما لقم    يه السى  مأن ياوف 

الشمياه، ثمم نمراه ينمد  مال ذنب له، مبيع بثمن بنس اراهمم معمدما ، كمما تبماع 

فو بيا، اضمراء كما يند  اضرقاء. ياوف الكريم ابن الكمريم ابمن الكمريم ابمن 

الكريم، نبو ابن نبو ابن نبو ابن نبو هذا الروال ال سيب الحسيب، ينمد  كمما 

                                                                                             

  .1989طبعة مكخبة مهبة، ط. الثالثة « الصبر فو القر ن»انظر: 
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تند  العبيد، ثم يخهم كما يخهم ذمم الفاحشة، ثم يسجن مي بم  فمو السمجن بضمع 

 !و ين كما يسجن المجرمين

 نشره اليهاا كما ت شر النشب.   يه السى  أن زكريا 

 مأن السيد الحصار يحي  ذب  كما تذب  اضنعا .

 قد ت مر   يه اليهاا، لاال ين رفعه هللا أليه.   يه السى  مأن  يس  

مأن روال هللا ظل فو مكة ثىثة  شر  اًما مهما يمذمق الع قمم ممن الجبهمة 

المدي مة في قم  ممن   م  المشمركين ماومائس اليهماا، المشركة، ثم يمذهب ألم  

 ممكر الم افقين.

كل هذا ليزااا صفاًء ميقي ًا مقربًا من ربه، مقد غفر هللا له ما تقد  ممن ذنبمه 

 مما تأخر.

 ه الء هم اضنبياء فإن يراتم ين ترما غيرهم فمن ذا ترمن 

 مالصحابة     اربهم وائرمن:

 ه يد مجاوية كافر  يترمن أل   مر مقد مزق  يشىء

 يترمن أل   ثمان مقد قخل مها يخ ا كخاب هللا 

يتممرمن ألمم    ممو مقممد ضممرب فممو شممهر رمضممان مهمما ذاهممب ألمم  صممى  

 الفجر 

 يترمن أل  الحسين مقد قخل ظم ن أل  شربة الماء 
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 مالد ا  مالمص حان     الطريق:

 يترمن أل  الد ا  من بعدهم مالمص حين 

مقد  اش و ين ممن  ممره فمو السمجان حخم  قمال: ال يترمن أل  ابن تيمية 

يجزع من ومج و مال نفيمو مال قخ مو، فسمج و خ ما  لعبماا  هللا، منفيمو ومياحة 

 فو وبيل هللا، مقخ و شهاا  فو وبيل هللا.

مقد يخرأ من مصر منفو م ها؛ ضنمه  (170)يترمن أل  جمال الدين اضف انو

 رئيس جمعية ورية من الشباب ذمي الطيش مجخمعة     فساا الدين مالدنيا!

يترمن أل  حسن الب ا مقد قخمل فمو شمارع كبيمر ممن شماارع القماهر ، ليقمد  

 ريوه هدية فو  يد ميىا م ك 

ا كممم...  هكمذا كمان ينبيا نمما المروم ان. مهكمذا كممان المصم حان مالمجمدامن

ةا ابةعالهم  فمةن »: ص   هللا   يه موم م  قال روال هللا  إ  هللا إٱا أحةَّ قومت

 .(171)«رض  فله الرضا  ومن سخا فله الاخا

                                        

اضوخاذ جمال الدين اضف انو من الشنصيا، الخو تضارب  فيها اضقاال، مكثر حالها  (170)

ال   ، حخ  تطمامل   يمه الكثيمرمن، مقمد نمال ت ميمذه محممد  بمده نصميبًا ممن همذا ال  م ، 

مالشي  القرضامي تعر  فو كثير من كخاباته ل شي  ا ما  محمد  بمده، ميومخاذه جممال 

د ممما كممان ل ممرج ين مممن ممم ثر، مالعخممذر  ممما كممان لهممما مممن زال،، الممدين اضف ممانو، ميكمم

مممن يجممل صممحا  »مالكمممال  زيممز. انظممر ممما كخبممه فضممي ة الشممي  القرضممامي فممو كخابممه 

 (.75ب/1)أ« لقاءا، ممحامرا،»(، م43، 42)ب « راشد 

(، مقممال: حممدي  حسممن غريممب، مابممن ماجممه فممو 2398« )الزهممد»رماه الخرمممذي فممو  (171)

 (.146« )الصحيحة»(  ن ينس، محس ه اضلبانو فو 4031« )الفخن»
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 ال اش   د نزمل المحن:

حن كل أنسان من المح ة ممن المصيبة ما تحمد  المح مة فمو نفسمه: رضما 

 يطمممئن ألمم  غايخممه مم هجممه، يم وممنًطا في كممر  بااتممه ما اتممه. مصممدق هللا

ةةن  ٱلنَّةةا ن العظمميم:  من ةةن ي عُ }و  إنُ  م  ةةأ  َّ بنةةهنۦق و  م 
ُۡ ُيةةٌر ٱ ةةاب هُۥ خ  ةةُرٖفق ف ةةإنُ  أ ص  بُةةدُ ٱَّللَّ  : ل ةةج  ح 

ةاب عُ  اُ  ٱُلُمبنةةيُن عُ هُ فن أ ص  لنةك  ُهةةو  ٱُلُخُاةةر 
ة ه ٱ   ةةر  ٱُۡل خن ةةر  ٱلةةدُُّني ا و  ان ةهۦن خ  ُجذن  ن ةةةٌ ٱنق ل ةةَّ  : ل ةةج  و 

 .[11]الحه: 

ن  }انه: مالقائل وبح من ع    فنُعن ةة  و  ن ج  ن ف إنٱ ا  أُوٱني  فن  ٱَّللَّ نَّا بنٱَّللَّ ام  ٱلنَّا ن م ن ي قُوُل ء 

نق و   ا ء  ن صُ ٱلنَّا ن ك ع   ابن ٱَّللَّ ب نك  ل ي قُةولُنَّ ل ئنن ج  ن رَّ ع ُلةُمه ر  م ن ُ بنةأ ُ:ل م  إننَّةا ُكنَّةا م   أ و  ل ةُي   ٱَّللَّ

ل   ا فن  ُصدُورن ٱُلع   ين  بنم   .[10]الع كبا،:  من

 ومن هنا لم يلن النا  :ند نزول المحن سواء  وإنما هم أنواع  فمنذم:

 قا  تحد  المح ة فو نفاوهم ونًطا مفزً ا. - 1

يملئممك ...  قمما  تحممد  المح ممة فممو نفاوممهم صممبًرا جممميًى   مم  قضمماء هللا - 2

ين  الذين قال هللا فيهم:  بنرن
رن ٱلصَّ  ب ش ن اْ إننَّةا  155}و  ةيب ة  ق ةالُو  ةب ُعُذم مُّصن ين  إنٱ ا  أ ص   ٱلَّ ن

إننَّا  إنل يُ  ن و  َّ عُو   َّللن جن ئنك  : ل يُ  156هن ر  
 أُْول   

أُْول     و 
ق ةة  ُحم  ر  ةُم و  ب نذن ةن رَّ ت  م ن ةل و   ُم ص  ُهةُم  ئنةك  ذن

 .[157]البقر :  ٱُلُمُذع دُو   

، يملئممك الممذين تعممال المح ممة فممو نفاوممهم الرضمما بقضمماء هللا مقمما  تحممد   - 3

يع مان ين هللا ينخمار لهمم النيمر حيثمما كماناا، ميخمدبرمن اضثمر القدومو أذ 

يا هاوه أنت تريد وأنا أريد  فةإٱا سةلمت لمةا »يمص  هللا أل  ااما فقال: 

 .«أريد كليعك ما تريد  ثم ال يلو  إال ما أريد

جع  اللرح والةروح فة  الرضةا  :ز وج  إ  هللا » يخدبرمن اضثر القائل:
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 (172)«وجع  الذم والحز  ف  الاخا والشك  واليقين

مقا  تحد  المح مة فمو نفاومهم يكثمر ممن الصمبر مالرضما، مهما: الشمكر  - 4

، فيمرمن المح مة م حممة، مال قممة نعممة، مالب يممة تعممال مالسمرمر بقضماء هللا 

مما يصمب  »قمال  بمد هللا بمن  ممر: يرمن فيها نصر هللا كمما ...  (173)هدية

بمصيبة أال كمان هلل   مو  فيهما ثمى  نعمم. ال عممة اضملم : ينهما لمم تكمن فمو 

اي و، مال عمة الثانية: ينها لم تكمن يكبمر م هما، مال عممة الثالثمة: ين مو يرجما 

 ثااب هللا   يها.

بممد مممن المح ممة ضنهمما ومم ة هللا فممو يصممحاب الممد اا، ملممن تجممد لسمم ة هللا  ال

ةةُبعُُم أ   ت ةةُدُخلُواْ أ  ُ }تبممديى ملممن تجممد لسمم ة هللا تحممايى، مهللا يقممال ل ممم م ين:  ان  ح 

ين   ةبنرن
ي ُعل ةم  ٱلصَّ  ةنلُُم و  ذ دُواْ من ين  ج   ُ ٱلَّ ن ا ي ُعل من ٱَّللَّ ل مَّ نَّة  و  ميقمال:  [142] ل  ممران:  ٱُلو 

ا  ل مَّ نَّة  و  ُبعُُم أ   ت ُدُخلُواْ ٱُلو  ان ةا ُء ي أُ }أ ُ  ح  ةن ق ةُبلنلُمق مَّاَّةُعُذُم ٱُلب ُأس  ل ةُواْ من ين  خ  ث ةُ  ٱلَّة ن تنلُم مَّ

نۗ  ع ةةج  ن ُصةةُر ٱَّللَّ ع ةةهُۥ م  نُةةواْ م  ام  ين  ء  ٱلَّةة ن ُسةةوُل و  عَّةةج  ي قُةةول  ٱلرَّ لُةةواْ ح  َُُٰلزن ا ُء و  ةةرَّ ٱلضَّ  إن َّ أ ال    و 

يَّ  ن صُ  ن ق رن ةَّ   1ال م  }ميقال: ، [214]البقر :  ر  ٱَّللَّ ان اْ أ ح  اْ أ   ي قُولُةو  ُكةو  ٱلنَّةاُ  أ   يُُعر 

                                        

 (. 1/222ماقافًا     ابن مسعاا )« شعب ا يمان»رماه البيهقو فو  (172)

ين الصمبر فمو المحمن يسمخعين «: م زلمة الصمبر»فو  رحمه هللا ذكر العىمة ابن القيم  (173)

 العبد   يه بثىثة يشياء، م د م ها: تهاين الب ية، مذكر ين الب ية تهان بأمرين:

اضمل: ين يعد نعم هللا ميياايه   ده، فإذا  جز  ن  مدها، مييمس ممن حصمرها، همان   يمه مما 

 كقطر  من بحر. - بال سبة أل  ييااي هللا منعمه -ها فيه من البىء، مر ه 

الثانو: تذكر واالف ال عم الخو ينعم هللا بها   يه، فهذا يخع مق بالماضمو. متعمداا ييمااي المم ن: 

يخع ق بالحال. ميحكو  ن امري  من العابدا، ينها  ثر،. فانقطعم  أصمبعها. فضمحك . 

فقال لها بعا من معها: يتضحكين مقد انقطع يصبعك  فقال : يخاطبك   م  قمدر  ق مك 

 حىم  يجرها ينسخ و مرار  ذكرها.

 (.360، 359)ب « تهذيب مدارأ السالكين»انظر: 
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ُهةةُم ال  يُُلع نُةةو    نَّةةا و  ام  ةةد قُواْ  2ء  ين  ص  ُ ٱلَّةة ن نَّ ٱَّللَّ ُمق ف ل ةةي ُعل م  ةةن ق ةةُبلنذن ين  من ل ق ةةُد ف ع نَّةةا ٱلَّةة ن و 

نَّ  ل ي ُعل م  بنين  ٱلُ  و   .[3 - 1]الع كبا،:  ل   ن

 ييها ال اش: هذه و ة هللا فو يصحاب الد اا،.

 الدنيا اار الخعب:

 منظر  يخر، حخ  فو غير يصحاب الد اا،، فو طبيعة هذه الحيا  المدنيا

مالانو بربكم   م  أنسمان مرتما  الم فس، ...  أنها ال تن ا من     ممشقة... 

 المانو   يمه نكمن مث مه...  يكمدر حياتمه مكمدرهاائ الضمير، وعيد الف اا، مال 

...  ليس فمو همذه المدنيا ومعيد، ال غ مو مال فقيمر، مال ذم وم طان مال خاممل... 

 ل ق ةدُ }ربما كان يصحاب الجاه مالس طان يشد ال اش يلًما ميكثمرهم ممرار  متعبًما 

ن  فن  ك ب ٍد  نا   ل ُقن ا ٱُإن  .[4]الب د:  خ 

ا نسمان ممن بطمن يممه يجمد الع ماء. مقمد قيمل لسميدنا من يمل يما  ي مزل فيمه 

  ممو: صممف الممدنيا: فقممال: ممماذا يصممف مممن اار يملهمما بكمماء، ميموممطها   مماء، 

م خرهمما ف مماء  مممن افخقممر فيهمما حممزن، ممممن اغخ مم  فيهمما افخممخن، فممو حىلهمما 

 الحساب، مفو حرامها العقاب، مفو مخشابهها العخاب.

اا  الخعمب ضمرمر ،   خر  مخعبين. ماأذا كان يهل الدنيا مخعبين، مطىب ا

من ين نخعب ل مدنيا، مل خعمب هلل بمداًل ممن ين نخعمب ل  ماش،  ف  خعب لآلخر  بداًل 

مل خعب ل رحمن بداًل من ين نخعمب ل شميطان، اجع ماا تعمبكم ممعانماتكم لآلخمر  

 ملإلوى  ييها ال اش.

 صير.ين يخقبل ي مال ا، أنه نعم المال  منعم ال  تعال نسأل هللا 

:وبتةا ۡلمةر المةؤمن  إ  أمةرا »: صم   هللا   يمه موم م  يقال رومال هللا 
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كله لةه خيةر  ولةي  ٱلةك ۡلحةد إال للمةؤمن  إ  أصةابعه سةراء هةلر فلةا  

ا له ا له  وإ  أصابعه ضراء صبر فلا  خيرت  .(174)«خيرت

ال تةزال ۡائلةة مةن أمعة  :لةج »: صم   هللا   يمه موم م  مقال روال هللا 

  لعدوهم قاهرين  ال يضرهم من جابذذم إال ما أصابذم مةن الحَّ َاهرين

 .(175)«  حعج يأت  أمر هللا«أٱى»ۡلواء 

 النطبة الثانية:

 ...  الحمد هلل

كممل أنسممان معممر  فيهمما لب يممة نازلممة، يم ل عمممة ...  هكممذا الممدنيا ييهمما ال مماش

ه زائ ة، يم لجانحة فو نفسه، يم فمو يه مه، يم فمو مالمه، يم فميمن يحمب ممن يه م

م شيرته، ربما كان يشد ال اش تعبًا هم الذين تعدمنهم وعداء، مربما كمان يشمد 

 ال اش وعاا  هم الذين تعدمنهم م ربين يم مضطهدين.

ضن الم من يشعر باضمان فمو نفسمه، ماالطمئ مان ألم  مصميره، مأن خما  

ُكرن ٱال مماش مممن حالممه  ةةئننُّ قُلُةةوبُُذم بنةة ن ت ُطم  نُةةواْ و  ام  ين  ء  ةةئننُّ }ٱلَّةة ن ن ت ُطم  ُكرن ٱَّللَّ نۗ أ ال  بنةة ن َّللَّ

 .[29]الر د:  ٱُلقُلُوُب 

ن ن  فنة  }مقديًما قمال أبمراهيم لقاممه حي مما حماجاه. مناقشماه:  ةو  وُّ ق ةُد أ تُح    ن و  ٱَّللَّ

ةيُ  ب نة  ه  ةا ء  ر  ۦ  إنالَّ  أ   ي ش  ُكو   بنةهن ا تُُشرن اُف م  ال   أ خ  ننه و  ةاه     ه د ى  ُلمت ب نة  ُكة َّ ه ةُ ٍء :ن ةل  ر  سن اه و 

ك ُيةة 80ت ع ةة  كَُّرو   أ ف ةةال   ةةا  أ ُهةة ف  و  ةةاُف م  ُكعُُم أ خ  ةةافُو   أ نَُّلةةمُ «أصةةناملم اللبيةةرة»ر  ال  ت خ   و 

ُكعُم بن  اه أ ُهر  ن  ُل بنهۦن : ل ُيلُُم سُُلط   ا ل ُم يُن ز ن ن م  ةَُّّ بنةٱُۡل ُمننق إن  ُكنةعُُم ل ُمةو   ف ةأ يُّ ٱَّللَّ يق ُينن أ ح  ٱُلل ةرن

                                        

 (  ن صهيب.2999« )الزهد»رماه مس م فو  (174)

 رماه يحمد مالطبرانو  ن يبو يمامة. (175)
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ن   81 اْ إنيم   ل ُم ي ُلبنُاو  نُواْ و  ام  ين  ء  ُذع ةدُو   ُذم بن ُلُ ٱلَّ ن ُهةم مُّ ئنك  ل ُذُم ٱُۡل ُمةُن و 
]اضنعما :  ٍم أُْول   

82]. 

 - ضري مك الشمقاء مالهماان - لم  اممري   ممر حي مما قمال لهما: ضشمقي كلقد قا

فقال : ال تسخطيع يا  مر ين تشقي و. فما كان  وعااتو فو ممال تم ع مو م مه، 

 مال فو زي ة فو صدري مال فمو يذنمو لخقطعهما   مو، ممما همو فمو شموء ممن

مق بمو ال   مر ير، وعااتو فو أيمانو، مأيمانو فو ق بمو، هذه الدنيا ملك و يا

 .(176)و طان ضحد   يه غير ربو

 ...  أن ا نسعد ييها ال اش بعقيدت ا

 ...  أن ا نسعد ييها ال اش بد ات ا

 ...  أن ا نسعد ييها ال اش بإيمان ا

 ليس  وعاات ا فو فنامة الدمر، ملك ها فو طاايا الصدمر.

 مليس أيمان ا فو الب يان مالطاب، ملكن فو ش ا  الق اب.

ما شاء، لهم يهاا هم ميغراضهم فمإن القاف مة تسمير، مأن ايمن هللا  ف يعم اا

                                        

 شعر فو هذا المع  ، يقال فيه:« الم حمة ال انية»لسماحة الشي  فو  (176)

 تةةاهلل مةةةا الط يةةا  يذةةةز  ه:ةةةوة

 

ةةا و  فةة  العةةاريخ بةةر يمينةةة يومت

 
 ضل ف  يدي القيد ألذَّ أضلع 

 

بالاةةةةةوۡ ضةةةةةل :نقةةةةة  :لةةةةةج 

 الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلين 

 
 لن تاعطيل حصار فلري سا:ة

 

 أو نةةةزع إيمةةةان  ونةةةور يقينةةة  

 
 فالنور ف  قلب  وقلب  فة  يةدي

 

 ربةة  وربةة  ناصةةري ومعينةة  

 
ا بحبةة  :قيةةدت   سةةأ:ي  مععةةزت

 

ا ليحيةةةا هينةةة    وأمةةةوت مبعاةةةمت

 
 (.92، 91)ب « ملفحا،نفحا، »انظر: 
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ةا لَُّيُاةواْ ف إن  ي لُ }باق، مأن ا ا  هللا ماضية  ةا ق ُوم  كَُّلن ةا بنذ  ةُؤال  ءن ف ق ةُد و 
ةا ه    ةا لُُر بنذ  بنذ 

ين   لنرن  .[89]اضنعا :   بنل  

هللا بنيمر  مرا ين فو يا  الجمعة وا ة، أجابة ال يصاافها  بد مسم م يمد ا

 .(177)أال اوخجيب له

ال هم نسألك رحمة من   مده تجممع بهما شمم  ا، مت مم بهما شمعث ا، متقما  بهما 

 اج ا، متص   بها فساانا، متهدي بهما ق اب ما، مترفمع بهما شمأن ا، متزكمو بهما 

 ...  ي مال ا

رب ا ي  ا مال تعمن   ي ما، مانصمرنا مال ت صمر   ي ما، ميمكمر ل ما مال تمكمر 

   ي ا. الهد، ألي ا، مانصرنا     من ب   ماهدنا ميسر  ي ا، 

* * * 

                                        

ذكمر  صم   هللا   يمه موم م  يشير فضي ة الشي  أل  حدي  يبمو هريمر  ين رومال هللا  (177)

فيةه سةا:ة ال يوافقذةا :بةد ماةلم وهةو قةائم يصةل  ياةأل هللا تعةالج »يا  الجمعمة فقمال: 

ي (، رماه البنمار495« )ال  ل  مالمرجمان». مخفق   يه كما فو «هيئتا إال أ:طاا هللا إياا

(، مذكمر ابمن القميم ل ع مماء فمو همذه السما ة 852(، ممس م فو الجمعة )935فو الجمعة )

 (.378 - 1/376« )زاا الميعاا»يحد  شر قااًل، رج  القال بأنها بعد العصر. انظر: 
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(11) 

 (178)ال اش يص ا  يربعة

 الحمد هلل، ال يزيد فو م كه حمد الحامدين، مال ي قصه جحاا الجاحدين.

 الحمد هلل. ال ت فعه طا ة من يطا ه، مال تضره معصية من  صاه.

ُن م نُ } م  هنۦق و  ا ف لنن ُلان لنح  عُو    : من   ص   ب نلُُم تُُرج  اق ثُمَّ إنل ج  ر   .[15]الجاثية:  أ س ا ء  ف ع ل ُيذ 

يحمده وبحانه ميتاب أليه، مي من بمه ميتاكمل   يمه، ميشمهد يال ألمه أال هللا، 

محمممده ال شمممريك لمممه، ميشمممهد ين محممممدًا  بمممده مروممماله، يا، اضمانمممة، مب مممغ 

ك مما   مم  المحجممة الروممالة، منصمم  ل مممة، مجاهممد فممو هللا حممق جهممااه، متر

البيضمماء،   مم  الطريقممة الااضممحة ال ممراء، لي همما ك هارهمما ال يزيممغ   همما أال 

 هالك.

صممم اا، هللا مومممىمه   يمممه، مرضممماان هللا   ممم   لمممه مصمممحبه الطيبمممين 

ُرواُف  }الطاهرين.  : ةزَّ نُةواْ بنةهۦن و  ام  ين  ء  ةُرواُ و  ٱلَّ ن ن ص  ع ة و  ل  م  هُۥ  ٱتَّب عُةواْ ٱلنُّةور  ٱلَّة ني  أُنةزن

ئنك  هُُم ٱُلُمُللنُحو   
، مرضمو هللا  ممن ا ما بد اتمه، ماهخمد، [157]اض مرا :  أُْول   

 بس خه، مجاهد جهااه أل  يا  الدين.

ماحشرنا ال هم فو زمر  ه الء الطيبمين، يما  يحشمر المخقمان ألم  المرحمن 

 مفدا ميساق المجرمان أل  جه م مراا.

 يما بعد فيا معشر المس مين:

                                        

  .1954أبريل  9هـ الماافق 1373شعبان  6يلقي  هذه النطبة فو يا  الجمعة:  (178)
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 ل اش:يص ا  ا

 النا  ف  ه ا الدنيا أصناف هعج  وأنواع كثيرة:

 ص ف يعيش ل شها ، فهذا حياان. - 1

 ص ف يعيش ل ذ،: فهذا وبع. - 2

 ص ف يعيش ل باطل: فهذا شيطان. - 3

 ص ف يعيش ل حق: فهذا مىه. - 4

 الص ف اضمل: من يعيش لشهاته:

مبمدي لمه، مال فكمر  لمه، من ال اش من يعيش فو هذه الدنيا مال غاية لمه، مال 

مال هد  له، تسأله كيف يعيش  ملم يعيش  مأل  ييمن يسمير  مفمو يي طريمق 

 و  فى يعطيك جاابًا، بل ربما ال يعر  مع   الس ال.شيم

هذا جحد نعم هللا الكبر،   يه. ف ماذا ينمزل هللا لمه الكخمب  ملمماذا يرومل لمه 

ب الممذي بممه يحممس  ما راا  الروممل  ملممماذا م حممه العقممل الممذي بممه يميممز  مالق مم

 الخو بها يرج  مينخار 

هذا لم يعر  قدره، فخراه حيًا كميم ، مماجمااًا كمفقماا، مأنسمانًا كحيماان. 

 همه كما قال القائل:

 أنممممممممما الممممممممدنيا طعمممممممما 

 

 مشمممممممممممممراب مم ممممممممممممما 

 فممممممممممإذا فاتممممممممممك هممممممممممذا 

 

 فع مممممم  الممممممدنيا السممممممى 

هذا ص ف من ال اش ال يمكن يبدًا ين نعده فو زمر  ا نسمانية، مين نحسمبه  

    الطائفة البشرية. يعيش فو الدنيا كأنه ليس م ها، يعيش كأنه ليس فيهما، ال 
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يحس بالحيا ، مال تحمس بمه الحيما ، ال يشمعر بحقيقمة الاجماا، مال يشمعر بسمر 

ل ق ةدُ }فقمال:  تعمال الاجاا، هذا هما الصم ف المذي حمدث ا   مه هللا  ةنَّم  و  ذ  ُأن ةا لنو   ٱ ر 

ٱ ن ن و  ن  ٱُلون ا م ن ق ل ُذُم قُلُوب  الَّ ي ُلق ُذو   ُإن ك ثنير  ل ُذمُ ن ن ل ُذةُم بنذ ا و  ةا و  ُرو   بنذ   أ ُ:يُن  الَّ يُُبصن

اٱ ا    ئنةةك  الَّ ي ُاةة ء 
 أُْول   

ه
ةة ُّ من ب ةةُ  ُهةةُم أ ض  ةةٱُۡل ُنع   ئنةةك  ك 

ةةا ه أُْول    عُو   بنذ  لنلُةةو    ُهةةمُ  م  ]اض ممرا :  ٱُل   

179]. 

لهممم حممااش ملهممم مشمما ر؛ ملكمم هم  ط اهمما، مغطمماا   يهمما، ميهم اهمما. 

فكمماناا كاضنعمما ؛ بممل كمماناا يضممل مممن اضنعمما ، مأنممما كمماناا يضممل مممن اضنعمما ، 

 مكاناا يح  ارجة، مينزل شأنًا ضن الحياان معذمر.

 لماذا هذا الص ف يضل من اضنعا  

 من ال اش يضل من اضنعا  لحقيقخين: مهذا الص ف

ين اضنعا  ال  قل لها تفكمر، مال حمس بمه تشمعر، لميس لهما  الحقيقة اۡلولج:

ت ك الق اب النافقة، مليس لهما ت مك اضنفمس ال اضمجة، ملميس لهما ت مك اضفكمار 

العالية، لم ت زل   يهما الكخمب، ملمم ترومل أليهما الرومل، فمى  جمب أذا ومار، 

نسمان مراء شهااتها، مانحط  فو اركاتها، مان مس  فو م مذاتها، يمما همذا ا 

العجيب الذي ونر هللا له السمماا، ماضر ؛ مما  مذره أذا يهممل ومر هللا فمو 

 كيانه  ال  ذر له.

 لهذا كان مثل هذا الص ف من ال اش يضل من اضنعا  وبيى!!

ين اضنعممما  مالبهمممائم، مالجمممااميس ماضبقمممار، مالنيمممل  والحقيقةةةة الثانيةةةة:

 ال تخأخر  ن ياائها. مالب ال مالحمير: لها مهمة ت ايها، ملها روالة

الجاماوممة أذا ا يمم  ل حممر  مال سممل ال تخممراا، مال تخممأخر  ممن ين تجممر 
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المحرا ، ثم هو تربو يمالاها، ثم تأتي ا بمال بن خالًصما ومائ ًا ل شماربين. فهمو 

تمم اي مهمخهمما، متقمما  بروممالخها، ال تخمممرا مال تعصممو، فممما بالممك با نسممان 

 فمو همذه اضر ، فمما بالمك بهمذا المذي ال ممهمخه  باا  هللا محمده، مخىفمة هللا

يعمر  مبممدي يعمميش لممه، مأنممما يعمميش ل شممهاا،، يعمميش ل ممبطن مل معممد ، يعمميش 

ل فممرأ مل  ريممز ، يعمميش ل مممري ، يعمميش ل همما مال عممب، يعمميش لهممذه ال ايمما، 

 الضئي ة الخو تف  .

 الص ف الثانو: من يعيش ضذ، غيره:

يشممرب، مي همما مي عممب؛ بممل مه مماه صمم ف  خممر: ال يكخفممو فقمم  ين يأكممل م

راحخممه فممو أيممذاء ال مماش، موممعااته فممو ظ ممم ال مماش، طبيعخممه طبيعممة الاحمماش 

الضاربة، مالثعابين ال فاثة، مالعقارب الىاغة، ال يرتما  مال ي شمر  أال ب فم  

 السما ، تسمع له القال المعسال، مال فن ال ين، ملك ه يضمر فو نفسه شًرا.

لاجدتها يوم ان محمش ضمار، مينيماب نممر لا كشف   ن يو انه ميضراوه 

مفخرش، ملا كشف   من ثيابمه لاجمد، تحم  الثيماب ك بًما  قماًرا، مصمدق هللا 

ن  }العظيم أذ يقال:  من دُ ٱَّللَّ  : ل ةج  و  يُُشةذن ةن ٱلةدُُّني ا و  ي ةو  بُك  ق ُولُةهُۥ فنة  ٱُلح  ٱلنَّا ن م ن يُُعون

ا فن  ق لُ  ا ن م  ص  ُهو  أ ل دُّ ٱُلخن يُُذلنةك   204بنهۦن و  ةا و  ةد  فنيذ  لَّج  س ةع ج  فنة  ٱُۡل ُرضن لنيُُلان إنٱ ا ت ةو  و 

َُّّ ٱُلل ا اه   ُ ال  يُحن ٱَّللَّ ٱلنَُّا  ه و  ُر   و   .[205]البقر :  ٱُلح 

ال تقمممل: أن همممذا الصممم ف بشمممر، أنهمممم شمممر ممممن السمممباع مالاحممماش، ضن 

ن تشممبع الاحمماش ال تمم ذي فرائسممها بقصممد اضذ، مالعممدمان، بممل هممو تقصممد ي

 جا ها، متم  بط ها، بنى  ه الء الذين ي ذمن ل ر  اضذ،.
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 الص ف الثال : من يعيش ل باطل:

مه اه ص ف ثالم : يعميش لمبمدي؛ ملكمن لمبمدي باطمل، ميحيما لفكمر ؛ ملكمن 

رر بعق مه، مانحمر  تفكيمره، فسمار دع، أنمه قمد غ ملفكر  ضالة، أنه قد ضل مخ  

شمحًما، مظمن الشمر خيمًرا مالباطمل حقًما، مراء السراب يظ ه ماء، مظن الار  

ةن َُٰي نةن  ل ةهُ }هذا ها المندمع كمما قمال هللا تعمال :  ا أ ف م  ةن  ا  ااُ ح  ء  لنةهۦن ف ةر  ُء : م   ۥ ُسةو 

ةالت مقال تعال :  ،[8]فاطر:  ين  أ ُ:م   ةعُ ٱلَّة ن  103}قُُ  ه ُ  نُن ب نئُلُم بنٱُۡل ُخا رن ة َّ س  يُُذُم ين  ض 

ةن ٱلدُّ  ي و  نُو   ُصُنعتا فن  ٱُلح  هُُم ي ُحا بُو   أ نَُّذُم يُُحان  .[104، 103]الكهف:  ُني ا و 

ملهذا كمان ممن ا ماء السم ف: ال همم يرنما الحمق حقًما مارزق ما اتبا مه، ميرنما 

الباطل باطًى مارزق ا اجخ ابه. مكان من ا اء المسم مين فمو كمل يما  فمو ومبع 

ۡ  ٱُلُمُاةةةع قن  شمممر  ركعمممة:  ةةةر   ن ا ٱلص ن َ ُيةةةرن  6يم  }ٱُهةةةدن ُم  ين  أ ُنع ُمةةةت  : ل ةةةُيذن ۡ  ٱلَّةةة ن ةةةر   صن

ا ل نين   ال  ٱلضَّ ُم و  ُ ُضوبن : ل ُيذن  .[7، 6]الفاتحة:  ٱُلم 

...  الم ضاب   يهم هم: الذين يعرفان الحق مال يخبعانمه، خمانهم الشميطان

مالضالان: هم الذين انحرفاا  ن طريق الحمق، ضنهمم جه ماه ملمم يعرفماه، يم 

  مميهم الحممق بالباطممل، ماخممخ     مميهم الحابممل بال ابممل، كالممذي ضممل فممو  الخممبس

 الصحراء، ف م يعر  له مجهة: يبشرق ي  ب رب 

فمممال هم اهمممدنا الصمممراط المسمممخقيم، صمممراط المممذين ينعمممم    ممميهم؛ غيمممر 

  مين....  الم ضاب   يهم مال الضالين

 الص ف الرابع: من يعيش ل حق:

ل اية كريمة، يعيش لمثمل   يما، يعميش مه اه ص ف رابع: ها الذي يعيش 

 لفكر  رفيعة، يعيش لهد  نبيل، يعيش لعقيد  وامية، لمبدي حق.
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أنممه ال يعخقممد ين هللا وممبحانه قممد هيممأ لممه هممذا الكممان، ميمجممد فيممه وممر الحيمما ، 

قممد ين هممذا ك ممه ليعمميش  يشممة خمينممزل   يممه الكخممب، ميروممل أليممه الروممل؛ ال يع

يًمما يرتفمع ب فسمه ألم  هللا تعمال ، ميسمما برمحمه الحياان، بل ليعميش أنسم ًا كر

 أل  الم  اض   ، أل  المىئكة المقربين.

ئنةك  ُهةُم إن َّ }ه الء هم الذين قال هللا فميهم: 
تن أُْول    ةلنح  

لُةواْ ٱلصَّ  : من نُةواْ و  ام  ين  ء  ٱلَّة ن

يَّةن  ُيُر ٱُلب رن  .[7]البي ة:  خ 

 غايا، نبي ة ميخر، مضعية:

}َُٰي نةن   تعال  مبي ًا ل  اش ال ايا، الكريمة ممن ال ايما، الاضميعة: لقد قال هللا

تن  ةن  لنلنَّا ن ُحَُّّ ٱلشَّةذ و   ةةن من ٱُللنضَّ ةن  ٱلة َّه َّن و  ةن من يةرن ٱُلُمق نط ةر  طن
ٱُلق ن   ٱُلب ننةين  و  ةا ءن و  ٱلن نا 

ٱُۡل   ةن و  م  ُي ن ٱُلُما وَّ ٱُلخ  ةلُ نُ و  ع   لنةك  م 
ُر نۗ ٱ   ٱُلح  من و  نةد اُۥ ُحُاةُن ٱُلم   ع   ُ :ن ٱَّللَّ ةن ٱلةدُُّني اق و  ي ةو   ٱُلح 

ة

ابن   

لنُلةم  14
ةن ٱ   ُيةٖر م ن . همل يالكمم   م  يفضمل ممن [15، 14] ل  ممران:  قُُ  أ ُسن ب نةئُلُم بنخ 

الحممر  ماضنعمما ، مال سمماء مالب ممين، مالق مماطير المق طممر  مممن الممذهب مالفضممة 

ين  ٱتَّ }لن مالنيل المسامة  نعمم ينبئ ما يما رب!!  ةن ق ةُو لَّة ن ي من ةت  ت ُوةرن
نَّ  ةُم ج  ب نذن نةد  ر  اْ :ن

  َ أ َُٰو   ين  فنيذ ا و  لندن ُر خ   ة  ت ُحعنذ ا ٱُۡل ُنذ   ةر  ط ذَّ ةن  ٱمُّ ُضةو     م ن رن نۗ  و  ب ةاهن َّللَّ  بنٱُلعن
ةيُرۢ ُ ب صن ٱَّللَّ  15 و 

بَّن ةةا  إن  ين  ي قُولُةةو   ر  نَّةةا ف ةةٱلَّةة ن ام  لنُر ل ن ةةا ٱُنُ نَّن ةةا  ء  َُ ةة  اب  ٱلنَّةةارن ٱ قنن ةةا :  ين   16وب ن ةةا و  ةةبنرن
ٱلصَّ 

ارن  ين  بنٱُۡل ُسح  ٱُلُمُاع ُ لنرن ٱُلُمنلنقنين  و  ننعنين  و 
ٱُلق   قنين  و  دن

ٱلصَّ   .[17] ل  مران:  و 

يملئك الذين  رفاا حقيقة مجااهم، يملئك الذين ياركاا ور حيماتهم، يملئمك 

مي حبمة خرالمة، مين المدنيا بأرضمها الذين  رفاا ين كل ما فو الاجاا ال يسما

مومائها، مبحارها مينهارها، مزرم ها ميشمجارها، مج هما مأنسمها، مفضمخها 

مذهبهمما، ال تممزن   ممد هللا ج مما  بعاضممة، ملمما كانمم  تسممامي   ممد هللا ج مما  
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 .(179)بعاضة ما شرب كافر م ها شربة ماء

 ل من م ك و يمان!تسبيحة يفض

فيمه  - بم كمه العمريا، مماكبمه العجيمبلقد حكماا ين وم يمان بمن ااما ممر 

    رجل فى  ي قمو بذرتمه فمو  - الجن ما نس مالطير، من كل ص ف ملان

اضر ، يبذر الحب ميرجا الثمار من المرب، فمري، فناممة م كمه مضمنامخه؛ 

فقممال معجبًمما بهممذا الم ممك: لقممد يمتيمم  يمما ابممن ااما م ًكمما  ظيًممما، فب  مم  مقالخممه 

المخااضممعين العممارفين: مهللا لخسممبيحة فممو صممحيفة  ومم يمان، فقممال فممو معرفممة

، ممما ن الخسبيحة فمو صمحيفة المم من تبقم م من خير مما ي ط  ابن ااما. فإ

 يمتو ابن ااما يزمل ميف  .

هذا هما م طمق المم م ين، همذا هما فقمه يصمحاب الق ماب: المذين بحثماا  من 

 السعاا  الحق فاجدمها، ملم يض اا الطريق أليها.

 :(180)و السعاا ليس  هذه ه

 أن السعاا  ليس  فو المال؛ فالمال ظل زائل.

 مليس  فو الجاه؛ فالجاه نجم  فل.

                                        

 تعدل :ند هللا جناح بعوضة ما سةقج لوكانت الدنيا»أشار : أل  حدي  وهل بن وعد:  (179)

ا منذا هربة ماء « الزهمد»(، مابمن ماجمه فمو 2321« )الزهد»رماه الخرمذي فو  «.كافرت

 (.1889« )صحي  الخرمذي»(، مصححه اضلبانو فو 4110)

السممعاا  بع مماان: ماضمماع نفمميس  ممن « ا يمممان مالحيمما »لشممين ا ظظممن فممو كخابممه  (180)

مفيه يقال الشي : السمعاا  همو ج مة اضحمى  الخمو ي شمدها كمل بشمر، « ا يمان مالسعاا »

من الفي سا  فو قمة تفكيره متجريده، أل  العامو فو قاع وذاجخه مبساطخه، ممن الم ك 

فو قصره المشيد، أل  الصع اه فو كاخه الص ير، مال تحسب يحمدًا يبحم   من الشمقاء 

 يرض  بخعاوخها. ل فسه يم
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 ف ن تبق  له. مالا؛ فالالد ال يبق  لك، مأن بق مليس  فو اض

 مليس  فو الم ك فالم ك ال يدم .

...  كممل جمممع ألمم  شممخا،...  أن كممل ممما فممو الممدنيا ممممن فممو الممدنيا ألمم  زمال

 ...  مكل م ك أل  فاا،...  مما،مكل حو أل  

 همممب المممدنيا تسممماق أليمممك  فممماا

 

 يلمميس مصممير ذاه ألمم  انخقممال 

 مممممممما انيمممممماه أال مثممممممل ظممممممل 

 

 يظ ممممممممك ثممممممممم  ذن بممممممممالزمال!

 هذا ها شأن الدنيا!! 

 السعاا  الحقة فو الق اب:

لقد  ر  يرباب العقال ال ير ، مفقه يصمحاب الق ماب البصمير : ين ومعاا  

المممرء ليسمم  فممو مظهممر مممن مظاهرهمما، مال فممو مممال مممن يماالهمما، مال فممو 

 ر  من ي راضها الزائفة، أنما وعااتها الحقة فيما ي بمع ممن شم ا  الق ماب 

 من العمل الصال . تعال الطاهر ، مفيما يرفع أل  هللا 

يدُ  م ن ك ا   } يعتةاه إنل ُيةهن ي  يُرن من ةُ ج  ةزَّ ة  ف لنلَّةهن ٱُلعن زَّ ُِ ُصةٱُلعن ةلن
ةُ  ٱلصَّ  ٱُلع م  ةُم ٱلطَّي نةَُّ و  ع دُ ٱُلل لن

ا أ ي بُ }، [10]فاطر:  ي ُرف عُه  يع  من ن ج  َّ ة  َّللن زَّ ة  ف إن َّ ٱُلعن زَّ ند هُُم ٱُلعن  .[139]ال ساء:  ع  ُو   :ن

مهكممذا يخربمم  الشممباب ...  العممارفانمهكممذا فقممه ...  هكممذا  ممر  الم م ممان

 الطاهرمن.

 يريممممد العبممممد ين يعطممممو م مممماه

 

 ميمممممممممأب  هللا أال مممممممممما يريمممممممممد

 يقممممال العبممممد: فائممممدتو ممممممالو 

 

 متقمممما، هللا يفضمممممل مممممما يفيمممممد

 ملسم  ير، السممعاا  جمممع مممال 

 

 ملكممممممن الخقمممممم  همممممما السممممممعيد
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الالممد، مال السممعاا  أذًا ليسمم  فممو مفممر  المممال، مال وممطا  الجمماه، مال كثممر  

 نيل الم فعة.

السمممعاا  شممموء مع ممماي ال يمممر، بمممالعين، مال يقممماش بمممالحجم، مال تحخممماي 

 النزائن، مال يشخري بالدي ار، مال بالج يه، يم الرمبل، يم الدمالر.

صممفاء نفممس، مطمأني ممة ...  السممعاا  شمموء يشممعر بممه ا نسممان بممين جاانحممه

 ق ب، مانشرا  صدر، مراحة ضمير.

 حقًا:ه الء هم ال اش 

هذا الص ف الرابع ها المذي يعميش ل  ايمة الحقمة، يجمب ين نعمده محمده ممن 

 ال اش، ميجب ين نحسبه محده من الم م ين الصااقين.

نامة جسمممه، مال بجمممال م ظممره، مال بفنامممة ضممأن ا نسممان لمميس أنسممانًا ب

مظهره، مال بما يمتو من مال مجاه، مأنما هما أنسمان بهمذه المضم ة الخمو بمين 

، هما أنسمان بهمذا الق مب المذي بمه يصم   يم يفسمد، ميسمعد يم يشمق ، قمال ج بيه

ال     ي ُو }تعال :  ال  ب نُو    ال  ي نل ُل م  ُن أ ت ج ٱ 88 و   .[89]الشعراء:   س لنيمٖ َّٖ َّللَّ  بنق لُ إنالَّ م 

أال إ  فةةة  الواةةةد »: صممم   هللا   يمممه موممم م  قمممال  «الصمممحيحين»مفمممو 

كلةةه  وإٱا فاةةدت فاةةد الواةةد كلةةه؛ أال مضةة ة؛ إٱا صةةلحت صةةلِ الواةةد 

 .(181)«وه  القلَّ

 فأص حاا ييها ال اش هذه الق اب.

                                        

(، 2051(، رماه البناري فو البيماع )1028« )ال  ل  مالمرجان»مخفق   يه كما فو  (181)

 (  ن ال عمان بن بشير.1599ممس م فو المساقا  )
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 كيف نعر  الحق من الباطل:

 ييها ال اش: بماذا نعر  المبدي الحق من المبدي الباطل 

المبدي الحق: ها الذي يخصل باهلل تعمال ، هما المذي يمأمر بمه هللا، ضن مع م  

 الحق: الثاب  الذي ال يخ ير.

 فكل مخ ير مزائل ها الباطل: ال يم ك يواًوا له.

هما ت ييمر مال رمالحقيقة الثابخة فو ال فاش، الراوية فو الق اب، الخو ال يعخي

عُةةو   ُكةة ُّ ه ةة ُ }: تعممال زمال هممو: هللا  إنل ُيةةهن تُُرج  ةةهُۥه ل ةةهُ ٱُلُحُلةةُم و  ُجذ  ةةٌك إنالَّ و   ٍء ه الن

 .[88]القصش: 

 .ف يس فو الدنيا حق أال هللا

لنلُُم }
 ف أ نَّج  ف    

ُ ق ل   ن إنالَّ ٱلضَّ  َّ اٱ ا ب ُعد  ٱُلح   ف م 
ق
َُّّ بُّلُُم ٱُلح  ُ ر  فُو   تُصُ  ٱَّللَّ  .[32]يانس:  ر 

هللا حقًمما، فأنمم  بممه منممدمع، فكممم مممن  أن كممل ممما تظ ممه فممو الممدنيا مممما ومما،

لنةك   تعمال شوء ا خقد، ينه حمق مزال، ملكمن الحمق البماقو: هما هللا 
َّللَّ  بنةأ  َّ ٱ}ٱ  

ةة ُّ ٱُلل بنيةةُر ُهةةو   أ  َّ ٱَّللَّ  ُهةةو  ٱُلع لن ةةُ  و  طن ةةن هُوننةةهۦن ُهةةو  ٱُلب   ةةا ي ةةُدُ:و   من أ  َّ م  ةةَُّّ و  ]الحممه:  ٱُلح 

 . من جهل هذا فو الدنيا ويعرفه فو ا خر .[62

ةلَّق دُ }من  مي   ي ه   ه اليا  فسي كشف ال طاء غدًا  ُن ه   َ ُلل ٖة م ن   ا  ُكنت  فن  

يةةد   دن ُ  ٱُلي ةةُو   ح  ةةُر ُ  ف ب ص  ةةا ء  ط  َن ةةُلن ا : نةةك   ُم ٱي ُو } ،[22]ق:  ف ل ش  نيذن
ف  ئنةةٖ  يُةةو  يةةن ُذُم م  ُ هن َّللَّ

َُّّ ٱُلُمبنيُن  ي ُعل ُمو   أ  َّ ٱَّللَّ  ُهو  ٱُلح  ََّّ و   .[25]ال ار:  ٱُلح 

 ييها ال اش:

 يال كل شوء مما خمى هللا باطمل

 

 مكمممممل نعممممميم ال محالمممممة زائمممممل
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صمم   هللا   يممه مومم م  هممذه يصممدق ك مممة قالهمما شمما ر كممما قممال روممال هللا 

، فقيساا المبدي الحق بص خه بماهلل، مبكخابمه، مبدي مه، مبروماله. فهما الحمق (182)

الذي ال يمكن ين يزمل؛ مهما تألب    يه القاي، متجمع   يه ال ماش، مكماا لمه 

محممي ، مأن ربممك الكائممدمن، متممربش بممه المخربصممان، فممإن هللا مممن مرائهممم 

 لبالمرصاا، مأن  ين هللا ال ت فل، مأن هللا ال تأخذه و ة مال نا .

هُ أ  ُ } ةةةرَّ ُل سن ةةةبُو   أ نَّةةةا ال  ن ُاةةةم  ُم ي ُلعُبُةةةو   مُ  ي ُحا  ُرُسةةةلُن ا ل ةةةد ُيذن ُذمه ب ل ةةةج  و  ى  ن ُوةةةو    و 

 .[80]الزخر : 

 اخخر ل فسك ص فًا:

 ييها ال اش: ه الء هم يص ا  ال اش:

ليس له فكر  مال مبدي مال غاية، يعيش لبط ه مفرجه، ميدمر حمال ص ف: 

يمعائه ميهاائه، ميحيا لمأك ه ملمشربه، ملم بسه يم مسك ه، المريته يم ضه مه، 

 يم ضمالاه، يعيش لمص حخه الذاتية، مم فعخه الشنصية.

مصممف ثممان: يعمميش  يممذاء ال مماش، كممما تعمميش العقممارب، مالثعممابين، مال 

يممخمكن ل فسممه، مال يحسممن القممال مالكممى  أال ليجممد الفرصممة  يممذاء يممخمكن أال ل

 خ ق هللا.

مممدع  ق مممه، فمشمممو مراء اضحمممى ، مظمممن الباطمممل حقًممما،  مصممم ف ثالممم : خ 

مالضىل هد،، فهذا ال يهخدي حخ  ي كشف لمه ال طماء، ميخضم  الصمب  لمذي 

                                        

أصةد  كلمةة »(: 1454« )ال  لم  مالمرجمان»أشار  أل  الحدي  المخفق   يه كما فمو  (182)

(، ممسم م فمو 3841ي فمو م اقمب اضنصمار )رماه البنمار ...« قالذا الشا:ر؛ كلمةة لبيةد

 (  ن يبو هرير .2256الشعر )
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  ي ين، فإن اضمر ويظهر فو ا خر .

اْ أ ُ:م    ين  ك ل ةةُرو  ٱلَّةة ن ابنۢ }و  ةةر  ةةبُهُ ٱل َّمُ بنقنيع ةةةٖ لُُذةةُم ك ا  اُ  ةة  ي ُحا  ةةا ء  عَّةةج   إنٱ ا ج  ةةا ءت ح  ۥ ل ةةُم اُ  م 

ُداُ ه يُ  د  ا     ي ون ج  و  ند اُ ٱَّللَّ  و  ا ابن :ن يُل ٱُلحن ُ س رن ٱَّللَّ ا اب هُۥۗ و  هُ حن فَّى   .[39]ال ار:  ۥ ف و 

رفيممع مصمم ف رابممع: همما الممذي يعمميش ل ايممة، ميحيمما لفكممر ، ميعمممل لهممد  

ن نبيل، فه الء هم الم م ان  ُكرن ٱَّللَّ نۗ أ ال  بنة ن ُكرن ٱَّللَّ ةئننُّ قُلُةوبُُذم بنة ن ت ُطم  نُةواْ و  ام  ين  ء  }ٱلَّ ن

 .[28]الر د:  ٱُلقُلُوُب ئننُّ ت ُطم  

 فال هم اجع  ا م هم، مانفع ا بهم.

الحةةةالل بةةةين والحةةةرا  بةةةين »: صممم   هللا   يمممه موممم م  يقمممال رومممال هللا 

مشعبذات؛ ال يعلمذةن كثيةر مةن النةا   فمةن اتقةج الشةبذات فقةد  وبينذما

ومةن وقةل فة   - أي ۡلَّ البراءة لدينةه و:رضةه - اسعبرأ لدينه و:رضه

الشةةبذات فقةةد وقةةل فةة  الحةةرا   كةةالرا:  ير:ةةج حةةول الحمةةج  يوهةةك أ  

يرتةةل فيةةه  أال إ  للةة  ملةةك حمةة   أال إ  حمةةج هللا محارمةةه  أال وإ  فةة  

صلحت صلِ الواد كلةه  وإٱا فاةدت فاةد الواةد كلةه  الواد مض ة إٱا 

 .(183)«أال وه  القلَّ

إ  هللا ال ين ةةر إلةةج صةةوركم وأمةةواللم  »: صمم   هللا   يممه مومم م  مقممال 

 .(184)«وللن ين ر إلج قلوبلم وأ:ماللم

إ  مةن ورائلةم للعنةا كقطةل اللية  الم لةم  »: ص   هللا   يه مو م  مقال 

                                        

 وبق تنريجه. (183)

إ  هللا ال ين ةر »(  من يبمو هريمر ، مفمو رمايمة 2564رماه مس م فو البمر مالصم ة ) (184)

 .«إلج أجااهكم وال صوركم  وللن ين ر إلج قلوبلم
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بة  مةنلم »قمالاا مم هم يما رومال هللا. قمال:  «للعام  فيذةا أجةر خماةين مةنلم

 .(185)«ۡلنلم تودو  :لج الخير أ:وانتا  وهم ال يودو  :لج الخير أ:وانا

 ... مالحمد هلل رب العالمين

* * * 

                                        

 ه، ميبما ااما مابمن ماجمه، يخرجه الخرمذي محسم«: ا حياء»قال الحافن العراقو فو  (185)

« اضموممم »(، مفمممو 17/117« )الكبيمممر»مل حمممدي  رمايمممة يخمممر،   مممد الطبرانمممو فمممو 

مةن ورائلةم أيةا  الصةبر  للمعماةك فةيذن يومئة  »(  ن  خبة بن غزمان ب فمن: 3/272)

. قممال «بةة  مةةنلم» ، قممالاا: يمما نبممو هللا يم ممم هم  قممال:«بمةةا أنةةعم :ليةةه أجةةر خماةةين مةةنلم

 من شمينه بكمر بمن « اضموم »م  «الكبيمر»رماه الطبرانمو فمو «: المجممع»الهيثمو فمو 

(، مصممححه 7/282وممهل  ممن  بممد هللا بممن ياوممف مكىهممما قممد مثممق، مفيهممما خممى  )

 (.494« )الصحيحة»اضلبانو فو 
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(12) 

 (186)جهاا الجزائر

 الحمد هلل رب العالمين، مالعاقبة ل مخقين، مال  دمان أال     الظالمين.

محده ال شريك له؛ لمه الم مك ملمه الحممد، مهما   م  ميشهد ين ال أله أال هللا 

 كل شوء قدير.

ميشهد ين محمدًا  بده مروماله، صم   هللا   يمه م لمه مصمحبه، مممن نهمه 

 نهجه، ماتبع و خه، مجاهد جهااه أل  يا  الدين.

 فيا ييها العرب ييها المس مان:...  يما بعد

العزيممز مممن مط  مما  هممل يتمماكم نبممأ الجزائممر الم م ممة المجاهممد   ذلممك الجممزء

العربو الكبير، مالذي يعد ماوطة  قد الم رب العربو، مف ذ  كبد العرمبة فمو 

 الشمال ا فريقو.

  طفخان منخ فخان:

أن الحدي   ن الجزائمر العربيمة يثيمر فمو الم فس  ماطفخين منخ فخمين: يثيمر 

ال ضمممب مالحقمممد مالكراهيمممة أذا ذكمممر، فرنسممما ممحشممميخها، ميثيمممر ا شمممفاق 

 ...  اب مالخقدير أذا ذكر، الجزائر مبسالخهاما  ج

                                        

نممش النطبممة الخممو يذيعمم  مممن أذا ممة القمماهر  مممن مسممجد الزمالممك، فممو يمل رجممب  (186)

  .1957هـ الماافق 1371
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 ثار  مدمية كأنها الر د:

،  1830نسمو فمو غف مة ممن المزمن وم ة لقد نكب  الجزائر باالوخعمار الفر

مكانم  يمل قطمر  ربمو ح م  بمه كارثمة االومخعمار. ملكمن الجزائمر اضبيمة لممم 

تركمممع   ممم  قمممدميها صممماغر ، ملمممم تفمممخ  ذرا يهممما ل مسمممخعمر، بمممل قاممممم  

مصمممد،، مبممذلك مضممح  غايخهمما، مقمما  يب ا همما بحركمما،  ديممد  ضممد ب ممو 

فرنسا، قخمل فيهما اضلما ، م شمرا، اضلما ، مهمدم  م مازل ممسماجد يمذكر 

فيها اوم هللا كثيًرا، ميبيد، قر، بأورها، ف م يثن ذلمك ل جزائمريين  زًمما، ملمم 

زاا، اشمخعااًل،  يفل لهم حدًا، بل كاناا كالشع ة المخقمد  ك مما هبم    يهما المري 

ملممم يزالمماا مصممممين   مم  الخحممرر مممن  باايممة فرنسمما، تحطمميم قيمماا الممذل 

مالهاان، حخ  قام  ثارتهم المباركة اضخير  م ذ ثى  و اا،، مدميمة كأنهما 

الر ممد، كاوممحة كأنهمما العاصممفة، راوممية كأنهمما الجبممل، جبممار  كأنهمما قممدر مممن 

 اضقدار.

شد، جياشمها؛ تزحمف ممن البمر ن ج ان فرنسا، فجمع  جما ها، محمج  

 متضرب من البحر متقذ  بالحمم من الجا.

نصممف م يممان ج ممدي فرنسممو بكممل ممما لممد، فرنسمما مممن يومم حة حديثممة بممل 

بأو حة يمربا ال ربية، مح ف اضط  طمو ك مه، بهمذا ك مه مقفم  فرنسما تحمارب 

 جيش الخحرير؛ المحدما  العدا، الضئيل السى .

 اء الجزائر  ال. ثم ال. أنهم نظمرما أليمه نظمر  هل يخا  هذا العدا مالعدا يب

صم   هللا   يمه خبير بشباب فرنسما الم حمل الم همار، مرااما مما قالمه الرومال 

تلةك َنيمةة الماةلمين »حين نظر أل  جماع المشركين يا  همازان:  مو م  
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ين  ق ال  ل ُذةُم  (188)مكاناا مثااًل رائعًا ل م م ين (187)«َدتا إ  هاء هللا ٱلنَّةاُ  }ٱلَّ ن

ُاةبُن ا ٱ ق ةالُواْ ح  ةا و  ن  اه هُُم إنيم   عُةواْ ل ُلةُم ف ٱُخش ةُوهُُم ف ةز  م  ننُعةإن َّ ٱلنَّا   ق ةُد ج  ُ و  يةُ  َّللَّ كن  م  ٱُلو 

 .[172] ل  مران: 

 جهاا ابن باايس مرفاقه:

مطممار لممب فرنسمما مممن تصممميم اضحممرار، مضممربا، المجاهممدين؛ فا خق مم  

ثار  وخنمد نارها، مجه ماا ين حركمة الجزائمر الز ماء النمسة، تحسب ين ال

ليس  حركة يشناب، ملك ها حركمة يممة، ميقظمة  ممىق، مامخمداا حضمار ، 

 مانخفاضة تاري .

أنهمما نخيجممة تع مميم طايممل المممد، متربيممة  ميقممة الجممذمر لع ممماء من صممين 

ةدُواْ ٱمرجال م م ين  ذ  ةا :   د قُواْ م  ةَّللَّ  : ل ُية}ص  ةن ق ض  ةُنُذم مَّ ةن هنق ف من ةُنُذم مَّ من ج  ن ُحب ةهُۥ و 

يال   ا ب دَّلُواْ ت ُبدن م  ُرق و   .[23]اضحزاب:  ي نع  ن

أنها ثمر  لمما غرومه ا مما  المجمدا:  بمد الحميمد بمن بماايس مرفقماء اربمه: 

ا براهيمو، مأخاانه من ي ضاء جمعية الع مماء الجزائمريين المسم مين، المذين 

مالخعريمممب  باضوممم مة« فرنسمممخه»ن لفرنسمممو يقممماممامقفممماا يمممما  االومممخعمار ا

متجهي مممه ل شمممعب بمممالخع يم، ميربمممان الجيمممل الحمممر المممذي حممممل اليممما  السمممى  

                                        

(، 2/93(  مممن ومممهل بمممن الح ظ يمممة، مالحممماكم )2501اه يبممما ااما فمممو الجهممماا )رم (187)

 (.2183« )صحي  يبو ااما»(، مصححه اضلبانو فو 5/73« )الكبر،»مال سائو فو 

هم الصحابة الذين حضرما غمزم  يحمد، مقمد جماءهم ين يبما ومفيان مممن معمه يجمعماا  (188)

ُاةبُن ا ٱل الرومال مممن معمه:     السير ألم  المدي مة ليسخأصم اا المسم مين، فقما ننُعةم  }ح  ُ و  َّللَّ

ي ُ  كن ، حمين صم   هللا   يمه موم م  قال ابن  باش: حسب ا هللا منعم الاكيمل قالهما محممد   ٱُلو 

 (.4563« )الخفسير»رماه البناري فو  «... إ  النا  قد جمعوا للم فاخشوهم»قالاا: 
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 ليحارب الاحش االوخعماري، يم االوخعمار الاحشو.

 ابن باايس ها الذي حفن الشعب الجزائري ال شيد النالد:

 شمممممممممعب الجزائمممممممممر مسممممممممم م

 

 مألممممممممم  العرمبمممممممممة ي خسمممممممممب

 مممممن قممممال: حمممماا  ممممن يصمممم ه 

 

 قممممممال: ممممممما، قممممممد كممممممذبيم 

 حرب     العرمبة ما وى : 

ييهمما العممرب ييهمما المسمم مان: لقممد  ممر  الفرنسمميان المسممخعمرمن ين قمماا  

العرمبة ما وى ، فحاملاا بكل ما اوخطا اا من قما   االشنصية الجزائرية ه

مكيممد ين يحطممماا ت ممك الشنصممية لخ هممار مقاممخهمما، ميممذمب كيانهمما، ميسممهل 

 ابخى ها مأاماجها.

حاربمم  فرنسمما ال  ممة العربيممة، ميصممدر يحممد مزراء خارجيخهمما قممراًرا بممأن 

تع يمهممما ال  ممة العربيممة ل ممة يج بيممة بال سمممبة لجميممع وممكان الجزائممر، ما خبممر 

 ضد فرنسا لصيغ الجزائر بالصي ة العربية.« محاملة  دائية»

محارب  فرنسا الحر  المخسامحة!! الدين ا ومىمو حربًما خسيسمة فماجر ، 

 محسب ا هذا ال ش الااحد اليًى     وياوة فرنسا مع ا وى :

لقممد ب ممغ مممد، أذالل مما ل ممدين »قممال يحممد الفرنسمميين فممو ا اار  ا وممىمية: 

وىمو ينه يصب  يخعين     كل من يرغب فو ش ل م صمب ممن م اصمب ا 

ا مامممة ما فخمماء ين يعمممل جاواًومما لفرنسمما!! مهمما ال ي ممال بعممد ذلممك تقممدًما يم 

 «.ترقية أال بقدر ما يظهر من مفاء، ميثب  من طا ة لإلاار  العامة الفرنسية
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 فشل ذريع لفرنسا:

ن الزممان: وياومة فرنسمة ت مك كانم  وياومة فرنسما فمو قمرن مربمع قمرن مم

الجزائمر، مأل مماء شنصميخها العربيممة المسم مة. فهممل يف حم  وياوممة فرنسمما  ال، 

مييممم الحممق: أن جهااهمما الجبممار  المخخابعممة، الم يممد  بالحديممد مال ممار، مالع ممم 

مالممممال، مالنبممم  مالمممدهاء؛ بممماء، بالفشمممل المممذريع، مبقيممم  الجزائمممر  ربيمممة 

ى ، ميضممماف  ألممم  كخممماب العرمبمممة صمممريحة العرمبمممة، مسممم مة  ميقمممة ا وممم

ما وى  صفحة خ اا جديد ، يثبخ  بها ين العرمبة يصم ب  مااًا، ميشمد قما ، 

مين ا ومممى  ي ظمممم صممممااًا ماوخعصمممماء   ممم  كمممل محمممامال، النمممماا ين 

 مالمناا ين.

ييها المس مان: لقد تج   الجاائز الم م ة بربها مب فسها مبحقهما فمو جميش 

يلق      الط ا  الفرنسيين ارمًوا ب ي ة فو احخمرا   تحريرها الم صار، الذي

الشممعاب، م  مهممم ين فممو الزمايمما خبايمما، مين فممو العممرين يوممااًا ال يسممخبا  

حماهمما، مين الجزائممر ليسمم  غ يمممة بممارا  مال لقمممة وممائ ة، ملكممن طعمهمما مممر 

 المذاق، ملحمها وم ز ا .

 ال عا  تسخأود:

يلفًمما مممن المجاهممدين الممذين ال  ملممما فشممل جمميش فرنسمما فممو مااجهممة ثىيممن

مجهمه شمطر الممدنيين ا م مين. جميش  يم كان وا، الب ااق مالرشاشما، ملم 

، مفماز  1940وم ة فرنسا الذي خر     ركبخمه م مذ الضمربة اضملم  ل لممان 

ببطالة العدم يما  ج اا هخ مر!! هم الء ال عما  يريمدمن ين يكانماا يومااًا تثبم  

كممن   مم  مممن     مم  ال سمماء الحاامممل، مالفخيمما، زئيرهمما منابهمما ممن بهمما، مل

 العذار،، ماضطفال الرضع، مالشيال المحطمين.
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 محاش فو لباش بشر:

لقد صب االوخعمار الفرنسو جما  غضمبه   م  القمر، ا م مة فحمرق بمىاًا 

بأورها، مهد  امًرا مم ازل، مقخل ي دااًا هائ ة من ال اش، متف ن فو صم ا  

 ال  ين ري، مال يذن ومع !الخ كيل مالخعذيب مما 

يلمم تمرما ألمم  القريمة العمامر ، تمممر   يهما فمو الصممبا  نابضمة بالحيما   ه ممة 

بالسممكان ماا ممين، مبممالزراع كممااحين، مباضطفممال ال بممين، فخمممر   يهمما فممو 

المساء فى تجد مكمان المدمر أال خرائمب، مال مكمان الحيما  أال ماتما، مال مكمان 

ومم ط    يهمما ا ال، الجه ميممة فجع خهمما حصمميدًا  ،ر ا اميممين أال يشممىء مخ مماث

 كأن لم ت ن باضمس 

يلمممم تمممرما! ألممم  الرجمممل اض مممزل، يم الممممري  الضمممعيفة، يم الصمممبو ال ممما م 

اضظفار يمسك به كىب الصيد من الفرنسيين فصباا   يه صفائ  الب مزين، ثمم 

حخمرق، مهمم يشع اا فو جسده ال ار؛ ليخ ذذما بر ية ت ك الشمعة ا امية مهمو ت

 بين الضحك الاحشو، مالعربد  ال كراء !!!

يلم يأتكم حدي  القرية الجزائريمة الخمو اخ ماا   يهما كمالري  العقميم، فسماقاا 

يه ها كما يساق الجمزار الشمياه ألم  المجمزر ، ميممرمهم ين ين عماا مىبسمهم، 

ميعممرما يجسممااهم رجممااًل منسمماًء، كبمماًرا مصمم اًرا، تحمم  ضمم   السممياط الخممو 

 هممب الظهممار، مالمممدافع المصممابة ألمم  الصممدمر، ثممم يحممد  ممما يسممخحو مممن ت

 ذكره ال سان، متقشعر من هاله اضبدان!!

مكممم مممن ومميد  شممريفة يم فخمما   ممذراء قخ مم  مممن يجممل ذلممك نفسممها؛ حخمم  ال 

ا خصمماا فمو الجبمال  - بعمد همذه الم ماظر - تدنس  رضمها!! مكمم ممن رجمال
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 يم الما، فو ميدان الجهاا. مصممين     االنخقا  ل عر  مالشر 

 لمثل هذا يذمب الق ب ممن كممد

 

 أن كان فو الق ب أوى  مأيممان

 فرنسا نسي  تارينها: 

 ييها العرب ييها المس مان:

ت ممك هممو فرنسمما!! مهممد الثممار ، مي  الحريممة، مب ممد ا خمماء مالمسمماما . كممما 

 يز مان مال يسخحان!!!

 ااهمما؛ فعرفخ ما م رف اهمما م ممذ همو فرنسمما!! الخمو وممبرنا غارهمما، م ج ما 

 قرمن:

 رفخ ا فرنسا فو العصمار الاومط  حمين تكخمل ال مرب الصم يبو لى خمداء 

    الشرق ا وىمو، ف ق ها صى  الدين اضيابو ارًوا قاويًا لم تكن لخ سماه؛ 

ف ما نسيخه م اا، تزحف بجياشها أل  مصر، ماحخ م  اميماط ماتجهم  نحما 

لممايس »فهزمهمما شممر هزيمممة، ميخممذ م كهمما  الم صممار  لقيهمما جمميش مصممر،

يويًرا، محبس فو اار ابن لقممان بالم صمار ، ملمم يفمك يومره أال بعمد « الخاوع

افممع فديممة ضممنمة، ميصممب  الفرنسمميان بعممدها ماضممع االزاراء مالسممنرية، 

 حخ  ت در بهم الشا ر المصري ابن مطرم  فقال:

 قمممممممل ل فرنسممممممميس أذا جئخمممممممه

 

 مقممال صممدق  ممن قمم مل فصممي 

 تيممممم  مصمممممر تبخ مممممو م كهممممماي 

 

 تحسب ين الزممر يما طبمل ريم 

 مكمممممممل يصمممممممحابك يما مممممممخهم 

 

 بحسممن تممدبيره بطممن الضممري 

 خمسمممين يلفًممما ال تمممر، م هممممما 

 

 غيممممر قخيممممل يم يوممممير جممممري 

 يلهمممممممممممك هللا ألمممممممممم  مث همممممممممما 

 

 لعمممل  يسمممم  م كممممما يسممممخري 
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 أذا كممممان بابمممماكما بممممذا راضمممميا

 

 فممرب غممش قممد يتمم  مممن نصممي 

 يضممممرما  ممماا مقمممل لهمممم أن  

 

 ضخمممممذ ثمممممأر يم لقصمممممد قبمممممي 

 اار ابممممن لقمممممان   مممم  حالهمممما 

 

مالقيممممممممد بمممممممماق  مالطااشممممممممو 

 (189)صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبي 

 

كم حخمم  تحممذرما م ممه، متاجهمماا المسمم مان: ا رفمماا  ممدمييهمما ييهمما العممرب 

ين  إن َّ }أل  حربه لخقخضو م ا تاحيد الجهاا، مأ داا العمد :  القا، ةَُّّ ٱلَّة ن ٱَّللَّ  يُحن

عنلُو    ُرُصوم  يُق   ن  مَّ ا ك أ نَُّذم بُُني  
ل    .[4]الصف:  فن  س بنيلنهۦن ص 

والة ي نلة  محمةد »: ص   هللا   يمه موم م  مفو الحدي : يقال الروال 

بيدا  لوال أ  أهَّ :لج المالمين مةا قعةدت خلةف سةرية ت ةزو فة  سةبي  

بعةدي  هللا أبدتا  وللن ال أجد سعة فيعبعون   وال تطيَّ أنلاذم فيعخللةو  

وال ي نل  محمةد بيةدا  لةوههت أ  أَةزو فة  سةبي  هللا فأقعة   ثةم أَةزو 

 .(190)«فأقع   ثم أَزو فأقع 

 النطبة الثانية:

الحمممد هلل، ميشممهد ين ال ألممه أال هللا محممده ال شممريك لممه، ميشممهد ين محمممدًا 

ينن بن } بممده مرومماله، يرومم ه  اُۥ : ل ةةج ٱلةةد ن ةةر  ن لنيُُ ذن ةةَّ  يةةنن ٱُلح  هن ا  ٱُلُذةةد ى  و  ةةرن ل ةةُو ك  ةةهۦن و   كُل ن

ُكو     .[9]الصف:  ٱُلُمُشرن

 يما بعد:

يف يس من العجمب ين يخفمق ال مرب المسميحو ممع أومرائيل اليهاايمة  ملكمن 

                                        

تحقيممق  -انظممر: الحممرمب الصمم يبية: يوممبابها، نخائجهمما، حمىتهمما، ومميد   ممو الحريممر  (189)

 (.1/253ط. اار الخضامن ) - صا  شبارم 

 (  ن يبو هرير .1876رماه مس م فو الجهاا ) (190)
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العممممارفين يع مممممان ين ال ممممرب االوممممخعماري ال ايممممن لممممه، كممممما ين أوممممرائيل 

الصهيانية ال اين لها: االوخعمار مالصمهيانية كىهمما لمش  مالمو مهمخمه ين 

رق ميقخل، مغايخه خمراب المبىا، مذل العبماا، مأشما ة الفسماا، لهمذا تعامنما يس

إن َّ }ماتفقا  ين  ب ُعُضُذُم أ ُولني ا ُء ب ُعٖض و  لنمن
 .[19]الجاثية:  ٱل َّ 

ممما ل مما مل جزائممر ا ن  نحممن فممو »لقممد كممان ه مماه فممو الماضممو مممن يقممال: 

ملك ما  رف ما « اهقضية مصر؛ فكيف نمازع الجهماا  منبعثمر القماي ه ما مه م

ماحمد ، مأن نشمب القخمال فمو جبهما، شمخ ،  - نحن العرب - اليا  ين معركخ ا

مين  دمنا ماحمد مأن ظهمر فمو ثيماب يشمناب مخعمداين. فمإذا ومدانا ألم  همذا 

العممدم وممهًما فممو يي شممنش مممن يشناصممه مفممو يي جبهممة مممن جبهاتممه؛ فإنممما 

 نصيب ي داءنا جميعًا.

ل صمر  أخاانمك  - هما العربمو المسم م فمو مصمريي - مأن يية حركة تقا  بها

بريطانيما، يم ل صمر  ضمد الجزائريين ضمد فرنسما يم نصمر  أخاانمك اليم يمين 

أخاانك الف سطي يين ضد أورائيل، أنما همو فمو الااقمع حركمة ضمد االومخعمار 

 مالعدمان     مصر.

: جميممل ين تضممرباا مممن يجممل الجزائممر (191)يمما ثمممانين م يانًمما مممن العممرب

تعبيًرا  ن مشا ركم مأ ىنًا لخضام كم، ملكمن اضجممل ماضحمر،: ين تخحمال 

 العااطف مالمشا ر أل  مال موى  يقدمان ل جزائر.

يمما يربعمائممة م يممان مممن المسمم مين: هبمماا مممن مرقممدكم فممإن ا وممى  يفممر  

                                        

هممذه اضرقمما  كانمم  فممو خمسممي يا، القممرن الماضممو، ملممم تكممن هممو اضرقمما  الحقيقيممة  (191)

 ان  ي دااهم تفاق هذه بكثير.ل مس مين يم العرب، مأنما ك
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   يكم ين تمدما ييديكم، متقفاا بجاار أخاانكم بال فس مالمال.

حبو السى ، مينصمار ا نسمانية فمو كمل مكمان: هما همو يا يحرار العالم، مم

فرنسمما قممد انخهكمم  حرمممة المااثيممق الدمليممة. ما خممد،   مم  حقمماق ا نسممان، 

ميقام  ممن يهمل الجزائمر ماانمع بشمرية ماقيمة، فقالماا ك ممخكم، مقفماا  مدمان 

المعخدين، فقد قال  الجزائر ك مخها موج خها بالد  الزكو ال الو   م  صمفحا، 

  .الخاري

فامضماا   م  بركمة هللا فمو جهمااكم،  - يا يب اء الجزائمر اض مزاء - يما ينخم

فممالعرب جميعًمما مممن مرائكممم، ممئمما، المىيممين مممن المسمم مين بجممانبكم، مجميممع 

يممدكم  اضحممرار فممو صممفكم، مج ممد السممماء النفممو يحممارب معكممم، مهللا تعممال  ي

ةةي عُ }ب صممره، مير مماكم بعي ممه، مالعاقبممة ل مخقممين،  س  اْ أ يَّ ُمنق ل ةةَّٖ ل  و  َ ل ُمةةو  ين   ُم ٱلَّةة ن

 .[227]الشعراء:  ي نق لنبُو   

ال هم يص   ل ما اي  ما المذي هما  صممة يمرنما، ميصم   ل ما انيانما الخمو فيهما 

معاش ا، ميص   ل ا  خرت ا الخمو أليهما معاانما، ماجعمل الحيما  زيماا  ل ما فمو كمل 

بَّ } خير، ماجعل المما، راحمة ل ما ممن كمل شمر، م ين  ن ةا ر  ننن ةا ٱلَّة ن ُخو   ن إن ةُر ل ن ةا و  لن
َُ ٱ

ةةيٌم  حن ُءوف  رَّ بَّن ةةا  إننَّةةك  ر  نُةةواْ ر  ام  ين  ء   ل نلَّةة ن
ةةال   َن ال  ت ُوع ةةُ  فنةة  قُلُوبنن ةةا  نن و  يم   ةةب قُون ا بنةةٱُإن  س 

 .[10]الحشر: 

إنيع ا ي  َّللَّ  ي أُ }إن َّ ٱ نن و  ُحا   ٱُإن ٱُلُمنل ةرن ٱُلقُُرب  ٱني  ُمُر بنٱُلع ُدلن و  ةا ءن و  ي ُنذ ج  : نن ٱُلل ُحش  ج  و 

ٱُلب ُ  نه ي عن ُلُُم ل ع لَّلُُم ت   كَُّرو     .[45]الع كبا،:  و 

 ... ميقم الصى 

* * * 
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(13) 

 (192)لماذا نرفا الع مانية

 النطبة اضمل :

الحمممد هلل، نحمممده منسممخعي ه منسممخهديه منسممخ فره، منعمماذ بمماهلل تعممال  مممن 

ممن ويئا، ي مال ا، من يهده هللا فى مضل له، مممن يضم ل ف من شرمر ينفس ا 

 تجد له ملي ا مرشدًا، ممن لم يجعل هللا له ناًرا فما له من نار.

ميشممهد ين ال ألممه أال هللا محممده ال شممريك لممه، خصمم ا بنيممر كخمماب ينممزل، 

ميكرم مما بنيممر نبممو يروممل، ميتممم   ي مما ال عمممة بممأ ظم م همماأ شممرع م همماأ 

ةا }ٱا وى :  ين  م  هن
ُسةل   ةيُت ل ُلةُم ٱُإن ضن ر  عن  و  ُمُت : ل ُيلُُم ننُعم  أ ُتم  ين لُُم و  ُلُت ل لُُم هن  ُلي ُو   أ ُكم 

 .[3]المائد : 

ميشهد ين ويدنا مأمام ما، ميومات ا محبيب ما؛ محممدًا  بمد هللا مروماله، مع مم 

رأ ال مماش النيممر، مهممااي البشممرية ألمم  الرشممد، مقائممد الن ممق ألمم  الحممق، ممنمم

 ال اش من الظ ما، أل  ال ار بإذن ربهم أل  صراط العزيز الحميد.

ال هممم صممل مومم م مبمماره   مم  هممذا ال بممو الكممريم، م  مم   لممه مصممحابخه، 

ميحي مما ال هممم   مم  ومم خه، ميمخ مما   مم  م  خممه، ماحشممرنا فممو زمرتممه، مممع الممذين 

 ينعممم    مميهم مممن ال بيممين مالصممديقين، مالشممهداء مالصممالحين، محسممن يملئممك

 رفيقا.

                                        

  .1997يانيا  6 -هـ 1417صفر  1يلقي  فو جامع  مر بن النطاب بالدمحة فو  (192)
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 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 رفضو الحاار مع   مانو فو ق ا  الجزير :

فو اضوباع الماضو شارك  فو ح قة فو ق ا  الجزيمر  الفضمائية القطريمة 

حال ا وى  مالع مانيمة. اتصمل بمو ا خما  المسمئالان فمو الجزيمر ، مط بماا 

بمد ممن همذه  همم: أن كمان مالألو  ين يشماره فا خمذر، فمو يمل اضممر، مق م  ل

الح قة ف يس الشنش المذي ترشمحانه هما الم اومب ل حماار فيهما، ضن اضصمل 

فو الحاار بين ا وى  مالع مانيمة ين يكمان ا نسمان م م ًما با ومى  با خبماره 

 قيممد    مم  اضقممل، ملك ممه يشممكك يم يرتمماب فممو الشممريعة يم يحكمما  معي ممة مممن 

م حمدًا ال يم من با ومى ، ال يم من بماهلل ربما،  الشريعة. يما ين يكمان الشمنش

مال با ومممى  اي ممما، مال بمممالقر ن م هاًجممما، مال بمحممممد روممماال، بمممل ال يممم من 

باضلاهية يصًى، مال بالروماال، السممامية، مال بمالاحو ا لهمو، فكيمف ن خقمو 

 مع مثل هذا ا نسان  مما هو اضرضية المشخركة بي  ا مبي ه 

حااًرا بين ا يمان ما لحاا لكان همذا م اومبًا، يمما ين يكمان لا كان  الح قة 

بين ا وى  مالع مانية ف يس هذا ها الشنش الم اوب. مذلمك ينمو قمري، لهمذا 

المذي يم قا فيمه الفكمر المدي و، « نقا الفكمر المدي و»الشنش من قديم كخابه 

. مزااهمما أوممىميًا كممان يم مسمميحيًا يم يي ايممن، مي كممر اضايممان جم ممة متفصمميًى 

اه  ينكممر فيممه اضايممان، ممقممف فيممه يممما  كممل « ذه يممة الخحممريم»بكخمماب  خممر وممم 

 م من باهلل.

ممع ينه رجل ناصري ممن ال احيمة السياومية، فقمد  ماب   م   بمد ال اصمر 

بعمم  ألمم  الم ممك   1967 - م يانيمماي - ينممه بعممد حممرب النممامس مممن حزيممران



 187 الجزء السابع -خطب الجمعة 

هللا تعال  لن يخن م    ما، ملع مه حسين يقال له: أن ا قا  ن من باهلل، من من ين 

يفخ    ي ا ب صر من   ده.  اب ذلك      بد ال اصر مقال: همذه رجعمة ألم  

 الاراء مانخكاوة، كيف يدخل الدين فو هذه القضية !

 فهذا رجل ال اين له، ملذلك كان ا خراضو     الرجل من يمل اضمر.

 ألحا  أخاانو أث ائو  ن الرفا:

بمد ممن لقماء معمه.  هللا قالاا: أن ا ارتبط ا بالرجمل، مال ملكن ا خا  وامحهم

 ممداًا مممن ا خمما  الممذين يمكمم هم ين يحممامرمه، ملكممن يبممدم مقممد رشممح  لهممم 

، ل وممف ينهممم لممم  يجممدما ماحممدًا ممممن رشممحخهم، ماضممطرما ين يعممااما ألممو 

مي حاا   و  ين يشاره فو هذا الحماار يم فمو همذه الح قمة. مينما رجمل يضمعف 

لحاا، ماوخجب  لهذا اضمر، مكان هذا ال قاء الذي شاهده موممعه الكثيمر يما  ا 

 م كم، يم قري الخعقيب   يه فو الصحف المنخ فة.

 محامر ال يخح   بأاب الحاار:

المهم نحن لس ا ضمعفاء، نحمن مسمخعدمن ين ن مازل كمل م حمد مكمل مكمابر، 

الرجمممل    ممم  ين يكمممان أنسمممانًا يعمممر  ياب الحممماار مياب االخمممخى . ملكمممن

 ل وف لم يكن يعر  ياب الحاار.

ق   لمه ممن يمل اضممر: أن ا ومى  يمد انا ألم  الحماار بمالخو همو يحسمن. 

ةةن ففو الما ظمة اكخفمو بمأن تكمان ما ظمة حسم ة:  ُلم  ب نةك  بنٱُلحن ةبني ن ر  }ٱُهُع إنل ةج  س 

ةةن ةن  ا  ةةةن ٱُلح  ُو:ن   ٱُلم  ةةدن }. ملك ممه فممو الجممدال قممال: [125]ال حممل:  و  ج   ةة   لُ و  ُذم بنةةٱلَّعن  هن

، مالجمدال يكمان ممع ق. مذلك ين الما ظة تكان مع المااف[125]ال حل:  أ ُحا ُن 

 المنالف.
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ملكن همذا الرجمل لمم يعمر  الجمدال بمالخو همو يحسمن، أنمما  مر  الجمدال 

فمو كمل ...  بالخو هو يواي،  ر  الممارا  بالباطل، فكان يجاال فو كل شموء

 قضية.

حخ  حي ما ق  : أن ا ومى  يسمع ال ماش بممراتبهم المنخ فمة: الظمالم ل فسمه، 

مالمقخصممد، مالسممابق بممالنيرا،، مهللا تعممال  جعممل همم الء جميعًمما مممن اضمممة 

ةهۦن و  ثُمَّ أ ُو }المصطفا   ةالنم  ل نن ُلان  َ ةُنُذُم  ن ةاق ف من ب اهن ةُن :ن ين  ٱُصط ل ُين ا من ع  َّ  ٱلَّ ن ُثن ا ٱُللن ةنُ ر  ُذم من

ن  تن بنإنُٱ ن ٱَّللَّ ُير    بنٱُلخ 
ُنُذُم س ابنَُّۢ من د  و  ُقع صن فه الء من اضمة المصمطفا .  [32]فاطر:  مُّ

ينمخم شمعب هللا المنخمار! همذا ...  هذه ا خر    يها مقال: ينخم أذن مثل اليهماا

كممى  تضمم يل متهممريه فممو الحقيقممة، ضن شممعب هللا المنخممار شممعب ذم نسممب 

يان الممذين ي خسممبان ألمم  أوممرائيل. يممما اضمممة المصممطفا  معممين، مهممم ا وممرائي 

فضممل يمممة لف سممفخها فأمممة ذا، مبمماائ ميصممال، مقمميم مم مماهه، فممى مممانع ين ت  

مم اهجها. مخيريخها جاء، من ا يممان بماهلل، مممن اضممر بمالمعرم  مال همو 

ع   ن الم كر، فهو يمة ليس  ل فسها، ينبخهما هللا، صم عها هللا  لنك  ج 
ة    ك  ةة  }و  لُُم أُمَّ ُلةن  

ا  س ط   لهدايمة ال ماش...  جعل ل فسها ملكمن ل  ماشيمة مجعالة لم ت   [143]البقمر :  و 

 خممراأ ال مماش مممن الظ ممما، ألمم  ال ممار ...   وممعاا ال مماش...  ل فممع ال مماش... 

ُعُروفن ُكنعُمُ } ُت لنلنَّةا ن ت ةُأُمُرو   بنةٱُلم  ج  ٍة أُُخرن ُير  أُمَّ ت نُ  خ  ةُو   : ةنن و  تُؤُ ٱلُ  ذ  نُةو   ُمنل ةرن و  من

ن   .[110] ل  مران:  بنٱَّللَّ

لقد انخه  الح قة الخو اوخمر، حاالو السا خين، ملكمن ل ومف بسمبب همذه 

الممممارا  بالباطممل لممم نجممب ا جابممة الشممافية ل صممدمر  ممن اضوممئ ة الخممو يثارهمما 

حقهما عطمو   البرنامه يثار يومئ ة مهممة، مكمان ي ب مو ين ت  دمقد  البرنامه، فمق

 فو ا جابة، ملكن الخشايش مالممارا  بالباطل يفسد،   ي ا الجا.
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 تسا ال، لها يجابة:

ه اه تسا ال،: هل يقف الدين  ائقًا  من تقمد  المجخمعما، ا ومىمية  همل 

ا وى  ومبب فمو الخن مف المذي تعانيمه يمخ ما  همل تقمدم  اضقطمار الخمو تب م  

يمة يم همو يممر اخيمل   ي ما ممن   مد الع مانية  هل نحمن فمو حاجمة ألم  الع مان

 غيرنا  هذه يوئ ة مهمة.

 هل الدين  قبة يما  الخقد  

ال يقف  ائقًا يبدًا يما  الخقمد ، بمالعكس، المدين  - مخصاًصا ا وى  - الدين

ةةن يُةةؤُ }قمما  هاايممة  م  ن ي ُذةةدن ق ُلب ةةه و  ۢن بنةةٱَّللَّ ، ي يممر الطريممق لإلنسممان، [11]الخ ممابن:  من

امه ماضمحة، بحيم  ال يخز مزع مال يخزلمزل، مال يقمد  رجمًى يجعل اضمار يم

 مي خر يخر،.

ا نسان الم من المخدين  مر  غايخمه، م مر  طريقمه، فاومخقا  لمه اضممر، 

 ممض  قدًما أل  اضما .

  مم  ...    مم  العمممل...  حممافز ، تحفممز ا نسممان   مم  النيممرقمما  ما يمممان 

فممو ...  فمو معاشمه...  العممل فمو انيمماها نخماأ، تجع مه يخعبمد هلل بالعمممل، يعخبمر 

 فو  مار  اضر   باا  مجهااًا فو وبيل هللا....  كسب رزقه

 هذا ما تحخاأ أليه يمخ ا.

ا يمممان قمما  حممافز ، مقمما  ضممابطة ييًضمما، تضممب  ومم اه ا نسممان، ترا ممه 

 ن الشر، تز ه  ن الم كرا،، تجع ه أنسانًا م خزًما ال يبيع ضميره، مال يبيمع 

 مال يبيع مط ه، مال يبيع قيمة من القيم بملء اضر  ذهبًا. ،شرفه

 هذا ها ا يمان، هذا ها الدين.
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الدين ال يقف  قبة يبدًا، أال الدين النرافو. مهذا ها الذي حد  فمو يمرمبما 

حي ما كان  الك يسة تخحكم فو رقاب ال اش مفو ضمائرهم. مقف  الك يسمة ممع 

ين ضمد الفىحمين، مممع الريوممالية ضمد الم اه ضد الشمعاب، مممع االقطما ي

العمال، مع الجماا ضد الخحرر، مع الجهل ضد الع م، مع الظمى  ضمد ال مار، 

ملذلك ثار ال اش   يها، مقالاا قمالخهم الشمهير : اشم قاا  خمر م مك بأمعماء  خمر 

قسمميس. لسمم ا فممو حاجممة ال ألمم  الم مماه، مال ألمم  رجممال الممدين، همم الء يفسممدما 

 يفسدما الدين. هذا ما حد .الدنيا، مه الء 

كممان ه مماه محمماكم الخفخمميش فممو يمرمبمما الخممو حاكممم  الع ممماء، ميحرقمم  

...  جثثهم، ضنهم اكخشفاا يشياء غير ما كمان   يمه الع مم المعمرم  فمو الك يسمة

مغيرهممما اكخشممفاا يشممياء جديممد ، « كممابرنكس»م« جممالي يا»الع ممم المدروممو. 

ن المسم مين. اكخشمفاا ين اضر  كرميمة، هذه اضشياء الجديد  كانم    مدنا نحم

الفصممل فممو الم ممل »مهممذا يمممر كممان يدروممه طممىب المسمم مين، ابممن حممز  فممو 

، فمممو كخمممب (193)يمممدلل   ممم  كرميمممة اضر  بعمممد  يممممار« ماضهمممااء مال حمممل

كماناا « تفسمير المرازي»فو كخمب الخفسمير مثمل « شر  المااقف»الخاحيد مثل 

مسم مة. مكمان ال ربيمان يعخبمرمن ممن  يخحدثان  ن هذه اضمار مكأنها قضايا

ين، ميسمخحق ين يعاقمب. دمم حدًا مجاحدًا ل م« مهرطقًا»مصل أل  هذه ال خيجة 

ين مماتاا حماكماهم ميحرقماا جثمثهم! مهمذا   اقباا ال اش حخ  بعد ماتهم، بعمد

 ليس   دنا.

                                        

الفصممل فممو الم ممل »فممو الجممزء الثممانو مممن « مط ممب بيممان كرميممة اضر »انظممر:  (193)

(، تحقيق الدكخارين: محمد أبراهيم نصر م بد الرحمن 255 - 241« )ماضهااء مال حل

  (.1982 -هـ 1402) 1مكخبا،  كاظ بالسعااية، ط  مير ، نشر
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 الخدين المرفا :

الجبريمة فمو  هما المدين المذي يخب م  النرافما،، يخب م  االدين الذي يقف  ائقً 

العقيد ، يخب   الشركيا، فو الخاحيمد، يخب م  الشمك ية فمو العبماا ، مالسم بية فمو 

اضخىق، مالمظهرية فمو الحيما ، مالسمطحية فمو الخفكيمر، مالجمماا فمو الفقمه، 

هذا ها المذي يمكمن ين يجممد الحيما ، منحمن ضمد همذا ال ماع ممن الخمدين، نحمن 

 نحارب هذا ال اع من الخدين.

لذي ي  و شنصية ا نسان ميقال: المريمد بمين يمدي الشمي  كالميم  الخدين ا

مممع ين الصممحابة كمماناا  - بممين يممدي ال اوممل، مممن قممال لشممينه: لممم  ال يف مم !

فممو كثيممر مممن  رائممه ميقالممان لممه:  صمم   هللا   يممه مومم م  ي اقشممان روممال هللا 

 .(194)ليس اضمر كذلك يا روال هللا مأنما ها كذا مكذا

ل ل  ماش أذا ريما الم كمر يسخشمري، مالفسماا يخفماقم، مالشمر الخدين الذي يقما

يسخع ن موخع  : ا اا الم ك ل مالمك، ماتركماا الن مق ل نمالق، يقما  العبماا فيمما 

 يراا هذا ال اع من الخدين ها الذي يفسد الحيا  ميدمرها.

                                        

قبيمل معركمة  صم   هللا   يمه موم م  كما فعل الحباب بن الم ذر حي ما جماء ألم  ال بمو  (194)

بدر فقال: يريي  هذا الم زل، يم زاًل ينزلكه هللا ليس ل ا ين نخقدمه مال نخأخر   مه، ي  هما 

، قمال: يما رومال هللا «لحةرب والمليةدةبة  هةو الةرأي وا»الريي مالحرب مالمكيد   قال: 

فإن هذا ليس بم زل. ثم يشار   يه بمكان يفضل ليعسكر فيمه المسم مان، فقمال رومال هللا 

ثم يمر بإنقاذه. ماضمث ة     هذا كثير . لكن  «لقد أهرت بالرأي»: ص   هللا   يه مو م  

مما ي ب و ين ن حظه ها ين هذه الم اقشمة م حصمر  فمو يممار انيايمة بحخمة ال  ىقمة لهما 

بالخشريع مال مب ية     الاحو، فى تكان اليًى مال ي ز  اتبا ها، ملهذا باب ا ما  مس م 

ممما قالممه شممرً ا امن ممما ذكممره بمماب مجمماب امخثممال »فقممال: « صممحيحه»لهممذه المسممألة فممو 

 «.من معاش الدنيا     وبيل الريي ص   هللا   يه مو م  
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 الخدين الحقيقو:

لمقامممة  ... الخمدين الحقيقمو هما المذي يعطمو المم من القما  لمقامممة الباطمل

 ل ممر بمالمعرم  مال همو  من الم كمر...  ل اقا  فو مجه الشر...  الطاغا،

 ل صيحة يئمة المس مين م امخهم.... 

أفض  الوذاه كلمةة حةَّ :نةد سةلطا  » ال بو   يه الصى  مالسى  يقال:

 .(195)«جائر

سيد الشذداء حمزة بن :بد المطلَّ  ورج  قا  إلج إما  جةائر فةأمرا »

 .(196)«ونذاا فقعله

 .(197)«إٱا رأيت أمع  تذاب أ  تقول لل الم: يا َالم فقد توهع منذم»

                                        

رماه ابممن ماجممه  ممن يبممو وممعيد النممدري، مكممذا يبمما ااما مالخرمممذي، مفيممه:  طيممة  (195)

 من يبمو « الشمعب»مالبيهقمو فمو « الكبير»العافو، ضعفاه. مرماه يحمد مالطبرانو فو 

أو ااه لمين، مقمال: ملمه شماهد مرومل بإوم اا جيمد، ثمم وماقه يمامة الباه و، قال البيهقو: م

. مرماه يحممد مال سمائو «أفضة  الوذةاه كلمةة :ةدل :نةد إمةا  جةائر» ن الزهري ب فن: 

رماه «: الريمما »، مالضممياء  ممن طممارق بممن شممهاب، قممال فممو «الشممعب»مالبيهقممو فممو 

ل م ممامي « فمميا القممدير»ال سممائو بإومم اا صممحي ، مكممذا قممال الم ممذري فممالمخن صممحي . 

(  مممن طمممارق بمممن شمممهاب، مقمممال 18828(. رماه يحممممد )1246( بمممرقم )31 - 2/30)

شمممعب »منرجممماه: أوممم ااه صمممحي  رجالمممه ثقممما، رجمممال الشمممينين، مرماه البيهقمممو فمممو 

 (.7834« )الكبر،»(، مالبيهقو فو 7582« )ا يمان

حماكم: صمحي . رماه الحاكم مالدي مو مالضياء المقدوو  ن جابر بمن  بمد هللا، قمال ال (196)

ال يدري من ها. م  د الطبرانو  ن ابن  باش، « حفيد الص ار»متعقبه الذهبو بأن فيه 

(. ملكمن الشمي  4747بمرقم  4/121ل م مامي )« فيا القدير»قال الهيثمو: مفيه ضعف. 

رقممم « الصممحيحة»انظممر: . «تارينممه»اضلبممانو صممححه مممن طريممق رماهمما النطيممب فممو 

(374.) 

(  ممن  بممد هللا بممن  مممرم، مقممال محققمما 6784، 6776« )المسمم د»رماه يحمممد فممو  (197)
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إ  النا  إٱا رأوا ال ةالم فلةم يأخة وا :لةج يديةه أوهةك أ  يعمذةم هللا »

 .(198)«عقاب منهب

 هذا ها الذي جاء به ا وى .

ق ا، ابن مسعاا المعرم  فو المذهب الح فمو، ممن ضممن ...  فو الق ا،

انظمرما ألم  «. ل هم مال نكفره، منن ع منخره من يفجمرهنشكره ا» باراته: 

 ، هذا ها ا وى .«نن ع منخره من يفجره»هذه اضلفاظ: 

 ما ها الخقد  الذي يريدمن  الخقد  المااي 

 ا وى  مالخقد :

بالخقممد  المممااي، مالخقممد  الرمحممو، الخقممد  الحسممو، مالخقممد   ع مم ا وممى  ي  

 المع اي.

الع ممم، ما وممى  يعخبممر كممل   ممم نممافع فريضممة   مم  الخقممد  المممااي يومماش 

اضمة، ي ب و ين تخفاق اضمة فو كل الع ا  بحي  ال تكمان  المة   م  غيرهما، 

مبحي  تكخفو اكخفاء ذاتيًا فيما يخع ق بالع ا  مالخك الاجيا. ملمذلك قمال   ما نما 

من قديم: أن تع م الطب ماله دوة مالرياضميا، مغيمر ذلمك فمر  كفايمة   م  

                                                                                             

أو ااه ضعيف النقطا ه، مصححه الشي  شاكر، ماافمع  من تصمحيحه افاً ما : «المس د»

ب ي ًا، مقال الهيثمو: رماه يحمد مالبمزار بإوم ااين رجمال أوم اا يحمدهما رجمال الصمحي  

 (، مصححه ممافقه الذهبو.4/96(، مرماه الحاكم )7/262)

أومم ااه صممحي    مم  شممرط : «المسمم د»(  ممن يبممو بكممر، مقممال محققمماا 1رماه يحمممد ) (198)

(، مابمن 3059(، مالخرممذي فمو الخفسمير )4338الشينين، مرماه يبا ااما فمو المىحمم )

يوممانيده «: الريمما »م  «اضذكممار»(، مقممال ال ممامي فممو 4005ماجممه فممو الفممخن مب حمماه )

 صحيحة.
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 اضمة، مكذلك تع م الص ا ا،.

ممع   هذا ين ا وى  يفر      اضمة، بالخضمامن، ين تكمان يممة قايمة: 

ا } دُّواْ ل ُذم مَّ أ :ن ٖة و  ةن قُةوَّ . كيمف تعمد اضممة مما اومخطا   [60]اضنفمال:  ٱُسةع ط ُععُم م ن

 من قا   تعد نفسها   ميًا متك الاجيا، هذه فريضة     اضمة.

يس مقابمل المدين، الفكمر لميس م اقًضما لإليممان، الحكممة ليسم  الع م   دنا لم

م اقضة ل شريعة، هذا فو يايان يخر،، يمما   مدنا فه ماه تم خو بمين همذه القميم 

 بعضها مبعا، الدين   دنا   م، مالع م   دنا اين.

مقد ريي ا كثيًرا من   مائ ا يئمة فو   ا  الدين: الفقه مالخفسمير منحما ذلمك، 

. كان الفنر الرازي أماًما فمو الخفسمير، مفمو الفقمه، (199)  ا  يخر،ميئمة فو 

مفو يصال الفقه مله كخبه المعرمفمة، مقمالاا: كانم  شمهرته فمو الطمب ال تقمل 

  ن شهرته فو الخفسير مالفقه ميصال الفقه.

ابمممن ال فممميس المممذي اكخشمممف المممدمر  الدمايمممة الصممم ر،، كمممان ممممن فقهممماء 

 «.طبقا، الشافعية»فو كخابه الشافعية، ترجم له ابن السبكو 

كممذلك مجممدنا العىمممة ابممن رشممد ي ظممم شممار  ضروممطا، مبعمما ممم رخو 

الف سفة ا خبره ي ظم في سما  أومىمو   م  ا طمىق، مهما طبيمب شمهير لمه 

انخفعمم  بممه يمرمبمما  ممد   قممرمن مترجممماه ألمم  « الك يمما، فممو الطممب»كخمماب 

مكمان قاضميًا شمر يًا، ملمه  الىتي ية، مها كذلك فقيه مالكو من ي ظمم الفقهماء،

 «.بداية المجخهد منهاية المقخصد»كخابه الشهير 

                                        

« تماري  لمه مم ثر ممفماخر»فصمل « تارين ا المفخمر،   يمه»انظر كخاب فضي ة الشي   (199)

 (.125)ب



 195 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 .(200)ليس   دنا صراع بين الدين مالع م كما  ر  ذلك فو تاري  يمرمبا

أن كاناا يريمدمن الخقمد  الع ممو، فا ومى  يرحمب بالخقمد  الع ممو، ميعخبمره 

 فريضة     اضمة ا وىمية فو مجما ها.

 االقخصااي: ا وى  مالخقد 

أن كمماناا يريممدمن الخقممد  االقخصممااي، فا وممى  يفسمم  المجممال لىقخصمماا. 

تعاليم القر ن مالس ة جاء، تد ا أل  زياا  االنخماأ، مألم  ترشميد االومخهىه، 

مألممم  ومممىمة الخمممدامل، مألممم   دالمممة الخازيمممع، متج مممد اضممممة تج يمممدًا لخرتفمممع 

 بمسخااها.

ال يممدخل ال  ممو م كمما، »برتممه المسمميحية: لممم يعخبممر ا وممى  المممال كممما ا خ

مي  من المسمي . ال، لميس « السماا، حخ  يدخل الجمل فو ومم النيماط كمما ر 

يقمال: يريمد ين    يمه السمى  ين رجًى جاء أل  المسمي   افو ا وى  هذا. حكا

ي من بك ميتبعك، قال له: اذهب فبع مالمك ماتبع مو! لمم يقمل ا ومى  ذلمك، بمل 

مةا نلعنة  مةال قةا »، مقمال: (201)«ال الصالِ للرجة  الصةالِنعم الم»قال: 

، مكمان   يمه الصمى  مالسمى  يمد ا هللا فيقمال: (202)«ما نلعن  مال أب  بلةر

                                        

بيانمما، الحممل »يم الفصممل اضمل ممن كخمماب  -« الممدين فمو  صممر الع ممم»انظمر: روممالة  (200)

نشممر مكخبممة  -لسممماحة العىمممة القرضممامي « ا وممىمو مشممبها، الع مممانيين مالمخ ممربين

 مهبة بالقاهر . 

(  مممن  ممممرم بمممن العممماب، مقمممال 17764، 17763جمممزء ممممن حمممدي  رماه يحممممد ) (201)

(، مالطبرانمو فمو 3210منرجاه: أوم ااه صمحي    م  شمرط مسم م. مرماه ابمن حبمان )

 (. 2/236(، مالحاكم )3213) «اضمو »

 «فبك  يبا بكر مقال: همل ينما مممالو أال لمك يما رومال هللا »جزء من حدي ، متمامه  (202)

ل منرجاه: أو ااه صمحي    م  شمرط (  ن يبو هرير ، مقا8790، 7446رماه يحمد )
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، ماممخن   يمه ربمه (203)«اللذم إن  أسألك الذدى والعقج والعلةاف وال نةج»

ُ  : ا ئنال  }فقال:  د  ج  و  ن ج  و  َُ . مكان يسمخعيذ يي مجده فقيًرا فأغ اه [8]الضح :   ف أ 

، يي يعخبر الفقر مصيبة يسخعاذ بماهلل ممن شمرها. همذا (204)باهلل من الفقر مالكفر

 ما جاء به ا وى .

فمإذا كمان الخقمد  يع مو الخقمد  االقخصمااي فمأهًى مومهًى بمه، ا ومى  يرحمب 

تج يمد ...  بذلك ميد ا أليه، ميحارب الفقر بكمل مومي ة، ميمل الاومائل: العممل

لخ ممخه، ال تعمميش يمممة مسممخه كة، ال تعمميش مسممخارا  مغيرهمما ...  لخعممملاضمممة 

يصممدر أليهمما كممما همما الحممال فممو بىانمما نحممن المسمم مين، نسممخارا اضقمماا،، 

 .(205)منسخارا السى ، منسخارا الص ا ا، الثقي ة، مهكذا

 نحن نقال: الخقد  ال يقف الدين  ائقًا يمامه.

 ا وى  مالخقد  الصحو:

دمن تقممد  الصممحة، فا وممى  يريممد يمممة ومم يمة اضجسمما ، قايممة أن كمماناا يريمم

. (206)«المؤمن القوي خير وأحةَّ إلةج هللا مةن المةؤمن الضةعيف»اضبدان: 

                                                                                             

 (. 6858(، مابن حبان )8110) «الكبري»الشينين، مرماه ال سائو فو 

 (  ن ابن مسعاا.2721رماه مس م فو الذكر مالد اء ) (203)

كمان يقمال  صم   هللا   يمه موم م  (  ن يبو بكر : ين روال هللا 20409رماه يحمد ) (204)

مقمال منرجما  «من الللر واللقر  و: اب القبةر اللذم إن  أ:وٱ بك»فو ابر كل صى : 

(، مالبممزار 3/374أومم ااه قمماي   مم  شممرط مسمم م، مرماه ابممن يبممو شمميبة ): «المسمم د»

 (. 3/73) «المجخبو»(، مال سائو فو 3675)

القميم ماضخمىق فمو مجمال »مفصمل « القيم ماضخىق فو مجمال االنخماأ»انظر: فصل  (205)

لسممماحة الشممي  « امر القمميم ماضخممىق فممو االقخصمماا ا وممىمو»مممن كخمماب « االوممخهىه

 القرضامي. نشر مكخبة مهبة بالقاهر . 

 . رضو هللا   ه(  ن يبو هرير  2664رماه مس م فو القدر ) (206)
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فةةإ  لواةةدُ :ليةةك »مضمل مممر  فممو جمما الممدين يسمممع ال مماش هممذه الك مممة 

أنمما ين يكمان ل بمدن « أن لربك   يمك حقًما»، ال اش كاناا يسمعان: (207)«حقتا

 نسان فأمل مر  يسمعان هذا.حق     ا 

ين ...  ين تريحمه أذا تعمب ع ...ممن حق هذا البدن   يمك ين تطعممه أذا جما

مةا أنةزل هللا مةن هاء إال أنةزل لةه »ين تداميه أذا مر  فـ ...  ت ظفه أذا اتس 

ين تحمافن   يمه ...  (209)«:رفه من :رفةه وجذلةه مةن جذلةه» (208)«هلاء

 ، فهذا حق البدن.«من العىأ الاقاية خير»متقيه من المرا  فـ 

ا وى  جاء يمد ا ألم  ين يحمافن ال ماش   م  صمحخهم بمالعىأ، مبالاقايمة 

الطهمار  الخمو همو شمرط فمو صمحة ...  قبل العىأ، ممن هذه الاقايمة: ال ظافمة

 الصى ، ميمل ما يدرش المس م فو كخب الفقه: كخاب الطهار .

يًمما، مال ظيممف مع ايًمما، ميقممال ا وممى  يريممد ا نسممان ال ظيممف، ال ظيممف ماا

حةَّ هللا :لةج كة  ماةلم: أ  ي عاة  فة  كة  سةبعة »: ص   هللا   يه مو م  

ا ي ا  فيه رأسه وجاةدا كمل يومباع ممر ، همذا  ل،   م  اضقم(210)«أيا  يومت

ها الحد اضان . مالمس م تعخريه يشياء طبيعية تاجب   يمه االغخسمال متاجمب 

 يحد .   يه الاضاء ك ما يراا الصى  يم

                                        

 (  ن  بد هللا بن  مرم. 1975قطعة من حدي  رماه البناري فو الصا  ) (207)

 (  ن يبو هرير . 5678رماه البناري فو الطب ) (208)

مةا مةن هاء إال »جزء من حدي  رماه يحمد مالطبرانو من حدي  ابن مسعاا، ميمله:  (209)

ريك قال العراقو:مأو ااه حسن، مل خرمذي مصححه من حدي  يومامة بمن شم «وله هواء

 (. 4/284ل  زالو بخنريه العراقو ) «أحياء   ا  الدين»انظر: «. أال الهر »

 (  ن يبو هرير . 849(، ممس م فو الجمعة )896رماه البناري فو الجمعة ) (210)
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جاء ا وى  يحافن     اضمة، مي هاهم  ن الخبال مالخبمرز فمو الطرقما،، 

، ما خبر ذلك مما يج مب ال ع مة. (211)مفو الظل، مفو ماارا المياه، مغير ذلك

، مت مامل كمل مما يضمر ببمدن ا نسمان، (212)منه   ن المسمكرا، مالمنمدرا،

ال  فممإن ا نسممان ال يجمماز لممه ين يقخممل نفسممه  ةةا   بنُلةةُم }و  ةةلُُمه إن َّ ٱَّللَّ  ك  اْ أ نلُا  ت ُقعُلُةةو 

ا  يم  حن  . هذا ما جاء به ا وى .[29]ال ساء:  ر 

 ا وى  مالخقد  العسكري:

ةدُّواْ }أن كاناا يريدمن الخقد  العسكري مالقا  العسكرية، فا ومى  قمال:  أ :ن و 

ةةا  ٖة ل ُذةةم مَّ ةةن قُةةوَّ لُ و  } [60]اضنفممال:  ٱُسةةع ط ُععُم م ن ةةُل أ نز  لن ن   م  يد  و  ةةدن يةةد  فنيةةهن ب ةةُأ   ه  دن ن ةةا ٱُلح 

بأش شديد، أشمار  ألم  الصم ا ا، الحربيمة مم مافع ل  ماش:  [25]الحديد:  لنلنَّا ن 

أشار  أل  الص ا ا، المدنية، ما خبر ممن يصم ع السمهم مثمل المذي يرممو بمه، 

 ها شريك فو اضجر، ميعخبر من المجاهدين.

ممن الجهماا، ضنمه ال جهماا أال بأوم حة. مأذا ك م  ال الص ا ة الحربيمة نماع 

تص ع السى  فسا  تضطر أل  ين تسخاراه من  دمه كما هما حال ما اليما . 

ال نم ك اضو حة مأنما نشمخريها، يعطي ما غيرنما مما ال يحخماأ أليمه ممن اضوم حة 

 بعد ين ي فد مقخها يخن ش م ها ببيعها ل ا.

ه الخقمد ، ا ومى  يعطي ما الحماافز ل اصمال ا وى  يعطي ا كل ما يحخاأ ألي

أليه، ميعطي ا الم اهه الصحيحة ل اصمال أليمه بطريمق صمحي ، فمى يمكمن ين 

                                        

( 24، 23ذكر،  داًا من اضحااي  الدالة   م  همذه المسمائل فمو همامش الصمفحخين ) (211)

 «.خطبة: الرياضة فو ا وى »من الجزء الرابع من هذه الس س ة 

فمو « الشباب ممبماء المسمكرا،»م« اليا  العالمو لمكافحة المندرا،»انظر خطبخو:  (212)

 الجزء الرابع من هذه الس س ة.
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 يكان الدين  ائقًا فو طريق ا أل  الخقد .

بممالعكس، الممذين يريممدمن ين يفرغمماا يمخ مما مممن الجانممب الممدي و، يريممدمن ين 

 ا.تدخل معركخها مع ي دائها خامية ضعيفة رخا  العا

اليهاا يج دمن المدين فمو المعركمة مع ما. مما المذي جممع اليهماا ممن الشمرق 

منخ فممة، مبيئمما،  مال ممرب، ممممن الشمممال مالج مماب  لقممد  اشمماا فممو يمطممان

منخ فة، جمعاهم   م  يوماش الخمارا  مالخ مماا، جمعماهم   م  يوماش العقيمد  

يممف الدي يممة، مافعمماهم ل معركممة مممن يجممل هممد  اي ممو همما: ير  الميعمماا. فك

نرض  ين يسخ ل العدم الدين فو المعركة ضد نا منحن نطرا الدين ممن حيات ما 

منريدها   مانية صريحة  لحساب من هذا  ليس لحساب يحمد أال ل يهماا مممن 

 مراء اليهاا.

اليهاا يدخ ان المعركة ممعهم الخمارا ، منحمن نمدخ ها ملميس مع ما القمر ن، 

يملم  بماوم  مم هم، يعظممان يما  ممع ين ما  ،محمد :يقالان: ماو ، مال نقال

السممب ، منحممن ال نعظممم يمما  الجمعممة، يقالممان: الهيكممل، مال نقممال: المسممجد 

 اضقص !.

من هما  مدم اضممة   مدم اضممة هما المذي يريمد ين يفمرف همذه المعمانو ممن 

وممى  ...  ضمممير اضمممة، لخممدخل اضمممة المعركممة مجممرا  مممن يومم حخها الحقيقيممة

 ا يمان.

 ن مع الدين:تجربخان معاصرتا

 نحن جرب ا معركخين:

 (، مبمماضمس كانمم  ذكراهمما، مممر، ثىثممان ومم ة 1967يانيمما  5معركممة ) - 1
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    هذه الذكر، اضليمة الحزي ة، يسمانها معركمة اضيما  السمخة، مالحقيقمة 

ينهمما معركممة السمما ا، السمم ، ضن السمما ا، السمم  اضملمم  بي مم  نخيجممة 

...  بحممر...  بممر»ذه المعركممة المعركممة، انكشممف كممل شمموء. كممان شممعار همم

، ملم ن خصر فو بر مال بحر مال جا، ضن ا لم نج د ج اانما تحم  اومم «جا

، لمممم نقمممذ  فمممو ق مممابهم شمممرار  ا يممممان. ك ممما نقمممال لهمممم: حمممارباا «هللا»

ممراءكممم فىنممة المطربممة، مفممىن المطممرب، مفىنممة الممث ممة، مياز ممان 

الممممثى،. لممم ياز مماا   مميهم صممار المطممربين مالمطربمما، مالممث ممين م

ةا }كمما قمال هللا تعمال :  ؛«ال ألمه أال هللا» :  يهم المصماحف، لمم يقالماا ي   أ يُّذ 

اْ إنٱ   نُةو  ام  ين  ء  ا لَّع لَُّلةُم تُُللنُحةو   ف ة فنئ ةة  ا ل قنيةعُمُ ٱلَّ ن ٱُٱُكةُرواْ ٱَّللَّ  ك ثنيةر  ]اضنفمال:  ٱُثبُعُواْ و 

45]. 

هكمممذا ي ب مممو ين نع مممم يب اءنممما أذا خاضممماا المعركمممة، ين يمممذكرما هللا، ين 

اللذم منزل اللعاب  ومورى الاحاب  وهاَٰ  اۡلحزاب  اهةزمذم »يقالان: 

 .«وانصرنا :ليذم

كان الااجب ين يخط عاا ألم  السمماء، ملكم هم   مماهم ين يخط عماا ألم  كمل 

. فكانم  ال خيجمة ين حمد  مما ل  ز مجأال أل  هللا ...  جهة أال أل  جهة السماء

 ، مضياع وي اء مالضفة ال ربية مالجاالن.«نكسة»حد : هزيمة وماها 

 هكذا كان  ال خيجة.

ميصبح  السياوة العربية مقد ت ير، تماًما، بعد ين كان  قبمل ذلمك تقمال: 

( لممم يعممد الهممد  1967حزيممران  5أزالممة اوممرائيل هممو الهممد ، بعممد  ممدمان )

كممأن العممدمان الجديممد يضممف  «! أزالممة  ثممار العممدمان»أزالممة أوممرائيل، مأنممما 
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أومرائيل الشر ية     العدمانا، القديمة فأصبح  مقبالة، ميصب  مما يخمذ، 

« الرم ممة» م« ال ممد»م «  كمما»م « يافمما»م « حيفمما»قبممل حممىاًل زالاًل لهمما. مممن 

 مغيرها يصبح  م ًكا خالًصا محقًا لها بهذا اال خرا : أزالة  ثار العدمان!

همـ(، ينما 1393 ( يم )العاشر ممن رمضمان وم ة 1973يكخابر  6معركة ) - 2

مضمان، ضن رمضمان يفضل ين يومو هذه المعركة: معركة العاشر ممن ر

كانمم  لممه نفحاتممه مأيحاءاتممه. فممو هممذه المعركممة حممد  شمموء  خممر، الج مماا 

هللا يكبممر فع مم  فع همما:  بممرما «. هللا يكبممر»اخ مماا المعركممة تحمم  شممعار 

الق ا ، اقخحماا خ  بارليف، مصم اا ألم  الق طمر ، مكمان يمكمن ين يصم اا 

 يكثر ميكثر.

ال ألمه أال »تحم  رايمة ...  ء ا يممانأن يمخ ا ال يمكن ين ت ج  مد أال تحم  لماا

همذه اضممة ت قماا مراءه، متفعمل  يمسك بالمصمحف مق مد«. هللا محمد روال هللا

 اض اجيب، متخنط  المسخحيى،.

ن تقماا وميار  يكل يممة لهما مفخما  لشنصميخها كمفخما  السميار ، ال تسمخطيع 

...  خ ما: المدينبمفخا  ويار  يخر،، أنما كل ويار  لها مفخا  خاب، ممفخما  يم

 ين نج دها منفجر طاقاتها المك انة باوم هللا....  ا يمان

حي ما تقال لهما: يما ريما  الج مة هبمو، ميما خيمل هللا اربكمو، ميما كخائمب هللا 

ألمم  يبطممال. ا نسممان ...  ومميري، وممخجد هممذه اضمممة مقممد تحالمم  ألمم  فروممان

بشاشمخه ق بمه، فخحمال العااي يصب  بطًى ضن ا يمان وار فو ي ماقه، مخال  

 أل  أنسان  خر، كما ريي ا الصحابة رضاان هللا   يهم.
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 كيف ينشأ ا وى  الحضار  العربية 

ما الذي غير الصحابة  ما الذي ينشأهم خ قًا  خر  كماناا يعبمدمن اضصم ا ، 

ميشربان النمار، ميعيشان فو ال ها مال عب، فجاء ا ومى  ف يمرهم، صمب  

ال يسممخحق ...  ين ال ألممه أال هللا...  الخاحيممد...  الصممحي  فممو  ممرمقهم ا يمممان

ال ينضممع لممه مال ي ممذل لممه أال ...  مال ينشمم  أال هللا ... ال ي رجمم  العبمماا  أال هللا

 هللا، فأنشأ من ه الء يمة جديد .

العرب لم تكمن لهمم ف سمفة اليانمان، مال قمانان الرمممان، مال تممدن الفمرش، 

مال حكمة اله د، مال ص عة الصين، كاناا يمة بيان مبىغة، لم يكمن   مدهم مما 

  د ت ك اضمم، كان  ت  ب   يهم اضمية مالبدام . مما المذي نفم  فمو همذه اضممة 

مشممااًل مج ابًما  مصم   الرم  مجع ها فمو يقمل ممن قمرن تمخمد شمرقًا مغربًما 

غربًمما، ميصممبح  يمممة  «اضنممدلس»ألمم  الصممين شممرقًا ممصمم   ألمم  أوممبانيا 

ضنمة يقام  املة العدل ما حسان، محضمار  الع مم ما يممان. مما المذي فعمل 

 ذلك  أنه ا وى .

يقالان: هل لإلوى   ىقة بخن ف اضمة  ال مهللا، ملا كان لإلومى   ىقمة 

يممه ممما تحضممر، يمخ مما مممن قبممل، كانمم  هممو يمممة الحضممار  بممالخن ف الممذي نعان

، مربمما كمان بعضم ا فمو العمالم «العالم الثالم »اضمل . نحن ا ن يقالان   ا: 

 الرابع لا كان ه اه  الم رابع!

ك ما نحممن العممالم اضمل، مكانمم  حضممارت ا همو الحضممار  السممائد  فممو العممالم 

ىب فممو العممالم، كخب مما مكخممب ك ممه، م همما يممخع م ال مماش، جامعات مما هممو مائممل الطمم

  مائ ا هو المراجع، ل خ ا العربو هو ل ة العمالم. هكمذا ك ما قرمنما، لميس قرنًما 
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مال قممرنين مال ثىثممة، قرمنًممما  ممد  منحممن فمممو الصممف اضمل، منحممن يوممماتذ  

الحضمار ، م مما تع ممم اضمربيمان، يخممذما الممم هه الع ممو الخجريبممو م مما مطبقمماه 

 نا.دمتن ف ا، ماوخيقظاا منم ا، منشطاا مقع متن ف ا بعد ذلك، تقدماا

نحن   دنا من الحاافز، م  دنا من القيم، م  دنا من الم ماهه، مما يمكمن ين 

 يعيدنا أل  ما ك ا فيه مر  يخر،، ملس ا فو حاجة أل  الع مانية ق .

 الخ اقا بين الع مانية ما وى :

مشمك ة   مدنا، ضنهما  الع مانية ح   مشك ة   د ال ربيين، ملك ها هو نفسمها

تجعل المس م فو صراع بمين  قيدتمه ممجخمعمه، بمين مما يم من بمه ممما يعيشمه. 

أ  ن }المس م يعخقد ين هللا ينزل القر ن حكًما فو كمل شموء  ل  و  ةا  أ نةز  ٱُحُلةم ب ُيةن ُذم بنم 

ةۢن ب ُعةضن   :  ُ ٱُحة  ُرهُُم أ   ي ُلعننُةو ا ء هُُم و  ال  ت عَّبنُل أ ُهةو  ُ و  ُ إنل ُيةك  ٱَّللَّ ل  ٱَّللَّ ةا  أ نةز  ]المائمد :  م 

. ال يجاز ين يخره بعا ما ينمزل هللا حخم  ال نكمان كب مو أومرائيل المذين [49

نُو   أ ف عُؤُ }قال هللا فيهم:  لنةك  بنب عُ من
ةن ي ُلع ةُ  ٱ   ا ُء م  ةز  ةا ج  ت ُللُُرو   بنةب ُعٖضه ف م  َّن و 

ع   ضن ٱُللن

ُزي   نلُُم إنالَّ خن ي و  فن   من ةٍ  ٱُلح  لن ُ بن    ةا ٱَّللَّ م  ةد ن ٱُلع ة  ابنۗ و  هُّو   إنل ةج   أ ه  ةن يُر  م  ي ُو   ٱُلقني   ةن ٱلدُُّني اق و 

لُةو    ا ت ُعم  . فالمسم م المذي يعميش فمو املمة   مانيمة تأخمذ بمبعا [85]البقمر :  : مَّ

الكخاب متدع بعضا، ت من ببعا متكفر ببعا، يعيش فمو صمراع اائمم مفمو 

ا يمم من بممه مبممين ممما يعايشممه ميشمماهده. فالع مانيممة مشممك ة ق ممق مسممخمر بممين ممم

 مليس  حًى لمشك ة فو ايارنا.

يمكن ل مسيحو ين يقبل الع مانية ضن المسي  قال له: اع ما لقيصمر لقيصمر 

. قبل قسمة الحيا  مقسمة ا نسان. يما الدين   مدنا فمى يقبمل همذه (213)مما هلل هلل

                                        

  م  فمر  صمحخه، فمإن يقصم  مما    يمه السمى  هذا الكى  الم ساب ألم  المسمي  ( م213)
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 د .القسمة، ا نسان محده، مالحيا  مح

طفممة، ملك ممه شمموء اقممد نقسممم ا نسممان نظريًمما ألمم  جسممم مرم ، م قممل م 

ماحممد، مالحيمما  نهممر ماحممد منسمميه ماحممد، ممما يمم ثر فممو جانممب م همما يمم ثر فممو 

الجانممب ا خممر، ملممذلك   ممدنا: قيصممر مممما لقيصممر هلل الااحممد اضحممد. ال يقبممل 

لمك همذا الكمان ا وى  شريًكا مع هللا، ال قيصر مال كسر، مال يحد، هللا ها ما

، ا الكمان ك مه، مهما المذي يمأمر مي هم ك ه، ممدبر هذا الكان ك مه، محماكم همذ

ن م ن فن  }ميشرع ميح ل ميحر   َّ م ن فن  ٱُۡل  َّللن تن و  و   ن }، [66]يمانس:  ضن رُ ٱلاَّم   َّ َّللن و 

  ُ يةةةر   ٱُۡل ُرضن من تن و  و   ن ُمُلةةة}و  . [180] ل  ممممران:  ٱلاَّةةةم   َّ ٱُۡل ُرضن ُك َّللن تن و  و   ] ل  ٱلاَّةةةم  

 .[189 مران: 

 :(214)تركيا نماذأ

 فالع مانية فو بىانا تكان مشك ة مال تحل مشك ة.

                                                                                             

نمه يقمال لهمم: أن ما لمم نم مر ا ن كما ير، اضوخاذ محممد قطمب هما ي -يمكن ين يدل   يه 

بقخال قيصر، فإذا فر    يكم الجزية مال قبل لكمم اليما  بمرا ومطاته  م كم، فماافعاا لمه 

الجزية حخ  يأتو اليما  المذي يم ذن لكمم فيمه بالقخمال  خضماع قيصمر لشمريعة هللا، ملكمن 

ين  فماق مما يحخممل مز مم  ين مع ماه -  م  فمر  صمحخه  -الك يسة حم   هذا الكى  

مممن حممق قيصممر ين يحكممم  ممالم اضر    مم  ين يحكممم هللا  ممالم السممماء، يم ين اضبممدان 

لقيصمر يفعممل مما يشمماء فمو الحيمما  الممدنيا، مهلل اضرما  فمو ا خممر . مهكمذا ومممح  ل عممالم 

المسيحو ين يحكمه القانان الرممانو فو كل شئانه، مين ي حصر و طان هللا      بمااه 

اضحمماال الشنصممية. متممم بممذلك فصممل العقيممد   ممن الشممريعة، متممم فممو الشممعائر الخعبديممة م

 (.17، 16لمحمد قطب )ب  «مذاهب فكرية معاصر »المس  الكامل لدين هللا. انظر 

ل مزيد من معرفة ما قامم  بمه الع مانيمة فمو تركيما، راجمع مما ذكمر فضمي ة الشمي  فمو  (214)

مانيممة المخطرفممة: ال ممماذأ الع »فصممل  «الخطممر  الع مممانو فممو مااجهممة ا وممى »كخابممه: 

 طبعة يندلسية ل  شر مالخازيع. الم صار . مصر.« الخركو
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مقممد ريي مما الممبىا الخممو تب مم  الع مانيممة ممماذا فع مم   يمل ب ممد تب ممو الع مانيممة 

بذلك الشعب الخركو. الشعب الخركمو قمام  مقمد  ا ال    ، ملم يرض«تركيا»

  من الضحايا مالشهداء، ملكن انخصر، الع مانية الخمو كانم  م شرا، ا ال

بمالع ف ...  م يد  من القا، ال ربية مالقا، الص يبية، انخصر، بالحديد مال ار

مالد ، مفرض  نفسها     الشعب الخركو، ميل   ترا  همذا الشمعب، حالم  

مثممل بي ممه مبممين تراثممه الممذي كممان مكخابًمما بممالحرم  العربيممة. كانمم  الخركيممة 

الفارومية ممثمل اضرايمة ممثمل كثيمر مممن ال  ما، ا ومىمية فمو  وميا مأفريقيمما، 

كان  مكخابمة بمالحر  العربمو، يل ماا الحمر  العربمو، فأصمب  ه ماه حماجز 

مخممين بممين اضجيممال الجديممد  مبممين هممذا الخممرا ، ال يسممخطيعان ين يقممريمن مال 

 يعرفان.

هذا أل  اليا ، حر  ذلمك حرماا     المس مة ين ترتدي الحجاب، مال زال 

يتماتاره ميصممدر قانانًما يم ممع المسمم مة ين ت مبس الحجمماب، لممم يجع ماا هممذا مممن 

 الحرية الشنصية.

حرماا     المشاي  ين ي بساا العمامة مالجبمة، خطبماء المسماجد كمان لكمل 

م هم  مامة مجبة، ي بسها فو المسجد، فصارما ال يسخطيعان ين ينرجماا بهما 

 انان يم ع هذا.أل  الشارع، الق

هممذه م عاهمما بال  ممة  «هللا يكبممر»حرممماا اضذان بال  ممة العربيممة، حخمم  ك مممة 

 ممدنان »العربيممة. ملممم ي ممب  ذلممك ألمم  فممو السممخي ا،، حي ممما جمماء، حكامممة 

مغفر له، فأ اا اضذان بال  ة العربية، موممع ال ماش بعمد  رحمه هللا  «م دريس

فنممرما وممجااًا فممو  «بممر هللا يكبممرهللا يك»ومم ين طاي ممة ضمل مممر  مممن الممم ذن 

 . ز مجل الشاارع شكًرا هلل 
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مجاء  دنان م دريس موم  ببعا اضنشطة الدي ية م هما: أنشماء الممدارش 

مممدارش تحفممين القممر ن، مأنشمماء مدروممة يم اث خممين لخنممريه اضئمممة ...  القر نيممة

، مالنطبمماء.  مممل بعمما االنفخمما  فكانمم  ال خيجممة ين قمما  الجمميش مانق ممب   يممه

 ميخذه مي دمه ميخف  قبره  ن ال اش.

مهممذا الجمميش همما الممذي يقممام  الخاجممه ا وممى  اليمما ، الجمميش الخركممو همما 

يتماتاره المذي مما، ممن  شمرا، السم ين يحكمم تركيما  - حامو حم  الع مانيمة

ميممرفا تاجممه الشممعب ألمم  ا وممى ، مالمعركممة قائمممة اليمما  بممين  - مممن قبممره

الع مانو، الخاجمه الع ممانو ي يمد الجميش مت يمده ممن الخاجه ا وىمو مالخاجه 

 مرائه القا، ال ربية مت يده أورائيل مالصهيانية.

 فشل اضنظمة المسخارا  فو بىانا:

هممل نحممن نرحممب بهممذه الع مانيممة  الع مانيممة الخممو تخعممامن مممع أوممرائيل  ممدم 

ن ا وممى  مالمسمم مين، ممممع الصممهيانية الم خصممبة المعخديممة ضممد الف سممطي يي

مضممد العممرب مضممد المسمم مين مضممد المسممجد اضقصمم ، مممن يرحممب بالعمانيممة 

هذه  مماذا كسب  تركيا من مراء الع مانية  لم تكسب شيئًا. قالم  كاتبمة تركيمة 

حصيفة هذه الك مة: ك ا يمل املة فو الشرق فأصمبح ا  خمر املمة فمو ال مرب! 

ر  بهمما يي يصممبح ا ذيممًى ل  ممرب، حخمم  ال ممرب فممو بعمما اضحيممان ال يعخمم

رغممم ارتمائهمما فممو يحضممان  - حضممارت ا غيممرميقممال: أن تركيمما لهمما حضممار  

 مثقافة غير ثقافخ ا. - ال رب مويرها فو ركابه

 هذه اضمة مفخا  شنصيخها ا وى :

أن اضمممة ا وممىمية ال ي فعهمما ين تخب مم  الع هانيممة، بممالعكس، الع مانيممة شممر 
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اضممممة يممممة مسممم مة، مفخممما    يهممما مخطمممر   ممم  مااياتهممما ممع اياتهممما. همممذه 

شنصمميخها الممذي يحركهمما ميفجممر طاقاتهمما ميسممخنرأ مك انمما، أبممدا اتها همما 

ا با وممى  ت قممد، ا وممى  محممده همما ها وممى . حركهمما با وممى  تخحممره، ق ممد

يممدها، مالنمرمأ بهمما ممن ممم ذق الخن مف الممذي  الجمدير بخحريمك هممذه اضممة متج

 تعانيه.

يبًا فو اائر  البىا ال امية. ه ماه بمىا بمدي، مة ا وىمية تقرل وف كل اض

زل مما فممو الجم ممة فممو اائممر  الممبىا  تمم ها مثممل ماليزيمما ميندمنيسمميا، ملكممن ال

تعبيممر ممم اب مهممذب ل ممبىا  - كممما ق مم  لكممم مممن قبممل - ال اميممة، مالممبىا ال اميممة

 ما المخن فة، مال ينرج ا من هذه الدائر  ألم  اائمر  ي  م  أال أذا  مدنا ألم  هايخ

الحقيقية، م رف ا من نحمن  نحمن مسم مان، ال يمكمن ين نعميش ب يمر ا ومى ، 

يوماش مجاانما، ال مبمرر  اا وى  ها هايخ ا، ها انخما نا، ها محا حيات ما هم

 لاجاانا أال با وى .

الريومممالية ال ربيممة هممو  ،أذا تب ي مما الريومممالية مانخصممرنا ف ممم ن خصممر نحممن

صممرنا ف مميس هممذا انخصمماًرا ل مما، همما خناشممخراكية مالخممو انخصممر،. أذا تب ي مما اال

 انخصار لىشخراكية العالمية. أنما ن خصر أذا انخصرنا با وى  ملإلوى .

بد ضمخ ا ين تخب   هذا الدين مال شوء غيمره، مقمد قالهما أمما  اار الهجمر   ال

   به يملها. : ال يص    خر هذه اضمة أال بما صرضو هللا   همالك بن ينس 

صم   هللا مبماذا ص   يمل هذه اضمة  بالخمسك بكخاب هللا مو ة رومال هللا 

، با ومممى  اضمل، ا ومممى  المممذي ال يضممما  ألممم   صمممر ممممن   يمممه موممم م  

العصار، مال أل  املة من الدمل، مال أل  شنش من اضشمناب، ال ي ضما  
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 .القر ن مالس ةأال أل  

متقمدم ا،  اانا، ميواش نهضمخ واش حيات ا، ممبرر مجايا وى  اضمل ها 

 فإذا ا خصم ا به فقد ا خصم ا بالحبل المخين مه دي ا أل  الصراط المسخقيم.

لممو ملكمم، فاوممخ فرمه أنمه همما ال فممار  قمال قممالو همذا، ماوممخ فر هللا تعمال ي

 الرحيم، ماا اه يسخجب لكم.

 النطبة الثانية:

ذي الطمال، ال ألمه أال الحمد هلل، غافر الذنب، مقابل الخماب، شمديد العقماب، 

يسمب  لمه مما فمو  ،ها أليه المصير. ميشمهد ين ال ألمه أال هللا محمده ال شمريك لمه

السممماا، مممما فممو اضر  لممه الم ممك ملممه الحمممد مهمما   مم  كممل شمموء قممدير. 

ميشممهد ين ومميدنا مأمام مما، ميوممات ا محبيب مما محمممدًا  بممد هللا مرومماله، البشممير 

 مومىمه   يمه، م  م   لمه مصمحبه، مممن ال ذير مالسراأ الم ير، ص اا، هللا

 ا ا بد اته ماهخد، بس خه مجاهد جهااه أل  يا  الدين.

يما بعد، فقد مرا ين فو يا  الجمعة وا ة أجابة ال ياافقها  بمد مسم م يسمأل 

 هللا تعال  فيها خيًرا أال اوخجاب له، ملع ها تكان هذه السا ة.

ا، ميصم   ل ما انيانما الخمو فيهما ال هم يص   ل ما اي  ما المذي هما  صممة يمرنم

معاش ا، ميص   ل ا يخرت ا الخمو أليهما معاانما، ماجعمل الحيما  زيماا  ل ما فمو كمل 

 خير، ماجعل الما، راحة ل ا من كل شر.

ال هم اجعل يام ا خيمًرا ممن يمسم ا، ماجعمل غمدنا خيمًرا ممن يام ما، ميحسمن 

 ا خر . اقبخ ا فو اضمار ك ها، ميجرنا من خزي الدنيا م ذاب 
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ال هم افخ  ل ا فخًحا مبي ا، ماهدنا صمراط مسمخقيًما، مانصمرنا نصمًرا  زيمزا، 

ميتم   ي ا نعمخك، مينمزل فمو ق اب ما ومكي خك، مانشمر   ي ما فضم ك مرحمخمك، 

ال هم انصرنا     ي دائك ي داء ا وى ، ال همم انصمرنا   م  اليهماا المعخمدين 

مخعصمممبين، ال همممم انصمممرنا   ممم  ال ممماارين، ال همممم انصمممرنا   ممم  الممماث يين ال

الصمم يبيين الحاقممدين، ال هممم انصممرنا   مم  المىحممد  الجاحممدين، ال هممم انصممرنا 

    الط ا  الجبارين، ال هم أنا نجع ك فو نحارهم، منعماذ بمك ممن شمرمرهم. 

ال هم را   ا كيدهم، مف مل حمدهم، ميذهمب  من يرضمك وم طانهم، مال تمدع لهمم 

 م ين، مخذهم ممن ناصرهم يخمذ  زيمز مقخمدر وبيًى     يحد من  بااه الم

 يا رب العالمين.

ال هم انصر أخات ا المجاهدين فو ومبي ك، ال همم انصمر أخات ما فمو ف سمطين 

مفو لب ان، مانصر أخات ا فو كشمير مفو السااان، مانصر أخات ا فو الف بمو 

 مفو كل مكان.

ابهم   م  الخقم ، ال هم اجمع ك مة المنخ فين من هذه اضمة     الهمد،، مق م

 منفاوهم     المحبة، م زائمهم     مل النير مخير العمل.

ال هم أنا نسألك العفا مالعافية فو اي  ا مانيانا، ميه ي ما ميماال ما، ال همم اومخر 

 ارات ا، م من رم ات ا، ماحفظ ا من بين ييدي ا ممن خ ف ا، م ن ييمان ا م من 

  خال من تحخ ا.شمائ  ا ممن فاق ا، منعاذ بعظمخك ين ن

 ال هم اجعل هذا الب د  م ا مطمئ ًا، وناء رخاء، موائر بىا المس مين.

ال هم ال ته ك ا بمما فعمل السمفهاء م ما، مال تسم     ي ما بمذناب ا ممن ال ينافمك 

 مال يرحم ا.
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بَّن ةا } ث ب نةةُت ر  ن ةا و  اف ن ا فنةة   أ ُمرن إنُسةر  ةةُر ل ن ةا ٱُنُوب ن ةةا و  لن
َُ ن ا و  أ ُقةٱ ٱنُصةةُرن ا : ل ةج ٱُلق ةةُو ن د ام 

ين   لنرن  .[147] ل  مران:  ٱُلل  

ين  إن َّ }: تعممال  بمماا هللا: يقممال هللا  ةةا ٱلَّةة ن نه ي   أ يُّذ  ةةلُّو   : ل ةةج ٱلنَّبنةة   ئنل ع ةةهُۥ يُص 
ل    م  ٱَّللَّ  و 

ا  س ل نُمواْ ت ُالنيمت لُّواْ : ل ُيهن و  نُواْ ص  ام   .[56]اضحزاب:  ء 

أ قنمن } ل  و  ُ ي ُعل ةُم ٱلصَّ ٱَّللَّ ن أ ُكب ُرۗ و  ُكُر ٱَّللَّ ل  ن ٱُلُمنل رنۗ و  ة  ت ُنذ ج  : نن ٱُلل ُحش ا ءن و  ل و   إن َّ ٱلصَّ
ة ق و 

ا ت ُصن عُو     .[45]الع كبا،:  م 

* * * 
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(14) 

 (215)معركة ا وى  مالع مانية

 النطبة اضمل :

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

تنما  يخطمر معاركهما الفكريمة. يخطمر  - و ين م قاامم ذ  - يمخ ا اليا 

المعاره الفكرية الخو تناضها يمخ ا فو مشمرق مم مرب همو معركمة ا ومى  

 مالع مانية.

الع مانية تع و: فصل الدين  ن الحيا ،  مزل المدين  من المجخممع مالدملمة، 

 حصر الدين فو ضمير الفرا، فإن خرأ فإل  المسجد، ملك مه لميس حمًرا ط يقًما

 فو المسجد يقال ما يشاء     الم بر.

 الع مانية أل  ايارنا: ف تس   كي

ا وممى  مالع مانيممة ضممدان ال ي خقيممان، ملهممذا كانمم  المعركممة بي هممما يطممال 

المعاره زم ًا، مي مقها تأثيًرا، ميموعها ميدانًا، ميكثرها ضحايا. م ذ ين اخمل 

 .االوخعمار أل  بىا المس مين مهذه المعركة قائمة

ظممل المسمم مان يحكمممان شممريعخهم ميرجعممان أليهمما فممو شممئانهم، القاضممو 

يحكم بالشريعة، مالمفخو يفخو بالشريعة، مالمس م يعمل فو خاصة نفسه ميه مه 

بالشريعة، مالخع يم فمو الكخاتيمب مالجااممع مالممدارش يمضمو   م  الشمريعة، 

                                        

 .13/6/1997 -هـ 1417صفر  8يلقي  فو جامع  مر بن النطاب. بالدمحة فو  (215)
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وممخعمار بممىا مالخقاليمد فممو الحيمما  االجخما يممة تحكمهمما الشممريعة، حخمم  اخممل اال

المس مين فعزل ا وى   ن الحيا ، مجماء بقماانين ممن بمىاه اضج بيمة ال ربيمة 

 محكمها فو ي  اق المس مين، ميخضع الخع يم لخأثيرا، ممفاهيم غير أوىمية.

فو مصر كان الذي يقاا الخع ميم ميضمع ف سمفخه مم اهجمه: قسميس معمرم  

ك ها. الخقاليد يصمبح  تخ يمر، بعمد ، كان مراء العم ية الخع يمية «ان اب»اومه 

ين كانمم  المممري  المسمم مة ت ممبس المىبممس المحخشمممة بممدي، الطبقمما، العاليممة يم 

خمممرمن يق مممدمن همممذه ، ما ومممخقراطية كمممما يسممممانها يق مممدمن النااجممما،راال

 الطبقا،، مهكذا بدي، الحيا  تخ ير بهذا الم هه الخع يمو الجديد.

قممامهم  كمم هم فرضمماا   مم ر ، ملمه مماه  خممرمن لممم تكممن بىاهممم مسممخعم

 الع مانية، كما فو تركيا.

مكانمم  النىفممة العثمانيممة تمثممل  خممر تجمممع  ،كانمم  تركيمما املممة النىفممة

ما كان بهذه النىفة من م خذ منقاط ضمعف  ،    ل مس مين تح  راية العقيد 

ا يمممما  االومممخعمار ميمممما  م يممماب ال ن كرهممما، ملك هممما كانممم  تقمممف ومممدًا م يعًممم

. رفا الس طان  بد الحميد ين يفرط فمو شمبر ممن ير  ف سمطين نيةالصهيا

صممه مبعضممها ما بمىيممين الج يهمما، الذهبيممة، بعضممها لشن، مقممد جمما ل يهمماا

 ين يفرط فو شبر ير  من ف سطين ل يهاا. ل دملة، ملكن الرجل يب 

 تطر  الع مانية الخركية:

ة، مبخمم مر ثممم جمماء كمممال يتمماتاره الممذي انخصممر بقمما  المسمم مين مممن ناحيمم

الح فاء من ناحية يخر،، فقد كاناا يخ ازلان له ميخراجعمان ضنهمم يع ممان ينمه 

مكسمممب ل  مممرب. مانخهممم  الحمممرب معهمممم، مكانممم  ال خيجمممة أل ممماء النىفمممة 
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ا وىمية، مأل اء الشريعة ا وىمية، مأل اء الخع يم ا وىمو، مأل ماء الخقاليمد 

 كان  تكخب بها ال  ة الخركية. ا وىمية، مأل اء الحرم  العربية الخو

حخمم  الخقاليممد يل اهمما، ال يسممم   نسممان ين ي ممبس الطربمماش مهممذه حريممة 

شنصية، ال يسمم  الممري  ين ت مبس الحجماب مهمذه حريمة شنصمية مفريضمة 

ب مة م مامممة مهمذه حريممة  اي يمة، ال يسمم  لشممي  ين يمشمو فمو الشممارع ي مبس ج 

 .شنصية

خقاليمد اضج بيمة مالقماانين اضج بيمة، حخم  مهكذا فرض  الع مانية الخركيمة ال

الخممو بقيمم  فممو كثيممر مممن بممىا المسمم مين تمثممل الجانممب  - اضحمماال الشنصممية

المممزماأ مالطمممىق مالميمممرا  ...  ا ومممىمو الشمممر و فمممو ال احيمممة القانانيمممة

 لم تبق فو تركيا ل مس مين. - ماضور  مهذه اضشياء

ر  الطىق، وا، ب ر  تعدا الزمجا،، ح  ين الذكر ماضنثم  فمو الميمرا ، ح 

يجيممز ل مسمم مة ين تخممزمأ ب يممر المسمم م! اضمممار القطعيممة الخممو ال تجمماز فممو 

ا وى  بحال من اضحماال مالمع اممة ممن المدين بالضمرمر  ينكرتهما الع مانيمة 

 الخركية، فهو   مانية مرتد  من غير شك.

 مبررا، فر  الع مانية فو بىانا:

الخركيمممة ماقفهممما  يصمممدرما تقريمممًرا قمممالاا فيمممه مممما بمممماذا بمممرر، الع مانيمممة 

خىصممخه: أن الحيمما  مخ يممر  مالممدنيا مخطممار  ما نسممان يخ يممر مممن مقمم  ألمم  

 خمممر، ملكمممن المممدين مالشمممريعة ثابخمممة، مال يمكمممن ين نعممماله الحيممما  المخ يمممر  

المخطار  بشريعة ثابخة جامد ، ملهذا ي ب و ين يظل الدين بمين ا نسمان مربمه، 

الحيما  بقماانين يضمعها ال ماش ضنفسمهم، يم يسمخارامنها ميقخبسمانها  مين تحكمم
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 من غيرهم، مبهذا تمضو الحيا !

هل هذه قضمية صمحيحة  ال، ليسم  الحيما  ك هما مخ يمر ، مليسم  الشمريعة 

ك ها ثابخة، القضيخان خاطئخان. الحيا  فيها جزء ثاب  مجمزء مخ يمر، ما نسمان 

فيمه جمزء ثابم  مجمزء مخ يمر، فالمد ا   فيه جزء ثاب  مجزء مخ يمر، مالكمان

 بأن الحيا  مالدنيا مالكان ك ه مخ ير ا ا  غير مس مة مغير صحيحة.

نحممن فممو هممذا الكممان ه مماه يشممياء ثابخممة ال تخ يممر: الشمممس مالقمممر مال جمما  

ماضر  مو ن هللا فو الكان، همذه يشمياء نعميش   يهما م ماش   يهما يجمداانا 

لس ين، ملكمن ه ماه يشمياء تخ يمر: ه ماه يرا  م اش   يها ال اش م ذ  ال  ا

خضراء تخصحر مه اه يرا  صمحرامية تنضمر، ه ماه جمزء ت شمأ مجمزر 

فيهما يشمياء ثابخمة  ه اه يشياء مخ يمر ، أنمما جماهر الكمان ثابم . الحيما  تذهب،

 ما نسان فيه يشياء ثابخة ميشياء مخ ير . ميشياء مخ ير ،

ما ي بسه، ت يمر ومك ه، ت يمر، معارفمه، ا نسان ت ير، ت ير ما يأك ه، ت ير 

ت يممر، ياما، وممىحه مياما، طبنممه، بعممد ين كممان يضممع الشمموء   مم  ال ممار 

، مبعمد «الباتكماز»، مبعمد ذلمك صم ع همذا الماقمد «مابمار كماز»مباشر  ص ع 

ذلممك صمم ع الماقممد الكهربممائو. ملكممن ا نسممان همما ا نسممان، ال زال يأكممل، مال 

زال يشرب، مال زال يحخماأ ألم  الطعما  مألم  الشمراب، مال زال كمما قمال هللا 

ال  ت ُعةةة}تعمممال   ا :  ةةةا و  ى  إن َّ ل ةةةك  أ الَّ ت ُوةةةوع  فنيذ  ال  أ نَّةةةك  ال  ت  ُ و   118ر  ةةةا و  ةةةُؤاْ فنيذ  م 

ج   يي ال تشممعر باقممد  الشمممس مالحممر، الجمماع مالعممري  [119، 118]طممه:  ت ُضةةح 

 مالظمأ مالضح  هذه يشياء ثابخة، حاجا، ا نسان اضواوية هو هو.

 ا  محمااء ...  م ذ كان  البشرية يور  ماحد  ممن رجمل ماممري  ميمالاهمما
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ُم ن  و  }ميمالاهما، قخل ابن  ا  الشرير يخاه الطيب النيمر:  اه    ٱُتةُ  : ل ةُيذن ب ةأ  ٱُبن ةُ  ء 

ا ف عُقُب ن    ب ا قُُرب ان  ن إنُٱ ق رَّ  َّ ةنُ بنٱُلح  ةا من ةرن ق ةال  ۡل  ُقعُل نَّةك ق ق ةال  إننَّم  ةن  ٱُۡل خ  ل ةُم يُع ق بَّةُ  من ا و  هنم  ةدن  أ ح 

ةةين   ةةن  ٱُلُمعَّقن ُ من ةة 27ي ع ق بَّةةُ  ٱَّللَّ ُ  لنع قُ ل ةةئنۢن ب ا  ةةا  أ ن ةة۠ا طت  إنل ةة َّ ي ةةد  ي  إنل ُيةةك  عُل ننةة  م  ةةٖا ي ةةدن بنب اسن

ةاُف ٱ  إنن ن   أ خ 
بَّ ۡلن ُقعُل ك ق ةين  َّللَّ  ر  ل من ةُن  28ٱُلع   ةك  ف ع ُلةو   من إنُثمن أ  بنةإنُثمن  و  يةدُ أ   ت بُةو  إنن نة   أُرن

ُساْ 
ز    لنك  ج 

ٱ   َّن ٱلنَّارنه و  ين   أ ُصح   لنمن
: ُت  29ٱل َّ  يهن ف ق  ل هُ  ف ط وَّ ةن  ۥ ن ُلُاهُۥ ق ُع   أ خن ِ  من ع ل هُۥ ف أ ُصب 

ين   ةةرن ان
. مبعممد ين قخ ممه لممم يكممن يعممر  ممماذا يصمم ع بهممذه [30 - 27]المائممد :  ٱُلخ  

الجثة، حخ  بع  هللا له غرابًا يع مه. مهذا اليل     ين هذا هما يمل ميم  فمو 

ةُ  فنة  ٱُۡل ُرضن لن ف ب ع    }الخاري ، لم يعر  مي  قبل ذلك  ا ي ُبح  اب  َُر   ُ ۥ ك ُيةف  ي ةهُ يُرن ٱَّللَّ

يهن  ة  أ خن ي س ُوء  رن  ، ا ن ال اش يعرفان كيف ينفمان  ثمار الجثم ،[31]المائد :  يُو  

 مكيف يضعان مح اال، كيمامية فخزيل  ثار الجثة تماًما.

واليب ا نسان ملكن ا نسان ها ا نسان، ال زال قابيمل مهابيمل، يتطار، 

زال ا نسمان  الفضمي ة مالرذي مة، الزالم   زال النير مالشر يخصمار ان، ال ال

 الظالم المعخد، ما نسان الطيب المسخس م، جاهر ا نسان لم يخ ير.

اطب  بما شئ ، اركب ما شئ ، اركب رج يك، يم اركب حمماًرا، يم اابمة، 

يم اركمممب ومممفي ة شمممرا ية، يم ركمممب ومممفي ة بناريمممة، يم اركمممب السممميار  يم 

 ا نسان ها ها.الطائر  يم الصارمل، ين  ين ، جاهر 

فالمممذين يز ممممان ين الحيممما  مخ يمممر ، كمممأنهم ياهمان ممما ين جممماهر الحيممما  

 مجاهر ا نسان مجار الكان مخ ير ال، الجاهر ثاب ، الخ يمر فمو اضغمرا 

 فو الخفاصيل، يما الجاهر يما الحقيقة فهو هو....  فو الصار... 
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 الشريعة بين الثاب  مالخ ير:

مخطممار  مين الشممريعة ثابخممة مجامممد  مال تقبممل فقضممية ين الحيمما  مخ يممر  م

 يقالان. الخ ير مالخطار، قضية خاطئة تماًما، مليس اضمر كما

العقيممد  ثابخممة ضن هللا ماحممد، مال يمكممن ين يكممان اث ممين بعممد ذلممك يم ثىثممة، 

ه مماه مىئكممة هلل ماجمماامن هممذه حقيقممة ال تخ يممر، ه مماه يمما   خممر هممذه حقيقممة 

 ثابخة.

 فيها اائرتان:اما الشريعة ف

اائممر  ال تقبممل الخجديممد مال الخطممار مال الخ ييممر، مهممذه الخممو ثبخمم  يحكامهمما 

ب صاب قطعية الثبما، قطعيمة الداللمة. مهمو كمما ق م  لكمم ممن قبمل محمدما  

جدًا مق ي ة جدًا، ملك ها مهمة جدًا جدًا، لماذا  ضنها تمثل ثااب  اضمة، الثاابم  

ز النممرمأ   يهمما بحممال مممن اضحمماال، هممذه الخممو ال يجمماز اخخراقهمما مال يجمما

 اائر .

 مه اه اائر  ماوعة تقبل الخجديد، متقبل االجخهاا، متقبل الخطار.

 من  اامل السعة مالمرمنة فو شريعة ا وى :

 مد  ل سمعة مالمرمنمة يلفم   لممن يجل هذا نقال:  ن الشمريعة فيهما  اامم

 ، من هذه العاامل:(216)فيها كخابًا من قديم

                                        

، طبعة اار الصمحا  ل  شمر « اامل السعة مالمرمنة فو الشريعة ا وىمية»  اانه:  (216)

 بعد ذلك مكخبة مهبة بالقاهر . (، ثم طبعخه 1985 -هـ 1406 ا  )
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 العام  اۡلول:

ين هللا لم يقيد ال اش ب صاب فو كل شوء، بل ه اه يمار ليس فيهما نمش 

قمم ، تركهمما هللا  عممع م طقممة فممراف تشممريعو لمميس فيهمما يمممر مال نهممو وممميخها 

ما أحة  هللا فة  كعابةه فذةو »: (217)يخذنا من الحدي  الشريف «العفا»م طقة 

اقبلوا مةةن هللا حةةالل  ومةةا حةةر  فذةةو حةةرا   ومةةا سةةلت :نةةه فذةةو :لةةو  فةة

بُّةك  }ثم تمى قمال هللا تعمال :  «:افيعه  فإ  هللا لم يلن ليناج هيئتا ةا ك ةا   ر  م  و 

ةي    ال  ي نا ةج}، هللا ال ي سم : [65]مممريم:  ا ن ان ب نةة  و  ةة ُّ ر  ، تممره هممذه [52]طممه:   الَّ ي ضن

اضشياء قصدًا لخكان  فمًاا، نم هما باجخهاانما فمو ضماء ال صماب المحكممة، 

بالقياش   م  الم صماب، بالعممل بالمصم حة المروم ة، بالعممل باالوخحسمان، 

 بمرا ا  العر ، باالوخصحاب، بكذا بكذا، هكذا يموع هللا   ي ا.

إ  هللا حةدا »يقمال:  «اضربعمين ال اميمة»فو الحدي  ا خمر ممن اضحماا  

ال تضةةيعوها  وحةةر  أهةةياء فةةال ء فةةحةةدوهتا فةةال تععةةدوها  وفةةرض أهةةيا

ا  وسةةةلت :ةةةن أهةةةياء رحمةةةة بلةةةم َيةةةر ناةةةيا  فةةةال تبحثةةةوا تنعذلوهةةة

اء رحمة من هللا تعال ، فهذه م طقمة مخرمكمة ي. وك   ن هذه اضش(218)«:نذا

 ليس فيها يمر مال نهو.

يشمياء تركهمما هللا تعممال  ل ما، مخصاًصمما اضشممياء الخمو تخ يممر بخ يممر الزمممان 

                                        

(، مالحماكم 7/55) «مجممع الزمائمد»رماه البزار مرجاله ثقا،، كما قمال الهيثممو فمو  (217)

 اامممل السممعة »(، مقممال: صممحي  ا ومم اا ممافقممه الممذهبو. 2/375) «المسممخدره»فممو 

 (. 12ل قرضامي )ب  «مالمرمنة فو الشريعة ا وىمية

محسم ه قب مه يبما بكمر السممعانو فمو , «اضربعين»رماه الدارقط و محس ه ال امي فو  (218)

 ااممل السمعة ». «جامع الع ا  مالحكم»مقال بي ه ابن رجب فو  «أو ااه»مفو  «يماليه»

 (.11ل قرضامي )ب  «مالمرمنة فو الشريعة ا وىمية
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ا ااريمة ماضشمياء  مالمكان ما نسان، ال تكاا تجمد فيهما نصاًصما. ا جمراءا،

 السياوية تجد فيها نصاًصا محدما ، مالباقو مخرمه الجخهاا ال اش.

 هذا يمل  امل من  اامل السعة مالمرمنة فو الشريعة ا وىمية.

 والعام  الثان :

ين اضشممياء الخممو نممش   يهمما القممر ن مالسمم ة كثيممًرا ممما يكممان المم ش   يهمما 

ا قا مد ، يقمرر فيهما مبمدي، ثمم يخمره بطريق أجمالو، يضمع فيهم...  بطريق ك و

الخفاصمميل الجخهمماا المسمم مين حسممب الزمممان مالمكممان مالحممال، كممما فممو قضممية 

أ مُ }الشار،، هللا قرر الشار،:  ى  ب ُيةن ُذُم و  ه ةاونرُ }، [38]الشمار،:  ُرهُُم ُهور  هُُم و 

همم ممن  ، ملكن كيف تكان الشار،  من المسخشار [159] ل  مران:  فن  ٱُۡل ُمرن 

العقمد  مكيمف ننخمارهم  لمم يفصمل هللا فمو همذا، يهل الشار،، يم يهمل الحمل م

ضنممه لمما يلزم مما بصممار  مفصمم ة مممن الشممار، ضصممبح  شممرً ا ثابخًمما ألمم  يمما  

القيامممة، ملكممن هللا يجمممل فممو هممذا متممره الخفصمميل الجخهاانمما، رحمممة م ممه ب مما، 

 مفضًى م ه   ي ا.

 رمنة فو الشريعة ا وىمية.الم امل من  اامل السعة م هذا ييًضا

 العام  الثال :

 امممل ثالمم : ين ممما نممش هللا   يممه بخفصمميل نممش   يممه فممو يغ ممب اضحيممان 

ب صاب فيها مرمنة، تحخمل تعدا االجخهااا، ماخخى  اضفها  مالخفسميرا،، 

لجع هما ك هما نصاًصما قاطعمة فمو ثباتهما مااللخهما. ملك مه   مز مجمل ملا شاء 

جعمممل همممذه ال صممماب فيهممما الحقيقمممة مفيهممما المجممماز، مفيهممما المط مممق مالمقيمممد 

مالناب مالعما ، مالم طماق مالمفهما ، ممما يفهمم با شمار  ممما يفهمم بالعبمار  
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أل   خره، حخ  تخسع الشريعة الخمخى  اضفهما  مالعقمال، ماخمخى  اضزممان 

 .تعال عصار، ماخخى  البيئا، ماضحاال، فهذه رحمة من هللا مال

ملهذا تعمدا، الممذاهب مت ا م  المشمارب ماخخ فم  الممدارش الفقهيمة، مما 

بين يثري يقال باضثر، مما بين ظاهري يأخمذ بالظماهر، ممما بمين قياومو يأخمذ 

 بالريي، مما بين مقاصدي يأخذ بالمقاصد، اتسع  الشريعة لذلك.

ريعة ا وممىمية بممىا الحضممارا، القديمممة، اخ مم  بممىا فممارش ماخ مم  الشمم

مبىا الرم  مبىا الشا  مبمىا مصمر مشممال يفريقيما، ملمم يضمق ذر هما بمأي 

حااثة من الحااا  مال بأي ماقعة ممن الاقمائع. بمل كمان فقها هما قماارين   م  

ين يضممعاا لكممل مشممك ة حممًى ملكممل ااء اماء مممن صمميدلية الشممريعة نفسممها، ال 

 اوخيراا من غيرها.ب

 فهذه ييًضا من  اامل السعة مالمرمنة.

 العام  الرابل:

ممممن  ااممممل السمممعة مالمرمنمممة: ين الشمممريعة فيهممما يشمممياء ضمقممما، السمممعة 

 ماالخخيار، ميشياء ضمقا، الضرمر  ماالضطرار.

الضمرمرا، فيبمي  فيهما المحظمارا،، هللا تعمال  فمو يربمع   ا وى  يرا م

ةنن }يكل المحرما،   مد الضمرمر :  يا، من كخابه يبا   ال  َ ُية ٱُضةُطرَّ ف م  ٖٖ و  ر  ب ةا

ةةاٖه ف ةةال   إنُثةةم  : ل ُيةةهنه إن َّ ٱ َ لُةةور  :  ةةيٌم َّللَّ   حن ةةٍة  ،[173]البقممر :   رَّ ُخم ص  ةةنن ٱُضةةُطرَّ فنةة  م  }ف م 

ُثٖم ف إن َّ ٱَ يُ  ن اننٖف إ ن َ لُور  ر  ُمع و  يم  َّللَّ   حن نن } ،[3]المائمد :   رَّ ةاٖه ف م  ال  :  ٖٖ و  ُير  ب ا
 َ ٱُضُطرَّ 

َ لُةةور   بَّةةك   ةةيم  ف ةةإن َّ ر  حن ةةنن } ،[145]اضنعمما :   رَّ ةةاٖه ف ةةإن َّ ٱف م  ال  :  ٖٖ و  ُيةةر  ب ةةا
 َ َّللَّ  ٱُضةةُطرَّ 

يم   َ لُور   حن  .[115]ال حل:   رَّ
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مه اه ضرمرا، تعخري الفرا مضرمرا، تعخري المجخممع، ميحكما  همذه 

 وىمو الثري العريا.مفص ة فو يحكا  فقه ا ا 

 العام  الخام :

مه اه  امل خامس: مها ما قرره المحققان ممن   مماء اضممة: ين الفخما، 

رحممه ر  مالحمال. مهمذا مما ذكمره ابمن القميم عتخ ير بخ ير الزمان مالمكان مال

، مما ذكره قب ه العىمة شهاب المدين القرافمو الممالكو، مذكمره بعمد  ىممة هللا 

 خرين ابن  ابدين، مذكره الكثيرمن.الح فية المخأ

مقد ذكر، لكم ما قاله ابن تمية حي ما مر   م  جما مة ممن الخخمار يشمربان 

صممحابه: يمما ي ممداء هللا تشممربان النمممر ي  النبائمم   يالنمممر، فقممال لهممم بعمما 

فقال: ا هم فمإن هللا أنمما حمر  النممر ضنهما تصمد  من ذكمر هللا م من الصمى ، 

فمو ومكرهم  «خ ميهم»وفك الدماء منهب اضماال!  مه الء تصدهم النمر  ن

 ملهاهم، أذا صحصحاا قخ اا ال اش منهباا يماالهم.

انظر كيف نظر أل  مقصد الشريعة، مكيف مجد ين ه الء ي ب و ين ي فخماا 

بأمر  خر غير اضمر العمااي. يمكمن ين تخمره صماحب الم كمر   م  م كمره أذا 

مي ظم م ه ن كرا. هذا مما ي ب مو ل ما ين  خف  ين يأتو بم كر يشد من هذا الم كر

 نع مه.

العىمممة ا ممما  ابممن يبممو زيممد القيرمانممو مممن يئمممة المالكيممة صمماحب كخمماب 

المشممهار ، اتنممذ بيخًمما فممو طممر  المدي ممة ماتنممذ لممه ك بًمما ل حراوممة،  «الروممالة»

فزاره بعا الع ماء فقالاا: يما يبما محممد، كيمف تخنمذ ك بًما مينم  تع مم ين مالًكما 

يكره اقخ اء الكىب  فقال: لا كان مالمك فمو زمان ما التنمذ اومدًا  هللا   ه رضو
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 ضاريًا! نحن فو زمن قل فيه اضمن مينا  فيه ال اش.

جاممد  ثابخمة.  - كمما يقمال هم الء - فهذه ك ها تمدل ا   م  ين الشمريعة ليسم 

 ال، الشريعة فيها قاب ية ل مرمنة مالخطار مالخ ير.

  ين  مضه ه فو مح ه، فالع ماء المجخهدمن قماارمن   أذا فخ  باب االجخهاا

 يص عاا طبًا لكل ياماء ال اش ميمراضهم من صيدلية الشريعة.

 فهذا ما قاله ه الء الذين يرااما ين يبررما الع مانية.

 هل ا وى  اين مثالو ال يص   ل خطبيق !

الو م خمممرمن يرااما ين يبمممررما الع مانيمممة فقمممالاا:  مممن ا ومممى  ايمممن مثممم

مشريعخه شريعة مثالية، ال تص   ل خطبيق فو الااقمع، ملمذلك لمم نجمد الشمريعة 

بمل فمو  همد يبمو بكمر م ممر فقم ، ميبما  بق  أال فو  هد الن فاء الراشدين،ط  

 م مر هذا كان ف خة ال تخكرر! ،بكر  اش فو النىفة و خين منصف

ومى  لميس هكذا يقال ه الء، مهمذا كمذب   م  الخماري  م  م  ا ومى . ا 

شريعة مثالية مح قمة فمو النيمال، ال، ا ومى  ايمن ماقعمو يشمرع لإلنسمان ممن 

 (219)«سةا:ة وسةا:ة»حي  هما أنسمان، يقمال ال بمو   يمه الصمى  مالسمى : 

ين  ٱُصةط ل ُين ا ثُمَّ أ ُو }يع و وا ة لق بك موا ة لربك، مالقر ن يقال:  ع  َّ  ٱلَّ ن ُثن ا ٱُللن ر 

ن ةةاق  ب اهن ةةُن :ن ن من تن بنةةإنُٱ ن ٱَّللَّ ُير    بنةةٱُلخ 
ةةابنَُّۢ ةةُنُذُم س  من ةةد  و  ُقع صن ةةُنُذم مُّ من ةةهۦن و  ةةالنم  ل نن ُلان  َ ةةُنُذُم   ف من

، مكل ه الء من اضمة المصطفا ، حخ  الظمالم ل فسمه لمم ينمرأ ممن [32]فاطر: 

                                        

والة ي نلاة  بيةدا  لةو »: صم   هللا   يمه موم م  جزء من حدي  ح ظ ة، مفيه يقمال  (219)

تدومو  :لج ما تلونةو  :نةدي  وفة  الة كر  لصةافحعلم المالئلةة  :لةج فرهةلم  وفة  

 (.2750) «الخابة»رماه مس م فو  «ۡرقلم  وللن يا حن لة سا:ة وسا:ة  ثال  مرات
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 اضمة.

ا وممى  يشممرع ل  مماش جميعًمما، يشممرع لإلنسممان العممالو الممذي همما ي  مم  مممن 

لإلنسمان الاوم ، ملإلنسمن المذي هما امن القا مد ، يرا مو الجميمع، القا مد ، م

يرا و ين ال اش مسخايا، منخ فة. ممن يجل هذا شرع العقابا، ضنه يع م ينمه 

ويكان ه اه يناش منطئان، ممن يجل هذا يبا  الضرمرا،، مممن يجمل همذا 

ضمبان جعل يحكاًما لإلنسان أذا يكره، ماحاكًما لإلنسان أذا غضب، كطمىق ال 

 مغير ذلك.

الشريعة ا وىمية شريعة ماقعية بكل مع   الك مة، تجمع بمين ال ظمر  ألم  

المثالية مال ظمر  ألم  الااقمع، تماازن بمين همذا ماازنمة ال يقمدر   يهما أال خمالق 

 ا نسان مماهب الحيا ، هللا ها الذي مضع هذا ال ظا  المخاازن ل  اش.

طبيممق هممذا لمميس صممحيًحا، الشممريعة ا مما، ين الشممريعة مثاليممة ال تصمم   ل خ

موممع  المنطئممين مالمصمميبين، ماضغ يمماء مالفقممراء، مالحكمما  مالمحكممامين، 

مالرجمممال مال سممماء، مالمجخمعممما، الحضمممارية مالمجخمعممما، البدميمممة، مومممع  

ه الء جميعًا بأحكامها مقاا دها، مهو القاا د الااومعة المرنمة الخمو مضمعها 

ال ضمرر مال ...  المشمقة تج مب الخيسمير...  هافقهاء هذه اضمة: اضمار بمقاصد

يخحمممل الضممرر ...  يخحمممل الضممرر اضانمم  لممدفع الضممرر اض  مم ...  ضممرار

ال ي مزال الضممرر بالضمرر يم ال ي ممزال الضممرر ...  النماب لممدفع الضمرر العمما 

 يا  ك ها.حبضرر مث ه يم يكبر م ه. قاا د تسع ال

ة مثاليممة هممذا لمميس صممحيًحا، الممذين يقالممان: أن الشممريعة ا وممىمية شممريع

، مهممذا حكممم  اضمممة خممىل اث مم  (%100يعة ماقعيممة مائممة فممو المائممة )الشممر
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 شممر قرنًمما   مم  اضقممل قبممل ين يممدخل االوممخعمار بممىا المسمم مين. هممل كممان 

 ك القرمن شريعة غير هذه الشريعة ل مس مين خىل ت 

مسم مين المذين موائر حكا  ال !يقالان: لم تطبق أال فو  هد يبو بكر م مر  

يتماا ممن بعمدهما همل مجمد يحمد مم هم رفما الشمريعة  ال يمكمن، لما فعمل ذلممك 

لكان مرتدًا ملنرمأ ال اش   يه. القانان الذي كان يحمخكم أليمه الجميمع ميحكمم 

بمه القضمما  فممو العممالم ا وممىمو ك ممه هما الشممريعة ا وممىمية، مهمما الممذي كممان 

ن قضممية: زماأ يم طممىق يم يفخممو   مم  يومماش المفخممان. حي ممما يقممع لإلنسمما

ميرا  يم معام ة مالية أل  من كان يذهب ال ماش  كمماناا يمذهبان ألم  المفخمو 

 ميسألانه. فالشريعة تحكم اضفراا متحكم المجخمع.

الشممريعة ا وممىمية كانمم  هممو الحاكمممة خممىل هممذه الفخممر  ثممم هممم يممذكرمن 

 ا.الحكا  المس مين كأنهم ك هم ظ مة مط ا ، ليس هذا صحيحً 

 شبها، حال تارين ا ا وىمو:

نمه رجمل انحمر   من وم ن الراشمدين، ضن ما أنحن نقال  ن معاميمة ممثًى: 

ل    و بن يبمو طالمب، منحمن حي مما نحاكممه أنحاكمه أل   مر بن النطاب م

 أل  ه الء نجد: ينه قز  يما  ه الء العمالقة.

الحكما ، ملما  ملكن لا نظرنا أليه بال سبة لم اه  صمره لاجمدناه ممن ي مدل

لم يكن كذلك ما ت ازل له أما  ج يل مثل الحسن بمن   مو المذي ذهمب مقمال لمه: 

فيممما رماه  صمم   هللا   يممه مومم م  يت ممازل لممك  ممن النىفممة، مقممد قممال ال بممو 

ابنةة  هةة ا سةةيد  ولعةة  هللا أ  يصةةلِ بةةه بةةين فئعةةين مةةن »: (220)البنمماري

                                        

فو كخاب فضمائل الصمحابة بماب: م اقمب  رضو هللا   ه ن يبو بكر   «صحيحه»فو  (220)
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 .«المالمين

مل وممف  - الخمماري  المحرفممة لمما كممان معاميممة بالسمماء الممذي تصمماره كخممب

تارين مما فيممه تحريممف كثيممر ممسمم  كثيممر ميحخمماأ ألمم  كخابخممه مممن جديممد بممأقى  

 .برضو هللا   هما ت ازل له الحسن بن   و  - م م ة

ه اه يناش صمارما همارمن الرشميد مكأنمه رجمل خى مة مفجمار، ممع ينمه 

بثىثمائمة  مالم  كان ي زم  اًما ميحه  اًما، مفو العا  الذي ال يحمه فيمه يبعم 

يحجان     نفقخه، مكان رجًى أذا م من بكم . مامخمد، الدملمة ا ومىمية فمو 

 صممره مب  مم  اضمأ فممو العممالم مالحضممار . هممل يمكممن ين تب ممغ الدملممة هممذا 

المب غ من رجل يصفانه كأنه رجل لها ملعمب مخى مة، همذا ك مه ممن تزييمف 

 .(221)الخاري 

يمثمال:  مماا المدين زنكمو ماب مه نمار المدين ثم لماذا ال يذكر ه الء العمالقة 

محماا الشيهد مت ميذه صى  المدين اضيمابو  لمماذا ال يمذكرمن المظفمر وميف 

الممذي  (222)«يمرانممك زيممب»الممدين قطممز مالظمماهر بيبممرش  ملممماذا ال يممذكرمن 

حكم خمسين  اًما فو اله د، مكان مثااًل ل حاكم الراشد، ممع ينمه كمان م ًكما ممن 

                                                                                             

 (.3629ب رقم )هللا   ه رضوالحسن مالحسين 

را الشممي  القرضممامي   مم  ا ممامي مممن اا مماا بممأن تارين مما ا وممىمو تمماري  مظ ممم،  (221)

مم مماء بممالظ م مالجممار مالعسممف، مالميممل  ممن حممدما هللا، مالبعممد  ممن الشممار، مالعممدل؛ 

طبعمممة اار الشمممرمق بالقممماهر ،  «تارين ممما المفخمممر،   يمممه»فكخممب شمممين ا كخابمممه الممخمممع: 

 ف يراجع ضهميخه.

تحم   رحممه هللا انظر فو الخعريف به مما كخبمه يايمب الفقهماء الشمي    مو الط طمامي  (222)

( ط. 220 - 210)ب  «رجمال ممن الخماري »، فو كخاب «بقية الن فاء الراشدين»  اان 

 اار الفكر بدمشق.
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كمان ال يأكمل أال ممن كخابمة يمده، مكمان خطمه جمميًى فكمان يكخمب ي ظم الم ماه 

 المصاحف بن  يد 

لممماذا يصممارمن ل مما تارين مما   مم  ينممه ظ ممما، بعضممها فمماق بعمما  هممذا 

الخمماري  ظممل محكاًممما بالشممريعة ا وممىمية، حخمم  الحجمماأ الثقفممو   مم  ظ مممه 

يجممدمه مجبرمتممه مط يانممه حي ممما يخممذ ج ممااه رجممًى فممو مقابممل ابممن  ممم لممه لممم 

نمه ج م  جمان أفا خق اه، ممقف الرجل يما  الحجاأ يسأله فيم ا خق    قال له: 

 من   ر   شيرتو فأخذ، بسببه. قال له الحجاأ: يما ومع  قال الشا ر:

 جانيممك مممن يج ممو   يممك مقممد

 

تعد، الصحا  مبماره الجمرب 

(223) 

 

 ملمممرب ممممأخاذ بمممذنب  شمممير 

 

 منجمما المقممار  صمماحب الممذنب

قال الرجل: ملك و ييها اضمير ومع  هللا تعال  قال غير ذلمك. قمال: ميحمك  

ةا إن َّ ل ةهُ }مماذا قال هللا  قال: قال     لسان ياوف حي ما قالاا لمه  من يخيمه:  ۥ  أ ب 

ا  ا ك بنير  ةننين  ف ُخ ُ ه ُيخ  ةن  ٱُلُمُحان ك  من ى   إننَّا ن ر 
ل ان هُۥ ق د ن ا م  ن  78 أ ح  ع ةاٱ  ٱَّللَّ  أ   نَُّأُخة   إنالَّ ق ةال  م 

لنُمو    ا لَّ    ند اُۥ  إننَّا  إنٱ  ع ن ا :ن ع   ُدن ا م  ج  لحجماأ: صمدق هللا . فقمال ا[79، 78]ياوف:  م ن و 

 مكذب الشا ر، خ اا وبيل الرجل.

الحجاأ ي ح و يما  ال ش ا لهو! مما كمان فمو همذه اضممة يحمد يجمر    م  

ممن ...  ل المدنياجمه اه من ي حمر  ممن يين يعطل يحكا  هللا  ىنية، أنما كان 

من يجل قرابة، يمما الشمريعة فكانم  همو الحكمم مالمرجمع المذي ...  يجل الها،

 يرجع أليه الجميع.

ميقال بعا الع مانيين: كيف تريدمن ل ا ين نحكم بالشريعة ا ومىمية فمو 

                                        

 .«القرضامي»يع و: اضجرب قد يعدي الس يم.  (223)
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 صر تره ال اش فيمه المدين  نحمن فمو  صمر الع مم ملسم ا فمو  صمر المدين، 

تحرر من الدين ف ها مارتقم  ميصمب  يحكمم نفسمه بقماانين مضمعية، ال رب 

 ف ماذا ال نق د ال رب حخ  نرتقو مث ه 

منقال له الء: أن ال رب له اي ه مل ا اي  ا، لس ا  بيمدًا ل  مرب حخم  نق مده، 

نحممن ل مما اي  مما مميراث مما مشممريعخ ا، ال ممرب لمميس   ممده شممريعة مثممل شممريعخ ا. 

حكًمما مسمخبدًا ظالًمما، مقفماا ممع الجهمل ضمد الع مم، ال رب حكمه رجمال المدين 

ممع الظ م ضد العدل، ممع االقطاع ضد العمال. ملكن المسمجد غيمر الك يسمة، 

ما وممى  غيممر المسمميحية، م  ممماء ا وممى  غيممر رجممال الكه مما، ال صممار،، 

 ف ماذا تطبقان   ي ا ما طبقه يملئك  نحن شوء غير ه الء.

بيمدًا ل  مرب حخم  يحكمم   ي ما تارينمه، تارين ما لس ا يور، ل  رب ملس ا  

 «العصمار الاومط  المظ ممة»تاري  مشرق، العصمار الخمو يسممانها   مدهم 

همو العصمار الذهبيممة   مدنا، يقم مما فيهما حضممار  الع مم ما يمممان ماملمة العممدل 

 ما حسان، مك ا واا  العالم لعد  قرمن.

الع مانيممة  مممماذا مراء ممماذا   ممد همم الء الممذين يريممدمن ين يفرضمماا   ي مما 

الع مانية  مماذا كسب  الدمل الخو حكمخها الع مانية  مهللا ما كسب  شميئًا ضنهما 

 قهر، شعابها مال زال  تقهرها.

 الع مانية مالحرية الدي ية:

نهممم أممماذا بممين حممزب الرفمماه ا وممىمو فممو تركيمما مبممين الع مممانيين ه مماه  

نشممأها الشممعب ي  المممدارش القر نيممة يريممدمن ين ي  مماا المممدارش القر نيممة!  ال

يمالاهم مب اتهم القر ن، مه الء يريدمن أل اء هذه الممدارش! مما  ه اه ليع ماا
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الذي يم لمكم ييهما الع ممانيان  مما المذي يضميركم ممن همذا اضممر  ييهما الجميش 

ُ قُة ُ }الع مانو فو تركيا، ما الذي يضايقك فو ين يحفمن الالمد يم الب م :   ُهةو  ٱَّللَّ

دٌ أ   دُ  1ح  ُ ٱلصَّم  ل ُم يُول ُد  2ٱَّللَّ ل ُم ي لُ  3ل ُم ي لنُد و  دُ ن لَّهُ و  ا أ ح    ![4 - 1]ا خىب:  ۥ ُكلُوت

يريدمن أل اء المدارش القر نية مهو با ال ، يريدمن أل ماء معاهمد اضئممة 

مالنطبمماء يم تق يصممها، يريممدمن ين ال تطالممب الحكامممة بإ طمماء حممق المممري  

 «الم مو جمب»المس مة فو لمبس الحجماب! الممري  المخبرجمة لهما حمق ين ت مبس 

همذا ممن  مين تعري الصدر مالظهر مالساقين مالذرا ين ضن «الميكرمجب»م

الحرية الشنصية، مليس من الحرية الشنصية ين ت طمو الممري  شمعرها! همذا 

  جيب.

ممماذا تريممد الع مانيممة فممو بممىا المسمم مين  تريممد ين تقهممر المسمم م   مم  ممما ال 

 يريد.

الممري   ،تجعمل الحجماب جريممة (224)بعا البىا الع مانية فو شمال يفريقيا

ال يجماز لهما ين تمدخل المدرومة، المحجبة ترتكب جريممة أذا لبسم  الحجماب، 

ال يجاز لها ين تدخل الجامعة، ال يجاز لهما ين ت ظمف فمو الحكاممة، ال يجماز 

 لها ين تدخل مسخشف  ل عىأ يم ل االا  أال أذا خ ع  حجابها!

 هذه هو الع مانية.

أنها تقهر ال اش، متقخل حرية اضفراا، مهم يمد ان ينهمم ا ما  الحريمة. ييمن 

                                        

الدملة هو تانس: مقد  ر، فضي ة الشي  ال ظا  الع مانو فو همذه الدملمة، فمو كخابمه:  (224)

طبعمة يندلسمية ل  شمر  «الخطر  الع مانو فو مااجهة ا ومى  ... نمماذأ تركيما متمانس»

 مالخازيع. الم صار . مصر.
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يريممدمن حريممة الكفممر ال حريممة الفكممر، حريممة الفسمماق ال حريممة الحريممة  أنهممم 

 الحقاق، حرية ا لحاا مالط يان ال حرية ا نسان.

 هذا ما يريده ه الء.

صممى  فممو المسمماجد. لبعمما همم الء يعخبممرمن الصممى  جريمممة مخصاًصمما ا

ت ممك الممبىا ينهممم كمماناا يممذهبان ليصمم اا الفجممر فممو  حممدث و بعمما الشممباب فممو

جممال اضمممن يمسممكان بهممم! قممالاا: فخرك مما الصممى  فممو المسممجد المسممجد فكممان ر

مص ي ا فو بيات ا، فكاناا يخط عان أل  البيا،   مد الفجمر، فمإذا يضموء ال مار 

همذا البيم ،    د يذان الفجر  رفاا ين ه اه من يص و، فاضعاا  ىممة   م 

 ممضع فو القائمة الساااء!

: همل اضوئ ة الخو ي سأل   همايكان من   دما يخقد  يحدهم ل عمل فو مظيفة 

تحافن     الص اا، النمس ! فمماذا يقمال ا نسمان المحمافن  أن يجماب بم عم 

 فسخكان نقطة واااء له.

ه الء هم الذين حرماا تعدا الزمجا، ميباحاا الزنا كمما قمال شمين ا الشمي  

 بد الح يم محماا فو محاضمر  لمه ه ما فمو المعهمد المدي و م مذ حماالو ثىثمين 

ين امريتمه كبيمر  حدث و يحد ا خما  فمو ب مد ممن شممال يفريقيما ، قال: (225)و ة

فممو السممن فخممزمأ امممري  يرم ممة بعقممد شممر و غيممر ماثممق، فقممدم  شممكا، ألمم  

الشرطة ين فىنًا هذا خالف القانان تمزمأ اممري    م  امريتمه. مفعمًى   ممل لمه 

الاا لمه: يمما كمين مض ب  مها يدخل   د همذه الممري ، مي خمذ ل خحقيمق معمه، مقم

                                        

انظممر: ، «فخاميممه»فممو  رحمممه هللا كممما ذكرهمما بخفاصممي ها الشممي   بممد الح مميم محممماا  (225)

 الجزء الثانو. طبعة اار المعار  بمصر.  «فخام، ا ما   بد الح يم محماا»
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  م  ين القانان ي حر  ميم ع تعمدا الزمجما،  قمال لهمم: نعمم ي  مم همذا، قمالاا 

لممه: ف ممماذا تنممالف القممانان متخممزمأ هممذه المممري   قممال لهممم: ممممن قممال لكممم أنهمما 

امريتو  هذه  شيقخو. قالاا له: نحن  وفان ك ا نظ ها امري  لك، يط قاا ومرا  

 الرجل!!

اا مما حمر  هللا، يح ماا الزنما مهما ممن كبمائر ا ثمم حرمماا مما يحمل هللا ميح م

س  مالفااحش:  ش ة  و  حن
. حرمماا تعمدا الزمجما، [32]ا ومراء:   ا ء  س بنيال  }إننَّهُۥ ك ا   ف  

الن ممميى،  المممذي يحخممماأ أليمممه الرجمممل متحخممماأ أليمممه الممممري ، ميبممماحاا تعمممدا

الحمرا   ملمماذا مالعشيقا،! لماذا ال يخزمأ الرجل ممن ثانيمة بمدل ين يفكمر فمو 

 ال تخزمأ المري  من رجل مخزمأ بدل ين تعيش حياتها ب ير رجل 

 جريمة فصل الدين  ن السياوة:

ماذا فعمل هم الء باضممة أال ينهمم قهرمهما  قهمرما اضممة محرماهما ممن همذا 

 . ز مجل باهلل ...  الدافع الدي و، حرماها من ص خها بالدين

ما ة من ا ورائي يين، مقمال لهمم: يفام  ج (226)كان يحد ر واء الازراء

أن ا نفصمل بمين المدين مالقاميمة مالحيما  مالسياومة، فمى تقما  وياومخ ا   م  يي 

 مرتكزا، اي ية.

فقا  يحدهم مقال له: يما ومياا  رئميس المازراء، لكمم ين تفع ماا فمو ايم كم مما 

الخمممارا  مالشمممعب »يم  «المممدين مالشمممعب مالممماطن»شمممئخم، يمممما نحمممن فع مممدنا 

                                        

ها رئيس مزراء مصر فو  هد السااا، ا. مصطف  خ يل، انظر تفصيل الحااثة فو  (226)

ل ممدكخار ياوممف القرضممامي. طبعممة مكخبممة  «ا وممى  مالع مانيممة ... مجًهمما لاجممه»كخمماب 

 مهبة بالقاهر . 
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  دهم هذه اضقانيم الثىثة، هذا مما يفع مه ا ومرائي يان. همم يريمدمن . «مالاطن

ين تكان معركخهم قائمة     يواش اي و، منحمن نريمد ين نفمرف معركخ ما ممن 

 كل مع   اي و.

 ف يخحاكماا أل  الشعاب:

أذا كماناا يخ  مان بالديمقراطيمة ميقالمان نحمن  - أن ا ند ا ه الء الع مانيين

ين يحخكمماا ألم  الشمعب فمو اومخفخاء حمر  - ن بحمق الشمعبايمقراطيان منم م

نزيه ميمرما: مماذا تريمد شمعاب يمخ ما العربيمة ما ومىمية  همل تريمد الشمريعة 

ا وممىمية يم الع مانيممة  هممل تريممد شممرع هللا يم قممانان نمماب يان  نريممد اوممخفخاء 

 صريًحا ل ر، مع من تكان اضمة 

مممع ...    يممه الصممى  مالسممى  مممع محمممد...  مممة مممع شممرع هللاموممخكان اض

القر ن الكريم، ملن تكان يبمدًا ممع القماانين اضج بيمة مال اضنظممة اضج بيمة مال 

 المفاهيم اضج بية.

وممخظل اضمممة مسخمسممكة بهايخهمما ال تخ ممازل   همما، مع  ممة ينهمما مممع ا وممى  

ةنُ } وى  ملإلوى ، مهذا ما ي ب و ين ي الو بمه كمل مسم م: امب م  ةُن ق ةُوال   و  أ ُحا 

ن  ٱُلُمُالنمن  ق ال  إننَّنن  من ا و  لنح  : من   ص   ن و  مَّن ه : ا  إنل ج ٱَّللَّ  .[33]فص  :   ين  م ن

 خسائر يمخ ا من مراء الع مانية:

بشريعخها، مين تطالمب بمذلك، مين ...  نحن ند ا يمخ ا أل  ين تخمسك بدي ها

ين، مرحمم هللا ا مما  مالمك المذي تصر   يمه، فمى نجما  لهمذه اضممة أال بهمذا المد

، ممما صم   يملهما أال «ال يص    خمر همذه اضممة أال بمما صم   بمه يملهما»قال: 

 .ص   هللا   يه مو م  بكخاب هللا مبس ة روال هللا 
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مقد جرب ما االومخيراا ممن الشمرق ماالومخيراا ممن ال مرب، جرب ما االقخبماش 

مالية ال يبراليممة المممأخاذ  مممن مممن اليمممين ماالقخبمماش مممن اليسممار، جرب مما الريومم

ال ممرب، مجرب مما االشممخراكية الثاريممة المممأخاذ  مممن الشممرق، فممما يغ مم    مما 

 ال يبرالية مال االشخراكية.

مال حقق ما محمد  وياومية، ...  ما حقق ما رخماء اقخصماايًا، مال حقق ما ازاهماًرا

زل ممن نكسمة مال حقق ا تماوًكا يخىقيًا، مال حقق ا نصًرا  سمكريًا، مال زل ما ن م

ِصممر   مم   «نخ يمماها»ألمم  نكسممة ألمم  اليمما ، كممل مممد  ننسممر يممما  أوممرائيل،  م 

 ماقفه منحن ن ه  مراءه، نشحذ، نخسال.

 !   يي يمة هذه

ييها الع مانيان، ماذا ص عخم بهذه اضممة  خمربخم جاانيمة همذه اضممة، خمربخم 

  مز  مكراممةنفاوها مضمائرها. نريد ين نرتفع ب فاش هذه اضمة لخكمان يممة 

يممة جهمماا منضمال، ال تبممع نفسمها مال شممرفها، مال مط هما مال قطعممة ير  ... 

 من ايارها بم ك المشرق مالم رب.

ييها الع مانيان الضعفاء المسخهي ان بكل قيمة مبكمل فضمي ة، ا ماا مكمانكم 

ل يركم، ال تص حان لهمذه اضممة، يفسمدتم   يهما كمل شموء، ا ماا لهما الفرصمة 

  .لخجرب ا وى

لممماذا تقفممان فممو مجممه ا وممى   ال تريممدمن لإلوممى  ين يحكممم ال بطريقممة 

ايمقراطية كما فو الجزائر، مال بانقىب يبيا كمما فمو السمااان. تريمدمن ين 

تقفاا ضد كل املة تع ن الشمريعة كمما مقفمخم يمما  السمااان، مكمما تقفمان اليما  

 يما  حزب الرفاه ا وىمو.
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، مين تقاا، مين تخباي مكانخها تح  الشممس، ملمن نحن نريد ضمخ ا ين تساا

تفعممل ذلممك أال تحمم  ظممىل الممدين متحمم  لممااء ا وممى  متحمم  حكممم الشممريعة، 

 ين يأتو.ال بد  بد ين يأتو، مهذا قانان هللا مال

أنهممم يحمماملان ين ياقفمماا زحممف الخمماري ، أنهممم يحمماملان ين ياقفمماا ط مماع 

وم ن هللا، مهيهما، ين يسمخطيع يحمد ين ال هار، أنهم ي اطحان المري  مياقفان 

ةد  لنُاةنَّتن }ياقف و ن هللا، ضن و ن هللا ماضية مال يمكن ين ياقفها يحمد  ف ل ةن ت ون

ن ت ُحةةونيالت  ةةد  لنُاةةنَّتن ٱَّللَّ ل ةةن ت ون ق و  يال  ن ت ُبةةدن مُ }، [43]فمماطر:  ٱَّللَّ يذن ةةنُرن عنن ةةا فنةة  ٱُۡل ف ةةا ن س  اي    ء 

عَّج   ُم ح  ذن فن   أ نلُان يدٌ  و  ب نك  أ نَّةهُۥ : ل ةج  ُكة  ن ه ةُ ٖء ه ةذن  أ و  ل ُم ي ُلفن بنر 
ۗ
َُّّ  ي ع ب يَّن  ل ُذُم أ نَّهُ ٱُلح 

 .[53]فص  : 

لممو ملكمم، فاوممخ فرمه أنمه همما ال فممار  قمال قممالو همذا، ماوممخ فر هللا تعمال ي

 الرحيم، ماا اه يسخجب لكم.

 النطبة الثانية:

الجمعة وا ة أجابة ال ياافقها  بمد مسم م يسمأل يما بعد، فقد مرا ين فو يا  

 ب له، ملع ها تكان هذه السا ة.يهللا تعال  فيها خيًرا أال اوخج

ال هم يص   ل ما اي  ما المذي هما  صممة يمرنما، ميصم   ل ما انيانما الخمو فيهما 

معاش ا، ميص   ل ا يخرت ا الخمو أليهما معاانما، ماجعمل الحيما  زيماا  ل ما فمو كمل 

الما، راحة ل ا من كل شر. ال هم اجعمل يام ما خيمًرا ممن يمسم ا، خير، ماجعل 

ماجعمل غمدنا خيمًرا مممن يام ما، ميحسمن  اقبخ ما فممو اضممار ك هما، ميجرنما مممن 

 خزي الدنيا م ذاب ا خر .

ال هم أنا نسألك العفا مالعافية فو اي  ا مانيانا، ميه ي ما ميماال ما، ال همم اومخر 
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 ا من بين ييدي ا ممن خ ف ا، م ن ييمان ا م من  ارات ا، م من رم ات ا، ماحفظ

شمائ  ا ممن فاق ا، منعاذ بك ين ن خال من تحخ ما. ال همم يجممع ك ممة همذه اضممة 

جهماا اومها   م  المحبمة، منياتهما   م  ال    الهد،، مق ابها   م  الخقم ، منف

 فو وبي ك، م زائمها      مل النير مخير العمل.

 ممداء ا وممى ، ال هممم انصممرنا   مم  اليهمماا ال هممم انصممرنا   مم  ي ممدائك ي

المعخممدين ال مماارين، ال هممم انصممرنا   مم  المماث يين المخعصممبين، انصممرنا   مم  

انصرنا   م  الط ما  مانصرنا     المىحد  الجاحدين، مالص يبيين الحاقدين، 

مفمل  ،الجبارين، مانصرنا     جميع ي دائك ي داء الدين، ال هم را   ا كيمدهم

 م أنا نجع ك فو نحارهم منعاذ بك من شرمرهم.حدهم، ال ه

مهمماز  اضحممزاب،  ال هممم م ممزل الكخمماب ممجممري السممحاب موممريع الحسمماب

اهممز  ي ممداءنا مي ممداءه مانصممرنا   مميهم يمما رب العممالمين. ال هممم ييممد أخات مما 

المجاهدين فمو ومبي ك، ال همم ييمد أخات ما فمو ف سمطين ملب مان، مييمد أخات ما فمو 

ييمد أخات ما فمو كمل مكمان، مخمذ بأيمدي أخات ما الممخح مين كشمير مالسمااان، م

مالمضطهدين مالمعخق ين، ال هم يفكمك بقاتمك يومرهم ماجبمر برحمخمك كسمرهم 

 متال بع ايخك يمرهم.

 ال هم اجعل هذا الب د  م ا مطمئ ًا، وناء رخاء، موائر بىا المس مين.

بَّن ا } ةب  ر  ين  س  ننن ا ٱلَّ ن ُخو   ن إن لنُر ل ن ا و 
َُ ين  ٱ ةال   ل نلَّة ن َن ال  ت ُوع ةُ  فنة  قُلُوبنن ةا  نن و  يم   قُون ا بنةٱُإن

بَّن ا  إننَّ  نُواْ ر  ام  ُءوف  ء  يٌم ك  ر  حن  .[10]الحشر:   رَّ

بَّن ةا } ٱنُصةةُرن ا : ل ةج ٱُلق ةةُو ن ر  ن ا و  ث ب نةةُت أ ُقةد ام  ن ةا و  اف ن ا فنةة   أ ُمرن إنُسةر  ةةُر ل ن ةا ٱُنُوب ن ةةا و  لن
َُ ٱ

لنرن   .[147] ل  مران:  ين  ٱُلل  
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ةةلُّو   :  إن َّ } بمماا هللا: يقممال هللا تعممال :  ئنل ع ةةهُۥ يُص 
ل    م  ين  ل ةةج ٱَّللَّ  و  ةةا ٱلَّةة ن نه ي   أ يُّذ  ٱلنَّبنةة  

ا  س ل نُمواْ ت ُالنيمت لُّواْ : ل ُيهن و  نُواْ ص  ام   .[56]اضحزاب:  ء 

مالخمابعين  ال هم ص و مو م      بده مروالك محمد، م     له مصمحبه

 لهم بإحسان أل  يا  الدين.

أ قنمن } ة  ت ُنذ ج  : نن ٱُلل  و  ل و   إن َّ ٱلصَّ
ة ق ل و  ُ ي ُعل ةُم حُ ٱلصَّ ٱَّللَّ ن أ ُكب ُرۗ و  ُكُر ٱَّللَّ ل  ن ٱُلُمنل رنۗ و  ش ا ءن و 

ا ت ُصن عُو     .[45]الع كبا،:  م 

* * * 
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(15) 

 الشي  محمد ال زالو

 (227) الم مجاهد مجدا

 اضمل : النطبة

 يما بعد: فيا ييها ا خا  المس مان:

 شنصياته  «االتجاه المعاكس»كيف ينخار مدير برنامه 

فو يا  الثىثاء الماضمو ممن همذا اضومباع الم صمر  يذا م  ق ما  الجزيمر  

 ،الجما مما، ا وممىمية :ح قممة  ممن «االتجمماه المعمماكس»فممو برنامجهمما الشممهير 

ميحممد الممذين ي خمممان ألمم   ، يممين المخبجحممينمكممان طرفهمما يحممد الع مممانيين الىاي

ا فكثيمرً   مال ياري كيف ينخار مدير البرنامه شنصياته ،الجما ا، ا وىمية

المذين ال ي عرفمان أال  ،ما جاء بالذين يمث مان ا ومى  ممن همذا الطمراز ال ريمب

مفقمه  ،م مد  فقمه الااقمع ،مقصر العقمل مالخفكيمر ،مطال ال سان ،بطال ال  ِح 

 .  الحقيقوا وى

مال اليمما   ،كممما اخخممار الطممر  ا خممر مممن هممذا ال مماع الممذي ال يرجمما هللا

ا خممر، مال يعخممر  لإلوممى  بقيمممة مال بمرجعيممة، هممذا ل وممف ممما حممد  فممو 

برنامه االتجاه المعاكس فو يا  الثىثاء الماضو، مممما وممع اه فمو الخع يقما، 

كانم   ،مداخ ة همو فمو الااقمع يقما، الممداخى، ميصمابها ،    هذا البرنامه

                                        

من ذي القعد  وم ة  25بالدمحة، فو يا  الجمعة  « مر بن النطاب»يلقي  فو مسجد  (227)

  .1999من مارش و ة  12هـ الماا  1419
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مممن اضل  بممد هللا ينممس مممن ل ممدن الممذي قممال لصمماحب البرنممامه: لقممد يوممأ، 

فممو الطممر  الع مممانو مفممو الطممر  ا وممىمو،  ،االخخيممار فممو كممى الطممرفين

بمممل هممما رجمممل اوخئصمممالو يعمممااي  ،فمممالطر  الع ممممانو ال يمثمممل الديمقراطيمممة

فمممى ي ب مممو لمث مممه ين يمثمممل العقىنيمممة يم  ،اتمممه بكمممل قممما ميعمممااي ا  ،ا ومممى 

 .يم غير ذلك ،يم الحرية ،الديمقراطية

يمثمل الحركما، ا ومىمية لميس م هما فمو شموء فهما بمه مكذلك الذي جئم  

ر  ،رجل يفخ  بجااز قخل الرجل يمه ميباه، يحد الجزائمريين قخمل يممه ميبماه فبمر 

همم الء يخك  ممان بك مم  الصممحابة،  ،قخمماا يبمما  - هممذا الرجممل ذم ال حيممة الطاي ممة

ر البيمان فمو جمااز قخمل »ميصمدر فخما، فمو ذلمك  ،قخل الرجل ضمه ميبيمه ،فبر 

ر قخمممل بعممما المممد ا  ا ومممىميين فمممو أ...  «الاالمممدان مال سممماان لممم ، كمممما بمممر 

هذه الجما ا، الخو ظهمر، مت خسمب ألم   ،الجزائر، الشي  محمد وعيد مغيره

مال  ،المابقا، مالحماقا، ماال خداءا، مما ال يقب مه ايمن مارتكب  من ،ا وى 

مال خ مق مال  مر  مال قمانان، يبما قخماا  همذا  ،مال نقمل مال شمرع ،يقب ه  قل

ر قخل الشي  محممد ومعيد ر فمو فخمااه قخمل الرجمل ضممه ميبيمه، همذا  ،بر  كمما بمر 

 .ل وف ما حد 

   مانو مخطر  يهاجم الشي  ال زالو:

ينمه  :ره هذا الشنش الع مانو الخانسو اومه الشماب ِو همذاممن ي جب ما ذك

أن ال زالمو المذي كمان  :مقال ،هاجم شين ا الشي  محمد ال زالو مهاجم و معه

هما المذي بمذر  ؛يريش جامعة اضمير  بد القماار يم يمديرها ممن ال احيمة الع ميمة

مل امره ،بذمر الخطر  مالع ف فو الجزائر مهمذا  ،مجاء القرضامي بعده فكم 

فمثممل همم الء  ،اافخممراء   مم  الحممق مالخمماري ، مممما ك مم  يريممد ين ي يممره الخفاتًمم
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ا : نقمماب هم بممما قممال هللا تعممال  م  ةةل   لُةةو   ق ةةالُواْ س  ذن ۡ ب ُذُم ٱُلو   ةةا إنٱ ا خ  ، [62]الفرقممان:  }و 

عُواْ } ةةمن إنٱ ا س  ل ُلةةو  لُن ةةا و  ق ةةالُواْ ل ن ةةا  أ ُ:م   ُضةةواْ : ُنةةهُ و  ٌم : ل ةةُيلُُم ال  ٱللَُّ ةةو  أ ُ:ر  ةةل   لُُلةةُم س  ُم أ ُ:م  

لنين   ذن كان يمالنما ين نسمك   من همذا الجاهمل اضحممق،  [55]القصمش:  ن ُبع  ن  ٱُلو  

المعمااي لإلومى  بصمراحة متمبج ، مالممذي يمدافع  من الع مانيمة الىاي يمة بكممل 

مقاحممة، مالممذي يهمماجم ا وممى  مشممريعخه بكممل صممراحة، ميقممال: لممم يعممد فممو 

مكممان لخطبيممق الشممريعة، هممذا كممان يملمم  ب مما ين نسممك    ممه، لمماال ين  صممرنا 

 بعا ا خا  اتص اا بو، ميلحاا   و ين يتحد .

ا ين ما خصاًصم ،هما تطاملمه   م  الشمي  ال زالمو :مالذي حدانو ين يتحد 

الشممي  ف، رحمممه هللا فممو هممذه اضيمما  فممو الممذكر، الرابعممة لافمما  الشممي  ال زالممو 

فممذكر، الشممي  ال زالممو  ،يي م ممذ ييمما  ،الخاوممع مممن مممارشال زالممو تممافو فممو 

مين نمممذما  مممن حرماتمممه، ال يمكمممن ين  ،محقمممه   ي ممما يسمممخاجب ين نمممرا   مممه

 الشي  ال زالو مقمف  ممره ك مه ،ياصف الشي  ال زالو بالخطر  مال بالع ف

ميممد ا ألمم   ،يحممارب الخطممر  مالع ممف - ا فممو ومم ااته اضخيممر مخصاًصمم -

 .مأل  العقىنية ،اال خدال مالخسام 

 ص فان يعاايان الشي  ال زالو:

ملممذلك نجممد الممذين يعمماامن الشممي  ال زالممو صمم فين مممن ال مماش: أممما مممن 

المخشداين مالمخطرفين من ا وىميين، حخ  أن بعضهم قاب  و ياًما مقال لمو: 

 ما رييك فو ال زالو 

  ية.ق  : ال زالو حجة ا وى ، مها الذي مقف ضد الفىوفة مضد الباط

 قال: ال يوالك  ن هذا ال زالو القديم، أنما يوألك  ن ال زالو الجديد.
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ا  ممالم مممن كبممار   ممماء ا وممى ، ممممن كبممار الممد ا  الممذين مقفمماا ذق مم : همم

حياتهم، منذرما ينفسهم ل دفاع  من ا ومى ، مالاقما  فمو مجمه ي دائمه، مفمو 

 مجه الخيارا، الهدامة مالمض  ة.

 ه، ق  : بكفره ! قال: نعم بكفره مراته. ق  : لماذا قال: ملك ا نفخو بكفر

قال: ضنه را بعا اضحااي  فو البناري. ق  : مبرا حدي  فمو البنماري 

يم حديثين ينمرأ الرجمل ممن الم مة، لما كمان اضممر كمذلك لحكم ما بمالرا    م  

ا، ضنهممما را، بعممما اضحاايممم    ممم  رضمممو هللا   هممم ائشمممة ي  المممم م ين 

، ملك هما بحكمم ثقافخهما ص   هللا   يه موم م  معاها من ال بو الصحابة الذين و

قالمم : ال لمميس هممذا صممحيًحا، هممذا م مماقا لآليممة الكريمممة كممذا ملآليممة كممذا. 

صم   هللا   يمه فا نسان يكفر لا را الس ة ك ها، مقال: ال نأخذ  ن رومال هللا 

رجمل كخبمه مما ين يمم  الي، السم ة ليسم  مصمدًرا ل خشمريع مال ل خاجيمه، مو م  

، ميكخمب الرجمل فقمه السمير  صم   هللا   يمه موم م  باضحااي   ن رومال هللا 

 صممم   هللا   يمممه موممم م  م ي مممه تخرقمممرق امعًممما، مهممما فمممو جممماار رومممال هللا 

 بالمدي ة.

يما الرجل الذي  اش مدافعًا  ن الس ة فمو كخبمه م من القمر ن، كيمف نحكمم 

الشي  ال زالو ممن المخشمداين، فالمذين   يه بالكفر  فانظرما أل  هذا الحد ي خ هم 

يهمماجمان الشممي  ال زالممو ميعاامنممه، أممما مممن همم الء المخشممداين الممذين ي غ قمم  

 قممالهم، مو ممج اا فممو ظممااهر بعمما اضلفمماظ، ملممم يفقهمماا الممدين، ملممم يفقهمماا 

 الحيا  هذا ص ف.
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 ص ف المخطرفين من الع مانيين:

الممذين يعمماامن ا وممى  مالصمم ف ا خممر هممم المخطرفممان مممن الع مممانيين، 

نفسممه، همم الء مممن ااخممل المسمم مين، مالقمما، اضخممر، المعاايممة لإلوممى  مممن 

 ...  الصهيانية مالص يبية مالاث ية، مالقا، المخربصة بهذا الدين مبأمخه

ه الء مقف ال زالو ضدهم فو كخب  مد ، مقمف ضمد الصمهيانية، ممقمف 

مة، مقف ضمد هم الء فمو ضد الص يبية، ممقف ضد الطااغي  الذين يذلاا اض

كخب شخ ، مفو الس اا، اضخير  مقف جهااه     محاربة الخطمر ، الخمدين 

اومخار »الزائف، مالخدين الم قماب الم  ماط، كخمب الشمي  ال زالمو اضخيمر : 

، «همما  اا يمة»، «مشمكى، فمو طريمق الحيما  ا ومىمية»، «الاحد  الثقافية

مسممخقبل الممد ا  فممو »، «المممر الحممق»، «الطريممق مممن ه مما»، «  ممل مياميممة»

ظمل  - م مدا ممن الكخمب - لم  همذه الكخمبأ...  «القرن النمامس  شمر الهجمري

الشممي  ال زالمممو ي بممدئ ميعيمممد، مهمممه ين يحمممارب هممذه ال ز مممة؛ نز ممة ال  ممما 

ممن الخمدين مالخطر  مالخشدا، مكان ي من: ين ا وى  ال ي ند  أال بهمذا ال ماع 

بمين الحكممة مالشمريعة، بمين المدين مالمدنيا، بمين ال قمل، الذي يجمع بين العقمل م

 السماء ماضر ، هكذا كان الشي  ال زالو.

 الع مانيان موياوة تجفيف الي ابيع:

ه الء هم المذين يعماامن الشمي  ال زالمو، مممن هم الء: همذا المحمامر المذي 

، فهمما محممامر مممن ا مما  االوخئصممال، مممن ا مما  «االتجمماه المعمماكس»كممان فممو 

الي ابيع، مهذه ف سفة تقما    يهما بعما المدمل، مهما مممن كخبماا  ف سفة تجفيف

فيها، هذه الف سفة تقا      تجفيف م مابع الخمدين الحقيقمو ا يجمابو فمو الخع ميم 

مالثقافة ما  مى ، يجمب ت قيمة م ماهه الخربيمة مالخع ميم فمو الممدارش مالمعاهمد 
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نصمممية مالك يممما،، ممممن الحضمممانة ألممم  الجامعمممة، ممممن كمممل شممموء ي شممم، الش

ا وىمية، المعخز  بدي ها، الماالية لربها مضمخها، ال يار    م  اي هما، ا ممر  

 بالمعرم ، مال اهية  ن الم كر.

فكل مما يخع مق بهمذه اضلماان ممن الثقافمة ت حمذ  مال تبقم  فمو م ماهه الخع ميم 

مالخربية، يي كى   ن اليهماا، مالخحمذير ممن اليهماا، م مدام  اليهماا، مخطمر 

ةنلُُم ي ب و ين ي حذ ، يي كى   ن مااال  غير المس مين  اليهاا لَُّذم م ن ن ي ع ةو  م  }و 

ُنُذُم  ي حذ ، يي كى   ن البطالمة ا ومىمية، مالاقما  فمو  [51]المائد :  ف إننَّهُۥ من

مجه الباطل، مالثار      الظ م ي ب مو ين ي حمذ ، يي كمى  ي شم، الشنصمية 

فو م اهه الخربية مالخع يم، همذا مما يريمده هم الء، المس مة ا يجابية ال مكان له 

مكمممذلك فمممو م ممماهه الثقافمممة ما  مممى ، فمممو الخ يفممماز يم فمممو ا ذا مممة، يم فمممو 

 الصحافة، ال ياجد مكان ل حدي   ن هذه المعانو.

 الع مانيان متمييع الحقائق:

لقد قري، مقااًل ضحدهم فو صحيفة اضهمرا  فمو القماهر  قمال فيمه: أن ما نريمد 

ن نع  م يمالانا مناشئخ ا: نسبية الحقمائق، ين الحقمائق نسمبية، لميس ه ماه حقيقمة ي

هللا »مط قة، أذا ك ا نقمال نحمن: هللا ماحمد، فه ماه ممن يقمال: ه ماه  لهمة ثىثمة 

ه اه من يقال بالاث ية، أذا ك ا نقال نحن: أن ه ماه  خمر  مج مة «. ثال  ثىثة

مليس ه اه ج ة مال نمار. أذا ك ما نحمن مناًرا، ه اه من يقال بخ او  اضرما ، 

نقممال ب بمما  محمممد، فه مماه مممن ال يمم من ب بمما  محمممد، كممل هممذه الحقممائق الخممو 

نعخبرهما نحممن حقممائق مط قممة، مال يجمماز االخممخى    يهمما، مال الخشممكيك فيهمما، 

همم الء يقالممان: هممو حقممائق نسممبية، حقممائق   ممدنا نحممن، مليسمم  حقممائق   ممد 

، مال يجمماز ين نعخبمر هممذه يشمياء ال كممى  فيهمما  خمرين، فممى يجماز ين نخعصممب
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مال جممدال فيهمما، هممذا ممما يقالممه همم الء، يريممدمن ين يجع مماا الممدين  جي ممة لي ممة 

يشك انها كيف يشماء، حخم  العقائمد اضواومية ي ب مو ين ت خمذ همذا المأخمذ   مد 

الطفممل المسمم م، مالخ ميممذ المسمم م، هممذا ممما يريممده ا مما  تجفيممف الي ممابيع فممو ثقافممة 

 مة متربيخها متع يمها مأ ىمها.اض

 موطية الشي  ال زالو ما خداله:

هذا الذي يهاجم الشي  ال زالو ميقال: أنه ها الذي بذر بمذمر الخطمر  فمو 

الجزائر، مفو جامعة اضمير  بد القماار، مفمو ت يفزيمان الجزائمر، بماهلل   ميكم 

اشممئة هممل يعقممل ين يكممل رئمميس جمهاريممة لرجممل ين يخممال  تاجيممه جامعممة ن

مهما  - بذر فيها الع مف  ييعقمل ين رئميس املمةييخاالها ليزرع فيها الخطر  م

يقال الشي  ال زالو: نريد ين تع  م شمباب ا ومى  الصمحي   - الشاذلو بن جديد

بعيممدًا  ممن تسمميب المخسمميبين، متطممر  المخطممرفين، هممو يعقممل ين رئمميس املممة 

عقل، ييعقل هذا ! همذا ال يعقمل أنسانًا يبذر الع ف مالخطر  فو ب ده، يهذا من ال

 يبدًا.

الشي  ال زالمو كمان معرمفًما باومطيخه ما خدالمه متسمامحه م قىنيخمه، ملما 

خرأ  ن الاوطية ياًما فإنما ينرأ   ها فو اتجاه العقىنيمة، ماتجماه الخسمام  

مالخساهل مالخيسير، فكيف ي خ هم الشي  ال زالو بأنه هما المذي بمذر الخطمر ، ال 

تحد   ن نفسو ضكمل مشاار الشمي  ال زالمو فمو بمذر بمذمر الع مف يريد ين ي

مالخطممر  فممو الجزائممر، بممالعكس الشممي  ال زالممو كانمم  مهمخممه فممو الجزائممر 

مقاممة الخطر  مهذا، ما ذكره فو كخبه ينه الق  مما القم  ممن المخطمرفين فمو 

  المم كة حي ما كان فو جامعة ي  القر،، مه ا فو قطر حي مما  ماش بي  ما ثمى

ومم اا، فممو ك يممة الشممريعة فممو جامعممة قطممر مك مم   ميممدها فممو ذلممك الاقمم ، 
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مما قاوم  ممن المخشمداين  زائر مقد بق  فيها خمس و اا، قاو مكذلك فو الج

مالمخطمممرفين، مكمممان مهمخمممه: ين يبمممذر بمممذمر اال خمممدال مالخسمممام ، مالحممماار 

 بالعقل، الفكر مع الشرع مال قل، هكذا كان الشي  ال زالو.

الشمي  ال زالممو مخطرفًما ممما ا خمه الممبىا العربيمة ما وممىمية أليهمما، لما كممان 

ه ا فو رمضمان ألم  قطمر، مكمان يمد   ألم  الكايم ،  فو كل و ة  كان يد 

ألمم  السممعااية، مقممد نممال جممائز  الم ممك فيصممل العالميممة لندمممة  مكممان يممد  

« الج ااريمممة»ا ومممى ، مقمممد مافممماه اضجمممل حي مممما كمممان ممممد اا فمممو مهرجمممان 

ابه ممما يصممابه حي ممما ومممع ممما ي ممال ا وممى ، مقممد كممان الرجممل ي ممخفا ميصمم

انخفاًضا حي ما يسمع يي ك ممة تممس ا ومى ، ي ضمب ميمزير زير  ال يم ، مال 

يقف فو مجهه يي يحد حي ما ي ضب ا ومى ، همذه ال ضمبة اضخيمر  يجهمز، 

، فممما، مكأنممما السمميف فممو يممده، ممما، مهمما شمماهر ومميفه فممو رحمممه هللا   يممه 

 المعركة ل دفاع  ن ا وى ،  اش  مره لإلوى .

 ال زالو نصير المسخضعفين:

 ممماش الشمممي  ال زالمممو م مممذ  رف ممماه شمممابًا صممم يًرا مخنرًجممما فمممو اضزهمممر 

الشريف، يكخب بق مه، مينطب ب سانه، يدافع  ن الطبقما، الضمعيفة الكااحمة، 

مهمما « اكيةا وممى  مالم مماهه االشممخر»ال زلمم  يذكممر ك ماتممه فممو مقدمممة كخابممه 

يممد ا الفقممراء مالمسخضممعفين، ميقممال: يمما ضممحايا الفقممر مالجمماع مالحرمممان: 

ه بُّاا، أن الشفاه الخو تأمر بإذاللكم يجب ين ت قش، مأن اضمضاع الظالمة الخمو 

تجخاحكم يجب ين ت قصم ، مأن الفمراف المذي خمامر بطمانكم ميفئمدتكم يجمب ين 

خه أل  اضبد.  ت زا  غ م 
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هممذا همما ال زالممو نصممير المسخضممعفين فممو اضر  مممن يمل يمما ، نصممير 

مقمد را فيمه « ممن ه ما نع مم»المري  الخو ظ مها ال ماش، ممن يمائمل كخبمه كخماب: 

    الشي  خالمد محممد خالمد مكمان صمديقًا لمه، ملك مه حي مما ر ه انحمر   من 

فيمه  مفيمه هماجم الحكمم ا ومىمو، مهماجم« ممن ه ما نبمدي»الجاا  مكخمب كخابمه 

لم . مقمف الشمي  ال زالمو أ. .. العدالمة ا ومىمية، مومماها اشمخراكية الصمدقا،

يممرا   يممه، ميبممين خطممأه، ميممذكر الصممااب، فممالحق يحممق ين يخبممع، مال ي ب ممو 

 لإلنسان ين ينا  فو هللا لامة الئم.

 جهاا ال زالو ضد االوخبداا السياوو:

حمن فمو معخقمل الطمار مقف الشي  ال زالو ضد الط يمان ماالومخبداا، ك ما ن

(، مكان يحاضرنا ي قو   ي ا محاضرا، فمو ماقمف ا ومى  ممن 1949و ة )

االوخبداا السياوو، منحن فو المعخقل، لم ينف ين يخجسمس   ي ما مخجسسمان، 

مين ي قممل ذل نمماق ان، ميقممال: أن هممذا كممى  ضممد الحكامممة، لممم يبممال بممذلك، 

 وممى  ماالوممخبداا ا»مظهمر، بعممد ذلممك هممذه المحاضممرا، ظهمر، فممو كخمماب 

 «.السياوو

 من هم   دا  الشي  ال زالو :

مقف الشي  ال زالو طال  مره م اايًا با صمى ، م اايًما بالخجديمد، م اًهما 

أ مُ }بالشار، الخو ي ب و ين تكان يواش الحيا  ا وىمية  ى  ب ُيةن ُذُم و   ُرهُُم ُهةور 

مقامًمممما ل ط يمممان ماالومممخبداا ييممما كمممان مصمممدره، م اايًممما باحمممد   [38]الشمممار،: 

مب بمه المسم مان فمو  المس مين فو العالم، هكذا كان الشي  ال زالمو، ملمذلك رح 

يقطار اضر  مشارقها مم اربها، يي ما ذهمب الشمي  ال زالمو رحمب بمه ا ما  

مما ا وى ، م  ماء ا ومى  فمو كمل مكمان، فكيمف يقمال هم الء  من ال زالمو 
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بمممبعا يبيممما، ممممن يبيممما، ايممماان  رحممممه هللا  قمممالاه، كمممان ال زالمممو يخمثمممل

 يقال:« الحماوة»

 لقمممد زاانمممو حبًممما ل فسمممو ين مممو

 

ب ممميا ألممم  كمممل اممممرئ غيمممر 

 طائممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل

 

 مأنمممو شممممقو  بال ئممما  مال تممممر،

 

 شممممقيًا بهممممم أال كممممريم الشمممممائل

أنممو ب مميا ألمم  كممل امممرئ غيممر طائممل، لمميس لممه طممال مال فضممل، مكممان  

يحكو ما يقاله بعا الس ف: حسبك نصًرا: ين خصمك يحارب هللا مروماله، 

المممذين يناصممممان الشمممي  ال زالمممو ممممن هممم الء الع ممممانيين مالىاي يمممين أنمممما 

يحمماربان هللا مرومماله، ميقفممان ضممد الشممي  ال زالممو، ضنممه مقممف مممدافعًا  ممن 

م يهمن ياًمما، لم ،  من ايمن هللا، م من وم ة رومال هللا، م من كخماب هللا، ا وى

 ملم ي  ِق السى  ياًما، بل ظل مصابًرا مرابًطا مثابًرا أل   خر رمق فو حياته.

أن ا يا ييها ا خا  اضحبمة نعجمب لهم الء ال ماش المخطماملين، المذين يم كمان 

ا ماه ممة، همم الء ال مماش يلسمم ة طاي ممة، ميم كممان  قممااًل قصممير، ميم كممان همممم

الممذين يرضممنان ل  ممرب، مل ثقافممة ال ربيممة، ملخيممارا، الخ ريممب، ميهمماجمان 

الد ا  اضصىء الذين يريدمن لهذه اضمة ين تسخمسك بالعرم  الاثق ، ين تبقم  

    الصراط المسخقيم، صراط الذين ينعم هللا   يهم، غيمر الم ضماب   ميهم، 

طاملين بالباطمل المذي يقفمان فمو مجمه الجبمال مال الضالين، نعجب له الء المخ

 الشم، منقال لهم ما قاله الشا ر قديًما:

 يمما نمماط  الجبمممل العممالو لياه مممه

 

يشفق     المريش ال ت شمفق   م  

 الجبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل

 

لن تسخطيع ين تم ط  الجبمل، يشمفق   م  ريومك أذا نطحم  الجبمل، هم الء 

 ي اطحان الجبال، مال يمكن ين ي خصرما فو المعركة.
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 المسخقبل لإلوى :

نحن م م ان بأن ال د لهذا الدين، مالمسمخقبل لهمذا ا ومى ، مين همذه اضممة 

أل  خير فو جم خها، الصحا  ا ومىمية ظهمر، مال يمكمن ين تنممد جمذمتها، 

الشي  ال زالو قا  فو الجزائر مهيأ هللا له صحا   ظيمة، ال شك ينه كان يحمد 

الصممحا ، مالخممو يثمممر، ثمراتهمما، امخممد، اض مممد  الخممو ا خمممد،   يهمما هممذه 

ۡ ي نب ةةة  جممذمرها فممو اضر ، مبسممق  فرم همما فممو السممماء، ضنهمما كانمم    
ةةة  }ك لنم 

ر   ف ُرُ:ذ ا فن  ٱلاَّم  ةٖ ك ش و  ۡ ي نب ٍة أ ُصلُذ ا ث ابنت  و  ةا تُؤُ  24ا ءن   ب نذ  يننۢ بنإنُٱ ن ر   تن   أُكُل ذ ا ُك َّ حن

 .[25، 24]أبراهيم: 

فو الجزائر فو مثل صى  الجمعمة همذه، فيحضمر فمو المسمجد ك   يخطب 

 شمممرا، ا ال ، بعممما المسممماجد ممممن ثىثمممة يامار، تمخ ممم، اضامار الثىثمممة، 

مالسمماحا، حممال المسممجد، مالطرقمما، مالميممااين الم ايممة ألمم  المسممجد، حخمم  

تخعطل المااصى، صمحا  لمم ير لهما نظيمًرا، مكمان المفمرم  ين تم تو همذه 

، متحقمق يهمدافها، مين يم اي اخخيمار الشمعب ألم  ممن ينخمارهم الصحا  يك هما

مقفم  القما، المعاايمة لإلومى  ضمد همذه الصمحا ،  - ل ومف - الشعب، ملكن

مضممد نخائجهمما المفخرضممة، صمم اايق االنخنمماب يا، ألمم  اخخيممار مجما ممة مممن 

ال اش هذا ها حقهمم، الشمعب اخخمار فع يمه ين يخحممل المسمئالية، ملكمن هم الء 

جه الشعب، مقطعاا   يه اخخياره، قطعاا   يه الطريمق مقمالاا لمه: ممقفاا فو 

 ل خخيار، ين  لس  راشدًا، ين  فو حاجة ألم  مصماية، حي مما ين  لس  يهًى 

اخخار غير ا وىميين كان الشعب راشدًا، ف ما اخخار ا ومىميين كمان الشمعب 

طفًى، مكان الشعب فو حاجمة ألم  مصماية، هم الء يكي مان بكي مين، معماييرهم 

 مزامجة، ال يعرفان الحق الصحي ، مال العدل الصري .



 246 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 صحا  ماذا نريد ال

أن مما نعخقممد: ين ا وممى  قمماا  أن شمماء هللا، كممل ممما ن صمم  بممه يهممل ا وممى ، 

ما ا  ا وى : ين يحخكماا أل  الفهم الصحي  لإلومى ، يال تشم  هم الجزئيما، 

 مممن الك يممما،، مال يشممم  هم الشمممكل  مممن الجممماهر، مال تشممم  هم ال اافمممل  مممن 

  هم الصم ائر  من الفرائا، مال تشم  هم المكرمهما،  من المحرمما،، ال تشم

الكبممائر، ال يشمم  هم المنخ ممف فيممه  ممن المخفممق   يممه، نحممن فممو حاجممة ألمم  فهممم 

، نحمن يملم  ال ماش بالخسمام ، نحمن ال (228)صحي  لهذا الدين فو ظل الخسمام 

حارب ما، مأال فأيمدي ا مبسماطة لكمل ينعااي أال من يعااي ما، مال نحمارب أال ممن 

م ممن ومالم ا، منسمام  ممن ومامح ا مال ال اش مق اب ا مفخاحة لكمل ال ماش نسمال

ط فو ذر  من اي  ا، ال نبيع اي  ا بم ك المشرق مالم رب، همذا المدين يمانمة  نفر 

فو ي  اق ا، مقد ك ف ا هللا تعال  ين نقا      حراوة همذا المدين، م  م  حياطمة 

 هذا الدين أيمانًا به، ماتباً ا له، ما ا  أليه، مغير    م  حرماتمه، مجهمااًا فمو

 . ز مجل وبي ه، مو ظل كذلك حخ  ن ق  هللا 

 الشي  ال زالو يحد مجداي ا وى :

أماًمما ممن يئممة همذه اضممة،  رحممه هللا يا ييهما ا خما : كمان الشمي  ال زالمو 

اه  بماه محممد ال زالمو، محممد ال زالمو هما يكان ممن المجمداين لهمذا المدين، ومم 

اه يباه محم د ال زالو يحممد السمقا، يبماه اوممه: اومه، ليس لقبه ال زالو، بل وم 

نفحمة  - يم لهذا المالاا - الشي  يحمد السقا، لكن يباه يراا ين يكان لهذا الصبو

من ا ما  محمد بن محمد بن محممد ال زالمو يبما حاممد ال زالمو حجمة ا ومى  

                                        

انظر فو شر  هذه المطالب الخو ي اشد الشي  القرضامي الصحا  االلخزا  بها، كخابه  (228)

 القاهر . طبعة اار الشرمق ب« الصحا  ا وىمية من المراهقة أل  الرشد»الممخع: 
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اه محمد ال زالو تيم ا بهذا، مفعًى كان غزالو  صره، مكان يحمد  السابق، فسم 

صم   ن لهذا ا وى  فو القرن الرابمع  شمر الهجمري، كمما قمال ال بمو المجداي

إ  هللا يبعةة  لذةة ا اۡلمةةة :لةةج رأ  كةة  مائةةة سةةنة مةةن »: هللا   يممه مومم م  

فمو همذا الحمدي  ل جممع ملميس « من»ينا من ينصار ين  (229)«يوده لذا هينذا

ةنُ }تصم   ل فمرا متصم   ل جممع « من»ل مفرا،  ا م  ةلنح  ة   ص   ةن ٱ   : من ةٍر أ ُو م ن  أُنث ةج  ك 

 
ق ۡ ي نب ةةة  ة   ي ةةو  ن  ف ل نُُحيني نَّةةهُۥ ح  ُهةةو  ُمةةُؤمن ل ن ُوةةو  لُةةو   و  ةةانُواْ ي ُعم  ةةا ك  ةةنن م  هُم بنأ ُحا  ي نَُّذُم أ ُجةةر   زن

فأ مماا   يهمما الضمممير بممالجمع، ملممذلك الممذين يجممدامن الممدين هممم  [97]ال حممل: 

جما ة، جما ا، من ال اش، ملميس فمراًا ماحمدًا، مال شمك: ين الشمي  ال زالمو 

و خدمممة ا وممى ، متجديممد يحممد همم الء اضفممذاذ الممذين يوممهماا بجهممد مشممكار فمم

 ا وى .

الصمالحين،  : ين ي فر ل شمي  ال زالمو ميرحممه، ميخقب مه فموتعال نسأل هللا 

ميجزيه  مما قمد   لدي مه مضمطانمه مضمخمه خيمر مما يجمزي بمه الع مماء العمام ين 

مالد ا  الصااقين، مين يباء يملئك المخطماملان المخبجحمان بمإثمهم، ميجمزيهم 

 .(230)هللا بما يسخحقان، ال هم  مين

                                        

(، 4/522« )مسممممخدركه»(، مالحمممماكم فممممو 4270« )المىحممممم»رماه يبمممما ااما فممممو  (229)

(، م مزاه 599« )الصمحيحة»(، مذكمره اضلبمانو فمو 52« )الس ن ما ثمار»مالبيهقو فو 

ممن يجمل صمحا  »راجع تنريج ما ل حمدي  فمو كخاب ما «. الفخن»أل  يبو  مرم الدانو فو 

 ( ط. اار الشرمق. 11)ب« بالدنياراشد  تجدا الدين ... مت ها 

لمزيد ممن الخفصميل حمال ال زالمو مفقهمه م  ممه مجاانمب ممن حياتمه: انظمر مما كخبمه  (230)

« الشمي  ال زالمو كمما  رفخمه ... رح مة نصمف قمرن»الشي  القرضامي فو كخابمه الحافمل 

ا  طبع اار الشرمق بالقاهر ، مانظر كذلك: الرثاء المذي كخبمه الشمي  القرضمامي أبمان مفم

ل شمممي  القرضمممامي. طبعمممة: اار الفكمممر « فمممو مااع اض مممى »الشمممي  ال زالمممو، انظمممر: 

 المعاصر بدمشق مبيرم،. 
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 النطبة الثانية:

 الفخ ة:ضهل ف سطين من الخفرق م تحذير

مما يجمري ممن  - ميدي     ق بو -  خا  المس مان: يتابعيما بعد: فيا ييها ا

يحدا    م  ير  ف سمطين الحبيبمة، فأنما ممن يحمرب ال ماش   م  يال يااجمه 

الف سطي و الف سمطي و، ميال تمخمد يمد الف سمطي و ألم  يخيمه، ميال ياجمه السمى  

ألمم  صممدر ف سممطي و  خممر، ممما يحمماأ هممذا الب ممد الكممريم ألمم  ين تخحممد قممااه فممو 

ة ذلك االحخىل الصهيانو ال اشم، الذي يرامف ميمىمع ميكايمد، ميأخمذ مااجه

مال يعطو شيئًا، ميريد ه الء: ين يش  انا بعض ا بمبعا، ين يشم  انا بأنفسم ا 

ليسخفيدما من مراء النى  مالصمراع، همم الاحيمدمن الكاومبان مالمسمخفيدمن 

 ممممن صمممراع القممما، الف سمممطي ية بعضمممها ممممع بعممما، ميجمممب   ممم  أخات ممما

الف سطي يين ين يدركاا هذه الحقيقة، مما يظ ها ت يب   هم، فهو ال ت يمب  من 

  اقل يبدًا.

نريممد لإلخمما  الف سممطي يين ممما قالممه الشممي  يحمممد ياوممين، فقممال: لممن تمخممد يممدنا 

بالعدمان أل  يحد من يهل ف سطين، مهما ي صب ا، ممهما نزل ب ا، و ظل كنيمر 

ةا  أ ن ة۠ا ل ةئننۢ }ك، فقمال: اب و  ا  الذي قال له يخاه: ضقخ   ُ  لنع ُقعُل ننة  م   ب ا ةطت  إنل ة َّ ي ةد 

ةةاُف ٱ  إنن نةة   أ خ 
ي  إنل ُيةةك  ۡلن ُقعُل ةةك ق ةةٖا ي ةةدن بَّ بنب اسن ةةين  َّللَّ  ر  ل من ال ي ب ممو ين  [28]المائممد :  ٱُلع  

نسخسمم م لهممذه الخيممارا، الخممو تريممد ين تصممب الزيمم    مم  ال ممار، فقممد قيممل: أن 

رصاصا، أورائيل هو الخمو قخ م  اث مين ممن الف سمطي يين يمل  أورائيل، مأن

يمس، قال بعضهم: أن ذلك من الس طة الف سطي ية، مقمال بعضمهم: أن همذا ممن 

أورائيل، مال ي سخبعد ذلمك، ال نسمخبعد   م  أومرائيل ين تعك مر الميماه لخصمطاا، 

الفجما ،  مين تصطاا فو الماء العكر، مين ت خهز الفرصة لخزيد الفرقة، متعم ق
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 متاوع الفجا ، هذا ما ي ب و ين نحذر م ه.

أن مما حممراب   مم  يي ا  ف سممطي و ين يممراق، ملممذلك حزنمم  كممل الحممزن 

حي ممما قخممل اث ممان مممن الف سممطي يين، محممزن كممل الحممزن حي ممما قممري، اليمما : ين 

ج رحاا فو رف ، مال زل  يخا  ين ي ف ذ حكم ا  مدا  فمو اضل العطمار  (85)

كممة بإ داممه، ميم  ما فمو المرئيس الف سمطي و ين ي قمو اضممر الذي حكم  المح

بشجا ة محكمة ميعر  قدر هذا الماضاع، ميطف، ال اش فو مهمدها قبمل ين 

 يخطاير شررها ميخفاقم خطرها، متأتو بأواي العااقب مال خائه.

يوممأل هللا: ين يسممداه، مين ي يممر طريقممه، فممى ياافممق مال يصممدق   مم  هممذا 

 ميخفاا، النطر قبل مقا ه، ال هم  مين.الحكم با  دا ، 

* * * 
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(16) 

 (231)«مليمة ض شاب البحر»اوخ كار رماية 

 النطبة اضمل :

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 هم  ثقافو يضا  أل  همام ا:

مم   ألم  قضماياها،  خ ما مشم الة بقضمية ض  خىل اضوابيع الماضية كان  يم 

ثقافو يخع  ق بالثقافمة ماضاب، أضمافة ألم  الهمما  مهم ي ضيف أل  همامها، هم 

 الخو تخع ق باالقخصاا مالسياوة مالمصير.

هذا الهم الثقافو ها ت ك الرماية الخو نشرتها مزار  الثقافة المصرية، مهمو 

 مال ي مر  مع م  همذا الع ماان - «مليمة ض شاب البحر»الرماية الخو تسم : 

، ملكمن همذه الرمايمة ممما جمر، حالهما لكاتب واري لم نسممع   مه ممن قبمل -

شهرته، مجع خه     كل لسان م    كمل ق مم مفمو كمل صمحيفة مفمو كمل ق ما  

 فضائية.

هذه الرماية الخو تحد    ها المخحمدثان مقمدها ال اقمدمن لمم يشمأ ين يتحمد  

  همما حخمم   راهمما، فع ما نمما قممالاا: الحكممم   مم  الشمموء فممرع  ممن تصمماره. ال 

ء كهمذا ممما ذكمره ال ماش   مه، مأن كمان هم الء ال ماش يجاز ين نخك م  ن شو

                                        

 . 19/5/2000 -همـ 15/2/1421يلقي  فو جامع  مر بمن النطماب بالدمحمة بخماري   (231)

فخممام، »مل شممي  فخمما، ييًضمما حممال هممذا الماضمماع نشممر، فممو الجممزء الثالمم  مممن كخابممه 

 (.717 - 711)ب« معاصر 



 251 الجزء السابع -خطب الجمعة 

 ثقا،.

مط ب  من يحد ا خا  ين يحضر لمو نسمنة ممن همذه الرمايمة، مقمري، مما 

يقممارب نصممفها، ي غالممب نفسممو مينمما يقريهمما فهممو مممن يمل صممفحة ت قممزز نفممس 

، مال تعمر  شميئًا اوممه «الحرا »ا نسان الم من. رماية ال تعر  شيئًا اومه 

 مال تقدره حق قدره.« هللا»مال تعر   ،«العيب»

مال  جممب فقممد كخبهممما أنسممان نصممميري العقيممد ، شممميا و الفكممر . م قيمممد  

ا نسان الدي ية ماضيديالاجية ت ض      فكره، مت ض      كخابخه، مت ضم  

     يو ابه، مكل أناء بالذي فيه ي ض ، هذه حقيقة.

يالاجيممة منحمماكم المم ش ملك ممو وممأتجامز  ممن  قيممد  الرجممل الدي يممة ماضيد

 الذي كخبه.

لم يوخطع ين اوخمر فو يكثر من ال صف، مقمد ب مغ االشممئزاز م مو مب  مه، 

ماكخفيمم  بخصممف  البمماقو، مك ممما تصممفح  هممذه الرمايممة مجممد، فيهمما يشممياء 

، مي كرهما العقمل، مت كرهما اض مرا ، شياء، ي كرها المدين، مي كرهما الن مقمي

 م كر.كل ما فيها مالعياذ باهلل 

مجد، فيها يكثر مما انخقد   يها ال اقمدمن، ه ماه يشمياء كثيمر  فمو السمطار 

 مما بين السطار.

 هل يعبر يشناب الرماية  ن فكر الكاتب 

قالاا: أن ما ذكره الكاتب أنما ذكره   م  يلسم ة شنصميا، الرمايمة! منحمن 

مقمد ال  نعر  ين الرماية قصة يخني ها الكاتب، مقد يكان لها يصل فو الااقمع،

يكان. ها الذي يرومم صمارتها: مبمديها منهايخهما م  قمدتها مح  هما، مهما المذي 
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ي ش، شنصياتها مي  طق هذه الشنصيا، بما يريد ين ت طق به، تعبر  مما فمو 

نفسه يم تعبر  ن هذه اضشناب. مأذا كمان لمه فكمره معي مة فهما يجريهما   م  

لممرا   يهمما مممن الطممر  لسممان يحممد اضشممناب، ميقمماي هممذه الفكممر ، ثممم يممأتو ا

ا خممر ضممعيفًا، يم ال يممأتو را   يهمما قمم  . هممذه حي ممة نعرفهمما   ممد القصاصممين 

 مالرمائيين.

بعضممهم يقممال: يمما يخممو، يلممم يممذكر هللا تعممال  يقمماال المشممركين مالممدهريين 

ماليهاا مال صار، مغيمرهم  ق م  لمه: نعمم: يمذكرها ملك مه يمرا   يهما، انظمر 

هن أ ل مُ }: أل  م اظر  أبراهيم ل مرما ََّ إنُبةر   ةا  ةهُ  ۧ ت ر  إنل ج ٱلَّة ني ح  ات ى  ۦ  أ ُ  ء  ب نةهن ُ  م  فنة  ر  ٱَّللَّ

هن  هن  ۧٱُلُمُلك  إنُٱ ق ال  إنُبر    ق ةال  إنُبةر  
يةُتق أُمن يُت ق ال  أ ن ة۠ا أُُحة نۦ و  يُمن ب ن   ٱلَّ ني يُُح نۦ و  ُم ف ةإن َّ ٱَّللَّ   ُۧم ر 

ُشة ةن  ٱُلم  ُ ال  ي ُذةدني ي ُأتن  بنٱلشَُّم ن من ٱَّللَّ ةت  ٱلَّة ني ك ل ةر ۗ و  بن ف بُذن ُ ةرن ةن  ٱُلم  ةا من رن ن ف ةُأتن بنذ 

ين   لنمن
. الرجمل ي كمر اضلاهيمة ميمد و ينمه هما ا لمه مهما [258]البقمر :  ٱُلق ُو   ٱل َّ 

ٱَّللَّ  ي ُأتن  بنٱلشَّةُم ن ف إن َّ }الرب الذي يحيو ميمي ، ملكن أبراهيم يفحمه، قال له: 

ن   ت  ٱلَّ ني ك ل ر  من بن ف بُذن ُ رن ن  ٱُلم  ُشرن ن ف ُأتن بنذ ا من  . ٱُلم 

ال مممانع ين تممذكر  راء ا خممرين، ملكممن ي مم  ل نصممم مممن القمما  ممما يممرا بممه 

    صاحب الفكمر  الم امئمة ل مدين، مالم امئمة ل لاهيمة، مالم امئمة ل خمىق. 

 هذا الكخاب لم يفعل ذلك.

 حرية ا بداع محدماها:

: أن الكاتممب حممر  فممو أبدا ممه، ممممن حممق اضايممب المبممدع ين يقممال ممما قممالاا

يشاء! ملكن هل هذه حقيقة  هذه يجرنا أل  قضية حمد  فيهما خمى  م مذ نحما 

ث مم  قممرن فممو مصممر: هممل اضاب لمم اب ي  اضاب ل مجخمممع  هممل الفممن ل فممن يم 
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 الفن ل حيا   مال شك ين الفن ل حيا ، ماضاب ل مجخمع.

ضمخمه، مأال مع م  ...  ضه مه...  ل فسمه، مأنمما يكخمب لقاممه اضايب ال يكخمب

هممذا كممان اضاب مفصممااًل  ممما حالممه، كممان اضايممب يعمميش فممو صممامعة ل فسممه 

 ميكخب ضد ما ي من به قامه.

 يهذا ها اضاب 

ثممم أن حريممة ا بممداع هممل تع ممو حريممة مط قممة  هممل فممو الاجمماا حممر حريممة 

امة بقماانين الممرمر، مالبمااخر فمو مط قة  ال، أن السيارا، فو الطريق محك

فممو ...  المحيطمما، الهائ ممة محكامممة بنطمماط السممباحة، مالطممائرا، فممو الجمما

بنطاط جاية ي ب و ين تسير فيهما، مالكااكمب فو الفضاء محكامة ...  السماء

. لما [33]اضنبيماء:   فنة  ف ل ةٖك ي ُاةب ُحو   ُك    }بمداراتها مال جا  فو يفىكها محكامة 

بمماخر  خرجمم   ممن النمم  ربممما اصممطدم  بجبممل مممن الممث ه، لمما ين طممائر  ين 

 خرج   ن خطها ربما اصطدم  بطائر  يخر،.

حمر  نكل شوء فو الاجاا له يصال تحكمه، ما نسمان لمه يصماله. الحيماا

يفعل ما يشاء، يسخطيع الحمار ين يبال فو الطريمق ميمما  ال ماش، ملك مك ييهما 

 تبال فو الطريق.ا نسان العاقل ال تسخطيع ين 

ا فممو ين  ا نسممان تحكمممه ي ممرا  ميخممىق مقمميم م قائممد، لمميس ا نسممان حممر 

يفعممل ممما يشمماء. هممل مممن حممق ا نسممان ين يقممف  اريًمما فممو ميممدان مممن الميممااين 

ميقممال: ينمما حممر  لمما فعممل ذلممك لرجمممه ال مماش بالحجممار  حخمم  اضطفممال محخمم  

 الشيال محخ  ال ساء.

يعري جسده يمما  الجمهمار، فهمل ممن حقمه ين  فإذا كان من حق ا نسان يال
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 يعري يابه ميعري ف ه يما  ال اش  أن الع ر، الفضائحو الذي فو هذه الرمايمة

 فو يهدافها ميو ابها مكخابخها، يشد من الع ري الجسدي.... 

هل من حق ا نسان المبدع ين يخجري     هللا، م  م  روم ه، م  م  كخبمه، 

 قيم مالدين ماضخىق، كما يفعل هذا الكاتب م    اليا  ا خر، م    ال

« هللا»ي   يممه  ي  ين الممدين مرييسممخطيع ين يقممال ذلممك لممرئيس املخممه ميخجمم

الخمو يخجمري   يهما كمل ال ماش ! « الحمائ  المااطو»مالكخب مالرومل يصمبح  

 مصدق الشا ر مليد اض ظمو حي ما قال فو أحد، قصائده:

 ي ساق ل سجن ممن ومب المز يم

 

 لمممه فمممإن ال ممماش مممممن ومممب ا

 يحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرار!

 

أذا وممب يحممد الممز يم ومميق ألمم  السممجن، يممما أذا وممب هللا فال مماش يحممرار يمما 

 يخو! تريد ين تقيد ال اش فو حرياتهم فى يسباا هللا !

يهذه هو حرية ا بداع ين ي سف ا نسان مي قل يح   يلفاظ الشاارع، ميحم   

بألفاظهما الفاضمحة فمو كخابمه المذي  بارا، السف ة من ال اش، ي ق ها بحمذافيرها 

 ي  شر     ال اش 

نحن فمو خطماب بعضم ا لمبعا مأن ك ما يصمدقاء يم يهمًى نخعفمف ين نمذكر 

هذه اضلفاظ القبيحة العارية فيما بي  ما، فكيمف يأخمذ الكاتمب همذه اضلفماظ مي ق هما 

 ذكرهمان يفو كخابه  ينا يوخحو ين يذكر هذه اضلفاظ مهمذه العبمارا،، يومخحو ي

 مهو كثير ، يلفاظ  ارية فاضحة قبيحة.

 الكاتب المبدع بين ا وفا  مالرقو:

الكاتب المبدع الحق ها الذي تكمان لمه مصمفا ، يصمفو همذه اضلفماظ مي قمل 

مضمانها أل  قارئه بمما ال يجمر  مشما ره، مال ينمدش الحيماء العما . أن مثمل 
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همما الفخمما  العممذراء، هممذه الرمايمما، يقريهمما المراهممق، متقريهمما المراهقممة، متقري

 ين نرا و الحياء العا .فى بد  ميقريها ال اش فو بياتهم،

ي ممزل   هممل مممن مهمممة اضايممب ين يرتقممو بالسممف ة مممن ال مماش ألمم  الع يممة  ي

يهب  بالمجخمع أل  الدره اضومفل حخم  يخمدامل ...  بالع ية أل  حضيا السف ة

 هذه اضلفاظ القبيحة الخو يذكرها الكاتب 

 هذا الذي يذكرمنه  يي أبداع

لقد ريي ا كثيًرا من القصاصين الكبار يذكرمن ال مااحو الج سمية ميخحمدثان 

 ن الزنا  مالشمذاذ مال مااطين متجمار المنمدرا، مممدم و المنمدرا،، ملكم هم 

ال يذكرمنها بهذه اضلفاظ المسفة العارية. ريي ا ذلك فو قصمش محمماا تيممان 

بممد هللا مالطيممب صممال  نجيممب الكيىنممو متافيممق الحكمميم ممحمممد  بممد الح مميم  

مياوف السبا و مأحسان  بد القدمش، رغم ينهم ذكمرما يشمياء كثيمر  تحمد  

فممو الفممراش، ملكممن لممم يجممر  يحممدهم ملممم ي ممق بأحممدهم ين ي ممزل ألمم  مثممل هممذا 

 الدره.

قالاا: أن فو ياب ا يشياء مكشافة مثل ما قاله امر  القميس منحماه، ممثمل مما 

بو نااش يم فمو الخ مزل فمو المذكار. لكمن همذه اضشمياء فمو مرا فو خمريا، ي

ياب ا ال تمثل االتجاه العا ، مليس لها يثر فو مجر، الحيما ، ضنهما كانم  يشمياء 

خاصممة تخممدامل بممين ال مماش فممو مجالسممهم، يم يقريهمما بعمما ال مماش فممو كخممبهم، 

ان مكان  الكخب محمدما  االنخشمار ضنهما كانم  ت سم  نسمًنا مغاليمة المثمن، فكم

 الذين يقرينها محدماين جدًا، ممع هذا لم ين د امر  القيس بقاله فو مع قخه:
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ب مما (232)تقممال مقممد مممال ال بممي 

 معًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 قممر، بعيممري يمما امممري القمميس 

 ت مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزل

 

لم ين د امر  القميس بمثمل همذا ا ومفا  المكشما ، أنمما خ مد اممر  القميس 

 بقصائد يخر، ميبيا، يخر، كقاله:

 معيشمةملا ين مو يومع  ضانم  

 

كفمممانو ملمممم يط مممب ق ممميًى ممممن 

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال

 

 ملك  ممممما يوممممع  لمجممممد م ثممممل

 

 مقد يدره المجد الم ثمل يمثمالو

كان امر  القيس فو شبابه رجًى ماج ًا، حخ  أنه حي ما يب غ بقخل يبيه مكمان  

فممو مج ممس و ممكر قممال ك مخممه الشممهير : اليمما  خمممر مغممدًا يمممر! نكمممل مج ممس 

 كأوه مشرابه حخ  بعد ين  ر  بمقخل يبيه.اضنس أل  ال هاية، لم يدع 

 لماذا نذكر مثل هذا، مال نذكر ما قاله امر  القيس حي ما قال:

بك  صماحبو لمما ري، المدرب 

 امنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

 مييقممممن ينمممما الحقممممان بقيصممممرا

 فق مم  لممه: ال تبكممو  ي ممك أنممما 

 

 نحممامل م ًكمما يم نممما، ف عممذرا 

 لماذا ال يذكر ه الء قال   خر  العبسو: 

 فخمما  الحممو   ممد ح ي هممايغشمم  

 

 مأذا غزا فو الجيش ال يغشماها

ميغممما طرفمممو أن بمممد، لمممو  

 جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارتو

 

 حخمم  يممااري جممارتو مأماهمما 

...  شممعر زهيممر بممن يبممو ومم م ...  شممعر   خممر ...  هممذا همما شممعر الجاه يممة 

 شعر غيرهم من ه الء.

 االتكاء     الثقافة الشاذ :

  م  اضشمياء ...  فمو الخمرا  لماذا يريمدمن ين يخكئماا   م  الجانمب السم بو

                                        

 ال بي : الرحل، مها ال ساء يشد   يه الهااأ، مالجمع: غ ب   .  (232)
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 الشاذ  ليحاكاها، ميجع اا م ها يواتهم 

كل ثقافة فو الدنيا فيها يشمياء شماذ ، ملكمن همذه اضشمياء الشماذ  ي ب مو ين ال 

تكان هو ا مامة ل  اش، هو نقطة ضمعف، في ب مو ين تاضمع فمو ماضمعها، 

 مت حجم فو مح ها، مال ت عطو يكثر من مساحخها.

، تعمممال د ان ا بمممداع، يي أبمممداع فمممو الخطمممامل   ممم  هللا هممم الء المممذين يممم

مالخطامل     كخبه، م  م  القمر ن الكمريم  همم ال يخطماملان   م  كمل الكخمب 

مال   مم  كممل الروممل! ملمما حصممل تطممامل   مم  الخممارا  يم ا نجيممل يم   مم  

صمر ين ت شمر همذا! أنهمما مما جمر ، مزار  الثقافممة فمو م   يمه السمى  المسمي  

يممما اضكثريمة همم الء ف مميس لهممم ...  المسمميحيين! يمما المسمم مان رترا مو خممااط

 مزن، مليس لهم قيمة مال ا خبار!

 يي هاان بهذه اضمة: ين ت هان مقد واتها مال ت ضب لربها !

 هل طىب اضزهر ظىميان !

  مم  طىبممه مطالباتممه ين غضممباا لهممذا ...  لقممد  مماباا   مم  شممباب اضزهممر

ن أذا غضممب لدي ممه  أذا وممر، فممو الشممارع ممعممك الممدين! مهممل ي ممى  ا نسمما

زمجخممك يم اب خممك يم يخخممك، ثممم اجخممري   يهمما ماحممد مممن يملئممك الفاوممقين ف بممذها 

بك مة نابيمة جارحمة، يال ت مار ضخخمك يم الب خمك يم لمريتمك  يال يثمار المد  فمو 

 رمقممك  يال تقممف لهممذا بالمرصمماا  هممذا ممما يفع ممه ا نسممان الحممر، الشممريف ال 

ي هممان فممو  رضممه، مربممما اخممل معركممة لمميس معممه يومم حخها، ملك ممه يقبممل ين 

 مضطر ين يدافع  ن  رضه.

 يكان الدين يهان     ا نسان من العر  
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يهممان لممد،  صمم   هللا   يممه مومم م  يكممان هللا تعممال  مقر نممه منبيممه محمممد 

 ا نسان المس م من ال ير      امريته ماب خه ميخخه 

ه معمذمرين حي مما وممعاا مما وممعاا، مقمريما لقد كان ط بة اضزهر مطالبات

 ما قريما.

قالاا: أنهم لم يقريما هذا! مهل يجب ين يقري جميع طىب اضزهر مطالباتمه 

 هذه القصة حخ  ي ضباا من يج ها 

كاتبًمما يممد ان ينممه تقممدمو يممدافع  ممن هممذه الرمايممة « اضهممرا »لقممد ريي مما فممو 

يمدافع  من همذا النم  المذي يسممانه  ميقال: ينا لمم يقريهما! هما لمم يقريهما، أنمما

قال مزيمر الثقافمة: أن ما صمار ل ما بضمع  شمر  وم ة منحمن «! الن  الخ ايري»

 ن شر هذه الثقافة المسخ ير  ل قام  بها ثقافة الظىميين الرجعيين الس فيين!

ينمما مينمم  مينممخم ييهمما ا خمما  ظىميممان! كممل مممن يخمسممك بكخمماب هللا مومم ة 

ملمم  مممن هممذه اضمممة مهممم خيممر القممرمن، كممل همم الء من اضررومماله مبفهممم القمم

ظىميان! ينا ظىمو، مين  ظىمو، اضزهر ظىمو، شي  اضزهمر ظىممو، 

مجمممع البحمما  فممو اضزهممر ظىمممو، رئمميس جامعممة اضزهممر ظىمممو، ال ج ممة 

الدي يمممة فمممو مجمممل الشمممعب ظىميمممة، جريمممد  الشمممعب ظىميمممة، حمممزب العممممل 

صمر ك هما ظىميمة، خطبماء المسماجد   م  ظىمو، الجمعيا، ا وىمية فمو م

 الم ابر ظىميان!!

 من هم أذن يهل ال ار أذا كان ه الء جميعًا ظىميين 

 الثقافة المسخ ير !...  مزير الثقافة محده ها الذي يحمل ال ار

مالثقافة المسخ ير  ه ا ييها ا خا ، هو الثقافة الخو تسنر بالمدين، متسمخهين 
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من هللا، ممن رول هللا، ممن كخمب هللا. مظهمر، فمو ذلمك بالقيم الدي ية، تسنر 

كخب مقصش مرمايا، وك  ال اش   يها اهًرا من المزمن، ثمم كمان ال بمد ين 

يحد  االنفجار، أذا اشخد الض   متاال  الض   ال بد ين يالد االنفجار، مممن 

 اوخ ضب ف م ي ضب فها حمار.

ظمماهر الطممىب شمميئًا اوخ ضممب ال مماش ف ضممباا لممدي هم، مينمما ال ير، فممو ت

م كًرا أذا كان تظاهًرا و ميًا. يجمب ين نعماا يمخ ما مما ،  ااتمه يممم الحضمار  

 .(233)من الخظاهر الس مو

ك ا طىبًا فو المعاهد الدي ية االبخدائية مالثانايمة مفمو ك يما، اضزهمر، مك ما 

ننرأ نحخه     كل يمر ينالف المدين، يم كمل يممر يهمخم بمه المسم مان، مكمل 

ممممن يجمممل تمممانس مالجزائمممر ...  ا المسممم مين. خرج ممما ممممن يجمممل كشمممميرقضممماي

ممراكش موماريا ملب مان مف سمطين. الطمىب همم نمبا اضممة، ال يسمخطيعان 

 ين يعيشاا بعيدًا   ها.

ين يخحال الخظاهر أل  تنريب. يمما الخظماهر ...  كل ما نم عه ها: الخنريب

 الس مو فى مانع م ه.

بالااليمما، المخحممد  يهممل الشممارع ينرجممان « وممياتل»لقممد ريي مما ال مماش فممو 

  مم  ت ممك الم ظمممة الدمليممة الخممو تبممي  كممل شمموء، متممذيب الفمماارق ليحخجمماا 

...  مالجماره بين ال اش، متض       الدمل الضعيفة لمص حة المدمل القايمة

ماومخطا اا ين يعط ماا اجخمماع ذلمك الممم تمر « ومياتل»ألم . خمرأ ال ماش فمو 

                                        

لفضي ة شين ا فخا،  ن المظاهرا، الس مية ممشرم يخها، مهو ضمن الجزء الرابع  (233)

 تح  الطبع.« فخام، معاصر »من 
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يحمركهم ...  ممأجارمن...  اهمماء...  أن هم الء غاغماءالعالمو، ملم يقمل يحمد 

 مفو غيرها.« باريس»مفو « ماش طن»غيرهم. كذلك فع اا فو 

أن من حق ال اش ين ت ضمب لمدي ها، خصاًصما الط بمة فمو الجامعما،، همم 

يم مم  ال مماش بهممذه القضممايا، مهممم الممذين يحم ممان الممرم  الثاريممة، هممم الممذين 

ين يقالاا: ال، امن ين يمدخ اا فمو تنريمب يم يخأججان من ااخ هم، فمن حقهم 

 ي سخ  اا من ا خرين.

 أنفاق مال الدملة     الس فه:

يممما هممذا الحممد   قممد كممان يمك  مما ين  - ييهمما ا خمما  - ممماذا يوممخطيع ين يقممال

نخ اض    ه لا ين هذه الرماية نشر، باوم صاحبها، يم   م  نفقخمه، يم حخم  

 هذه الرمايمة م وسمة ممن م وسما، الدملمة     اار نشر خاصة، يما ين ت شر

مزار  من مزارا، الدملة تطبعها طبعمة شمعبية متمد مها بأماالهما، ومخمائة ... 

متسمعان صممفحة ت بماع بأربعممة ج يهما،! لخعممهمما   م  ال مماش جميعًما ليقريمهمما 

بثمن رخيش ممن يمماال اافعمو الضمرائب. الشمعب يمدفع الضمرائب، مهم الء 

ي فقاهمما فيممما يممدمر  قائممد الشممعب، مقمميم الشممعب، يأخممذمن يممماال الضممرائب ل

 ميخىق الشعب، متقاليد الشعب.

كان يمك  ا ين نسك  لا ين ه الء نشرما هذه الرمايمة   م  نفقمخهم، ميحكمم 

 فو ذلك القارئ.

مينا من وياوخو يال يتحد   ن همذه اضشمياء لمئى يشمهرها. ك م  يتم م  ين 

هممذا الماقممف الممذي نشممرها فممو لممم يقممف المسمم مان مممن رمايممة ومم مان رشممدي 

 ا فاق مشهرها فو العالمين، مط بع  م ها المىيين، ملكن هكذا ي قدر   ي ا.
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ال يجاز لازار  تحخر  نفسها متعمل من يجل الشعب: ين ت شر يشمياء ضمد 

 قيم الشعب م قائد الشعب ممقدوا، الشعب، هذا ال يجاز بحال من اضحاال.

ن المسم مين؛ أال طائفمة ل ومف أمما أنهما ممن ه ما كانم  غضمبة كمل المثقفمي

جع مم  اي همما متراثهمما، مأممما أنهمما با مم  نفسممها لممما ت خفممع بممه مممن مراء هممذه 

الازار . مينا ي جب كل العجب لبعا ال جان الخو تشك ها المازار  تمدافع  من 

 مثل هذه الرماية الساقطة فو مضمانها الساقطة فو يواليبها.

مال ساء مالنمر ، م خرها كذلك، حخ  حي مما من يمل هذه الرماية: الشرب 

 «.الكانياه»تزمأ الرجل العراقو بفخاته الجزائرية احخف اا بشرب 

هذه هو السمة العامة فو همذه الرمايمة، لميس فيهما خشمية هلل، مال تماقير لمه، 

مال ا خبار لحسابه، مال ليا  الجزاء، مال ل ج ة مال ار، بل هو تسمنر ممن همذا 

 ذا فو يماكن شخ  مفو مااضع كثير ، من ذلك:ك ه. ونر، من ه

ما جاء ين الرجل كان يقال لخ مك الممري  العماهر  الخمو كمان يصمف جسمدها 

لمه: ممماذا يفعمل مصفًا مكشافًا: أن الذي يقف بي و مبي مك هما ينفمك همذا. قمال: 

ربممو. قممال لهمما: ربممك أذن ف ممان فاشممل! يع ممو ال يحسممن  فممو ينفممو  هممذا خ قممة

كُمُ }ال  يقمال: الخصاير. هللا تعم ر  ةوَّ ص  كُُم و  ر  ، [3الخ مابن:  - 64]غمافر:   ف أ ُحا ةن  ُصةو 

ك  ف ع د ل ك   ى  ل ق ك  ف ا وَّ كَّب ك   7}خ  ا ه ا ء  ر  ٖة مَّ ن ُصور  ل ُقن ةا ل ق ةدُ }، [8، 7]االنفطمار:  فن   أ ي   خ 

يٖم ُإن ٱ ن  فن   أ ُحا نن ت ُقون  ان فاشل!. مهذا يقال  ن هللا: ف [4]الخين:  نا  

قال  ال ج ة: أنه قال ذلك فو مقا  الد  ابة مالمزا ! يما  جبًما، همل ه ما مقما  

ا ابة ممزا   الحدي   ن هللا جل جىلمه يمدخل فيمه الممزا  ! الحمدي    مدنا 
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، (234)«ثةةال  جةةد هن جةةد وهةةزلذن جةةد: النلةةاح والطةةال  والععةةا »يقممال: 

ةأ ُلع ُذُم   هللا تعال  يقال فو قا  من يمثال هم الء:  ز مجل فكيف باهلل  ل ةئنن س  }و 

ن لُ  ا ُكنَّا ن ُخوُض و  ُءو   ل ي قُولُنَّ إننَّم  ُسةولنهۦن ُكنةعُُم ت ُاةع ُذزن ر  عنةهۦن و  اي   ء  ن و   قُةُ  أ بنةٱَّللَّ
ال   65ع ةَُّه

ُرواْ ق ةةُد ك ل ةةُرتُم ب ُعةة ةةننلُمُ ت ُعع ةة ن كفممرتم بهممذا االوممخهزاء بعممد  قممد [66، 65]الخابممة:   د  إنيم  

 . ز مجل أيمانكم. ليس ه اه ا  ابة ممزا  فو شأن هللا 

بل يقال هذا ا نسان فو بعا مقماطع رمايخمه: هم الء ال ماش يعيمدمن ا ألم  

الاراء م يان  ا ، ه الء ال اش الذين يحكمان ا ب لهة البدم متعاليم القمر ن فمو 

مضمطر ين يقمال همذه «! خمراء»ء  صر الذر  مالفضاء مالعقل المخفجر ه ال

تخراا كثيًرا فمو كمى  همذا الكاتمب، أنمه ال يم من «  لهة»الك مة السنيفة. مك مة 

بإلممه ماحممد، ه مماه  لهممة، ميقممال ه مما:  لهممة البممدم، يي ين هللا خممالق السممماا، 

ماضر  ها أله من  لهة البدم مرث اه نحمن  من بمدم العمرب، مجماء بمه محممد 

 من بدم العرب!.

ين يذكمممر ييهممما ا خممما  ين اضممممر قمممد فصمممل فيمممه مجممممع البحممما  ميحمممب 

ا وممىمية. مجمممع البحمما  ا وممىمية بمماضزهر فصممل فممو هممذا اضمممر ميصممدر 

قممراره، مهمما الجهممة الع يمما المخنصصممة فممو هممذا اضمممر بحكممم قممانان تأويسممه، 

 ، مجع مم  مممن شممأن 1994مبحكممم فخمما، مج ممس الدملممة الخممو صممدر، ومم ة 

                                        

(  مممن يبمممو هريمممر ، مالخرممممذي فمممو الطمممىق 2071رماه ابمممن ماجمممه فمممو الطمممىق ) (234)

هما رمايمة : «ت نميش الحبيمر»: حدي  حسن غريب، مقال ابن حجر فو (، مقال1184)

 بد الرحمن بن حبيب بن ياره، مها منخ مف فيمه، قمال ال سمائو: م كمر الحمدي ، ممثقمه 

(، 1829« )أرماء ال  يمل»فمو  محسم ه اضلبمانو (،4/1250)غيره، فها     هذا حسن. 

تيسممير الفقممه ل مسمم م »ملشممين ا القرضممامي كممى  طايممل   مم  هممذا الحممدي  فممو كخمماب 

 (.53)ب« المعاصر
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م لفمما، مالمصمم فا، مأ طمماء حممق الخممرخيش يم رفمما اضزهممر ال ظممر فممو ال

 الخرخيش لها، ضن كل ما يخع ق بالشأن ا وىمو ها من اخخصاب اضزهر.

 بيان اضزهر حال الرماية:

هذا اضزهر يصمدر يمل يممس بيانمه المذي ي   مه شمي  اضزهمر الشمي  محممد 

ك ممف  ومميد ط طممامي باصممفه رئيًسمما لمجمممع البحمما ، مقممال بعممد الديباجممة: أنممه

اث ين من ي ضائه المخنصصمين بكخابمة تقريمرين م فصم ين  من همذه الرمايمة، 

م  ر  هذا الخقريران     المجممع فمو ج سمة اومخث ائية ثمم قمرر أصمدار همذا 

 البيان:

: أن مزار  الثقافممة الخممو نشممر، هممذه الرمايممة لممم تسممخط ع ريي اضزهممر  أوالت

ها من يممار كثيمر  تخصمل الشريف يم مجمع البحا  ا وىمية؛ مع ما مرا في

با وممى  مالعقيممد  مالشممريعة. يع ممو: اضزهممر ال يط ممب ين تعممر    يممه كممل 

رمايممة مال كممل قصممة، أنممما قصممة فيهمما الحممدي   ممن الممدين ماضلاهيممة مالكخممب 

ماليمما  ا خممر ماضخممىق فممو مااضممع شممخ  يظممن ين مزار  مسممئالة ال ينفممو 

 زهر مي خذ رييه.  يها ين مثل هذا ي ب و ين ي سخشار فيه اض

أن الرمايمممة م يئمممة باضلفممماظ مالعبمممارا، الخمممو تحقمممر متهمممين جميمممع  ثانيتةةةا:

 صم   هللا   يمه موم م  المقدوا، الدي يمة؛ بمما فمو ذلمك ذا، هللا  عمع مالرومال 

مالقر ن الكريم ماليا  ا خر مالقميم الدي يمة، مممن ذلمك ينهما تسمخهزئ بمذا، هللا 

ط. المصمممرية(، مينمممه نسممم  بعممما  219مثمممل مصمممفه بأنمممه ف مممان فاشمممل )ب

من اقاته فو اضهاار مغيرها من تراكم مشاغ ه، الخو ال ت عمد فمو بمىا العمرب 

(، مينه يقا  مم كخه الاهمية فمو فمراف السمماا، ليمدخل فمو 257مغيرها )ب 
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 صم   هللا   يمه موم م  (. كمما يفخمر،   م  الرومال 426خ اا ذاتمه بذاتمه )ب 

ري  مما بمين شمر ية مخ ي مة ممخعمة، مينمه كمان بأنه تزمأ يكثر ممن  شمرين امم

(. مينمه حمر  فمو 437، 436القبائمل ب  يمة تاحيمدها )ب  ييخزمأ من  ذار

 يا، القر ن الكريم منسب أليه ما لميس م مه كقالمه: مهللا تعمال  قمال فمو كخابمه: 

 أذا ب  يخم بالمعاصو فاوخخرما.

وممىمية، كمما ين الرمايممة تحممر  صمراحة   مم  النممرمأ  من الشممريعة ا 

م د  الخمسك بأحكامها، مذلك بالد ا  أل  ضرمر  االنفصمال  من المدين مهللا 

يملمو  ماضخىق مالخقاليد ماضزم ة الماح ة مالج ة مالجحيم النمرافيين مطا مة

 - يجممب النممرمأ   مم  هممذا ك ممه - اضمممر مالاالممدين مالممزماأ المبمماره بالشممرع

« همذه  بمار  الكاتمب»الكمذب موائر اضكاذيب مالطقاش الخو روممخها ظهمار 

 (.348)ب 

أن الرماية خرج   ن ا ااب العامة خرمًجا فاضًحا، مذلك بالمد ا   ثالثتا:

أل  الج س غيمر المشمرمع، ماومخعمال اضلفماظ فمو الاقماع مي ضمائه الج سمية 

ل ذكر ماضنث  بى حياء، مما يعف ال سان  ن ذكرها مكخابة نصها حفًظما   م  

 انخهكخه الرماية. الحياء العا  الذي

أن الرماية لم تكخمف بمذلك، بمل حرضم  صمراحة   م  أهانمة جميمع  رابعتا:

 الحكا  العرب ماصافين بأقب  ميقذع اضمصا ، مما يعف المقا   ن ذكره.

اتضمم  لمجمممع البحمما  ا وممىمية مممن كممل ممما وممبق ين ممما مرا  خاماتةةا:

أ  ما هما مع ما  خرم« حيدر حيدر»لم لفها « مليمة ض شاب البحر»برماية 

مانخهماه ل مقدوما، الدي يمة مالشمرائع السممامية ما ااب من الدين بالضمرمر ، 
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منشممر الفممخن، مز ز ممة تماوممك محممد  اضمممة الخممو هممو العامممة مالقمميم القاميممة، 

 الركيز  اضواوية لب اء الدملة.

ميقمممع   ممم   ممماتق ممممن نشمممرما همممذه الرمايمممة امن اومممخطىع ريي يهمممل 

الكام مة  ممن همذا الخجممامز ما ثمار المخرتبممة   يمه اي يًمما  االخخصماب المسممئالية

ماجخما يًممما مذلمممك   ممم  ال حممما الماضممم  تفصممميًى بمممالخقريرين المقمممدمين ممممن 

  ضاي مجمع البحا  ا وىمية المشار أليهما.

 مهللا ملو الخافيق

 هيخ اۡلَٰهر

أنو من ه ا يحو اضزهر، ميحو شي  اضزهر     رغمم اخخىفمو معمه فمو 

لربما مغيرهما، ميحممو جامعمة اضزهمر مرئمميس جامعمة اضزهمر، ميحممو قضمية ا

طمممىب اضزهمممر مطالبممما، اضزهمممر، ميحمممو جريمممد  الشمممعب، ميحمممو الكاتمممب 

ال ألمه أال ...  ا وىمو محمد  باش الذي صرل فو اضممة يقمال: ال ألمه أال هللا

من يبايع و   م  المما،  غضمب الرجمل لدي مه، مما غضمب لمدنيا، ممما ...  هللا

ب لمص حة شنصية، أنمما غضمب لربمه، مربمما فمو غممر  همذا ال ضمب غض

خرج  م مه بعما يلفماظ  من بعما ال ماش، ملكمن ا نسمان فمو حالمة غضمبه 

 يقال ما قد ال ي حمد فو بعا الحاال،.

يحو ه الء الذين مقفاا ضد هذا الكذب، يحو الشا ر الكبير فارمق جايمد  

الشممرفاء الممذين مقفمماا ضممد هممذا لممما كخبممه فممو جريممد  اضهممرا ، يحممو المثقفممين 

الباطممل مضممد هممذا الفجممار اضابممو، يحممو كممل الممذين يحخرمممان  قائممد اضمممة 

 ممقدواتها.
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يحممو كممل همم الء ال مماش، ميقممف معهممم بكممل قمماتو، يشممد يزرهممم، ميومم د 

 ظهارهم، ميقال الحق ال يخا  فو هللا لامة الئم.

 «:مباره»نداء لرئيس مصر 

اضمل فمو مصمر، مهما المذي يسمخطيع ين من ااي ممن ه ما الرجمل المسمئال 

يضممع حممد ا لهممذا اضمممر: الممرئيس حسمم و مبمماره، يناايممه ين ياقممف هممذه الماجممة 

 الثقافية الفاجر    د حدها، مين يعيد الثقافة أل  حقيقخها.

ال يجمماز ين ت قسممم اضمممة قسمممين: قسممم مممع الثقافممة ال ربيممة يم المسممخ ربة، 

ركاب الشيطان. مقسم مع القيم الدي ية، ممع  الصاا   ن وبيل هللا، مالسائر  فو

 هللا، ممع رو ه، ممع كخابه، ممع الربانيين.

ال يجاز ين نقسم اضمة هذه القسمة، مأنما ي ب و ين تسير اضمة مخصاًصما 

فو هذا الاق  الذي نعيش فيه فو هذا الزمان الخعيس الزمان الذي اوخع   فيمه 

الاقمم  ين نضممم صممفا  اضمممة  أوممرائيل مب مم  فيممه مط مم  ي ب ممو فممو هممذا

 بعضها لخقف كالب يان المرصاب يشد بعضها بعًضا.

الك مة لقائد المسير  فو مصر: المرئيس حسم و مبماره، يومأل هللا ين يهديمه 

 وااه السبيل، مين يافقه لماقف الحق الذي ال ينا  فو هللا لامة الئم.

أنمه همما ال فممار لممو ملكمم، فاوممخ فرمه تعمال  يقمال قممالو همذا، ميوممخ فر هللا 

 الرحيم، ماا اه يسخجيب لكم.
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 النطبة الثانية:

 حال النى  بين الخرابو مالبشير فو السااان:

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

ال يوخطيع مأن ك   مهماًما بهذا الهم الثقافو الذي ش   ا طماال همذه الممد ، 

نمما هما ممن السمنافة، مال مبهذا اضمر الذي ال ي عخبر فمو الحقيقمة ممن الثقافمة مأ

يعخبر من اضاب بل ها من ق ة اضاب، ال يومخطيع مينما مشم ال بهمذا اضممر ين 

 ينس  هماًما يخر، من هما  هذه اضمة.

ميمل هذه الهمما  الخمو يرقخ مو فمو لي مو، من صم    مو نهماري، هما: همم 

أخات مما فممو السممااان. همم الء ا خمما  الممذين احخضمم اا المشممرمع ا وممىمو فممو 

السااان، ميقاماا تجربة فذ ، يع مان فيها ال اش ين يأك اا ممما يزر مان، مين 

ي بسمماا مممما يصمم عان، مين يسممخه كاا مممما ي خجممان، ممومما اا  فمماق الخعمماليم 

ا وىمية لخربو الشنصية المسم مة   م  يوماش ممن ا ومى ، مينشمأما جميش 

ب فسممه، ...  محممهالممدفاع الشممعبو مممن الشممباب المخطمماع ليقممف يممما  الممدبابا، بر

قالاا: أذا كمان هم الء المذين ت يمدهم يمريكما مالمدمل ال ربيمة معهمم ابابما، فمإن 

...  بممأماحهم« الممدبابين»مقممف الشممباب الممذين وممماا ينفسممهم «. ابممابين»  ممدنا 

 يما  الدبابا،.« الدبابان»بر موهم يما  الدبابا،، مقف ...  بأكفهم

يي مح مة، ملفخ مة يي فخ مة، فخ مة  هذه الثار  ا وىمية تخعمر  ا ن لمح مة

االخممخى  مالخفممرق مفسمماا ذا، البممين، مهممذه مصمميبة ييهمما ا خمما : ين الممذين 

 مقفاا صفًا ماحدًا باضمس ينخ فان اليا  ميخفرقان شذر مذر، هذه مصيبخ ا.

حمارباا الطيمارا، ممن ...  فع  ا ذلك فو يف انسخان، المذين حمارباا السمافي 
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حارباا يكثر من مائة يلف ج مدي بأوم حخهم الحديثمة ...  برالجا مالدبابا، فو ال

المخطار  مانخصرما   يهم، ه الء لم ي خصرما   م  ينفسمهم، مظ ماا يخقمات ان 

بعضهم بعًضا، مأل  اليا  لم ت خه المشك ة مأن ك ا نر، بشائر نسأل هللا ين تمخم 

 أل  خير.

عًما فمو ومبيل هللا  لماذا نحسن ين نما، فو وبيل هللا مال نحسن ين نعيش م

فممو حالممة الجهمماا مالممما، نقممد  يرماح مما، فممإذا ممما يرانمما ين نعمميش معًمما اخخ ف مما 

متفرق ما! يال ياجمد   ممدنا معمايير نحممخكم أليهما منرجمع أليهمما   مدما ننخ ممف  يال 

نسخطيع ين نقيم من ا ليا، ما يجع  ا يرا بعض ا   م  بعما ميحمامر بعضم ا 

ا لم نسخطع ين نفعل ما يفع ه ال ربيان  ال ربيمان بعًضا ثم نحكم اضغ بية  لماذ

ينخ ممف بعضممهم مممع بعمما، ميعممار  بعضممهم الممبعا، ملكمم هم لممم يفع مماا ممما 

 نفعل نحن المس مين.

أن ما يجري فو السااان ا ن يخقطع له ق بو زفمرا،، متمذهب نفسمو   يمه 

حسرا،، متخرقرق  ي و له  برا،. أن ما يجري فو السمااان يفخم  اضكبماا، 

 ميقطع نياط الف اا.

ُ:ةةواْ ف ع لُ }أن النممى  شممر، مالفرقممة فخ ممة، مهللا تعممال  يقممال:  ز  ال  ت ن   ةةلُواْ و  ش 

يُحلُُم  ت ُ ه َّ  رن  .[46]اضنفال:  و 

لقممد قممالاا: أن الثممارا، كثيممًرا ممما تأكممل يب ائهمما. ملكممن كيممف يكممان الحممال أذا 

 ق  يك   الثارا،  باءها  أذا يك   الثار   باءها ماذا ب

أن مما نهيممب بأب مماء الثممار  ا وممىمية فممو السممااان ين يخقمماا هللا فممو ينفسممهم، 

ميخقاا هللا فو مشرم هم، ميخقاا هللا فو المس مين فو العمالم المذين طالمما ن كبماا 
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بممما يممرمن مممن خسممار المشممرم ا، ا وممىمية ماحممدًا بعممد ا خممر. أن ممو يهيممب 

 با خا  فو السااان ين يخقاا هللا فو ذلك.

مينا ذاهب أل  السااان أن شاء هللا، مبعا ا خا  قالاا لمو: ال اا مو ضن 

تذهب، لقد ي  ن البشير ينه ال يقبمل الاوماطة، مي  من الخرابمو ين يحمدًا ال يقبمل 

ةا }الاواطة، ف ماذا تذهب  ملك و يذهب اوخجابة لقال هللا تعال :  نُةو   إننَّم  ٱُلُمُؤمن

ة  ف أ ُصلنُحواْ ب ُين   ُمو    إنُخو  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ  ل ع لَّلُُم تُُرح  ُيلُُمه و  و  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ  ف ة}. [10]الحجمرا،:  أ خ 

أ ُصةلنُحواْ ٱ ات  ب ُيةةننلُُمق و   يعُةواْ و  ۡن ُسةةول هُۥ  إن  ُكنةعُ أ  ر  ةةؤُ ٱَّللَّ  و  ننين  م مُّ . مال بممو [1]اضنفمال:  من

هرجة الصةيا  والصةالة أال أخبركم بأفض  من »  يه الصى  مالسى  يقال: 

والصةةدقة؟ قةةالوا: بلةةج يةةا رسةةول هللا. قةةال: إصةةالح ٱات البةةين  فةةإ  فاةةاه 

ال أقةةول تحلةةَّ الشةةعر  وللةةن »مفممو رمايممة:  (235)«ٱات البةةين هةة  الحالقةةة

 .«تحلَّ الدين

أن ا نريد ين ال تحد  همذه الحالقمة، مين يصم   هللا ذا، بمين ا خما  ه ماه، 

ين يفمرق جمما خهم ميشمخ  شمم هم، مهللا  عمع مين يهمز  الشميطان المذي يريمد 

ال  ت ُلونُواْ ك  }يقال:  ئنةك  ل ُذةُم و 
أُْول     و 

ةُته ةا ء هُُم ٱُلب ي نن   ةا ج  ۢن ب ُعةدن م  ٱُخع ل لُواْ من قُواْ و  ين  ت ل رَّ ٱلَّ ن

ةةة  ابٌ  ةةةيم   :  ال »يقمممال:  صممم   هللا   يمممه موممم م  ، مال بمممو [105] ل  ممممران:   :  ن

 .(236)«كا  قبللم اخعللوا فذللواتخعللوا فإ  من 

                                        

،  من يبمو «صحيحه»رماه يبا ااما، مالخرمذي مقال: حدي  صحي ، مابن حبان فو  (235)

 (2/738)ل قرضمامي  «الم خق  ممن كخماب الخرغيمب مالخرهيمب». رضو هللا   هالدرااء 

(  ن يبو الدرااء، مالخرممذي فمو البمر 4919(. مرماه يبا ااما فو اضاب )1695برقم )

(، مقممال الشممي  شممعيب: أومم ااه 5092) «صممحيحه»(، مابممن حبممان فممو 2511مالصمم ة )

 (. 1695صحي      شرطهما. مانظر: الم خق  ل قرضامي )

 .(  ن  بد هللا بن مسعاا2410رماه البناري فو النصاما، ) (236)
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ين  إن َّ }: تعممال  بمماا هللا، يقممال هللا  ةةا ٱلَّةة ن نه ي   أ يُّذ  ةةلُّو   : ل ةةج ٱلنَّبنةة   ئنل ع ةةهُۥ يُص 
ل    م  ٱَّللَّ  و 

ا  س ل نُمواْ ت ُالنيمت لُّواْ : ل ُيهن و  نُواْ ص  ام   .[56]اضحزاب:  ء 

 م   لمه مصمحبه ال هم صل موم م مبماره   م   بمده مرومالك محممد، م 

 مالخابعين لهم بإحسان أل  يا  الدين.

أ قنمن } ُ ي ُعل ةُم و  ٱَّللَّ ن أ ُكب ُرۗ و  ُكُر ٱَّللَّ ل  ن ٱُلُمنل رنۗ و  ة  ت ُنذ ج  : نن ٱُلل ُحش ا ءن و  ل و   إن َّ ٱلصَّ
ة ق ل و  ٱلصَّ

ا ت ُصن عُو     .[45]الع كبا،:  م 

* * * 
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(17) 

 (237)اضمة ا وىمية: حقيقة ال مهم

 النطبة اضمل :

 يما بعد: فيا ييها ا خا  المس مان:

يسمممع  ا ومممى  فمممو يحكاممممه مشمممرائعه متاجيهاتمممه ألممم  تكممماين ا نسمممان 

الصمممال ، متكممماين اضممممة الصمممالحة، محمممديث ا اليممما   مممن اضممممة الخمممو يكانهممما 

 ا وى .

ا وممى  ال يكخفممو بممأن ي شمم، فممراًا صممالًحا فممو نفسممه، اا يًمما ل يممره، ملك ممه 

ألمم  ين تكممان ه مماه يمممة تحمممل روممالخه ألمم  العممالمين، تشمميع رحمممة هللا  يسممع 

العامة فو ال اش جميعًا، يعيش الفرا المس م فو ظىلها م خزًمما با ومى   قيمد  

م باا  مم هاًجا ل حيا . اضمة الخو يريدها ا وى  يمة ماحمد ، فا ومى  يسمع  

ةةة   تعممال : ألمم  تاحيممد المعبمماا، متاحيممد العابممدين، يقممال هللا لُُم أُمَّ ع ُلةةن   لنك  ج 
ةة    ك  }و 

ا ل نع ُلونُةواْ  س ط  د ا ء  : ل ةج و  ا ُهةذ  يد  ُسةوُل : ل ةُيلُُم ه ةذن ي ُلةو   ٱلرَّ ، [143]البقمر :  ٱلنَّةا ن و 

ُت لنلنَّةا ن ت ةُكنعُمُ } ج  ٍة أُُخرن ُير  أُمَّ ُعُروفن لُ ُمُرو   بنةٱأُ  خ  ت نُ م  ةُو   : ةنن ٱُلُمنل ةرن و  نُةو   ذ  تُُؤمن و 

ن   .[110] ل  مران:  بنٱَّللَّ

ةةا }يمممة ماحممد  ذا، شممعاب مخعممدا ، كممذلك قممال هللا تعممال :  ٱلنَّةةاُ  إننَّةةا ي   أ يُّذ 

ق ب ا ئنة   لنع ع ةا ا و  لُُم ُهةعُوب 
ع ُلةن   ج  أُنث ةج  و  ةٖر و  ن ٱ ك  لُم م ن

ل ُقن   اْ خ  فُو  ، لهمذا ال [13]الحجمرا،:   ر 

                                        

مممن شممبعان ومم ة  7يلقيمم  فممو مسممجد  مممر بممن النطمماب بالدمحممة، فممو يمما  الجمعممة  (237)

  .2003من يكخابر و ة  3هـ الماافق 1424
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ا وممىمية ملكممن نقممال اضمممة ا وممىمية، مالشممعاب يحسممن ين نقممال: اضمممم 

 ا وىمية.

 اضمة أوىمية حقيقة ال مهم:

ه اه يناش يمارمن فو هذه الحقيقمة ميقالمان: ال تاجمد يممة أومىمية ملكمن 

تاجد يمة  ربية، ميمة تركية، ميمة كراية، ميمة أيرانية، ميمة ماليزيمة. ميممة 

  ال: أن اضمممة ا وممىمية حقيقممة مليسممه ديممة، ألمم   خممر هممذه اضمممم. منحممن نقمم

 مهًما.

 يمة بم طق الدين:

 ربًما كماناا ي   - هو حقيقة اي ية، فإن هللا  عع وم   المس مين حيثمما كماناا

ومماهم يممة، يممة مومًطا،  -  جًما، بيًضا كاناا يم وااًا، فو مشمرق يم م مرب

لنك  جع هما، خير يمة يخرج  ل  اش، هذه اضممة صم عها هللا، هللا هما المذي 
ة    ك  }و 

ةةة   لُُم أُمَّ ع ُلةةن   ، يمممة يخرجمم  ل  مماش، يخرجهمما منممرأ، هللا الممذي [143]البقممر :  ج 

يخرجها لخهدي ال اش، مت فع ال ماش، متنمرأ ال ماش ممن الظ مما، ألم  ال مار، 

 .(238)هللا وماها يمة، هذه اضمة يمة بم طق الدين.

 ا ا  الدين المس مين ل احد :

ع ها يمة، ميمرها بالاحد ، منهاها  من الخفمرق مالخ مازع، فالدين ها الذي ج

قُةةواْ و  } ال  ت ل رَّ ةةا و  يع  من ن ج  ُبةة ن ٱَّللَّ ةةُمواْ بنح  ال  ت ُلونُةةواْ ك  }، [103] ل  مممران:  ٱُ:ع صن ين  و  ٱلَّةة ن

ۢن ب ُعةدن  ٱُخع ل لُواْ من قُواْ و  ةا ء هُُم ت ل رَّ ةا ج  ئنةك  ل ُذةُم م 
أُْول     و 

ةُته ةيم  ٱُلب ي نن   ة  اٌب :  ن ] ل  ممران:  : 

                                        

اضمممة ا وممىمية »لمزيممد مممن الخفصمميل حممال: حقيقيممة مجمماا اضمممة ا وممىمية، انظممر:  (238)

 ل دكخار القرضامي. نشر مكخبة مهبة بالقاهر . « حقيقة ال مهم
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ن  }، ال تكاناا من المشركين [105 ةا من ُزبنۢ بنم  اق ُك ُّ حن ي ع  ك انُواْ هن ين ُذُم و  قُواْ هن ين  ف رَّ ٱلَّ ن

ُحو    ُم ف رن ةإن َّ }، [32]المرم :  ل د ُيذن ةانُواْ هن ك  يةن ُذُم و  قُةواْ هن ين  ف رَّ ةنُ ا لَُّاةت  ي ع  ٱلَّة ن ُذُم فنة  من

 .[159ضنعا : ]ا ه ُ ٍء 

  اامل تقاية الاحد  بين المس مين:

المسمم مان ي ب ممو ين يكانمماا يمممة ماحممد ، هكممذا يراا هللا لهممم، ملممم ال تكممان 

ان }  اضمة يمة ماحد  مربها ماحد ! بُُّلةُم ف ٱُ:بُةدُو ن إن َّ ه   ن أ ن ۠ا ر  د ة  و  حن ة  و   عُلُُم أُمَّ  ۦ  أُمَّ

ان ، [92]اضنبياء:  إن َّ ه   ن بُُّلةُم }و  أ ن ۠ا ر  د ة  و  حن ة  و   عُلُُم أُمَّ ، كأنمما [52]الم م مان:  ٱتَّقُو ن ف ةۦ  أُمَّ

يشمممير ألممم  ينمممه ال تمممخم العبممماا ، مال تكممممل الخقممما، أال بالخاحمممد، فربهممما ماحمممد 

، ك همما تع ممن همماتين صمم   هللا   يممه مومم م  مروممالها ماحممد، روممالها محمممد 

مين محمدًا روال هللا، تسممعها كمل يما  فمو  الشهااتين: يشهد ين ال أله أال هللا،

يذانهممما خممممس ممممرا،، مفمممو أقامخهممما ل صممم اا،، مفمممو تشمممهدها: الخحيممما، هلل، 

مالص اا، مالطيبا،: يشهد ين ال أله أال هللا، ميشمهد ين محممد  بمده مروماله. 

ةةا   ل ُلةُم فنةة  رومالها محمممد يجسمد الكمممال ا نسمانو الممذي جع مه هللا يومما   }لَّق ةُد ك 

ُسةةة ن أُُسةةةولن ٱر  ةةةن ة  َّللَّ ا  ةٌ ح  ةةةا   ي رُ و  ةةةن ك  ا ل نم  ةةةر  ٱَّللَّ  ك ثنيةةةر  ٱ ك  ةةةر  و  ٱُلي ةةةُو   ٱُۡل خن  ُجةةةواْ ٱَّللَّ  و 

 .[21]اضحزاب: 

  امل المرجعية الربانية الااحد :

كخابها ماحد، القمر ن الكمريم، يجمعهما جميعًما كخماب هللا، ال ينخ مف فمو ذلمك 

ال: مما بمين المدفخين كمى  هللا، ممن ومار  الفاتحمة اث ان، الس ة مالشيعة، ك ها تق

الَّ }ألمم  وممار  ال مماش، ال خممى  بممين مسمم م ممسمم م ين هممذا ك ممه كممى  هللا الممذي 

يةٖد ي أُ  من ةيٍم ح  لن ةُن ح  ية   م ن ةهنۦق ت نزن ُللن ةُن خ  ال  من ةۢن ب ةُينن ي د ُيةهن و  ُ  من طن ، أذا [42]فصم  :  تنيهن ٱُلب  

ه ممماه زيمممااا،، فهمممذا يمممراه المحققمممان  كمممان ه ممماه بعممما الشممميعة يقالمممان:
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ميكفو ين المصمحف المذي يطبمع فمو قطمر، ميطبمع فمو السمعااية،  (239)م هم،

ميطبع فو مصر، ميطبع فمو باكسمخان، هما نفسمه المذي يطبمع فمو أيمران، همذا 

 المصحف مرجع المس مين جميعًا، كخابهم ماحد.

فممم  مبمممد ل  مغي مممر، ت ييمممًرا لفظيًممما، مت ييمممًرا م ع ايًممما، أال كمممل الكخمممب حر 

القر ن، مال يمكن ين يضيع همذا القمر ن، يم يحمر  يم يبمدل، مه ماه اضلما ، 

م شرا، اضلا ، ممئا، اضلما  يحفظمان القمر ن، يحفظانمه فمو صمدمرهم 

ال ينرمممان م ممه حرفًمما، مال يسممقطان م ممه ك مممة، حخمم  ريي مما  جبًمما، ريي ممما 

القمر ن، كممأن يحممدهم اض ماجم الممذين ال يفهممان ك مممة ممن العربيممة يحفظمن هممذا 

شري  مسجل ال يسق  م ه ك مة ماحمد ، ملما ومألخه: مما اوممك  ال يسمخطيع ين 

 يجيبك، ضنه ال يعر  مع   و الك بال  ة العربية.

هللا حفن هذا القر ن، فهمذه اضممة ربهما ماحمد، منبيهما ماحمد، مكخابهما ماحمد، 

ُية}مقب خها ماحد ، ك ها تخجه كمل يما  خممس ممرا، ألم  البيم  الحمرا   ح  ةا و  ُ  م 

اُ  ةةُطر  لُّةةواْ ُوُجةةوه لُُم ه  ، بعمما ال ممربيين تني ممل ين يروممم [150]البقممر :  ُكنةةعُُم ف و 

ة، فقال: لا اط مع ماحمد ممن فماق، منظمر ل مس مين صار  حال الكعبة المشرف

أل  المس مين فو ينحاء العالم، مجدهم امائر امائر، حال الكعبمة تخسمع المدائر  

ثم تخسع ك ما بعد،  ن البي  العخيق حخ  تشمل العالم ك ه، نعمم المسم مان فمو 

كل مكمان امائمر حمال الكعبمة، الكعبمة تجمعهمم، مال غمرم ين ومم  المسم مان 

                                        

وخاذنا الشي  القرضامي هذه المقالة، نقاًشا مسخفيًضما، يتم  فيهما ب قمال معخبمر  ناقش ي (239)

مبمماائ فممو الحمماار »  ممد يئمممة الشمميعة مفقهممائهم، تممرا هممذا الكممى ، انظممر كىمممه فممو: 

طبعممة «. ترشمميد الصممحا »ضمممن مجما ممة روممائل « مالخقريممب بممين المممذاهب ا وممىمية

 مكخبة مهبة بالقاهر . 
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 فقب خهم ماحد .يهل القب ة، 

  امل محد  الشريعة:

المس مان ييًضا شريعخهم ماحد ، الشريعة الخو يحخكمان أليها ك همم شمريعة 

ماحد ، أذا وأل المس م  ن الحىل مالحرا ،  مما يجماز ممما ال يجماز، يرجمع 

اْ أ ُهة  }ف ُاةأل  الشريعة، مأل  يحكا  الشريعة، مأل    ماء الشريعة  ُكرن إن لُو       ٱلة  ن

 .[43]ال حل:  ُكنعُُم ال  ت ُعل ُمو   

  امل محد  الشعائر العبااية:

الشممعائر العباايممة ل مسمم مين ماحممد : الصممى ، الصمميا ، الزكمما ، الحممه، ك همما 

ماحممد ، أذا يذن الممم ذن فممو يي ب ممد مممن الممبىا حممو   مم  الصممى ، حممو   مم  

و يمريكمما فممو كممان فمو  ومميا فممو يفريقيمما فمو يمرمبمما فمم - الفمى ، وممارع المسمم م

باالوممخجابة ل ممداء هللا، ممقممف ال مماش فممو المسمماجد صممفافًا صممفافًا،  - اوممخراليا

يسممو المسماجد: ظظن  زال  بي هم الفاارق، كان الشي   بد المعز  بد السخار

يمدخ ها ال ماش يج اًوما ميلاانًما يمد، تصم ع الخاحيمد بمين المسم مين، مصانع الخاح

 م ها أخا  مخحابين.مطبقا،، فخصهرهم المساجد مينرجان 

، ياجممد فممو الكبيممر مالصمم ير، مال  ممو مالفقيممر، (240)انظممرما لهممذا المسممجد

ميوممممخاذ الجامعممممة مالفممممراش فممممو الجامعممممة، مالممممازير مالمممممازمر، ماضميممممر 

مالمممأمار، هممل يفممرق بيمم هم فممو شمموء  مممن وممبق ألمم  مكممان فهمما يحممق بممه، ال 

                                        

المسمجد »تحم    ماان « العبماا  فمو ا ومى »راجع ما ذكره فضي ة الشي  فو كخابه:  (240)

( ملفضممي خه كممذلك خطبممة فممو الجممزء الثالمم  بع مماان: 236)ب « مروممالخه فممو الحيمما 

 «.  روالة المسجد فو ا وى »
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نو لممماكىء الصمممف اضمل ل مممازراء، مالصمممف الثممماياجمممد فمممو المسممماجد: ين 

العما ، مالصمف الرابمع لمماظفو الدرجمة الازارا،، مالصف الثال  لمديري 

ال، ال تاجممد هممذه الخفرقممة، هممذه المسمماجد مصممانع الخاحيممد، تصممهر ...  اضملمم 

 المس مين فو باتقة ماحمد ، تاحمد مشما رهم، متاحمد مسمالكهم، متقفهمم جميعًما

ال لعربمو   م   جممو، اا، مومبين يدي هللا خاشعين، ال فضل ضبيا   م  ي

مممو، ال فضمممل ضحمممد   ممم  يحمممد أال  مال ل  مممو   ممم  فقيمممر، مال لممممخع م   ممم  يم 

بالخقا،، مالخقما، حي مما يخفاضم ان فيهما   مد هللا، أن يكمرمكم   مد هللا يتقماكم، 

 الصى  تاحد بين المس مين.

كممل الشممعائر ت ممرش فممو نفممس المسمم م هممذا المع مم ، مالصمميا ، حي ممما يخبممين 

يا مممن النممي  اضومماا مممن الفجممر، يمسممك المسمم مان  ممن الطعمما  النممي  اضبمم

يةةدع ۡعامةةه مةةن أجلةة   »مالشممراب مال سمماء، يجمماع يحممدهم هلل، ميظمممأ هلل، 

، كممل (241)«ويةةدع هةةرابه مةةن أجلةة   ويةةدع َٰوجعةةه وهةةذوته مةةن أجلةة 

يمسممكان  ممن الطعمما ،  المسم مين فممو ينحمماء اضر    ممدما تممأتو لحظممة الفجممر

يفطمرما جميعًما، محمل لهمم مما كمان محرًمما فإذا غربم  الشممس ميذن المم ذن: 

   يهم، أنها شعائر ماحد .

 الحه من يكثر المظاهر محد  ل مة:

الحممه، يظهممر فيممه هممذا الخاحيممد يكثممر فممأكثر، فال مماش كثيممًرا ممما يخفرقممان 

خاصة، مبعما الفئما،  بالمظاهر ماضزياء مالمىبس، مبعا البىا لها يزياء

حي مما يمذهبان ألم  ...  لها يزياء خاصة، المشاي  لهمم زي، مالصم اع لهمم زي

                                        

 . رضو هللا   ه(  ن يبو هرير  2/265« )مس ده»رماه يحمد فو  (241)
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الحممه ين عممان يزيمماءهم الخممو تميممز بيمم هم، مي بسممان ثيابًمما فممو غايممة السممهالة 

مالبسمماطة مالخااضممع، يشممبه ممما تكممان بأكفممان المممات ، ي بسممها الم ممك، مي بسممها 

ال مماش، ك هممم فممو رااء ماحممد، مشممعار  النفيممر، ي بسممها يغ مم  ال مماش، ميفقممر

ماحد، منداء ماحد: لبيك ال هم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، أن الحممد مال عممة 

 لك مالم ك، ال شريك لك.

  امل محد  ا ااب ا وىمية:

المس مان شريعخهم ماحمد  مشمعائرهم ماحمد ، م اابهمم ماحمد ، حيثمما لقيم  

ا: م  ميكم السمى  مرحممة هللا مبركاتمه، أذا المس م تقال له: السى    ميكم، فيمر

يكل المسم م فهما يأكمل بماليمين، يبمدي طعاممه: باومم هللا، مينخممه: بالحممد هلل، ال 

يأكل الميخة مال المد  مال لحمم الن زيمر،  ااب مشمخركة، حخم  أذا  طمس، قمال: 

الحممممد هلل، مه ممما تقمممال لمممه: يرحممممك هللا، ميمممرا   يمممك: يهمممديكم هللا ميصممم   

 (242).بالكم

 محد  الم هه مال اية:

تن  قُةة ُ } ااب ماحممد ، ممم هه ماحممد، غايممة ماحممد ، ال ايممة هممو هللا،  ةةال   إن َّ ص 

ين   ل من ن ٱُلع   ب  ن ر  َّ اتن  َّللن م  م  ُحي اي  و  م  نُاُلن  و  ُل  162و  أ ن ة۠ا أ وَّ ةُرُت و  لنك  أُمن
بنة    يك  ل ةهُۥق و  ال  ه رن

ين   مالم هه ماحد هما مما شمر ه ا ومى  ممن يحكما   [163، 162]اضنعا :  ٱُلُمُالنمن

ۡن  ُمُاة}مقيم م ااب فو العبااا، مالمعامى، مالس اكيا،،  ةر   ة  ا صن أ  َّ ه   ا و  ع قنيم 

ةبنيلنه عُواُق ف ٱتَّبن  ال  ت عَّبنعُةواْ ٱلاُّةبُ   ف ع ل ةرَّ   بنُلةُم : ةن س  ، همذه همو اضممة [153]اضنعما :   و 

                                        

(، 2739(، مالخرمممذي )6224(، مالبنمماري )2/353يحمممد )رماه  ممن يبممو هريممر :  (242)

(، مابمممن ماجمممه 1/120(. مرماه  مممن   مممو بمممن يبمممو طالمممب: يحممممد )5033ميبممما ااما )

 (. 4/400(. مرماه  ن يبو ماو  اضشعري: يحمد )3715)
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 ا وىمية.

 ق الخاري  مالج رافيا:يمة ماحد  بم ط

اضمة ا وىمية يمة بم طق الدين، مهو يممة ماحمد  كمذلك بم طمق الخماري ، 

ظ   يمة ماحمد  يكثمر ممن ثىثمة  شمر قرنًما، مرجعيخهما ماحمد  همو الشمريعة، 

مط هممما ماحمممد هممما اار ا ومممى ، قائمممدها ماحمممد هممما خ يفمممة المسممم مين ميميمممر 

 - حي مما يل م  النىفمة ا ومىمية  1924الم م ين، ظل همذا مر يًما ألم  وم ة 

يتمماتاره، م طممق  لالطاغيممة كممما - الخممو تجمممع المسمم مين تحمم  رايممة العقيممد 

 الخاري  يقال: المس مان كاناا يمة ماحد .

مم طمممق الج رافيممما ي كمممد همممذه الحقيقمممة، انظمممر ألممم  النريطمممة تجمممد العمممالم 

ا ومى  كمان ا وىمو ج رافيا مخصًى بعضمه بمبعا، رقعمة مخااصم ة، ضن 

يمخد امخدااًا طبيعيًا من ب د أل  ب د يزحف كما يزحف ال مار، فهمو يممة بم طمق 

 الج رافيا.

 يمة ماحد  بم طق المصير المشخره:

بم طمممق المصممم حة المشمممخركة، مالمصمممير المشمممخره، همممو يممممة ماحمممد ، 

المص حة المشخركة تحخم   يها ين تكان يممة ماحمد ، مخصاًصما: ين ي مداءها 

أليها با خبارهما يممة ماحمد ، ا ن الحمرب الخمو تشمن   م  المسم مين، ي ظرمن 

تشن     المس مين جميعًا ال فرق بين وم و مشميعو، همم ي ظمرمن ألم  أيمران 

كما ي ظرمن أل  السعااية، هم يريدمن ت ييمر الم طقمة ك هما، ت ييمر الم ظاممة 

يشممعر ا القيميممة فممو الم طقممة بحيمم  نفكممر كممما يفكممر اضمريكممان، منشممعر كممم

اضمريكمممان، مال ياجمممد ممممن ينمممالف الثقافمممة  اضمريكمممان، منسممم ك كمممما يسممم ك
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اضمريكيممة، مالسياوممة اضمريكيممة، مالسمم اه اضمريكممو، ال يريممدمن ين ي م مماا 

 أ ل ةمُ }بظاهر  الخ اع، مظاهر  الخ اع ظاهر  كانية، اخمخى  يلسم خكم ميلماانكم 

ا ءن م   ن  ٱلاَّم  ل  من جُ ء  ا  ت ر  أ  َّ ٱَّللَّ  أ نز  ةا ن ةا بنةهن  ف أ ُخر  نُذ  ُخع لنلتةا أ ُلو   ٖت مُّ ةر   يع مو مخ ا مة  ۦ ث م 

ةةن  } من ابنيةةَُّ ُسةةوه  و  َ ر  ةةا و  نُذ  ةةٌف أ ُلو   ُخع لن ُحُمةةر  مُّ  بنةةيض  و 
ب ةةالن ُجةةد هُۢ ةةن  ٱلنَّةةا ن  27ٱُلون من و 

لنك  
نُهُۥ ك     من ُمُخع لنٌف أ ُلو   ٱُۡل ُنع   ن و  ا ب  ٱلدَّو   [28 - 27]فاطر:  و 

اخخى  اضنااع، فمالخ اع ظماهر  كانيمة، هم الء يريمدمن ين يقمامماا وم ن 

هللا فو الحيا ، مفو الكان، مفمو ا نسمان، يريمدمن ين يصمهرما ال ماش جميعًما 

ليكاناا يمريكيين، يمريكيين فو الفكر، ميممريكيين فمو الثقافمة، ميممريكيين فمو 

ل ُو }االتجاه مفو الس اه، مهللا خ ق ال اش منخ فين  ةة  و  ع    ٱلنَّةا   أُمَّ بُّك  ل و   ه ا ء  ر 

 و  
ق ةةد ة  حن الُةةو   ُمخُ و   ةةين  ال  ي ز  بُّةةك ه  118ع لنلن ةةم  ر  حن ةةن رَّ ل ق ُذةةُم إنالَّ م  لنك  خ 

ةة    لن  - 118]همماا:   و 

يي: لىخممخى  خ قهممم، ضنممه خ قهممم مخ ممايرين « لممذلك»، قممال المفسممرمن: [119

تهم، لمما شمماء هللا اين تنخ ممف اتجاهممفممى بممد  ،فممو الفكممر، ممخ ممايرين فممو ا راا 

لجع هممم نسممنة ماحممد  مثممل المىئكممة أنممما ي طمماهم هللا حريممة االخخيممار، محريممة 

 العقل مالخفكير، فى بد ين ينخ فاا.

ه الء ال ي م ان باخخى  ال اش، يريدمن ين يطبعاا ال ماش بطمابع ماحمد، 

 (243)كممان يقممال الن يفممة المسمم مان حي ممما كمماناا يقمما، يمممة فممو اضر ، حي ممما

ل سممحابة: شممرقو يم غربممو، ميمطممري حيمم  شممئ ، فسمميأتي و خراجممك. لممم 

يفرضمماا   مم  ال مماش ين يكانمماا ناً مما ماحممدًا، لممم يفرضمماا   مميهم ايمم هم، ملممم 

  يهم ثقاتهم مف سفخهم، أال أذا قب ها ال ماش ممن ينفسمهم، مشمارك  فمو  يفرضاا

                                        

 القائل: هارمن الرشيد الن يفة العباوو. (243)
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خ  مممن اضمممم، شممارك  فممو هممذه ب مماء الحضممار  ا وممىمية ثقافمما، ميج مماش شمم

الحضار  مبقاا     ايم هم، م  م  ف سمفاتهم، م  م  ممذاهبهم، م  م  ثقافماتهم 

المنخ فممة، همم الء ال يقب ممان ذلممك، يريممدمن ين يسممير ال مماش ك هممم قطيعًمما ماحممدًا 

مراء هممذا الرا ممو الممذي يمسممك بعصمماه، مال يسممم  ضحممد ين ينممرأ  ممن هممذا 

 القطيع!

ذا تقمال اضحمدا ، مهكمذا يقمال اض مداء ينفسمهم، اضمة مصيرها ماحد، هكم

الدملممة الصممهيانية ت ظممر ألمم  أيممران، مألمم  باكسممخان، مألمم  يف انسممخان، مألمم  

أندمنيسيا، كما ت ظمر ألم  بمىا العمرب بجاارهما، متمر، ين قما  المسم مين فمو 

 يي ب د خطر   يها. مهكذا ريي ا نظر  اضمريكان أل  الجميع.

 ال  ما مال مالمصال  المشخركة:يمة ماحد  بم طق ا 

المس مان يمة ماحمد ، بم طمق ي مدائ ا، بم طمق المصمير المشمخره ل جميمع، 

مهو يمة بم طق ا ال  المشمخركة، ما ممال المشمخركة، مالمصمال  المشمخركة، 

كل هذا يحخم     المس مين ين يخحمد بعضمهم ممع بعما، مين يمخىحم بعضمهم 

ا، العالم فو  صرنا يخك م ب  مة الخكخمل، مع بعا، مين يخكخل بعضهم مع بع

ال مكان فو  الم ا المعاصر ل كيانا، الص ير ، الكيانا، الصم ير  ال تسمخطيع 

ين تعيش، أال أذا ا خمد،     غيرها، مأنما تعميش فيمه الكخمل الكبيمر ، ملمذلك 

 نر، ال اش يخ اوان خىفاتهم ميخجمعان.

حممدهم يخبا ممدمن، الكاثاليممك ل وممف نممر، العممالم ك ممه يخقممارب مالمسمم مين م

مالبرمتسممخان  الممذين جممر، بيمم هم حممرمب رهيبممة، ممجممازر وممق  فيهمما مئمما، 

اضلمما ، مربممما مىيممين مممن ال مماش   مم  تمماالو العصممار، يرااما ين يخقممارباا 
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 .(244)مي ساا هذا الخاري 

حخمم  اليهمماا مال صممار،، كممان اليهمماا ي ممداء ال صممار، طمماال الخمماري ، 

اضمل ماضكبمر فمو تقمديم  مين بأنهم شاركاا بمل قماماا بالمدمرماليهاا كاناا مخه

المسممي  ل قخممل مالصمم ب يقي مما، يم فممو قخممل المسممي  مصمم ب المسممي  كممما يعخقممد 

ال صار،، ملك هم م ذ  د  وم ين يصمدر الفاتيكمان مثيقمة لخبرئمة اليهماا ممن ا  

 يالاجيًا.قاربان ييدخالمسي ، يخقربان أل  اليهاا! ال اش يخقاربان اي يًا، مي

ريي ا فو ييا  الصراع بين السافي  مالمعسكر ال ربو مما يسممانه الخعمايش 

 الس مو، تقارب بعضهم مع بعا، المص حة اقخض  هذا.

ن  من بين املها اتحااًا، رغم ما كان بي ها ممن صمرا ا،.  ا ن يمرمبا كا 

ا ممن من يقري تاري  يمرمبما فمو القمرمن اضخيمر  يجمد حرمبًما امايمة، قخمل فيهم

قخل، موفك  فيها اماء، ميزهق  يرما ، مخرب  ايمار، بمدمافع اي يمة يحيانًما، 

مامافع قامية يحيانًا، مامافمع مصم حية موياومية يحيانًما، م خمر همذا الصمراع: 

الحربممان العالميخممان فممو ال صممر اضمل مممن القممرن العشممرين؛ ال خممان قخممل فيهممما 

ن ممن المصم حة لجميمع املهما: مىيين بل  شرا، المىيين، ثم ري، يمرمبا: ي

ين تخكخل ميخضا  بعضها أل  بعا، متخىحم فو صار  اتحاا قماي صمار لمه 

مزنممه مشممأنه، مين ي سمماا الم وممو الماضممية، مالنىفمما، السممابقة، هكممذا ري، 

 القا ، هذا ها شأن العقىء.

                                        

(، ممما 2/509) « أظهار الحق»خابه اله دي، فو ك رحمه هللا راجع ما ذكره العىمة  (244)

 بعدها طبعة أحياء الخرا  ا وىمو فو قطر. 
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 م امرا، اض داء ل رش ااء الف رقة بين المس مين:

نا المذين نجخمر النىفما، الماضمية، منحمامل يما نحن المس مين، فم حن محمد

اائًما ين نشعل ال ار، مين نصمب الزيم    م  ال مار، مي مدا نا يسمخ  ان نقطمة 

الضعف هذه، فيثيرمن بي  ا اائًما ما يفرق الجمع، مما يبع  الفمخن بمين بعضم ا 

 مبعا.

فو بعا البىا يثيرمن النىفما، الدي يمة، مثمل: مصمر، يقالمان: مسم مان 

. ميحيانًمما يثيممرمن خىفمما، ج رافيممة، مثممل: السممااان، يقالممان: الشمممال ميقبمماط

مالج اب. ميحيانًا خىفا،  رقية كما فو الجزائر، مالم مرب:  مرب مبربمر، 

يم  رب ميكراا فو العمراق. ميحيانًما يثيمرمن خىفما، مذهبيمة وم ية مشميعية، 

...  ن ميسماريينميحيانًا خىفا، أيديالاجية، مثل: ثاريين مرجعيين، يم يمي يي

لمم . ال بممد ين يثيممرما ممما يفممرق بممين اضمممة بعضممها مبعمما، مكممل تفرقممة هممو أ

ق »لصالحهم، مليس فو صالح ا، هم يفرقمان ليسمااما، ميمزقمان ليمأك اا،  فمر 

، شممعار معممرم    ممدهم مممن قممديم، ال تسممخطيع ين تأكممل الرغيممف لقمممة «تسممد

ه بسهالة، هكذا يفع ان ب ما، ماحد ، أنما تقطع الرغيف لقما لقما لخزاراه متبخ ع

 منحن نسخجيب.

اضمة ا وىمية ي ب و ين تعر  هذا اضمر، متعر  ل ة العالم اليا ، لا لمم 

ياجب   يها اي ها ين تعخصم بحبل هللا جميعًا مال تخفمرق، ميال تخ مازع فخفشمل، 

ُ:ةواْ ف ع لُ }متذهب ريحها، كمما قمال القمر ن الكمريم:  ز  ال  ت ن   ةلُواْ و  و  يحُ ت ة ُ ش    ُلةمُ ه َّ  رن

ال تخعللوا  فإ  مةن كةا  »: ص   هللا   يه مو م  مكما قال ال بو  [46]اضنفال: 
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، لمما لممم ياجممب الممدين ذلممك ضمجبخممه المصممال  (245)«قةةبللم اخعللةةوا فذللةةوا

 المشخركة، مالمصير المشخره، مضمجبه م طق العصر.

 تىحم اضمة فريضة مضرمر :

فريضممة مضممرمر ، فريضممة ياجبهمما الممدين،  أن تىحممم اضمممة فيممما بي همما

مضرمر  يحخمهما الااقمع، نقمال همذا ل عمرب مل مسم مين فمو كمل مكمان، ا ماا 

اضممممار الخمممو تفمممرق بيممم كم، ماذكمممرما مممما يجمعكمممم اائًمممما، اذكمممرما الجااممممع 

المشممخركة، القااوممم المشممخركة بيمم كم مهممو كثيممر ، خصاًصمما ين مما فممو مح ممة، 

و رخماء مفمو ييما  انخصمارا، ربمما جماز لهمم ين ال اش أذا كاناا فمو  افيمة مفم

ينخ فمماا، مأن كممان هممذا لمميس مط ابًمما، مال مقبممااًل فممو يي  صممر، يممما الممذين 

يعيشان فمو الشمدائد مالمحمن الكبمر،، مالمصمائب المخىحقمة، متصماب ألميهم 

السممها  مممن كممل جانممب، همم الء ال يجمماز لهممم يبممدًا ين يخفرقمماا، ال بممد ين يقممف 

،   دما تقا  المعركة يجب ين نسق  النىفما، الجانبيمة، بعضهم بجاار بعا

من سمم  المعمماره الجزئيممة، مال يبقمم  أال صمما، المعركممة  اليًمما، كممما قممال هللا 

ُرُصوم  إن َّ }تعال :  ن  مَّ ا ك أ نَُّذم بُُني  
ل   عنلُو   فن  س بنيلنهۦن ص 

ين  يُق   َُّّ ٱلَّ ن ]الصمف:  ٱَّللَّ  يُحن

4]. 

 :مالشيعة ةنداء لعقىء الس 

أن ه اه فخ ا تريد ين تمزق همذه اضممة، ه ماه فمو العمراق ا ن يريمدمن ين 

وم ة كماناا ي   - يثيرما فخ ة بين السم ة مالشميعة، منحمن نحمذر المسم مين جميعًما

شيعة: ين يسخجيباا لاوامش الشياطين، شياطين ا نس مشياطين الجن، يجمب 

                                        

 (  ن  بد هللا بن مسعاا. 2410رماه البناري فو النصاما، ) (245)
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الجميمع، فالفرقمة اممار   م  الجميمع، ين يع اا     هذه الاواوا، الخو تمدمر 

هم يريدمنها حربًما اي يمة، لمم يكخفماا بمالحرب الخمو مقعم  بمين أيمران مالعمراق 

مظ مم  ومم ين طاي ممة، ملكممن كممان طممابع هممذه الحممرب قاميًمما، كأنهمما حممرب بممين 

العرب مالفرش، ملكن ا ن يريدمنها حربًا اي ية صريحة، و ة مشميعة، يجمب 

يجب ييها ا خما : ين نحمب  مكمرهم، منفما،   ميهم ين يقاتل بعضهم بعًضا، م

 الفرصة.

ينممااي العقممىء: يال يسممخجيباا ل مهمماميس مالمجممانين مممن همم الء يم همم الء، 

ميشممع اا ال ممار، ميخيحمماا الفرصممة ض ممداء اضمممة، يجممب ين يقممف العممراق صممفًا 

ماحدًا ليحرر يرضمه، ميعميش مسمخقًى، ميطمرا االحمخىل، همذا مما يجمب   م  

 جميعًا، ميجب   ي ا ين نساندهم فيه.اضمة 

 محاملة ضرب الف سطي يين بعضهم ببعا:

ه مماه محاملممة لضممرب الف سممطي يين بعضممهم بممبعا، السمم طة فممو ناحيممة، 

هممو ممما  - شممرًكا مكيممد  - مالمقاممممة فممو ناحيممة يخممر،، مقممد نصممباا لهممم فًنمما

، وممماه: خارطممة الطريممق، ماشممخرطاا فيهمما: تصممفية المقاممممة، مجمممع السممى 

مها شرط  جيب جدًا، مع ماه: ين يقاتمل الف سمطي يان بعضمهم بعًضما، بمدل ين 

يقاتممل الف سممطي و المحخممل الممذي يحخممل يرضممه، ميممدمر بيخممه، ميقخممل يبمماه ميخمماه 

ماب ه مزمجخه، بدل ين تخجه الرصاصا، ألم  صمدر العمدم المحخمل تخجمه ألم  

 صدر يخيه!

اركاا المكيمد ، ممقفماا لهما، مهذا ما نحذر م ه الف سطي يين، مهم أل  ا ن ي

ميجب ين يظ اا   م  همذه الحكممة، م  م  همذه اليقظمة، مال يسممحاا ضنفسمهم 
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ياًممما ين يضممرب بعضممهم بعًضمما، ال بممو   يممه الصممى  مالسممى  قممال فممو حجممة 

ا يضةةرب بعضةةلم»الماااع:  ، هممذا (246)«بعةةض رقةةاب ال ترجعةةوا بعةةدي كلةةارت

ان بعضمهم رقماب بعما ممجماه شأن الكفار شأن يهل الجاه ية، كماناا يضمرب

بعمما، يممما المسمم م فهمما يخمما المسمم م، ال يظ مممه، مال يسمم مه، مال ينذلممه، مال 

ةةا }يخن م    ممه، بمل يفديممه ب فسمه، يعممر  صمدره ل رصمماب ليحممو يخمماه،  إننَّم 

مُ  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ  ل ع لَّلُُم تُُرح  ُيلُُمه و  و  ة  ف أ ُصلنُحواْ ب ُين  أ خ  نُو   إنُخو   .[10]الحجرا،:  و   ٱُلُمُؤمن

 لماذا يجب ين نخاحد 

المس مان يمة هكذا يراا هللا لهم، يمة موًطا، خير يمة يخرجم  ل  ماش، يممة 

د، بي ها ال ايا،، مالم ماهه، مالعقائمد مالشمرائع مالقميم، مالعبمااا،  ماحد ، مح 

مالمعممامى، ما ااب، محممد، بي همما المصممال  مالمصمماير، ما ال  ما مممال، 

اض داء، فهمم ي ظمرمن أليهما با خبارهما يممة ماحمد ، ممن المدار البيضماء محدها 

أل  جاكرتا، أورائيل تكيد كيدها لباكسخان، لماذا  ضنها يصمبح  تم مك مفما ًى 

، يم كممما تم ممك هممو، ملكممن ال يجمماز ل مسمم مين ين يم كمماا مفمما ًى ناميًمما ناميًمما

ا العربية، هم ي ظرمن ألم  ق ب ة نامية أورائيل تعامل باكسخان كما تعامل البى

هذه اضمة ماحد ، في ب مو ييهما ا خما  ين يضمع كمل م ما يمده فمو يمد يخيمه، ميال 

نسم  لمن يفمرق بي  ما، قمد ننخ مف فمو يشمياء كثيمر ، ملكمن نخعمامن فيمما اتفق ما 

  يه منخسام  فيما اخخ ف ا فيه منقف فو المعركة صمفا ماحمدًا، مأال كمان ه ماه 

: تعممال ع ي ممدا نا، منخفممرق نحممن، مفممو هممذا يقممال هللا خطممر كبيممر: ين يجخممم

ين   ٱلَّ ن ةاه  ك بنيةر   ت لُ ٍضه إنالَّ  ب عُ ُضُذُم أ ُولني ا ءُ ك ل ُرواْ ب عُ }و  ف ا   ع لُواُ ت لُن فنُعن ةة  فنة  ٱُۡل ُرضن و 

                                        

(  من جريمر بمن  بمد هللا. مرماه البنماري فمو مااضمع 121رماه البناري فو الع م ) (246)

 يخر، كثير ، م ن يكثر من صحابو.
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[73]اضنفال: 
(247). 

 رمه أنمه هما ال فمار المرحيم،ذا، ميوخ فر هللا لو ملكمم، فاومخ فيقال قالو ه

 ماا اه يسخجب لكم.

 النطبة الثانية:

 انخفاضة اضقص  فو و خها الرابعة:

انخفاضمة اضقصم   - يما بعمد: فيما ييهما ا خما  المسم مان: اخ م  االنخفاضمة

فو وم خها الرابعمة، كمان السمفا  شمارمن قمد يخمذ   م  نفسمه م  م   - المباركة

المقامممة الم م مة حكامخه  هدًا: ين يقضو     هذه االنخفاضة، ميقض      

يا ، ممض  مائة ممائمة ممائمة ممئما، ممئما،، ملكمن  100الباو ة فو حدما 

االنخفاضممة لممم ت خممه، االنخفاضممة بقيمم  شممامنة، بقيمم  صممامد ، بقيمم  كالجبممل 

اضشممم، بقيمم  تممزير كممما يممزير اضوممد الهصممار، بقيمم  تقممال لهمم الء الط مما  

نهن، ملن نسمخكين يبمدًا، أنمما  الظالمين: نحن ه ا، لن نسخس م، لن نركع لكم، لن

نركممع هلل منسممجد هلل،   م مما هللا تعممال : ين نرفممع جباه مما فممى نسممجد أال لممه فممو 

 الصى ، مال تركع الظهار مال ت ح و أال له.

بقيمم  هممذه االنخفاضممة يقااهمما اضبطممال، تبممذل كممل يمما  مممن اضرما  ممممن 

هذا الشعب المذي ال  الدماء، ما يجع  ا نقال لهذا الشعب البطل: مرح  مرح ،

يم ك الصااري  مال الدبابا، مال المرمحيا، كمما تم كهما أومرائيل، أنمما يم مك 

                                        

الصمممحا  ا ومممىمية بمممين االخمممخى  المشمممرمع مالخفمممرق »ل ذلمممك: انظمممر فمممو تفصمممي (247)

كيمف نخعاممل ممع الخمرا  مالخممذهب »ل دكخار القرضامي نشر اار الشمرمق. م« المذما 

 ل دكخار القرضامي. نشر مكخبة مهبة بالقاهر . « ماالخخى  
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رجااًل مم م ين، يم مك شمبابًا بما اا ينفسمهم هلل، مضمعاا ر مومهم   م  يكفهمم، 

ةةن  }ميرماحهممم بأيممديهم مقممدماها رخيصممة فممو وممبيل هللا  من ي و  ةةن ي ُشةةرن ٱلنَّةةا ن م 

رُ  ب اهن ن ُلا هُ ٱُبعن  ا ء  م   بنٱُلعن
ُءوُفۢ ُ ر  ٱَّللَّ نه و   .[207]البقر :  ض اتن ٱَّللَّ

ه الء الشباب الم م ان الذين ال يبالان يمقعاا     المما، ي  مقمع المما، 

خمماا هممذا الكيممان الم خصممب الظمممالم  خمماا الصممهاي ة، ام    مميهم، هممم الممذين ام 

، همم الء الم ممرمر بقاتممه مبسمم طانه مبخروممانخه ال اميممة مالكيماميممة مغيرهمما

الشباب يجب ين نحييهم، يجب ين نحيمو هم الء اضبطمال، يجمب ين نحيمو همذا 

الشي  القعيد اضشل  المريا الشي  يحمد ياوين، الذي زلزل يركمان الظمالمين، 

ةةا  يجممب ين نحييممه منحيممو أخاانممه الممذين قخ مماا ممم هم مممن قخ مماا:  ه نُةةواْ لنم  ةةا و  }ف م 

اب ُذُم  م  فن  س بني ن أ ص  ن و  ين  ٱَّللَّ ةبنرن
ةَُّّ ٱلصَّ  ُ يُحن ٱَّللَّ  و 

ةا ٱُسةع ل انُواْۗ م  ةعُلُواْ و  ] ل  ممران:  ا ض 

146]. 

، (248)حممماملاا ين يقخ ممماا الشمممي ، محممماملاا ين يقخ ممماا المممدكخار الرنخيسمممو

مالدكخار الزهار، كما حاملاا من قبل ين يقخ ماا خالمد مشمعل، مقخ ماا أومما يل 

ي   ياش، مفخحمو الشمقاقو مالكثيمرين يبا ش ب، مقخ اا الكثيرين، كما قخ اا يح

من يب اء حمماش، مممن يب ماء الجهماا ا ومىمو، مممن كخائمب اضقصم ، نحيمو 

ين نصممل  - ل ومف - هم الء، نحيميهم منقمف ممن مرائهممم، مأن ك ما ال نسمخطيع

يزرهممم، منشمماره معهممم، فمماضبااب م  قممة، مالطممرق مسممدما ، ال  ألمميهم ل شممد

 مممو المرجمممل فممماق ال مممار ممممن الحمممماش يسمممخطيع مسممم م ي  مممو صمممدره كمممما ي 

                                        

، تقب همما ل وف نج  ا ورائي يان فو اغخيال الشي  يحمد ياوين، مالدكخار الرنخيسمو (248)

هللا فو الشهداء مالصالحين، مقمد رثم  الشمي  القرضمامي الشمي  يحممد ياومين فمو خطبمة 

 كام ة فو الجزء السااش، ف خراجع. 
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ماالشخياق أل  الجهاا مالشهاا ، مال يسخطيع ين يصل أل  أخاته ه الء، هكمذا 

 نعيش فو هذا الاق .

لك  مما نم ممك ين نبعمم  ألمميهم بممما نسممخطيع مممن يممماال، مأن كممان ا ن وممدما 

الطريممق   مم  اض مممال النيريممة، ال يسمممحان بخحايممل يي يممماال ألمم  همم الء، 

ريدمن ين يما، هذا الشعب جاً ا، اضماال الخو تمذهب لمخطعم الجمائع، كأنما ي

متكسمما العريممان، متممدامي المممريا، متمم مي المشممرا، متكفممل اليخمميم، متممرمم 

المهدم ، متعاله المحرمق، هذه اضماال مم اع ين تصل أل  ه الء، حخم  أن 

 عمار بعا البىا العربية جممد يمماال حمماش فمو ب اكهما مفمو مصمارفها، يما ل

 ميا ل ش ار.

 صراع صهيانو ف سطي و!:

  ي مما ين نعمممل ممما نسممخطيع لمعانممة أخاان مما همم الء، بناصممة ين اضنظمممة 

الحاكمة ق ما تص ع شيئًا، ق   لكم فمو اضومباع الماضمو: أن الصمراع ا ن لمم 

يعد صراً ا  ربيًا أورائي يًا كما يقال فمو الصمحف ميجهمز  ا  مى ، فمالعرب 

( ماخ مم  الجيمماش العربيممة ألمم  48ان شمميئًا، قممدماا ومم ة )لممم يعممااما يقممدم

ف سممطين، يممما ا ن فهمما صممراع صممهيانو ف سممطي و، أوممرائيل ممعهمما يهمماا 

العممالم، ممعهمما يمريكمما بقاتهمما العسممكرية، مقاتهمما االقخصممااية، مقاتهمما الع ميممة 

مالخك الاجيمة، مقاتهما السياوممية، الف سمطي يان شمبه العممزل ممن السمى  يقفممان 

 م يما  هذا ك ه.محده

منحممن نعخقممد: ينهممم م صممارمن، مهممم م صممارمن أن شمماء هللا، هللا تعممال  

نل ُذُم  إننَُّذمُ }يقال:  إن َّ ُجند ن ا ل ُذُم  172ُصوُرو   ٱُلم  لنبُةو   و   [173، 172]الصمافا،:  ٱُل   



 289 الجزء السابع -خطب الجمعة 

ك ا   } قَةا : ل يُ و  ننين  ح  نُةو   ٱَّللَّ  إن َّ }، [47]المرم :  ن ةا ن ُصةُر ٱُلُمةُؤمن ام  ين  ء  فنُل : ةنن ٱلَّة ن   اْ يُةد  

، نحمن نعخقمد: ينهمم م صمارمن، مأن همذا الكيمان المدخيل الممذي زرع [38]الحمه: 

فممو جسممم هممذه اضمممة همما كيممان غريممب، ماائًممما اضجسمما  ال ريبممة الخممو تممدخل 

اضجسا  ال تسخطيع ين تعيش فيها، تطراها قااها الحياية الداخ ية، وم ة هللا ين 

ين يطارا، مهذا الجسمم لمن يسمخمر طمايًى مما اا  أخات ما ال بد  يبيي جسم غر

المجاهمممد  المرابطمممة « حمممماش»، مفمممو «الجهممماا ا ومممىمو»اضبطمممال فمممو 

الصممامد ، مفممو كخائممب اضقصمم ، مفممو كممل فصممائل المقاممممة الخممو تممرفا 

االوخسمى ، متممرفا المذل مالهمماان، متصممر   م  البقمماء  زيمز  كريمممة، فإممما 

بَُّصةةو   بنن ةةا  إنالَّ  إنُحةةد ى قُةة ُ }السممعداء، مأممما ممما، الشممهداء،  ءحيمما  اض ممزا ةةُ  ت ر   ه 

ن ُحُن ن ع   بَُّص بنلُمُ ٱُلُحُان ي ُيننق و  ةيب لُُم  ر  نةأ   يُصن ةُن :ن ُ بنع ة  اٖب م ن ان ٱَّللَّ اْ دن بَُّصةو  ين اق ف ع ر  ۦ  أ ُو بنأ ُيةدن

ب نُصو    ع ر  ع لُم مُّ  .[52]الخابة:  إننَّا م 

، يما يب ماء اضر  الخممو يما يب ماء اضقصم ، ألم  اضمما  ييهما ا خما ، وميرما 

بمماره هللا فيهمما ل عممالمين، ير  ال بمماا، مالمقدومما،، اصممبرما، مصممابرما، 

مرابطاا، ماتقاا هللا لع كم تف حان، نحن معكم بق اب ا ميلسم خ ا، نمد ا لكمم  نماء 

، مفمو وما ا، السمحر، ال يل م ناء ال هار، ند ا لكم فو ص اات ا، مفو خ اات ا

منسخعين     اض داء بسها  القدر، ما اء السحر، مكل يشع  يغبمر لما يقسمم 

     هللا ضبره.

* * * 
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 (18) 

 (249)باا   الخابة

 النطبة اضمل :

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 ا صى :يواش ال فس ا نسانية 

ا نسمانية هممو يومماش ال زال حمديث ا ماصممًى حممال تزكيمة اضنفممس، فممال فس 

ا صمممى  ك مممه: أصمممى  اضفمممراا، مأصمممى  اضومممر، مأصمممى  المجخمعممما،، 

مأصى  اضمم، مأصى  العالم ك ه؛ أذا ص ح  اضنفس ص ح  الحيما . نقطمة 

البداية تبدي من الفرا أذا لم يص   الفرا لم يصم   مجخممع، ملمم تصم   حكاممة، 

 مالفرا أنما يص   بإصى  جاانيخه.

ال يقماا ممن يذنمه كمما تقماا البهيممة، مأنمما يقماا ممن ااخ مه، يقماا ممن  ا نسان

 ق ممه، ميقمماا مممن ضممميره، لهممذا كممان أصممى  المم فس البشممرية همما يومماش كممل 

ةةا بنق ةةُوٍ  إن َّ }أصممى ، مفممق هممذه السمم ة ا لهيممة الخممو قررهمما القممر ن  ٱَّللَّ  ال  يُ  ي نةةُر م 

ُم  ذن ا بنأ نلُان عَّج  يُ  ي نُرواْ م  : ص   هللا   يمه موم م  ، مفق ما قاله ال بو [11الر د: ] ح 

أال إ  ف  الواد مض ة  إٱا صلحت صلِ الواةد كلةه  وإٱا فاةدت فاةد »

 .(250)«الواد كله  أال وه  القلَّ

                                        

ومبخمبر  24همـ الماافمق 1425شمعبان  9يلقي  فو مسجد  مر بن النطماب بالدمحمة،  (249)

2004. 

(  ممن 1599اقا  )(، ممسمم م فممو المسمم52مخفممق   يممه: رماه البنمماري فممو ا يمممان ) (250)
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يقاا ا نسان من ق به، من  ق ه، من ضمميره، ممن نفسمه، وممها مما تسمميها. 

حقيقمة ا نسمان ليسم  فمو  المهم هذا الكيمان المداخ و المذي هما حقيقمة ا نسمان،

هممذا ال حممم مالممد ، ليسمم  فممو هممذه العظمما  مالنىيمما ماضجهممز ، هممذه تاجممد   ممد 

 ،الحياانمما،، مربممما كممان الحيمماان يضممنم حسممًما مممن ا نسممان، ميموممع بط ًمما

ميكثممر يكممًى م ممه، ملكممن ا نسممان الحقيقممو فممو هممذا الكممائن الرمحممو، الكممائن 

ا، مكرمممه هللا   مم  وممائر المن اقمما،، المع مماي الممذي بممه صممار ا نسممان أنسممانً 

مجع ممه فممو اضر  خ يفممة، محم ممه اضمانممة الخممو  رضمم    مم  السممماما، 

 ماضر  مالجبال، فأبين ين يحم  ا ميشفقن م ها.

ٱلَّ بد من جهاا  صى  ال فس ا نسانية  ال ةدُواْ فنين ةا ل ن ُذة}و  ذ  ين  ج   ي نَُّذُم ُسةبُل ن اه  ن دن

إن َّ ٱَّللَّ  ل م   ننين  و   .[69]الع كبا،:  ل  ٱُلُمُحان

 هلل و ة ثابخة فو خ قه:

هممذه ومم ة ماضممية، مممن بممذل جهممده، ماوممخفرف موممعه، فممو مجاهممد  نااز ممه 

الشرير ، فو مااجهة نفسه اضمار  بالساء، فو مااجهة شميطانه، فمو مااجهمة 

ٱلَّةةين يصممل ألمم  الهدايممة الربانيممة، ال بممد  يهاائممه مشممهدماته، ةةدُ }و  ذ  ين  ج   واْ فنين ةةا  ن

ةةةننين  ل ن ُذةةة ةةةل  ٱُلُمُحان إن َّ ٱَّللَّ  ل م  ي نَُّذُم ُسةةةبُل ن اه و  مقمممد قمممال   يمممه الصمممى  مالسمممى :  دن

الجهماا الحقيقمو: ين تجاهمد  (251)«المواهد مةن جاهةد نلاةه فة  ۡا:ةة هللا»

هااه، مين ال تسخرول مع نز ا، نفسك، مينانية نفسمك، ميهمااء نفسمك، فمإن 

                                                                                             

 ال عمان بن بشير.

أوم ااه صمحي ، : «المس د»(  ن فضالة بن  بيد، مقال منرجاا 23958رماه يحمد ) (251)

(، مالبيهقمو 18/796« )الكبير»(، مالطبرانو فو 826« )الزهد»مرماه ابن المباره فو 

 (.11123« )الشعب»فو 
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ال  ت عَّبنلن }ضل مغا، من اتبع هااه فقد  ن و  ةبني ن ٱَّللَّ ةلَّك  : ةن س  ى  ف يُضن ةو  ]ب:   ... ٱُلذ 

ةةنُ } ،[26 م  ةةنن ٱتَّب ةةل  ه و  و  مَّ ةة ُّ من ةةهُ بن  ُيةة أ ض  ةةن  ٱُهةةد  رن ى  ن ى م ن . قممال ابممن [50]القصممش:   َّللَّ

ثمم تمى قمال هللا « الهما، شمر ألمه  بمد فمو اضر »ب: رضو هللا   هم باش 

يُ }تعال   ء  ق ُلبنةهۦن أ ف ر  هۦن و  ةُمعن ع م  : ل ةج  س  خ  ُلٖم و  ُ : ل ج  :ن لَّهُ ٱَّللَّ أ ض  هُ و  ى  ذ هُۥ ه و 
نن ٱتَّخ    إنل   ت  م 

ع    : ل ج  ب   ج  ان و  رن ش   ص  َن ة  ۦ  ن و  ۢن ب ُعدن ٱَّللَّ يهن من ن ي ُذدن ممن مجاهمد  ال بمد  .[23]الجاثية:   ف م 

، محطممة محطممة، ممرح ممة بممد ين يسمم ك ا نسممان طريقممه ألمم  هللا المم فس، مال

ب نك  } تعال مرح ة، حخ  يصل أل  رضاان هللا  أ  َّ إنل ج  ر   .[42]ال جم:  ٱُلُمنع ذ ج  و 

 الخابة يمل المحطا،:

مقد ذكرنا ييها ا خا  فو النطب الماضية: ين المحطة اضمل  الخمو ي ب مو 

ذنابمه، ين ين ي ط ق م ها ا نسان هو: محطمة الخابمة، ين ي خسمل ا نسمان ممن 

يخطهر من خطاياه، ين يقف مع نفسه مقفمة صمااقة، ليحاومبها   م  مما اقخمر  

من ويئا،، مما فرط فيمه ممن حقماق هلل مل م فس مل  ماش، ي ب مو ين يقمف همذه 

 الاقفة ليص   ما فسد، ميقا  ما ا اأ، ميطهر ما خب .

 أن هللا ي فر الذناب جميعًا:

ملمميس ه مماه ذنممب يسخعصممو   مم  الخابممة، كممل الممذناب قاب ممة ل خابممة، حخمم  

، أذا تمماب  ممز مجممل الكفممر، حخمم  الشممره بمماهلل، حخمم  ا لحمماا مالجحمماا بمماهلل 

اْ }ا نسان م ه تاب هللا   يه، مالخائب من الذنب كمن ال ذنب له:  ين  ك ل ةُرو  قُ  ل نلَّ ن

ا ق ُد س  إن  ي نع ُذواْ يُ ُ   .[38]اضنفال:  ل ف  ل ُر ل ُذم مَّ

ن و  }حدث ا هللا  من  بماا المرحمن فكمان ممن يمصمافهم  ةل  ٱَّللَّ ين  ال  ي ةُدُ:و   م  ٱلَّة ن

ذت  ال  ي قُ إنل   ر  و  ُ ا ء اخ  ةرَّ   ٱَّللَّ لنةك   إنالَّ بنةعُلُةو   ٱلةنَُّل   ٱلَّعنة  ح 
ةن ي ُلع ةُ  ٱ   م  ال  ي ُزنُةو  ه و  ن و   َّ ٱُلح 
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ةةا  ةةع   68ي ُلةةَّ  أ ث ام  ي ُخلُةةُد يُض   ةةةن و  م  انتةةا فنيةةهن ُف ل ةةهُ ٱُلع ةة  اُب ي ةةُو   ٱُلقني   ةةن ت ةةاب   69ۦ ُمذ  إنالَّ م 

ةةال   ةة   : م  : من ةةن  و  ام  ء  ا و  ةةلنح  ُل  ص   ئنةةك  يُب ةةد ن
ةةي ن ف أُْول    ُ س  مُ اتن   ٱَّللَّ ةةا   ٱذن ك  ٖتۗ و 

ةةن   ا  َ لُةةور   ح   ُ ا َّللَّ

ا  يم  حن . حخ  الشره، حخ  القخل، حخ  الزن ، من تماب م هما [70 - 68]الفرقان:  رَّ

ميصمم   ممما يفسممده مممن قبممل، مممم  صممحيفخه بالحسمم ا، بعممد السمميئا،، بعمممل 

ةةال  }الصممالحا، بعممد  مممل السمميئا،،  ةة   : م  : من ا و  ةةلنح  ُل  ص   ئنةةك  يُب ةةد ن
ةةي ن ف أُْول    ُ س  مُ   ٱَّللَّ  اتنذن

ك ا   ٱ ٖتۗ و 
ا ن   َ لُور  ح   ُ اَّللَّ يم  حن  . ا رَّ

ةُر قُ ُ } نه إن َّ ٱَّللَّ  ي ُ لن ةةن ٱَّللَّ ُحم  ةن رَّ ُم ال  ت ُقن ُطةواْ من ةذن فُواْ : ل ةج   أ نلُان ين  أ ُسةر  ب ةاهني  ٱلَّة ن عن  ي  

يُم  حن يعتاه إننَّهُۥ ُهو  ٱُل  لُوُر ٱلرَّ من  [53]الزمر:  ٱل ُّنُوب  ج 

ذه   ممم  ا نسمممان أذن ين يخممماب ألممم  هللا، ين يصمممط   ممممع هللا، ين يمممدع هممم

النصامة بي ه مبمين ربمه، ين يقبمل   م  هللا قيخ قماه هللا ممن بعيمد، ين يقمال: يما 

رب. يا رب. ليقمال لمه ربمه: لبيمك  بمدي مومعديك، هللا تعمال  يقمال فمو اضثمر 

من أقب  مةن :بةاهي إلة  تلقيعةه مةن بعيةد  ومةن أ:ةرض »القدوو ا لهو: 

يرحب بك كمما قمال هللا  هللا يخ قاه من بعيد، يقبل     «:ن  ناهيعه من قريَّ

ا تقربةت إليةه ٱرا:تةا  »فو الحمدي  القدومو:   ز مجل  مةن تقةرب إلة  هةبرت

ومةةةن تقةةةرب إلةةة  ٱرا:تةةةا تقربةةةت إليةةةه با:ةةةا  ومةةةن أتةةةان  يمشةةة  أتيعةةةه 

يقبممل   مم  هللا تائبمما م يبمما، ابممك   مم  خطيئخممك، اغسممل نفسممك  (252)«مذةةروال

 . ز مجل بدما ك أن ك   صااقًا مع هللا 

                                        

(  ممن 2675« )الممذكر مالممد اء»(، ممسمم م فممو 7405« )الخاحيممد»رماه البنمماري فممو  (252)

 يبو هرير .
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 الخابة:حقيقة 

ليس  الخابمة بمالكى  بمأطرا  ال سمان، الخابمة حرقمة فمو الق مب، ين تضميق 

: ل ةةج }  يممك اضر  بممما رحبمم ، كممما مصممف هللا الخممائبين فممو وممار  الخابممة  و 

ةةاق ُت  عَّةةج   إنٱ ا ض  ين  ُخل نلُةةواْ ح  ث ةةةن ٱلَّةة ن
ُم ٱُۡل  : ل ةةيُ ٱلثَّل   ُم رُ ذن ةةاق ُت : ل ةةُيذن ض  ُحب ةةُت و  ةةا ر  ُض بنم 

ُم لني عُوبُةو  أ   ن إنالَّ  إنل ُيهن ثُمَّ ت اب  : ل ةُيذن ن  ٱَّللَّ أ  من ُلو  اْ أ   الَّ م  َ نُّو   نلُُاُذُم و 
اُب اْه  إن َّ ٱَّللَّ  ُهةو  ٱلعَّةوَّ

يُم  حن . وئ   رابعة العدمية المري  الزاهد  الصمالحة، ومألها يحمد [118]الخابة:  ٱلرَّ

ه: يما جاهمل. بمل أذا تماب هللا   يمك تبم ، ال اش: يأذا تب  تاب هللا   و   قال  ل

ُم لني عُوبُو  ثُمَّ ت اب  : ل يُ }يما ومع  قاله تعال :   ذن
يُم اْه حن اُب ٱلةرَّ ]الخابمة:   إن َّ ٱَّللَّ  ُهو  ٱلعَّةوَّ

ين تقبممل ممما ااممم  ال بممد  ، أذا مفقممك ل خابممة فهممذا اليممل القبممال، ضن الخابممة[118

ين ال بمد  ين نبح  الباا       الخابمة،ل ا ال بد  صحيحة مسخافية لشرمطها،

 . ز مجل نعر  مقا  هللا 

 يمل باا   الخابة: ا ر  مقا  ربك:

يمل الباا       الخابة: ين تعر  مقا  ربك محق ربمك   يمك، مينمك لما 

 ش   مره ك ه راكعًا واجدًا ما ياي  حقه   يك، ضن نعمه   يك ي ظمم ممن 

ت ممره ممن قرنمك ألم  قمدمك، مممن ين تحصر، ميكبر ممن ين تحصم ، نعممه 

ميىاه أل  وا ة مفاتك، بل حخ  ممن قبمل المميىا، مينم  فمو بطمن يممك، هللا 

ها المم عم   ز مجل ها الذي ير اه ج ي ًا قبل ين ير اه مليدًا مرضيعًا، هللا 

ةةن ن نعُ }بجىئممل المم عم ماقائقهمما.  ةةا بنُلةةم م ن م  ةةن  ٱو  ةةٖة ف من ن م  إن  } ،[52]ال حممل:   َّللَّ ت عُةةدُّواْ و 

ن ال  تُُحُصوه ا  ننعُ  ت  ٱَّللَّ ، حق هللا   يك  ظيم، كيف تقابل همذه الم عم [34]أبراهيم:  م 

متقابل مقما  اضلاهيمة بمال كران مالك ماا مالكفمران مالفسماق مالعصميان  تأكمل 

ثمممري متعصمم  يمممري! تأكممل متطيممع غيممري  ينمم  تعمميش فممو خيممر هللا، فممو 
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 اذا ال ت اي حق هللا !أحسان هللا، فو نعم هللا، ف م

 نعم هللا ال تحص :

بد ين يقف ا نسان ليعر  حق ربه   يه، لما ومجد   م  الجممر مما يا،  ال

حق هللا  عع   يه، نعمم ربمك   يمك كثيمر . انظمر نعممة البصمر، نعممة السممع، 

نعمة العقمل، نعممة الجماار ، نعممة الصمحة، نعممة العافيمة، نعممة الممال، نعممة 

همااء، نعممة المماء، نعممة الشممس مالضمياء، همذه الم عم ك هما ال اضمالا، نعمة ال

يمكن ين تحسبها، ملذلك كمان حمق هللا   يمك  ظيًمما، فمماذا يايم  ممن حمق هللا 

   يك  هذه مقفة!

 البا   الثانو: ذكر الما، مالقبر:

مما يبع      الخابة ين تذكر ين حياتك مهما طالم  قصمير ، مين م خهاهما 

 لما، نهاية كل حو فإن العمر مهما طال قصير قصير.الما،، مما اا  ا

 يقال الشا ر:

 مأذا كممممان  خممممر العمممممر ماتمممما

 

 فسممممممااء قصمممممميره مالطايممممممل

  دما ي خهمو اضجمل،   مدما يحخضمر ا نسمان، ميأتيمه م مك المما،، يخم م   

المرء لا يمهل فو اضجمل ياًمما، نصمف يما ، وما ة، نصمف وما ة، لحظما،، 

ن ل ُو }يخم   ين يمد له فو يج ه ليفعل خيًرا، فيقال:  ب  يةَّٖ ر  ةٖ  ق رن ُرت ننة   إنل ةج   أ ج  ال   أ خَّ

ن  ٱلصَّ   أ كُن م ن ين  ف أ صَّدَّ   و  ر   10لنحن خ ن ل ن يُؤ  ةا و   بنم 
بنيةُرۢ ُ خ  ٱَّللَّ ةاه و  لُذ  ةا ء  أ ج  ُ ن ُلاتةا إنٱ ا ج  ٱَّللَّ

لُةةو    . كممم يخم مم  لمما ينممه ي طمم  فسممحة ليصمم و ركعخممين [11، 10]الم ممافقين:  ت ُعم 

خالصخين لاجه هللا، يمامك  مر طايل ا ن لماذا ال تص و  لماذا ال تسمب  هللا 

د اه متسخ فره  لماذا ال تذكره كثيمًرا  لمماذا ال تسمبحه بكمر  متكبره  لماذا ال ت
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 ميصيى  لماذا ال ترا الحقاق أل  يه ها  لماذا تبق  بمظالمك 

: صمم   هللا   يممه مومم م  ا نسممان ي سمم  ينممه ميمم ، مهللا  عممع قممال لرومماله 

ي نةةةت  } ي نعُةةةو   إننَّةةةك  م  إننَُّذةةةم مَّ ،: الم ممماه . كمممل ال ممماش ذائقممماا المممما[30]الزممممر:   و 

مالر واء، مالحكا  مالمحكامان، ماضغ يماء مالفقمراء، ماضقايماء مالضمعفاء، 

الكمل ميم . لمماذا ي سمم  ال ماش المما،  لمماذا يسممخبعدمن المما،  قمد ريي ما فممو 

 صممرنا: مممن يممما، بالذبحممة الصممدرية، ممممن يممما، بالسممكخة الق بيممة، ممممن 

 ا تسخبعد الما، يما، فو حااثة من حااا  السير، مما يكثرها. لماذ

 كمممل اممممرئ مصمممب  فمممو يه مممه

 

 مالممما، يانمم  مممن شممراه نع ممه

ةةا  أ ُمةة}  م  ةةرن أ ُو ُهةةو  ن ٱُلب ص  ُب و  أ ُقةةُر ٱلاَّةةا: ةن إنالَّ ك ل ُمةِة ، ه مماه السمما ة [77]ال حممل:  ر 

العامة، مه اه السا ة الناصة، وا ة كل أنسان، ممن ما، فقد قامم  قيامخمه، 

أذا يصمبح  »يقمال:  رضو هللا   هن ابن  مر مين  ال تدري مخ  وا خك كا

فى ت خظر المساء، مأذا يمسي  فى ت خظر الصمبا ، مخمذ ممن صمحخك لسمقمك، 

 «.مخذ من حياتك لماتك

الما،. تذكر الما،. تذكر القبر. تمذكر همذه الحفمر  الخمو ومخ مل أليهما فمو 

ا ال هاية،  ش ما شئ  فإنمك ميم . ميحبمب ممن شمئ  فإنمك مفارقمه، ماجممع مم

 شئ  من مال، مابن ما شئ  من قصار، وخااع هذا ك ه أل  هذه الحفر .

 القبر يفظع م ظر:

أذا ري، القبممر بكمم  بكمماء مممًرا. فقيممل لممه: تممذكر  رضممو هللا   ممهكممان  ثمممان 

الج ممة مال ممار فممى تبكممو مث ممما تبكممو أذا رييمم  القبممر! فقممال لهممم: ومممع  ال بممو 

 منزل من مناَٰل ارخرة  فةإٱا نوةجل القبر أو»يقال:  ص   هللا   يه مو م  
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 صم   هللا   يمه موم م  ميقال ييًضا: وممع  ال بمو  ،«منه كا  أنوج فيما بعدا

ا إال والقبةر أف ةل منةه»يقال:  م ظمر القبمر، انظمر ألم   (253)«ما رأيت من رت

هممذا ا نسممان الممذي كممان يمشممو مخبنخممًرا فمماق اضر ، يمشممو فممو اضر  

مرًحمما، كأنممه ينممرق اضر ، يم يب ممغ الجبممال طمماال! أذا بممه ياضممع فممو هممذه 

الحفر ، فو مااي المات ، اذهب أل  همذا الماااي، ألم  ت مك المقبمر  فمو قطمر، 

، ضن الجميممع فممو حفممر مهممو يال   مم  الممما، مممن المقممابر فممو بممىا يخممر،

مخسامية، اضمير مالمأمار، مالمازير مال فيمر، مال  مو مالفقيمر. حفمر مخسمامية 

يحفر له فو اضر  ثم يرا    يمه، همذا هما مااي الممات ! تمذكر همذا المما،. 

لممماذا تسمما  فممو الخابممة  متقممال: ومما  يتمماب، مممما يممدريك ين ومما  هممذه 

  تدري مهللا.وخأتو، ما يدريك ينك ويأتو   يك ال د  ال

تممممزما مممممن الخقمممما، فإنممممك ال 

 تمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدري

 

أذا جمممن ليمممل  همممل تعممميش ألممم  

 الفجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر 

 

فكممم مممن ومم يم ممما، مممن غيممر 

   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

 

مكممم مممن وممقيم  مماش حي ًمما مممن 

 الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدهر 

 

مكممم مممن فخمم  يمسممو ميصممب  

 الهيًممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

مقممممد نسممممج  يكفانممممه مهمممما ال 

 يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدري 

 

 البا   الثال : ذكر ا خر  مالج ة مال ار:

الما،، مالبمد ين نخمذكر ا خمر ، الج مة مال مار. المما، يشمد بد ين نخذكر  ال

 ما قب ه، ميهان ما بعده. المشك ة ليس  مشك ة الما، ملكن ما بعد الما،.

 ملمممممما ينمممممما أذا مخ مممممما ترك مممممما

 

 لكمممان المممما، راحمممة كمممل حمممو

 ملك ممممممممممما أذا مخ ممممممممممما بعث ممممممممممما 

 

 ف سمممأل بعمممدها  مممن كمممل شممموء

 
                                        

أوممم ااه «: المسممم د»(  مممن  ثممممان، مقمممال منرجممما 454« )المسممم د»رماه يحممممد فمممو  (253)

 (.4/330(، مالحاكم )2308(، مالخرمذي )4267صحي ، مرماه ابن ماجه )
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مأن بعممد الحشممر حسممابًا، مأن  أن بعممد الممما، بعثًمما، مأن بعممد البعمم  حشممًرا،

ين نمذكر همذا ك مه، ممما مع م  ال بمد  بعد الحساب ثاابًا يم  قابًما، ج مة يم نماًرا،

م ال ممار  أنممه لمميس شمميئًا هي ًمما ين تفقممد الج ممة مين تممدخل ال ممار، ا نسممان يالج ممة 

يحممزن أذا خسممر بعمما المممال يم بعمما الصممفقا،، فكيممف أذا خسممر، الج ممة  

 مكيف أذا اخ   ال ار 

جسمممممو لمممميس   مممم  الشمممممس 

 يقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما،

 

 مال   مممممم  يهممممممان الحممممممرار 

 فكيمممممف يقممممما،   ممممم  جحممممميم 

 

 مقااهممممما ال ممممماش مالحجمممممار  

ح  : ةنن ٱلنَّةارن ٱ ا ئنق ةُ ٖ  ُك ُّ ن لُ }  ةن َُُٰحةزن  ف م 
ةنق م  كُُم ي ُو   ٱُلقني   فَُّو   أُُجور  ا تُو  إننَّم  ُوتنۗ و  ٱُلم 

ةةا م  نَّةةة  ف ق ةةُد ف ةةاَٰ ۗ و  ةة   ٱُلو  أُُهخن ةةُل ٱُل ُةةُرورن  و  ع   ةُ ٱلةةدُُّني ا  إنالَّ م  ي ةةو  . كممان [185] ل  مممران:  ٱُلح 

بعا الصالحين يقرب المصبا  من يديه، ميضمع يصمابعه   يمه، فخ سمعه نمار 

السممراأ، مهممو نممار ضممعيفة خفيفممة فيقممال: أذا ك مم  ال تحخمممل هممذه ال سممعة مممن 

عين جمزًءا ممن نمار ال ار السراأ، فكيف ب ار ا خر   منار الدنيا جمزء ممن ومب

اْ أ نلُا ةلُمُ ٱلَّ ي   أ يُّذ ا }ا خر  !  نُواْ قُو  ام  ين  ء  ةُ  ن ةار  و  ٱُلحن ةا ٱلنَّةاُ  و  قُوهُه  ا و  أ ُهلنةيلُُم ن ةار   و 

ُرو    ةا يُةُؤم  ي ُلع لُةو   م  هُُم و  ةر  ةا  أ م  د اه  الَّ ي ُعُصو   ٱَّللَّ  م  َ  هن ال  َن ئنل ةٌ 
ل    ]الخحمريم:  : ل ُيذ ا م 

 . يي خسار  ين تفقد الج ة ميي خسار  ين تدخل ال ار!![6

 البا   الرابع: معرفة  ثار المعاصو فو الدنيا ما خر :

البا مم  الرابممع   مم  الخابممة: ين تخممذكر خطممر المعاصممو   يممك، مينممك أذا 

اوخرو   فيها واقخك ألم  خسمار  نفسمك، مبماار صمفقخك، مضمياع مصميره، 

ين تقممف مممع نفسممك لخممدرش  ثممار المعصممية ال بممد  مه كمم  فممو الممدنيا ما خممر ،

مالنطايمما   مم  حياتممك: الرمحيممة مالماايممة، الفرايممة ماالجخما يممة، الحاضممر  

مالمسخقب ة، الدنياية ماضخرمية. أنها  ثمار ممدمر . يعرفهما كمل ممن تمدبر كخماب 
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هللا، ممن ارش و ة روال هللا، ممن قري مقائع الحيا ، متمابع يحمداثها كمل يما  

كُ }تر،، ميذن تسمع، مق ب يعو  بعين لنك  ل  ن
ى  لنم  إن َّ فن  ٱ   ۥ ق ُلٌَّ أ ُو أ ُلق ةج ن ك ا   ل هُ ر 

يد   ُهو  ه ذن  .ٱلاَُّمل  و 

 يممما نممماظرا يرنممما بعي مممو راقمممد

 

 ممممر غيمممر مشممماهدممشممماهدا ل 

تصممممل الممممذناب ألمممم  الممممذناب  

 مترجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 اره الج ممان منيممل فمماز العابممد

 ينسممممممي  ين هللا يخممممممرأ  اممممممما 

 

 م هممممممممممما بمممممممممممذنب ماحمممممممممممد !

تريد ين تدخل الج ة م ال  المعاصو قد ارتكبخها! بل مىيين المعاصمو لما  

حسبخها، م ا  بذنب ماحد خرأ من الج ة. ملم يسام  ناًحا فو ك مة حين قمال: 

ةين  نُ }إن َّ ٱُبنن  من  من لن ةُم ٱُلح   أ نةت  أ ُحل  ةَُّّ و  ُ  ٱُلح  ُ:د  إن َّ و  فكمان المرا  [45]هماا:   أ ُهلن  و 

نُوُح إننَّهُ }الحاوم   يه  ُن أ  ي   ةهُ لنك ق إننَّ هُ ۥ ل ُي   من َ ُيُر ص     ٌ ِٖق ۥ : م  ةا ل ةُي   ل ةك    ت ُاة ف ةال  لن ُلنن م 

لنةين   ذن ةن  ٱُلو   ُ ةك  أ   ت ُلةو   من  إنن ن   أ :ن
ُلٌمق ن إنن نة   أ ُ:ةوٱُ بنةك  أ  ُ  46بنهۦن :ن ب  ةا    أ ُسةق ةال  ر  ل ك  م 

ةة إنالَّ ل ةةُي   لن ق و  ُلةةم  ُمننةة   ت  ُ   بنةةهۦن :ن ت ُرح  ةةُر لنةة  و  ةةن  لن ين  أ ُكةةن م ن ةةرن ان
. [47، 46]همماا:  ٱُلخ  

َ ل مُ }زمجه: مكذلك قال  ا  م بَّن ا  ُمن ةا ل ن ُلةون نَّ ر  ت ُرح  إن  لَُّم ت ُ لنُر ل ن ةا و  ةن  ن ا  أ نلُا ن ا و  من

ين   رن ان
 .[23]اض را :  ٱُلخ  

، منرجمع أليمه، تعمال فسم ا همذه الاقفما، ل خماب ألم  هللا قف ممع يننبد ين  ال

منعممر   ثممار المعاصممو فممو المم فس مفممو الحيمما ، فممو الفممرا مفممو المجخمممع، 

فالمعاصممو هممو الشمم     مم  ا نسممان، مالشمم     مم  اضوممر ، مالشمم     مم  

الجما ممة، مالشمم     مم  اضمممة، مالشمم     مم  ا نسممانية، مالشمم     مم  البيئممة، 

ةر  }شموء مالش       كمل  ةا ك  َ ذ  ٱُلب ُحةرن بنم  ةاهُ فنة  ٱُلب ةر ن و  ةب ُت ٱُلل ا   ٱلنَّةا ن   أ ُيةدنيا 

ةةا  }يي بمعاصمميهم ليقممذفهم بعمما الممذي  م مماا لع هممم يرجعممان  [41]الممرم :  م  و 

يب ةٖ  ن مُّصن ب لُم م ن ي ُعلُواْ : ن ك ثنيٖر أ ص   يلُُم و  ا ك ا ب ُت أ ُيدن  .[30]الشار،:  ف بنم 
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ل المسم م. تمذكر همذا ك مه ليبعثمك   م  الخابمة ألم  هللا، لخرجمع تذكر ييهما اض

 أل  هللا بعد ين شرا، من هللا.

 مع   الخابة:

الخابة مع اها: الرجماع بعمد شمرماه، بعمد بعمده  من هللا، ترجمع أليمه تقمف 

َ ل مُ }  مم  بابممه، ترتمممو فممو ومماحخه، متقممال:  بَّن ةةا  ةةُر ل ن ةةا ر  إن  لَّةةُم ت ُ لن ةةن ا و  ن ةةا  أ نلُا 

ُمن ا ل ن ُلون نَّ  ت ُرح  ن  و  ين  من رن ان
 .[23]اض را :  ٱُلخ  

ين يخاب   ي ا تابة نصماحا، مين ي فمر ل ما مما مضم ،   ز مجل نسأل هللا 

مين يصمم   ل مما ممما بقممو، مين يجعممل يام مما خيممًرا مممن يمسمم ا، مغممدنا خيممًرا مممن 

رنمما مممن خممزي الممدنيا م ممذاب  مما فممو اضمممار ك همما، ميجيام مما، ميحسممن  اقبخ

 ا خر .

يقممال قممالو هممذا ميوممخ فر هللا تعممال  لممو ملكممم، فاوممخ فرمه أنممه همما ال فممار 

 ا اه يسخجيب لكم.االرحيم، ف

 النطبة الثانية:

الحمد هلل غافر الذنب، مقابل الخاب شديد العقاب، ذي الطال ال ألمه أال هما، 

ةةا فنةة  }ال ألممه أال هللا محممده ال شممريك لممه أليممه المصممير. ميشممهد ين  ن م  َّ ُِ َّللن ةةب ن يُا 

ق ل هُ ٱُلمُ  ا فن  ٱُۡل ُرضن م  تن و  و   ل ةهُ ٱلُ ٱلاَّم   يٌر لُ ُك و  ةُ ٖء ق ةدن ُهةو  : ل ةج  ُكة  ن ه   و 
ُمةدُق ]الخ مابن:  ح 

ميشهد ين ويدنا مأمام ا ميومات ا محبيب ما محممدًا  بمد هللا مروماله، البشمير  .[1

السراأ الم ير، ص اا، هللا موىمه   يه، م     لمه، مصمحبه المذين ال ذير، م

 م ممماا بمممه م مممزرمه منصمممرمه، ماتبعممماا ال مممار المممذي ينمممزل معمممه يملئمممك همممم 

المف حمان، مرضممو هللا  ممن ممن ا مما بد اتممه، ماهخمد، بسمم خه، مجاهممد جهممااه 
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 أل  يا  الدين.

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 مح خان:

و هممذا الصمميف ين يبخ ممو بمح خممين: مح ممة خممارأ اار العممرب قممدر هللا لممو فمم

ين   مممز مجمممل مالمسممم مين، ممح مممة فمممو اار العمممرب مالمسممم مين، ميحممممد هللا 

خرجمم  م هممما يصممف  جمماهًرا، ميصمم ب  ممااًا، ميشممد قمما ، فممالمحن ال تزيممد 

الممم م ين أال أيمانًمما مثباتًمما فممو النيممر، م زيمممة   مم  الرشممد، كممما مصممف هللا 

ين  ق ال  ل ُذةُم ٱلنَّةاُ  إن َّ ٱلنَّةا   :  ز مجل  ين بعد غزم  يحد فقال تعال  الم م }ٱلَّ ن

عُواْ ل لُُم ف ٱُخش ُو  م  اه هُ هُمُ ق ُد ج  ُابُن ا ٱمُ  ف ز  ق الُواْ ح  ا و  ن  ننُعة إنيم   ُ و  يةُ  َّللَّ كن ٱنق ل بُواْ ف ة 173م  ٱُلو 

ةةن  ٱ ةةٖة م ن ف ُضةةبنننُعم  ن و  ء  ُسةة ٖ  لَّةةُم ي ُما ُاةةُذمُ َّللَّ ٱتَّب عُةةواْ و  ُضةة و  ن رن ، 173] ل  مممران:  و     ٱَّللَّ

ء ا }بعد غزم  اضحزاب:   ز مجل . مقال [174 ا ر  ل مَّ نُو   ٱُۡل  ؤُ ٱُلمُ و  اب  ق ةالُواْ ُحةمن ز 

ةةا  ن  اه ُهةةُم إنالَّ  إنيم   ةةا َٰ  م  ُسةةولُهُۥه و  ر  ُ و  ةةد    ٱَّللَّ ص  ُسةةولُهُۥ و  ر  ُ و  ةةد ن ا ٱَّللَّ  : ةةا و  ةة  ا م  ا ه   ت ُاةةلنيم   و 

 .[22]اضحزاب: 

كان  المح ة اضمل  ييها ا خا  فو ل دن، فقد  قد ال ابو الصمهيانو ه ماه 

العممز    مم  ين يم ع ممو مممن اخممال ل ممدن، مك مما فممو ل ممدن قممد ا ي مما ل عقممد امر  

المج س اضمرمبو لإلفخاء مالبحا  ه اه، مهذا المج مس ك ما نعقمده فمو المبىا 

فو يلمانيا، ممر :  قدناه فو فرنسا، مممر :  قمدناه فمو  اضمرمبية، مر   قدناه

 يوبانيا، ممر   قدناه فو السايد، مهكذا.

 ال ابو الصهيانو مراء هذه المح ة:

مهذه المر  يرانا ين نعقده فو بريطانيا، مك ا  قمدنا ج سمة تأوميس المج مس 
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. ملكممن اضملمم  فيهمما، ما انمما ل عقممد ج سممة االفخخمما   مممد  ل ممدن، ملبي مما الممد ا 

ال ابو الصهيانو ثار ثائره، مجن ج انه، ميراا ين يم ع مو ممن اخمال ل مدن، 

فدخ   ل دن ملم يم ع و يحد، بل اوخقب انو فو المطار: نااب العمد  مرجالمه، 

مياخ ممانو قا ممة الخشممريفا، الكبممر،، مهكممذا. ثممم يرااما ين ينرجممانو بعممد ين 

، يط بمان أخراجمو ممن ل مدن. اخ  ! مرفع هذا ال ابو ا ا  أل  المد و العا 

يريدمن ين يم عانو من بريطانيا كما م ع  قبل ذلك ممن يمريكما، ملكمن بحممد 

هللا رفضممم  همممذه المممد ا ، مقامممم  معركمممة وياومممية كبيمممر  بمممين الحكاممممة 

مالمعارضممين، انخهمم  ألمم  مج ممس العممما ، مكممان ز مميم المعارضممين مهمما 

 و من ه اه.يهااي يريش حزب المحافظين، يبذل كل جهده  خراج

 وبب المح ة: ين و يافع المقاممة:

مظ  م   مد  ييما  مالشم ل الشمماغل ل صمحابة ما ذا مة مالخ يفزيمان بق ااتممه 

المنخ فممة همما: ياوممف القرضممامي؛ الممذي يشممجع ا رهمماب، ميشممجع العم يمما، 

ا وخشممممهااية، مي يممممد المقاممممممة ا وممممىمية، ي يممممد حممممماش، مي يممممد الجهمممماا 

، ميقف ضد أومرائيل، مضمد السمى  ممع أومرائيل، ا وىمو، مي يد حزب هللا

ملكممن هللا  عممع ييهمما ا خمما  نصممرنو   مم  همم الء، بمجممرا ين لقممانو ميجممرما 

معو حاارا، منخ فمة، ماومخمعاا ألم  خطبخمو فمو المسمجد المركمزي الكبيمر، 

موممألانو يوممئ ة محرجممة يجبمم    همما بصممراحة مقمما ، ف ممم يجممد همم الء أال ين 

ح  الصمحافة الخمو تهماجم و تمدافع   مو، الرجمل المذي ي يرما ماقفهم، ميصب

حامرنو من الخ يفزيان حااًرا طايًى، قال لو فو نهاية الحاار: يشهد يا يومخاذ 

 ين و تع م  م ك الكثير فو هذا ال قاء، مهذا من أنصا  القا .
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 ماقف  مد  ل دن:

 مها رجمل شمهم، يعخبمر الشنصمية الثالثمة« كن ليفجسخان»كان  مد  ل دن 

الممدفاع   ممو، ماوممخقب  و فممو قا ممة  ابعممة وياومميًا فممو انج خممرا، قممد تب مم يم الر

الب دية، مقال: ينا يوخقب ك فو القا ة الخو رفض  ين يدخ ها باش، هكمذا مقمف 

الرجل مقفة صم بة فمو المدفاع يمما  همذا ال مابو الصمهيانو، ميتما  لمو فرصمة 

ا انو ألم  مم تمر يخر، لم تمر  ن الحجاب، ك   المخحد  الرئيسو فيه، م

 هكذا يدافع هللا  ن الذين  م اا. (254)فو شهر يكخابر القاا 

 حاخاما، يعارضان أورائيل:

مكمان ممن العجمب ينممو مجمد،  مداًا ممن حاخاممما، اليهماا يقفمان بجممانبو، 

اليهاا الذين يعارضمان قيما  أومرائيل ميمرمن ين قيامهما مصميبة   م  اليهماا، 

خممو وممخعجل ب هممايخهم، همم الء الحاخاممما، مكارثممة   مم  اليهمماا، مينهمما هممو ال

مجدتهم معو فو افخخا  المج س اضمرمبمو لإلفخماء، مفمو بعما المحاضمرا، 

كمانان ماجمااين، ميصمرما ين ياا ممانو فمو المطمار، ثمانيممة مم هم ظ ماا فممو 

المطار حخ  اخ   أل  الجاازا،، هذه مح ة ينهاها هللا     خير خمارأ ايمار 

 سمم ا اضمرمبممو مينهي مماه، م قممدنا ييًضمما ج سممة المسمم مين، مه مماه  قممدنا مج

تحمماا العممالمو لع ممماء المسمم مين، مجمماء يكثممر مممن مممائخين مخمسممين تأومميس اال

 الًما من ينحاء العمالم، مقما  االتحماا المبماره   م  بركمة هللا، كمان همذا فضمل 

 من هللا  عع.

                                        

 ا خذر فضي ة الشي   ن هذا الم تمر النش اله بأ مال يخر،.( 254)
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 المح ة الثانية:

ب مالمسم مين، مح مة ثم ابخ يم  ييهما ا خما  بمح مة يخمر، ااخمل بمىا العمر

 بين قامو ميه و، مشا رنا العربو طرفة بن العبد يقال:

مظ مممممممم ذمي القربممممممم  يشمممممممد 

 مضاضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

  مم  المممرء مممن مقممع الحسممما  

 المه ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 وبب هذه المح ة:

بدي، هذه المح ة بك مة ق خها فو نقابة الصحفيين فمو مصمر، بعمد محاضمر  

 مالصممحفيين، موممئ   ومم ااًل احخشممد لهمما جمهممار ضممنم، معظمهممم مممن الكخمماب 

 ن قخال ج اا االحخىل فو العراق، مقخال الممدنيين مم هم  ميجبم  بمما يجبم  

به، ق  : اضمريكيان فو العمراق غمزا ، مال مزا  يجمب ين يقمامماا، همل ه ماه 

فو العراق مدنيان ممن اضممريكيين  ي  ينهمم ك همم اخ ماا ممع جميش االحمخىل  

بمممذلك اضحاايممم   لممممدنيين مال يقمممخ هم، ذكمممر،مذكمممر، ين ا ومممى  ال يقاتمممل ا

 مممن قخمممل ال سممماء مالصمممبيان مالشممميال، مالرهبمممان فمممو  الشمممريفة الخمممو ت هممم 

الصاامع مالفىحين الحرا  فو يراضيهم، مالخجار فو مخاجرهم، ذكمر، همذه 

 ال صاب، مق  : لكن من  امن المقات ين فها  سكري هذا يمر.

بحمال ممن اضحماال، مه ماه نهمو  الجثم مكان السم ال همل يجماز الخمثيمل ب

 من المث مة، حخم  ملما كمان ي مداء  صري ، ميحااي  صمحيحة صمريحة ت هم 

المس مين يمث ان بجثمثهم. ميخمذ بعما ال ماش جمزء ممن الك ممة مقطعاهما  من 

، مقممالاا: أن ممو يجيممز قخممل المممدنيين «ال تقربمماا الصممى »وممياقها   مم  طريقممة 

قيمماا الخممو تقيممد الماضمماع؛ ليرجمماا بممإطىق بممدمن هممذا السممياق، مبممدمن هممذه ال

مقالمممة يريمممدمن فيهممما ين يصمممطااما فمممو المممماء العكمممر، يم ين يعكمممرما المممماء 
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ليصممطااما فيممه، هكممذا قممالاا. مممما اضممطرنو ين ي قممد ممم تمًرا صممحفيًا ه مما فممو 

فسممر ممما يراتممه، مقممد قيممل ينممه تراجممع مممما يال ممااي الدب اماوممو فممو الدمحممة، م

 تراجع .

 ها العسكري   ممن المدنو من ها

لكممن القضممية هممو قضممية مممن همما المممدنو  هممل المه ممدش الممذي يجمموء مممع 

  هل هذا المه دش ممدنو ي   سمكري  ممن هما بالجيش ليص   الدبابة أذا  ط

 المدنو  ممن ها العسكري 

القضية كل ممن يقاتمل يم يعمامن المقمات ين فهما  سمكري، ينما يريمد ين يومأل 

ي   سكري  ماذا يقالان فمو شمارمن   ال اش ه الء: هل شارمن   دهم مدنو

ما هو المدنية مما هو العسمكرية  مخصاًصما فمو  صمرنا، مالحمرب لمم تعمد 

ماحمممد يضمممرب ماحمممدًا بالسممميف يم بمممالرم  ام الحريمممة. ال يصمممبح  الحمممرب 

ين نحمدا ممن هما الممدنو، ال بمد  تندمها م وسا،  د ، ميفراا ممن كمل ناحيمة.

 ممن ها العسكري.

 بة لمن تاجه هذه الضر

ممع هذا مجدنا طائفة من الع مانيين ت خهز هذه الفرصمة تحمامل ين تضمرب 

ضممربخها؛ ال فممو ياوممف القرضممامي ملكممن فممو الممد ا  ا وممىمية، مالروممالة 

ا وممىمية، يريممد همم الء ين ي خهممزما هممذه الفرصممة ليقالمماا: أن ا وممى  لمميس 

ن. ممعماذ هللا يسر، حخ  الخيمار الاومطو مالخيمار المعخمدل، كمل هم الء أرهمابيا

ين نكممان أرهممابيين. نحممن ضممد ا رهمماب، منحممن ضممد الع ممف، ميحمممد هللا ين 

مقمماالتو ممحاضممراتو مخطبممو مكخبممو مبرامجممو الخ يفزيانيممة ك همما مكشممافة 
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     الم ، يعر  ال اش ماقفو، ملكن ه الء ال يريدمن ين يفهماا.

 يأك ان من كىمو ميط بان محاكمخو.

م ممذ ييمما  قممد طالبمم  الضممحية اضمريكممو الرهي ممة حخمم  أن صممحيفة أماراتيممة 

الممذي قخممل فممو العممراق ين يرفعمماا ا مما، ضممدي. لممماذا  ضن فخممااي هممو الخممو 

تسبب  فو ذب  هذه الرهي ة! يا  جبًا كأن يبا مصعب الزرقمامي ي خظمر فخمااي 

حخ  ي فذ مما يريمد! لقمد قخمل يممريكيين ممن قبمل، مقخمل أيطماليين، مقخمل يتراًكما، 

ملمم تكمن فخما، م مو مال ك ممة م مو، ...  خانيين، مقخل نيباليين، مقخلمقخل باكس

مبمماضمس قخ مماا الممرهي خين ا يطمماليخين، مقممد طالبمم  مطالبممة م حممة بمما فراأ 

  هممما، همم الء ال مماش ال ياري ممما يقالممان  بممأي ل ممة ينمماطبان ال مماش  كأنممما 

 يظ ان ين ال اش ال  قال لهم.

قد يموعخ و وبًا مشمخًما، مقمال لمو بعما مي جب لهذه الصحيفة ملبذاءتها ف

مة  ق مم : كيممف يرا   مم  يال مماش: يال تممرا   ممو هممذه البممذاء     مم  هممذه الشممخ

عُواْ }السمبابين مالشماتمين  يسمع و قمال هللا تعمال :  إنٱ ا س ةمن ُضةواْ : ُنةهُ و  ٱللَُّ ةو  أ ُ:ر 

ٌم :   لُلُُم س ل   ل لُُم أ ُ:م   لُن ا و  ق الُواْ ل ن ا  أ ُ:م   لنةين  و  ذن ة  ٱُلو   إنٱ ا  ،[55]القصمش:  ل ةُيلُُم ال  ن ُبع  ن }و 

ا  م  لُو   ق الُواْ س ل   ذن ۡ ب ُذُم ٱُلو   ا  .[63]الفرقان: خ 

 الشا ر العربو يقال:

 لا كل ك ب  ا، يلقمخه حجًرا

 

 ضصممب  الصممنر مثقممااًل بممدي ار

 ضمه بمما ، مكل أنماء ي(255)ال. ال تخسع الحيا  مال اض مار ل را     ه الء 

                                        

مك مل « االتحماا ا ماراتيمة»برفمع قضمية ضمد همذه الصمحيفة قا  فضي ة الشي  مم خًرا  (255)

فيها المحامو القطري البمارز اضومخاذ  بمد العزيمز بمن صمال  الن يفمو، المذي قما  بااجبمه 
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فيممه، نسممي  هممذه الصممحيفة ينهمما ظ مم   ممد  ومم اا، ت شممر لممو كممل يمما  مقممااًل، 

ثممم هممو ا ن تقممال مكانمم  تبممذل الجهمماا لخسممخكخب و، يم لخجممري معممو حممااًرا، 

  جبًا.   و ما تقال، يا

 الفرق بين الاجاا اضمريكو فو العراق مفو قطر:

ممجد، بعا الكخاب يقال: مماذا يقمال القرضمامي فمو القماا، اضمريكيمة 

يم الاجمماا اضمريكممو فممو قطممر، يريممدمن ين يحرجممانو ميريممدمن ين يضمميقاا 

  و  الن اق، مينا يريد ين يقال له الء: ال تن طماا الحابمل بال ابمل، مال ت بسماا 

الاجممماا الحمممق بالباطمممل. ه ممماه فمممرق بمممين الاجممماا اضمريكمممو فمممو العمممراق، م

اضمريكو فو قطر، الاجاا اضمريكو فمو العمراق اخمل نخيجمة غمزم  سمكري 

ظالم قهر البىا، مقهر يه هما، حخم  احخمل اضر ، بمرغم ينمف يه هما، مبمرغم 

الشر ية الدملية، مبمرغم ينمف المىيمين ممن الجمماهير الخمو ثمار، متظماهر، 

قمما، بي ممه مبممين فممو كممل مكممان. يممما الاجمماا اضمريكممو فممو قطممر هممذا نخيجممة اتفا

حكا  الب د، ب اء     ا خبارا، ريمها، مهم يخحم ان مسئاليخها يمما  هللا ميمما  

الشعب ميما  الخاري ، مأن ك   ينا شنصيًا يكره الاجاا اضمريكمو فمو قطمر، 

                                                                                             

خيممر قيمما ، شممكر هللا لممه. مك مم  قممد وممأل  فضممي ة الشممي   ممن وممبب رفممع هممذه الممد ا،، 

يكن م ه وا، أهمال  مبناصة مين فضي خه تعر  لمثل هذه المااقف مرا،  ديد ، ملم

هذه البمذاءا، ميصمحابها، فأجماب و فضمي ة الشمي : ين همذه البمذاءا، لمم تنمرأ ممن فمرا، 

، مثانيًمما ين الجريممد  «ك مممة الخحريممر»مأنممما خرجمم  مممن م وسممة حيمم  أن الك مممة كانمم  

(، مثالثًمما: ين مراء هممذا الهجمما  23/9/2004، 22تابعمم  الكممى  فممو  ممداين مخخمماليين )

ن النممارأ ينططممان ميممدبرمن. محكممم  المحمماكم القطريممة بخ ممريم هممذه ي ممداء كثممر ممم

ب رامممة تأايبيممة مقممدارها « ا مممارا، لإل ممى »الصممحيفة مم وسممة ال شممر الخابعممة لهمما 

  (.14/4/2005(  شر  مىيين مريااًل قطريًا بخاري  )10000000)
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ميكره الاجاا اضمريكو فو الن يه، ميكره الاجاا اضمريكو فمو بمىا العمرب 

فممو اليابممان يم فممو غيرهمما، يكممره « اق الممااقالمما»مفممو بممىا المسمم مين، مبممىا 

 الاجاا اضمريكو فو كل مكان، ملكن هذا شوء مقخال ه الء شوء  خر.

 لس  مداًحا ضحد:

مبعا ال اش قمالاا: لمماذا ومك  الع مماء ييما  صمدا  حسمين، المذين يقالمان 

ا ن بقخال الاجاا اضمريكو. يين كاناا ييما  صمدا  حسمين  ميقمال لهم الء: أن 

ا الصا، لم يصدر م ه فو يا  من اضيا  ك مة ممد  يم ث ماء لصمدا  حسمين. هذ

بل ك   فو معركة ممع الن يجيمين  اممة، المذين كمان كثيمر مم هم يبااقًما لصمدا  

حسين، ه الء المذين يشمخمان صمدا  حسمين اليما ، كماناا يمدحانمه مياومعانه 

الاحيمد المذي لمم ث اء مأطراء ييا  صالخه مجالخمه، لعمل همذا الم بمر هما الم بمر 

ي افق يحدًا. ممعظمكم يعايش و ميسمع و م ذ و اا، ما مدح  صمدا  حسمين، 

ميحمد هللا ينو فو حياتو لم يشخ ل مداًحا ضحمد، ال حاكًمما مال محكاًمما، ال فمو 

مصر مال فو قطمر، مال فمو يي ب مد ممن الب مدان. لقمد يتممم  الثام مة مالسمبعين 

ها  زيًزا كريًما، لم يحن ريوو لمن ماق، من  مري، ميحمد هللا ين و  ش  في

ملممم ي فممر جبهخممو أال هلل راكعًمما يم ومماجدًا، ال يسممخطيع يحممد ين يخهم ممو ين ممو 

ماض، يحدًا يم نافقم  يحمدًا، مك كمم شماهدمن   م  ذلمك. أن مو ي ميش با ومى  

 ملإلوى  محده، مال يوخطيع أال ين يكان كذلك.

 يتم   ين تنخم حياتو بالشهاا :

دانو الماواا ياًما بالخصفية الجسدية، ممقف      هذا الم بمر مق م : لقد ه

أنو ال يخا  الماواا مال الخهديد بمالما،، مرحبًما بمالما، فمو ومبيل هللا، مهللا 

 ثم مهللا ثم مهللا: أنو ضتم   ين تنخم حياتو بالشهاا  فو وبيل هللا.
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 صاتو كان ي    اضصاا،:

و من يتباع صدا ، ميقالمان: ييمن كمان همذا ه الء الذين يريدمن ين يجع ان

الصا، ييا  الهجا    م  الكايم  مغمزم الكايم   مهللا لقمد كمان صماتو يمل 

اضصاا، الخو ارتفع  بالخ ديمد ب مزم الكايم  مالمعارضمة لصمدا . مممن همذا 

الم بر، صدر، يمل خطبة ميقما، خطبمة فمو مقامممة ال مزم. مكانم  خطبخمو 

 الناصة، فو كل وا ة يعيدمن خطبخو!تذاع فو ا ذا ة الكايخية 

، يلم    مو   لقد ا ا صدا    ماء المس مين فو مم تمرا، شمخ  ميلحماا   مو 

السفير العراقو ه ا فو قطر ين يحضمر، ف مم يحضمر، مرصمد الراصمدمن ممن 

رجال الحكم العراقمو ممن حضمر مقمالاا: كمل الع مماء اومخجاباا ل ما أال  مالمين 

اله د، مياوف القرضمامي فمو قطمر. لمم يومخجب اث ين: يبا الحسن ال دمي فو 

 مينا أل  ا ن لم يزر العراق فو حياتو. من يخهم و بأنو ماض، هذا يم ذاه !

 خطيب مهامش:

يحب ين يقال ييها ا خا : ه اه خطيب مهامش فو الكاي  ا ا ممن فماق 

الم بر حكامة قطمر ين تسمحب م مو الج سمية القطريمة، كمأن الج سمية القطريمة 

ن ممع مي ممبس، مهمم الء نسمماا ينممو قطممري حقًمما، مينممو يصممبح  يحمممل ثمماب ي

الج سية القطرية كما يحم ها يي قطمري. أن فمو قطمر رجمااًل اافعماا   مو ييما  

 بد ال اصر، ماافعاا   و ييا  باش ييًضا. يراا  بمد ال اصمر ين يسمحب و ممن 

قطر ضذهب من الدار أل  ال مار، ألم  السمجن الحربمو، مرفضم  قطمر، مكمان 

ذلك ماقفًا مشرفًا لقطر. ميراا باش ميتبا ه شميئًا ماحمدًا ممن قطمر: ين تسمك  

لسممان القرضممامي!! ف ممم تقبممل قطممر مال يميممر قطممر، ملممم تفممرط فممو حقممو مينمما 

 يشكر لهم ذلك، فمن لم يشكر ال اش لم يشكر هللا.
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ميحب ين يرخو الع ان ألم  هم الء المذين يطمالبان بإومقاط الج سمية   مو، 

خحيل، م  ما نا يقالان: فمر  المسمخحيل جمائز، همب ين قطمر ميفخر  المس

 اوخجاب  لم طق ه الء الحمق ، موحب  ج سيخو.

ب ةةةاهني  }مهللا أن همممذا ال ينيف مممو. أن ير  هللا ماومممعة. هللا تعمممال  يقمممال:  عن ي  

اْ  نُةةو  ام  ين  ء  ةة إن َّ أ رُ ٱلَّةة ن ةةع ة  ضن سن    ف ٱُ:بُةةدُو ن   و  
ين  قُةة ُ } ،[56]الع كبمما،:   ف ةةإنيَّ  ب ةةاهن ٱلَّةة ن عن  ي  

ةا   إننَّم 
ع ةٌۗ سن ن و   أ ُرُض ٱَّللَّ  و 

ۗ ا ن ة  ان ٱلدُُّني ا ح  ين  أ ُحا نُواْ فن  ه   ن بَّلُُمه لنلَّ ن نُواْ ٱتَّقُواْ ر  ام  فَّج ء  يُةو 

هُم بن    بنُرو   أ ُجر 
ا ةاٖب ُيةٱلصَّ  . همل تعجمز اضر    م  ومعخها ين [10]الزممر:  رن حن

يسمع و حيًما، يم قبمًرا يسمع و ميخًما ! لمن تضميق اضر  بمذلك. تهي، لو كاًخما 

 حي ما قال: رضو هللا   همينا ي كد ما قاله أمام ا الشافعو 

 يمطممري ل لممً ا جبممال وممرنديب

 

 مفيضمممممو  بمممممار تبريمممممز تبمممممرا

 ينمما أن  شمم  لسمم  ي ممد  قاتًمما 

 

 مأذا ممممم  لسمممم  ي ممممد  قبممممرا

 همخمممو هممممة الم ممماه، منفسمممو 

 

 كفمممرانفمممس حمممر تمممر، المذلمممة 

 مأذا ممما ق عمم  بممالقا،  مممري 

 

 ف مممممماذا يهممممماب زيمممممدا م ممممممرا

ينا ال يخا  يحدًا أال هللا، لقد اتنذنا شعاًرا لىتحاا العالمو لع مماء المسم مين  

ين  يخمثل فمو همذه ا يمة الكريممة:  تن }ٱلَّة ن ةل   س   ي خُ ٱيُب ل ن ُةو   رن ن و  ال  ي ُخش ةُو   ُو ش ةَّللَّ ن هُۥ و 

دتا إنالَّ  ا أ ح  يب  ان ن ح  ك ل ج  بنٱَّللَّ  .[39]اضحزاب:  ٱَّللَّ ۗ و 

أن الذي يحز فمو نفسمو: ينمو مجمد، ا  مى  البريطمانو فمو جم خمه ي مدل 

ميصدق ممن ا  مى  العربمو مالن يجمو فمو جم خمه، ا  مى  البريطمانو المذي 

شممن    ممو  ال ممار   ممد  ييمما  بمجممرا ين قمماب انو محممدثانو محممامرمنو غيممرما 

ًما، ملكن ا  ى  العربمو ل ومف ي مال  ميكمذب ميمزمر، ميقمال و كىمهم تما
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مما لمم يقمل. مهمذا ممن  جائمب المدنيا، ينما ال يهم مو همذا بحسمبو ين يرضممو هللا 

 ، ال يهم و رضا ال اش.تعال 

ممممن فممو ال مماش يرضمم  كممل 

 نفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممس

 

 مبممين همما، ال فمماش مممد، بعيممد

، أذا رضمو تعمال رضا ال اش غاية ال تدره، ملك مو يهمخم بمأن يرضمو هللا  

، فما ي فع مو رضما ال ماش،  هللا   و فما يهم و ون  الن ق مأذا ون  هللا   و 

هما ال ايمة مالهمد ، مال يهم مو ين ت خهمو حيماتو بمما،  تعمال أن أرضاء هللا 

فو وبيل هللا، يوأل هللا ين ينمخم لمو بمه، مينشمد ه ما مما قالمه الصمحابو الج يمل: 

 شبة ليص ب فكان نشيده:خبيب بن  دي، الذي قد  أل  الن

 ملسممممم  يبمممممالو اقخمممممل مسممممم ًما

 

  مممم  يي ج ممممب كممممان فممممو هللا 

 مصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر و

 

 مذلممك فممو ذا، ا  لممه مأن يشممأ

 

 يباره     يمصال ش ا ممزع

 
* * * 
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(19) 

 (256)تفجيرا، مسر  قطر  مل مسخ كر

 النطبة اضمل :

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

الماضو الخاوع  شر من شهر ممارش حمد  حماا  غريمب  فو يا  السب 

    هذا الب د ا من المطمئن، غريب     يهل قطمر م  م  ومكان قطمر، همذا 

الحاا  قد  رفخماه ميبديخم اوخ كاركم له، ماحخجاجكم   يه، هذا الحماا  هما: 

الخفجير المذي حمد  فمو يحمد المسمار ، مبجماار يحمد الممدارش، ميصميب ممن 

ن يمكن ين تكان الااقعة يكبمر ممن ذلمك، مين تكمان ضمحاياها يصيب فيه، مكا

، قخمممل فيهممما ممممدرش يج بمممو يمممدرش ال  مممة  مممز مجمممل يكثمممر لممماال لطمممف هللا 

ا نج يزية، ماصيب فيها من يصيب من الخىميذ ماضطفمال مال سماء مالرجمال. 

  دا ق يل مالحمد هلل.

 ماذا مراء هذا الحاا  

  ما الذي جعل أنسانًا مس ًما يعميش فمو ملكن المشكل ماذا مراء هذا الحاا 

يمه  قمل  اقمل مال ايمن لقطر يرتكب مثل هذا الحاا  اضحممق، المذي ال يمدفع أ

مخدين  ال نسخطيع ين نعمم كمما يعممم الكثيمر ممن ال ماش؛ نمدين كمل المصمريين 

ضن همذا مصمري، نمدين كمل المه دومين ضن همذا مه مدش، نمدين كمل المسمم مين 

ين نبحم  ال بمد  ين كل المخدي ين ضن هذا مخدين، هذا خطأ.ضن هذا مس م، يم ند

                                        

 . 25/3/2005يلقي  هذه النطبة فو جامع  مر بن النطاب بالدمحة فو  (256)
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نمه رجمل امافمع ميومباب  قمالاا  من الرجمل:أ  منح ل. ماذا مراء هذا العمل من

مسخقيم مخدين يعيش  يشة طيبمة. يعميش فمو م وسمة مرماقمة؛ يخقاضم  راتبًما 

ه جيدًا، ميعيش فو يور  مسخقر . له زمجة مله يمالا، ملم يشكا يحد من رفقائم

 مال من زمىئه من واء خ قه مال من واء معام خه.

 فهم ي اأ مم طق ي اأ:

 ما الذي افع هذا أذن أل  ارتكاب مثل هذا الحاا  اضحمق 

البد ييها ا خا  ين يكان ه اه خ ل فو الفكمر ،  فمة كثيمر ممن ال ماش المذين 

و  رف مماهم مجرب مماهم فممو  ممدا مممن اضقطممار العربيممة ما وممىمية،  رف مماهم فمم

مصر،  رف اهم فو الجزائمر،  رف ماهم فمو الريما  فمو السمعااية،  رف ماهم 

فو الم مرب،  رف ماهم فمو باكسمخان،  رف ماهم فمو بمىا الن ميه،  رف ماهم فمو 

 بىا شخ .

فة ه الء فو  قالهم فو يفهامهم فو فهمهمم اض ماأ، فمو فهمهمم اض مرأ،  

 قمو يحمدهم ممن ينماش ال فمة هم الء، تهم ل دين مفهمهم ل حيا . هذه همو  فو فهم

نع م ما هو معرفخهم بالدين. فخفقه تفقها ي اأ فيه خ ل من جها،  د ، اومخبا  

حرمة الدماء، ماوخبا  حرمة اضماال، ماوخبا  حرممة الممن، مرمع ا م مين، 

ماوممخبا  حرمممة الن ممق، مأيممذاء الن ممق. هممذه الحرممما، المصممانة فممو ا وممى . 

اض ممرأ الممذي مرثممه  ممن يوممى  وممابقين، اوممخبا  هممذا بهممذا الفقممه اض مماأ 

همم الء اضوممى  كمماناا صممااًما قااًممما  فخهم اضمممة ا وممىمية فممو تارينهمما ممر

 بااًا قراء ل قر ن، يصامان ال هار ميقاممان ال يمل، مممع همذا اومخباحاا امماء 

 المس مين.
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ين جاء، اضحااي  فو ذمهم ممن  شمر  يمجمه كمما قمال ا مما  الناارأ الذ

يحقةر أحةدكم صةالته »ء كما قمال الرومال   يمه الصمى  مالسمى : يحمد. ه ال

إلةةج صةةالتذم  وقيامةةه إلةةج قيةةامذم  وصةةيامه إلةةج صةةيامذم  وقراءتةةه إلةةج 

 .(257)«قراءتذم

يمرقمان ممن المدين كمما يممرق السمهم »هكذا كان مصفهم فو العباا ، ملكن 

قمر ن ال ، يمد ان يهمل اضمثمان ميقخ مان يهمل ا ومى ، يقمر من ال«من الرميمة

يجامز ح اجرهم. هذه  فخهم قراء ل قر ن، ملكمن القمراء  ال تجمامز الح ماجر، ال 

ت خقل من الح اجر أل  الريش، مأل  الق ب حخ  يفقهاه حق فقهمه، محخم  يم ثر 

اتهم ليس  فو ضمائرهم.  فمخهم فمو يفو فهمهم مو اكهم  فة ه الء ليس  فو ن

ا مهكممذا كمماناا همم الء حممديثًا. ر موممهم فممو  قممالهم، هكممذا كممان النمماارأ قممديمً 

النمماارأ اوممخباحاا اممماء المسمم مين، اوممخباحاا يممماال المسمم مين، حخمم  أنهممم 

اوخباحاا ا  ابمن ا ومى  البكمر، فمارش ا ومى ، محكميم اضممة:   مو بمن يبمو 

، اوخباحاا قخ ه مقخ اه، افخنر بذلك شا رهم، يممد  قاتمل رضو هللا   هطالب 

 مجهه يقال:مكر   رضو هللا   ه  و 

 يا ضربة ممن تقم  مما يراا بهما

 

أال ليب ممممممغ   ممممممد ذي العممممممرش 

 رضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماانا

 

 أنمممممو ضذكمممممره ياًمممممما فأحسمممممبه

 

 يمفممم  البريمممة   مممد هللا ميزانممما

الرومال، قمال  من قات مه: قاتل   و بن يبو طالمب، زمأ البخمال، مابمن  مم  

 البرية   د هللا ميزانًا هذا ها الن ل. يحسبه يمف 

                                        

(  ممن يبممو وممعيد 1064(، ممسمم م فممو الزكمما  )3610رماه البنمماري فممو الم اقممب ) (257)

 الندري.
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 يكفو:ا خىب محده ال 

ريي ا ه الء الشباب الم ررين المضم  ين، المن صمين فمو نيماتهم، المنخ مين 

فو  قالهم، ريي ا ه الء يسخبيحان حرمة المدماء، مل مدماء حرممة  ظيممة فمو 

ةا أ نَّةهُ }ا وى  مفو كل اضايان، كما قرر القر ن مع كخب السمماء:  ةن ق ع ة   ن ُلا ۢ ۥ م 

ةا  بن  ُيرن ن ُلٍ  أ ُو ف ا اٖه فن  يع  من ةا ق ع ة   ٱلنَّةا   ج  فكأنمما قخمل  [32]المائمد :  ٱُۡل ُرضن ف ل أ نَّم 

 ال اش جميعا.

االجخراء     قخل ال فس الااحد  كاالجخراء   م  قخمل ا ال ، يقمال ال بمو 

لةزوال الةدنيا أهةو  :نةد هللا مةن قعة  مةؤمن ب يةر »: ص   هللا   يه موم م  

حر . قخل المعاهد، قخل المسمخأمن، ممن مليس قخل المس م فق  ها الم (258)«حَّ

أ ُو }ين ير مم   همده: فمى بمد  كمان لمه  همد ال  ت نقُُضةةواْ و  ةدتُُّم و  ذ  ن إنٱ ا :   فُةواْ بنع ُذةدن ٱَّللَّ

ع ُلعُُم ٱَّللَّ  : ل ةُيلُُم ك لنةيالت  ق ُد ج  ه ا و  يدن ن  ب ُعد  ت ُوكن أ ُو }، م[91]ال حمل:  ٱُۡل ُيم   إن َّ فُةواْ بنٱُلع ُذةدنق و 

 .[34]ا وراء:   وال    اُ ٱُلع ُذد  ك ا   م  

جاء بعا ال اش بعد صم   الحديبيمة، نفمر ممن يهمل قمريش نفمر ي ضمم ألم  

ال نلةةةة  لذةةةةم :ذةةةةدهم  وناةةةةععين هللا »الروممممال يحمممماربان معممممه، قممممال: 

نفو لهم بعهدهم، منسخعين هللا   يهم، ال ن در، ال در من صمفا،  (259)«:ليذم

إٱا :اهةةد َةةدر  وإٱا خاصةةم »ا، الممم من. الم ممافق الم ممافق، ملمميس مممن صممف

مةن قعة  »مالم من ليس كذلك يقال ال بمو   يمه الصمى  مالسمى :  (260)«فور

                                        

، مذكره اضلبانو (1395)، مالخرمذي فو الديا، (7/28)رماه ال سائو فو تحريم الد  ( 258)

 .(5078) «صحي  الجامع»فو 

 (  ن حذيفة بن اليمان.1787رماه مس م فو الجهاا ) (259)

(، ممسمم م فممو 34 بممد هللا بممن  مممرم، رماه البنمماري فممو ا يمممان ) أشممار  ألمم  حممدي  (260)
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وإ   - لةةم يشةةم رائحةةة الونةةة - لةةم يةةرح رائحةةة الونةةة معاهةةدتا أو معاهةةدتا

ةةا دًا يم ، مأذا  اهممد  هممدًا م بمم(261)«ريحذةةا ليوجةةد مةةن ماةةيرة أربعةةين :امت

مانًا، أذا ي طاه المس مان يمانًما، أذا ي طماه الحماكم أذا ي طماه م قخًا، يم ي ط  ي

 يي فرا من الر ية، أذا ي طخه امري .

مممن  - يقممارب زمجهمما - ي  هممان، ب مم  يبممو طالممب ي طمم  بعمما يحمائهمما

المشممركين يمانًمما ميراا يخاهمما   ممو ين ينخممرق هممذا اضمممان فشممكخه ألمم  ال بممو 

فقال : أنو يجر، فىنًا ميراا ابن ي  ين يفعل كذا مكمذا!  ص   هللا   يه مو م  

 .«لقد أجرنا من أجرت يا أ  هانئ»فقال: 

 قخل المسخأم ين ال يجاز:

ملممذلك قممرر الع ممماء: لمما ين امممري  مسمم مة ي طمم  مشممرًكا محاربًمما  هممدًا 

ميمانًا؛ فى يجاز ين نفرط هذا اضممان، فكيمف أذا ي طخمه الدملمة يمانًما  ي طخمه 

شير  ال يمدخل بهمذه الخأشمير  شمك ينهما يممان، ي طخمه أقاممة ليعممل فمو الب مد، تأ

مماذا يعمل  يعمل مدرًوما ي  خبيمًرا ي  يي شموء كهمذا، كيمف تسمخبا  حرمخمه  

، فمو ا ومى  ال يجماز يبمدًا ين ، لمه احخراممه مال يجماز يبمدًا خرقمهفو ا ومى 

ممة المدماء، ماومخباحاا ت در، مال يجماز ين تنمرق  همدًا. هم الء اومخباحاا حر

 حرمة اضماال.

 حرمة الدماء ماضماال:

ا وممى  يحممافن   مم  اضممماال: يممماال اضشممناب، مالمممال العمما ، ال يجمماز 

                                                                                             

 (.58ا يمان )

 (  ن  بد هللا بن  مرم.3166رماه البناري فو الجزية مالمااا ة ) (261)
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ي هو  ن أضما ة الممال، يم أهمدار  ص   هللا   يه مو م  أضا ة المال، ال بو 

المممال، يم أوممرا  المممال، مكممل مممال لممه احخرامممه مخصاًصمما مممال الجما ممة. 

 صاًصا مال اضمة.مخ

الع ماء قالاا: المال العا  مثل مال اليخيم، يي تشخد الحرمة فيمه، ميشمخد ا ثمم 

فممو أهممداره ضنممه لمميس مممال زيممد مال  مممرم، بممل مممال اضمممة ك همما. الممذي يممدمر 

هممذا ال يجمماز،  ... مب مم ، يم يممدمر مدروممة، يم يحممرق ومميار ، يم يفعممل كممذا

ال  ت ةةأُ }: اضممماال لهمما حرمخهمما. هللا  عممع يقممال ةة ن و  طن ل لُم ب ُيةةن لُم بنٱُلب   اْ أ ُمةةو   ]البقممر :  كُلُو 

يممماالكم لممم يقممل ال تأكممل مممال غيممره، ضنممه ا خبممر مممال ال يممر مالممك، مممال  [188

 المجخمع.

 نعمخان من ي ظم ال عم:

بممد ين يخعممامن المجخمممع   مم  صمميانة اضممماال ال يجمماز أهممدار اضممماال،  ال

ماوخهاناا بحرمة اضمماال، ماومخهاناا بحرممة اضممن، اوخهاناا بحرمة الدماء، 

الذي ها نعمة من ي ظم ال عم الخو امخن هللا بها   م  قمريش، مطمالبهم بعبااتمه 

ة  ا ٱُلب ُيةتن ف لُ }محده شمكًرا لهمذه ال عممة، قمال تعمال :  بَّ ه   ُذةم  3ي ُعبُةدُواْ ر  ع م  ُۡ ي  أ  ٱلَّة ن

ةُوفنۢ  ةُن خ  ةن ُذم م ن ام  ء  ن ُجوٖع و  يطعمهمم ممن جماع م مم هم، هاتمان  [4، 3]قمريش:  م ن

 ال عمخان ال خان يبح    هما ال اش، الكفاية من العيش ماضمن من النا .

 نعمة اضمن:

ال يكفو ين تكان فمو رغمد ممن العميش؛ أذا ك م  تعميش خائفًما   م  نفسمك، 

خائفًا      رضك، خائفًا     يه ك، خائفًا     مالك. قمال يحمد الحكمماء مقمد 

وممئل  ممن السممعاا  قممال: السممعاا  فممو اضمممن. فممإنو رييمم  النممائف ال  مميش لممه، 
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الذي يعيش فو خا  مر ب فهمذا ال  ميش لمه. ال يم عم بمالعيش، ملمذاه اممخن 

 هللا بهذه ال عمة.

}ٱُهُخلُةواْ محي ما اخل يعقاب ميمالاه أل  مصمر قمال لهمم ياومف الصمديق: 

ننين   امن ُ ء  ُصر  إن  ه ا ء  ٱَّللَّ  م ين ضن اضمن يهم شموء، ممن صمفا،  [99ومف: ]يا من

ممممن « ااخ مماا بسممى   م ممين»الج ممة ينهمما اار يمممن، يقممال ضصممحاب الج ممة: 

ةُو }يمصا  يهل الج ة ينهمم  نُةو   ال  خ  ال  ُهةُم ي ُحز  ُم و  ممن هللا  [62]يمانس:  ٌف : ل ةُيذن

يُرواْ }    قا  وبأ ينهم كاناا يسيرمن فو يوفارهم والمين  مين،  ةا ل ي ةالن   سن فنيذ 

ةة أ يَّامت ننةةين  و  امن اضمممن نعمممة  ظيمممة، اضمممن مكفايممة العمميش، فممإذا  [18]وممبأ:   ا ء 

ب  ٱحرمهما مجخمع فقد ابخ و بشر ب ية، كما حكم  هللا  من قما  فقمال:  ةر  ض  ُ }و  َّللَّ

ث ال   ةن ق رُ  م  ا م ن ةد   َ ةا ر  َُٰقُذ  ئننَّة  ي ُأتنيذ ا رن ُطم  ن ة  مُّ امن ل ةا ٖ ي ة  ك ان ُت ء  ُت بنةأ ُنعُمن ٱُكة  ن م  ن  ف ل ل ةر  َّللَّ

ةةةا  ق ذ 
ُ لنب ةةةا   ف أ ٱ   ٱ ٱَّللَّ ةةةانُواْ ي ُصةةةن عُو   لُ ٱُلُوةةةوعن و  ةةةا ك  ةةةُوفن بنم  الجممماع  [112]ال حمممل:  خ 

يذاقهمم هللا لبماش الجماع  - الجاع مالنا  - مالنا  بدل كفاية العيش مالقم 

ين     يمممه موممم م  صممم   هللامالنممما  بمممما كممماناا يصممم عان. ا خبمممر الرومممال 

مةن »هاا  اضواوية قال: شفو نفسه مجما خه من مقاما، ال بها نسان فو ور

فةة  بدنةةه  :نةةدا قةةوت يومةةه؛ فلأنمةةا  به  معةةافجأصةةبِ مةةنلم  منتةةا فةة  سةةر

 هذه الثىثة: (262)«حيزت له الدنيا بح افيرها

 اضمن فو السرب يمن ا نسان فو نفسه مجما خه. - 1

 ن ين ال يشكا من مر  ي لمه.العافية فو البد - 2

                                        

(، مقمال: حسمن غريمب، مرماه ابمن ماجمه فمو 2346رماه الخرمذي فو يبااب الزهد ) (262)

« الصمحيحة»سم ه اضلبمانو فمو (  ن  بمد هللا بمن محصمن اضنصماري، مح4141الزهد )

(2318.) 
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  ده قا، ياممه، لميس ممن الضمرمري ين يكمان   مده المىيمين ين يكمان  - 3

 مطمئ ًا     قا، يامه.

فكأنما حيز، له الدنيا بحذافيرها، كأنما   ده الق اطير المق طر  ممن المذهب 

 مالفضة.

ملذلك حي ما يهمل الهمىل ممن كمل شمهر يطالعمه المسم م فمو السمماء ميقمال: 

اللذةةةم أهلةةةه :لينةةةا بةةةاۡلمن واإيمةةةا  والاةةةالمة واإسةةةال  ربةةة  وربةةةك »

باضمن ما يمان مالسىمة ما وى . كما يبح  ا نسان  ن ا يممان  (263)«هللا

 يبح   ن اضمن، مكما يبح   ن ا وى  يبح   ن السىمة.

م ممين فممو ايممن يحممر  ترميممع فهمم الء اوممخباحاا حرمممة اضمممن، مرم مماا اض

أي وبب ممن اضومباب، فمو غمزم  ممن ال مزما، خفمق يحمد الصمحابة م ين باض

    راح خه، يخذته و ة من ال ا ، فأراا يحد الصحابة ين يمازحه، مكمان معمه 

ك انة فيها وها  فأخذ وهم من ك انخه فو هدمء مخفية، ففزع الرجل ممن ال ما ، 

أ   ال يحةة  لرجةة »هممذه الفز ممة فقممال:  صمم   هللا   يممه مومم م  مري، ال بممو 

ا هممذا الخرميممع النفيممف الممذي هدفممه المممزا  مالمدا بممة ال  (264)«يةةروع ماةةلمت

  يممك ين تفممزع يخمماه، تق قممه مممن نامممه، مقممد خفممق مممن تعبممه يحممر  يحممل، 

 ممعاناته، ال يحل لرجل ين يرمع مس ًما.

                                        

(  ن ط حة بمن  بيمد هللا، مقمال منرجماه: حسمن لشمااهده، مرماه 1397رماه يحمد ) (263)

 (.1688(، مالدارمو )103(، م بد بن حميد )903« )الد اء»الطبرانو فو 

، مقممال صمم   هللا   يممه مومم م  (  ممن رجممل مممن يصممحاب محمممد 23064رماه يحمممد ) (264)

« السمم ن»(، مالبيهقممو فممو 5004أومم ااه صممحي ، مرماه يبمما ااما ): «المسمم د»منرجمماا 

(10/249.) 
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ا»مقالممه  لمميس ين ترميممع غيممر المسمم م جممائز ال، الروممال  «يةةروع ماةةلمت

الماةلم مةن سةلم النةا  مةن »حمدي   خمر: يقمال فمو  ص   هللا   يه موم م  

يم مه  (265)«لاانه ويدا  والمؤمن من أمنةه النةا  :لةج همةائذم وأمةوالذم

 ال اش كل ال اش.

ل ُمة}اضمن ل  اش كل ال اش. مالعدل ل  ماش كمل ال ماش. قمال تعمال :  إنٱ ا ح  عُم و 

هم الء اومخباحاا ترميمع ا م مين فمو  [58]ال سماء:  ب ُين  ٱلنَّةا ن أ   ت ُحُلُمةواْ بنٱُلع ةُدلن 

هذا المجخمع المذي يعميش ال ماش فيمه فمو حريمة، مخمخعمين بال شماط مالحركمة ال 

يجمممدمن تضمممييقًا، مال يجمممدمن تشمممديدًا، مال يجمممدمن أحراًجممما. همممذه اض ممممال 

 الحمقاء، هو الخو تسبب ا حراأ مالخفطيس مالخضييق.

لإلنسممان ين يمم ذي يحممدًا. همم الء اوممخباحاا كممذلك أيممذاء الن ممق، ال يجمماز 

ةا  أ رُ }ا وى  رحممة، هكمذا مصمف هللا همذا المدين،  م  ةين  و  ل من ةة  ل نُلع   ُحم  ك  إنالَّ ر 
ةُلن    س 

 ممن نفسممه م ممن شنصمميخه  صمم   هللا   يممه مومم م  م بممر ال بممو  [107]اضنبيمماء: 

، همما رحمممة مهممدا ، منعمممة (266)«إنمةةا أنةةا رحمةةة مذةةداا»ممظيفخممه فقممال: 

ل عالمين، منعمة ل م م ين. فمى يجماز ل مسم م ين يخقمرب ألم  هللا  مسدا ، رحمة

بإيذاء ا خرين، مهم لمم يم ذمه، لمم يرتكبماا فمو حقمه أثًمما. لمماذا يم ذي هم الء 

                                        

(، مقال: حمدي  حسمن صمحي ، مرماه ال سمائو فمو 2627رماه الخرمذي فو ا يمان ) (265)

الماةةةلم مةةةن سةةةلم »(  مممن يبمممو هريمممر ، مهممما   مممد البنممماري ممسممم م: 4995ا يممممان )

، البنماري فمو ا يممان «ا نذةج هللا :نةهالمالمو  من لاانه ويدا والمذاجر من هور م

 (.41(، ممس م فو ا يمان )10)

(  ن يبو هرير ، مصمححه ممافقمه المذهبو، مرماه الخرممذي فمو 1/35رماه الحاكم ) (266)

« الصممحيحة»(، مصممححه اضلبممانو فممو 1446« )الشممعب»(، مالبيهقممو فممو 685العمممل )

(490.) 
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ال اش  ه الء الذين كماناا يحضمرمن همذه المسمرحية، ممن كمان يحضمرها فمو 

ا،   م  المدارش اضج بية الخو تع مم ال ماش ه ما، ربمما كمان لمو بعما الخحفظم

هذه المدارش، ملكن همذا شموء، مين تقخمل يمالاهما شموء  خمر. تىميمذ صم ار 

 كيف يسخبا  قخ هم !

 يخىق ا الحربية:

ا وى  فو الحرب الع  ية الرومية الخمو تخااجمد فيهما الجيماش ممع اض مداء 

فيما رماه مس م فمو حمدي  بريمد :  ص   هللا   يه مو م  المحاربين يقال ال بو 

اال تقعلةة» مال تقخ مماا مليممدًا.  «وا امةةرأة  وال تقعلةةوا وليةةدتا  وال تقطعةةوا هةةورت

اضطفممال ال يجمماز قممخ هم. فكيممف نقخممل همم الء اضطفممال؛ ممعظمهممم مممن يطفممال 

العرب مالمس مين، مهب ين م هم من كان من يب اء اضجانب؛ من يبي  ل ما قخمل 

، مقمد ي طم  اضممن ه الء اضب اء  من يبي  ل ا قخل اضج بو الذي يعمل مدرًوما

م ا، من الدملة مالمجخمع  من يسخبي  هذا  هذا يمر ال تجاز اومخباحخه، هم الء 

ارتكباا يفعااًل ليس  ممن ا ومى  بحمال ممن اضحماال، نحمن ييهما ا خما  نقمال 

له الء: يص حاا هذا الن ل فو ر مومكم، فمو فقهكمم همذا الفقمه اض ماأ. يجمب 

 فقه ين يسخقيم. من يين يخذتم هذا ال

 الخيار الاوطو ال يعر  الع ف:

قال  جريد  الشرق اضمو : أن هذا المخهم بارتكاب الحاا ، يم المذي فعمل 

الحمماا  لممم يكممن ممممن يصمم ان خ ممف الشممي  القرضممامي فممو مسممجد  مممر بممن 

النطمماب، هممذه شممهاا  تهم مما، ينمما ي خقممد ين الممذين يصمم ان فممو هممذا المسممجد، 

يصمم ان مراءنمما الخممرامي  كممل  مما  ال يمكممن ين يرتكممب يحممد ممم هم الحمماا  

مق الفاجر، ال يمكن. فقمد اومخ ار،  قمالهم با ومى  الصمحي ، هم الء ال اضح
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نعر  من شياخهم  من يواتذتهم الذين يخذما   هم، ماقخبساا مم هم، متخ ممذما 

  مميهم  أن ا وممى  ال يجيممز قخممل كممل كممافر غيممر مسمم م، مممن قممال هممذا  اقممرءما 

ُ : ةنن الَّ ي ةنُ }: وار  الممخح ة نزل  فو الاث يين المشركين قال هللا تعال  لُُم ٱَّللَّ ى  ذ 

اْ إن  ةُطو  تُُقان وهُُم و  كُُم أ   ت ب ةرُّ رن ي   ن هن ُجوكُم م ن ل ُم يُُخرن ينن و  عنلُوكُُم فن  ٱلد ن
ين  ل ُم يُق   ُمه إن َّ ل ةيُ ٱلَّ ن  ذن

ين   طن َُّّ ٱُلُمُقان ا ي نُ 8ٱَّللَّ  يُحن ع لُةوكُُم فنةإننَّم 
ين  ق   ُ : ةنن ٱلَّة ن لُُم ٱَّللَّ ى  ةن ذ  ُجةوكُم م ن أ ُخر  ينن و    ٱلةد ن

لنُمةة
ئنةةك  ُهةةُم ٱل َّ 

لَُّذُم ف أُْول    ةةن ي ع ةةو  م  لَّةةُوهُُمه و  لُُم أ   ت و  اجن ةةُرواْ : ل ةةج   إنُخةةر  ذ 
  َ كُُم و  ةةرن ي     و   هن

نهمم   ممن مممااال  المحمماربين ميمممر ببممر المسممالمين، البممر ألمميهم  [9، 8]الممخح ممة: 

  مالبر مالعدل، مالبر ها: ا حسان. القسم : ما قساط أليهم: ين نعام هم بالقس

أخمذ ين تعطيهم الحق الذي لهم، البر ين تزيد لهم شيئًا فماق الحمق، القسم : ين ت

 بممر القممر ن  ممن « تبممرمهم»ممم هم، البممر: ين تخ ممازل  ممن بعمما حقممك،  حقممك

الخمو نسمخندمها فمو يقمدش الحقماق بعمد حمق هللا: « البمر»العىقة به الء ب فظة 

وهُمُ }ن نقال: بر الاالدين حق الاالدي ُم أ   ت ب رُّ اْ إنل ُيذن ُطو  تُُقان  . و 

 يال تزر مازر  مزر يخر،:

ربممما قممال الممبعا: أن هممذا مممن البريطممانيين الممذين يحاربان مما، ملكممن ييهمما 

ا خا . من الظ مم ين نحممل جميمع البريطمانيين يم حخم  جميمع اضممريكيين أثمم 

ة فمو بمىا اخ م  الحمرب فمو العمراق. حكاماتهم. لقد خرج  مسميرا، م يانيم

فممو بريطانيمما، فممو أوممبانيا، فممو أيطاليمما، حكاماتهمما اخ مم  الحممرب مالشممعاب 

 تحخه     هذا بالمىيين.

هل يجاز لو ين يقخل ه الء  هل يجاز لو ين يقخل  مد  ل مدن المذي مقمف 

يممدافع  ممن القضممية الف سممطي ية ميممدافع  ممن ا مما  ا وممى   هممل يجمماز ين نقخممل 

ء  نريد له الء ين يخفقهاا فو الدين مين يعرفاا الحرمة،   مدهم خ مل فمو ه ال
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ف ةةإن ن }، هللا تعممال  يقممال: (267)فقممه الجهمماا، ظ مماا الجهمماا ين نحممارب العممالم ك ممه

عنلُةوكُمُ   ف ل مُ لُوكُمُ ٱُ:ع ز   ُم يُق   ُ ل ُلةُم : ل ةُيذن ع ة   ٱَّللَّ ةا ج  أ ُلق ةُواْ إنل ةُيلُُم ٱلاَّةل م  ف م  ةبنيال   و  ]ال سماء:  س 

أنممما نحممارب مممن قات انمما فممو الممدين، ميخرجانمما مممن اي  مما مظمماهرما   مم   [90

أخراج ا. ممن يخال هذه الحرب همل يخمااله اضفمراا  مشمك ة هم الء ين يحمدهم 

يعطو نفسه و طة ا فخاء مو طة القضاء موم طة الخ فيمذ، هما يفخم  ب فسمه ممن 

يم مممن بعمما الشمميال الممذين ال مع اممما، مقشممار تع مهمما مممن ه مما مه مماه، 

يحسممم ان ين يع مممماا، ي طممم  نفسمممه وممم طة ا فخممماء، ميفخممم  نفسمممه، ثمممم وممم طة 

القضاء، محكم ينه يجمب ين يفعمل كمذا، ثمم وم طة الخ فيمذ. فهما ال يابمة مالقضماء 

 مالشرطة جميعًا، ه اه خ ل فو فقه الجهاا. ي ب و ين يفقهاا الجهاا حق الفقه.

اضمريكمان، ملهمم قا مد  كبيمر . مهمذا صمحي ، يقال بعضهم: أن قطر فيهما 

ملكن اضمريكان اخ اا قطر باتفاق مع حكامخها، ربما ال ناافق الحكاممة   م  

 هذا اضمر، الحكامة  قد، هذا ب اء     ا خبارا، مماازنا،   دها.

 النطبة الثانية:

ق ةابن َ افنرن }الحمد هلل  يدن ٱُلعن ق ابن ن ٱلعَُّوبن ه دن ةه  إنالَّ ُهةو ق إنل ُيةهن ٱل َّۢنَّن و 
ٱني ٱلطَّةُولنق ال   إنل  

يُر  ةا فنة  }ميشهد ين ال أله أال هللا محمده ال شمريك لمه  ٱُلم صن ن م  َّ ُِ َّللن ةب ن تن يُا  و   ٱلاَّةم  

ا  م  ق فن  و  يٌر ل هُ  ٱُۡل ُرضن ةُ ٖء ق ةدن ُهةو  : ل ةج  ُكة  ن ه   و 
ُمةدُق ل هُ ٱُلح  ميشمهد ين وميدنا  ٱُلُمُلُك و 

                                        

يخمماهم بعمما الشممباب المممخحمس ين   ممة قخممال غيممر المسمم مين هممو الكفممر فقمم ، م  يممه  (267)

فإنهم يرمن حرب العالم ك ه، مهما ريي فقهمو قمال بمه بعما الفقهماء فمو القمديم، مقمد را 

بكثيمر ممن « ين قخمال غيمر المسم مين لميس لع مة الكفمر»شين ا     هذا الريي ما م رييمه 

، مل مزيمد ممن همذا يراجمع رحممه هللا وى  ابن تيمية اضالة مالبراهين، مها ريي شي  ا 

 تح  الطبع.« فقه الجهاا»
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ميوممات ا محبيب مما محمممدًا  بممد هللا مرومماله، البشممير ال ممذير، مالسممراأ  مأمام مما

الم يممر، صمم اا، هللا موممىمه   يممه، م  مم   لممه مصممحبه، ممممن ا مما بد اتممه، 

 ماهخد، بس خه.

 يما بعد:

 :(268)صى  يمريكية

فيا ييها ا خا : فو الجمعة الماضية حدث  حااثة من ناع  خر فو يمريكما، 

ي  المس مين رجمااًل منسماء. خطبم  ميممخهم ضمل ممر  مفو نياياره. يم  امر

هـ يكثمر ممن يربعمة  شمر قرنًما، 1426المس مين، نحن ا ن فو و ة  فو تاري 

لم يعر  فو تاري  ا ومى : ين اممري  صم   الجمعمة بالمسم مين، حخم  حي مما 

ر، بعا ال ساء فو مصر يم فو اله د، يم فمو غيرهما ل االيمة ما ممار ؛ خياخ

 المس مين، ملم تصل بهم، ملك  ا فو  صر العجائب، م صر ال رائب.لم ت   

ريي مما امممري  تصمم و بالمسمم مين مفممو يي مكممان فممو الك يسممة حيمم  رفضممخها 

مية جميعًما، فمو شمرق يمريكما مغربهما، مشممالها مج ابهما، لمم ىالمساجد ا وم

يسممم  لهمما يي مسممجد بممأن تصمم و الجمعممة، فهممو خرقمم  أجممماع المسمم مين فممو 

، ملم يرحمب بهما أال الكاتدرائيمة المسميحية فمو نيايماره، فصم   ه ماه يمريكا

 ماضمن حالها مدجه بالسى  فو كل مكان.

                                        

يصدر فضي ة الشي  قبمل ين تصم و همذه الممري  صمى  الجمعمة همذه فخما،، ينكمر فيهما  (268)

فضممي خه أمامممة المممري  ل رجممال اضجانممب. ميمضمم  فيهمما   ممة ال هممو، كممما نممدا الشممي  بهممذه 

الثااب  مز ز ة اضصال، بحجة المسماما  بمين الرجمل  المري  الخو يراا من خىلها هد 

(، مماقمع qaradawi. netمالمري . مقد نشر، همذه الفخما،   م  ماقمع فضمي ة الشمي  )

 أوى  يمن الين.
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   ة حرمان المري  من أمامة الرجال:

هذه المري      خى  ما جاء به ا وى ، ضن صفا  الرجمال فمو اضمما  

لمه حكممة، مصفا  ال سماء فمو الن مف ما ومى  لميس  ابثًما فمو همذا ا ومى  

اضممر ين هللا خ ممق الممري    مم  جسممم ممن شممأنه ا ثممار  مالفخ مة. لحكمممة يع مهمما 

منع مهمما ييًضمما نحممن، ملهممذا نهمم  ا وممى  المممري  ين تصمم و يممما  الرجممل، بممل 

كانمم  السمميد   ائشممة حي ممما تمم   ال سمماء مي  ومم مة، تصمم و موممطهن ال تصمم و 

مهمما، فقممد تقممال المممري : ممما يمممامهن، حخمم  المممري  ال تريممد ين ت ممزل بجسمممها يما

يحىها، ما ي ظم قاامها، النااطر تثار. فما بالك بالرجمل  ا ومى  حمين قمال 

هذا كان ماقعيًا ملمذلك لمم يقمل  مالم مسم م فمو القمديم يم فمو الحمدي : ين الممري  

 ت   الرجال فو صى  الجمعة.

  يمه صم   هللا ه اه اخخى  فو صى  الجما مة المحمدما  كمما يذن ال بمو 

ين ت   يهمل اارهما، زمجهما ميمالاهما ميحفااهما، فكانم   (269)ض  مرقة مو م  

قارئة ل قر ن، مهم ال يقرءمن فأذن لها مجعل لها م ذنًا، يع و هو تص و لكمن 

الم ذن رجل، لكن الذي رييخه ين الم ذن امري  حاور ، مريي  ال ساء يصم ين 

 و حاوممر ، يي امممري ، حاوممرا،، مممما رييمم  فممو حيمماتو ألمم  ا ن امممري  تصمم

يي ما تكان، محخ  مهما كان ، حي ما تريد ين تص و تضع الطرحة يم النممار 

يم يي شمموء   مم  ريوممها، محخمم  فممو المممدارش الب مما، حي ممما يممران قممراء  

القر ن، فو المسجد نفس الشوء، احخرنا لهم الء صم ين حاومرا، مصم ين فمو 

                                        

، «المسمم د»(، مضممعفه محققمماا 27282« )المسمم د»حممدي  ي  مرقممة رماه يحمممد فممو  (269)

ماممة الممري  ل رجمال، فمو الجمزء مانظر تع يق فضي ة الشي      هذا الحدي  فو فخما، أ

 «.تح  الطبع» «فخام، معاصر »الرابع من 
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مي مه اممري ، م من يسماره صفا  الرجال، مريي  بعي و هاتين: رجمًى م من ي

 امري ، ميمامه امري . يي صى  هذه !

أنهمما ييهمما ا خمما  صممى  مسممخارا ، كممما ين ه مماه الهمبممارجر اضمريكممو، 

مالكممماال اضمريكيمممة، مالجي مممز اضمريكمممو، ه ممماه الصمممى  اضمريكيمممة، ه ممماه 

ا وممى  اضمريكممو الممذي يممراا ين يصممدر ألي مما. ملكممن هممذا ا وممى  مرفمما  

حخمم  مممن يممة يمريكمما، لممم يكمن مممن مطالممب الممري  المسمم مة فممو يي  مرفما ،

مقمم  مممن اضمقمما،، مال فممو يي قطممر مممن اضقطممار، ين تفمماز بالصممى  يممما  

 الرجال، ما ريي ا هذا.

منحمن يجزنما  ... المري  تط ب ين تكان قاضية، ين تكان نائبة ين تكان كذا

همممذا بشمممرمطه مضممماابطه ين تكمممان الممممري  قاضمممية مين تكمممان ممث مممة فمممو 

، مأنمما ين يكمان أماممة ل رجمال لمم (270)البرلمان، مين ت خنب، مين ترش  همذا

يقل به يحمد. همذا ا ومى  اضمريكمانو المذي يريمد ين يشماه صمار  همذا المدين، 

 مماء ا ومى ، مين يحر  تعاليمه مرفا  من يممة ا ومى ، مرفما  ممن  

مرفممما  ممممن يفمممراا ا ومممى ، ممممن الم وسممما، ا ومممىمية، ممممن الجامعممما، 

 ا وىمية، مرفا  من اضمة ك ها.

نحن نحامل ين نحافن   م  ثاابم  اي  ما، ه ماه ثاابم ، مه ماه مخ يمرا،، 

ه اه يشياء تقبمل االجخهماا متقبمل الخجديمد متقبمل الخطمار ملكمن ه ماه يشمياء ال 

                                        

يجمماز فضممي ة الشممي  ل مممري  ين ت خنممب، مين ترشمم  نفسممها ل مجممالس ال يابيممة، ميصممدر  (270)

الشي  فو ذلك فخا، بين فيها جااز ذلك، كما ذكر الشي  كذلك ريي من وبقه ممن الفقهماء 

يمه شمهااتها، مهما ريي يبمو ح يفمة، مفمو الج ايما، فو جااز تاليها القضماء فيمما تجماز ف

 (، مما بعدها.372ب 2 «)فخام، معاصر »كذلك كما قال الطبري مابن حز . 
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مال يممدخ ها تطمماير مال ت ييممر، مال يممدخ ها اجخهمماا مال  يجمماز ين يمسممها يحممد

 تجديد هذا يمر من الثااب .

نسممأل هللا  عممع ين يحفممن   مم  هممذه اضمممة اي همما، ال هممم أنمما نسممألك العفمما 

مالعافية فو اي  ا مانيانا، ميه  ا ميماال ا، ال هم اوخر  ارات ا، م ممن رم ات ما، 

ييمان مما م ممن شمممائ  ا، ممممن فاق مما  ماحفظ مما مممن بممين ييممدي ا ممممن خ ف مما، م ممن

منعممماذ بعظمخمممك ين ن خمممال ممممن تحخ ممما، ال همممم يكرم ممما مال ته ممما، مي ط ممما مال 

تحرم مما، مزانمما مال ت قصمم ا، م ثرنمما مال تمم ثر   ي مما، مار    مما ميرضمم ا، 

ال هممم ال تك  مما ألمم  ينفسمم ا طرفممة  ممين، مال يقممل مممن ذلممك، ال هممم ييممد أخات مما 

ا كاناا، ال هم ييد أخات ا فمو ف سمطين، مفمو العمراق، المجاهدين فو وبي ك حيثم

مفمممو كمممل مكمممان، ال همممم ييمممدهم بمممرم  ممممن لمممدنك، ميممممدهم بممممإل ممممن   مممده، 

ميحروممهم بعي ممك الخممو ال ت مما ، ماك هممم بك فممك الممذي ال يضمما ، ال هممم افممخ  ل مما 

فخًحمما مبي ًمما، ماهممدنا صممراًطا مسممخقيما، مانصممرنا نصممًرا  زيممًزا، ميتممم   ي مما 

 كي خك، مانثر   ي ا فض ك مرحمخك.مينزل فو ق اب ا و نعمخك،

رب مما اغفممر ل مما ذناب مما، مأوممراف ا فممو يمرنمما، مثبمم  يقممدام ا، مانصممرنا   مم  

القا  الكافرين، ال هم ال ته ك ا بما فعل السفهاء م ا، مال تس     ي ا بمذناب ا ممن 

م ًمما ال ينافممك مال يرحم مما، مارفممع مقخممك مغضممبك   مما، ماجعممل هممذا الب ممد  

ٱَّللَّ  إن َّ }: تعمممال  بممماا هللا يقمممال هللا  مئ ًممما ومممناء رخممماء مومممائر المسممم مين.مط

ا  ةةل نُمواْ ت ُاةةلنيمت س  ةةلُّواْ : ل ُيةةهن و  نُةةواْ ص  ام  ين  ء  ةةا ٱلَّةة ن نه ي   أ يُّذ  ةةلُّو   : ل ةةج ٱلنَّبنةة   ئنل ع ةةهُۥ يُص 
ل    م   و 

م  ممم   لمممه ال همممم صمممل موممم م   ممم   بمممده مرومممالك محممممد،  .[56]اضحمممزاب: 

   ميقم الصى . مصحبه، مالخابعين لهم بإحسان أل  يا  الدين.
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(20) 

 (271)الديماقراطية

 النطبة اضمل :

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 بم اوبة انعقاا م خد، الديماقراطية فمو الدمحمة - اقخر    و بعا اضخا 

بعممما المممذين ، مالوممميما ين (272)ين يحمممدثكم  مممن ا ومممى  مالديماقراطيمممة -

يخحدثان  ن ا وى  ينكرما الديماقراطية، مقالاا: أنها ليس  من ا ومى  فمو 

شوء؛ بل هو م كر يحاربه ا وى ، بل ز م بعضهم: ين الديماقراطيمة كفمر، 

ضن الديماقراطية تع مو: حكمم الشمعب ل شمعب، منحمن ال نرضم  أال حكمم هللا. 

لنيَّ  ذن ا ل نق ُوٖ  يُوقننُو    ُو  ه و  ةن ي بُ }أ ف ُحُلم  ٱُلو   ن ُحُلم  ن  ٱَّللَّ ُن أ ُحا ُن من  .[50]المائد :  م 

الديماقراطية   مدهم: مبمدي مسمخارا ممن ال مرب، مال مرب  مدم ل ما مكمافر 

 بدي  ا، مال ي ب و ين نسخارا نظاًما من كفار بهذا الدين. أل   خر ما قالاا.

 البد من تصحي  المفاهيم:

ملذلك مجب   ي ا ين نصح  المفاهيم، منرا الشمبها،، منضمع اضممار فمو 

نصممابها، منممرا الفممرمع ألمم  يصممالها. أذا يرانمما ين نحكممم   مم  شمموء حكًممما 

صممحيًحا: ي ب ممو ين نخصمماره تصمماًرا صممحيًحا، الع ممماء يقالممان: الحكممم   مم  

                                        

  بم اوممبة 1/4/2005يلقيمم  هممذه النطبممة فممو مسممجد  مممر بممن النطمماب بالدمحممة فممو  (271)

 انعقاا م خد، الديماقراطية بالدمحة.

ل  ممن ماقممف ا وممى  مممن الديمقراطيممة، لفضممي ة الشممي  فخمما، تحممد  فيهمما بالخفصممي (272)

 (.651 - 2/636« )فخام، معاصر »ف خراجع. انظر: 
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ا الشمموء فممرع  ممن تصمماره، فممإذا يرانمما ين نحكممم   مم  الديماقراطيممة فممى يهم مم

 االوم مالع اان.

بعما ال ماش يقالمان: أنهمما اومم يج بمو، مهممو شموء يج بمو، فيرفضممها، ال 

 بممر  باضوممماء مالع ممامين أذا اتضممح  المسممميا، مالمضممامين، ابحمم   ممن 

المضممممان. مممما مضممممان الديماقراطيمممة  همممل مضممممانها ياافمممق ا ومممى  يم 

همذه اضشمياء نصميًا ال يحمب اومخندا  البحم  الصمحي ، ينما ش ينالفه  همذا هما

الك ما، اضج بية، ملكمن ال ي ب مو ين تحمال بي  ما الر يما الصمحيحة، مما مع م  

 الديماقراطية  ما جاهر الديماقراطية  ما حقيقة الديماقراطية 

   اصر الديماقراطية هل تاافق ا وى  

الديماقراطية تخضمن  د    اصر، ي ب و ين نبح  فو هذه الع اصر، همل 

 يقب ها ا وى  

الع صمممر اضمل: ين ينخمممار ال ممماش بمممإرااتهم الحمممر  ممممن يحكمهمممم ميقممماا 

 وفي خهم. هذا ها الع صر اضمل.

الع صمممر الثمممانو: ين ينخمممار ال ممماش يهمممل الحمممل مالعقمممد المممذين يمث مممانهم، 

يي »ميحاوبان الحماكم، ميراقبمان تصمرفاته، ميقالمان لمه: يحسم   يم يومأ، 

 صر الثانو.هذا ها الع « ةيما يسمان المجالس ال ياب

خكممما  ألممم  اومممخار، ين ي زمممماا حممماكمهم يم قائمممدهم باالحالع صمممر الثالممم : 

مبا خبممارهم مسمم مين: يجممب ين يسممخمد الدوممخار يحكامممه مممماااه مممن الشممريعة 

اا بعيمدًا  من الخعصمب الممذهبو، مالجمم السمحة، بما تمث ه ممن ومعة ممرمنمة،

 الفقهو.
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ب هم الء ممن يهمل الحمل الع صر الرابع: ين يكمان لهم الء ممن نمااب الشمع

مالعقد حق محاكمة هذا الحاكم. بحي  يقالان له: أنك يوئ . مين يكمان لعاممة 

ال اش حق ال صيحة ل حاكم. يكان لكل فرا الحق فو ين ي ص  لمه مشمافهة، يم 

 تحريًرا؛ يم يكخب مقالة فو صحيفة. هذا اضمر الرابع.

 مزل همذا الحماكم أذا  اضمر النامس: ين يكان ل شعب ممثًى فو ناابه: حمق

انحر  مجار  ن الصراط المسخقيم، أذا انحر  انحرافًما خطيمًرا ال يجماز لمه 

ين يبق . من حمق الشمعب ين يقمال لمه تم  ، مين ينخمارما غيمره. ممن حقهمم ين 

 يسقطاا الحكامة الخو شك ها بعد ذلك.

الع صممر السممااش: ين يكممان ل  مماش الحممق فممو الحريمما، العامممة. ين ترا ممو 

م ا نسانية. ين تافر لهم الحريا، ممن: الحريمة الدي يمة، الحريمة المدنيمة، حقاقه

الحريممة السياوممية، الحريممة الفكريممة، حريممة الخعبيممر، حريممة الصممحافة، حريممة 

 تكاين الجمعيا، متكاين اضحزاب.

الع صممر السممابع: فصممل السمم طا، بعضممها  ممن بعمما: السمم طة الخشممريعية، 

 ية.الس طة القضائية، الس طة الخ فيذ

 يمار وبعة، يم   اصر وبعة؛ ل بحثها فو ضاء الشريعة ا وىمية.

 حرية اخخيار الحاكم:

يمل شوء ين ينخار ال اش بإرااتهم الحمر ؛ أممامهم يم رئيسمهم يم حماكمهم، 

ومممه ممما تسممميه، المهممم ال يفممر    مميهم حمماكم يكرهانممه، ا وممى  حخمم  فممو 

الثةة ال توةاوَٰ صةالتذم  ٱانذةم ث»الصى ؛ ال بو   يه الصى  مالسى  يقال: 

العبد اربَّ حعج يرجةل  وامةرأة باتةت وَٰوجذةا :ليذةا سةاخا  وإمةا  قةو  
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يم مهم فمو مسمجد، مهمم حماالو  شمرين، مثىثمين،  - (273)«وهم له كارهو 

مهم كارهان له. يص ان مراءه ضنه ليس ه الك غيره، ضنه ا مما  يكثر، يقل، 

 ان مراءه ضنمه لميس ه المك غيمره، ضنمه فمو ا ماممة يصمالراتب، أذا كان هذا 

ا ما  الراتب، أذا كان هذا فو ا مامة الصم ر،، فكيمف فمو ا ماممة الكبمر،  

ل  اش ين ينخارما حاكمهم، مين ينخارمه  ن طريق البيعة، ال ي مز  ال ماش يي 

حاكم أال أذا بايعاه بيعة  امة، همذا هما اضصمل، حخم  لما اومخن فه حماكم قب مه، 

، االوممخنى  ال يعطيممه حممق (274)ن ف ومميدنا يبمما بكممر ومميدنا  مممرمث ممما اوممخ

ا مامة، ا مامة تكان ببيعة ال ماش، أنمما صمار وميدنا  ممر أماًمما حي مما بايعمه 

ال اش  امة، ا وى  يكره ين يحكم ال اش المسخبدمن مالجبمابر  مالمسمخكبرمن 

 «.الفرا ين»فو اضر  

 ا وى  يكره االوخبداا:

ا إن َّ فنرُ }ا وى  يكره حكمم الفرا  مة  ةي ع  ةا هن ع ة   أ ُهل ذ  ج  : ةُو   : ةال  فنة  ٱُۡل ُرضن و 

ُف  هُُمه إننَّةهُۥ ك ةا   ۡ ا ئنل ةة  ي ُاع ُضعن ةا ء  ي ُاةع ُح نۦ ننا  ُِ أ ُبن ةا ء هُُم و  ةُنُذُم يُة  ب ن ةن   م ن ين  من ةدن  ٱُلُمُلان

 .[4]القصش: 

يع مو: ط مو، أنمه كمان  اليًما ممن « ى م»يرفا ا وى  حكمم الفرا  مة، م

بُُّلةةمُ أ ن ةةا۠ }المسممرفين، فر ممان الممذي تألممه   مم  ال مماش، مقممال لهممم:   ٱُۡل ُ:ل ةةج    ر 

                                        

(  ن يبو يمامة، مقال: حدي  حسمن غريمب ممن همذا 360رماه الخرمذي فو الصى  ) (273)

(، 1/358« )مصمم فه»(، مابممن يبممو شمميبة فممو 8/284« )الكبيممر»الاجممه، مالطبرانممو فممو 

 (.1122« )ي مشكا  المصاب»محس ه اضلبانو فو 

البمن « البدايمة مال هايمة»ب فمو رضو هللا   هراجع تفاصيل اوخنى  يبو بكر لعمر  (274)

 (.4/238« )تاري  الطبري» (، م7/18كثير )
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ةةا : لنُمةة}، [24]ال از ما،:  ي م  َ ُيةةرن ةةٍه 
ةةُن إنل   ، ا وممى  يممرفا [38]القصممش:  ُت ل ُلةةم م ن

ةا  }هذا الحكمم ضنمه حكمم يسمخبد بال ماش، ميجعمل ال ماش  بيمدًا لمه،  يُلةمُ م  ةا   أُرن  إنالَّ م 

ه اهن  يلُُم إنالَّ س بني   ٱلرَّ ا  أ ُهدن م  ى  و  ، هذا حكمم الجبمابر ، فر مان يقمال [29]غافر:  أ ر 

ل  ٱ ُرونن   أ قُ }هذا، بي ما يقال  ن ماو   ةاُف أ   يُب ةد ن  إنن نة   أ خ 
بَّةهُۥ ق ُلي ةُدعُ ر  عُُ  ُموس ةج  و 

ةةر  فنةة  ٱُۡل   يةةن لُُم أ ُو أ   يُُ ذن ةةاه  هن ماومم  يظهممر فممو اضر   [26]غممافر:  ُرضن ٱُلل ا 

الفساا، مفر ان يهدي أل  وبيل الرشاا!! هذه همو المعاالمة. ا ومى  يمرفا 

، حكممم فر ممان مهامممان (275)«القمماارين»م« الهمماامين»م« الفممرا ين»حكممم 

بَّاٍر : ننيٖد و  }مقارمن مالجبابر   اب  ُك ُّ ج  خ   .[15]أبراهيم:  ٱُسع ُلع ُحواْ و 

يممرفا ا وممى  ين يحكممم ال مماش فر ممان مخألممه! أنممما يحكممم ال مماش بحمماكم 

خير أمةرائلم الة ين »ينخارمنه، ميحبانه، ميد ان له، فو الحدي  الصحي : 

تصمم ان   مميهم يي:  «تحبونةةه ويحبةةونلم وتصةةلو  :لةةيذم ويصةةلو  :لةةيلم

م تد ان لهم تحبانهم، ميحبانكم، متص ان   ميهم ميصم ان   ميكم، تمد اا لهم

وهةةر أمةةرائلم الةة ين تب ضةةونذم ويب ضةةونلم  وتلعنةةونذم »ميممد ان لكممم، 

 ليس ه اه يي ثقة مخباالة بين الطرفين. (276)«ويلعنونلم

 تجربة االنخنابا، الحر :

هذا يمل ب د فمو الديمقراطيمة: ين ينخمار ال ماش حماكمهم، ا ن يصمب  ه ماه 

المسخبدين مالط ما ، موي ة  صرية، اكخسبخها البشرية من تجاربها الطاي ة مع 

ا،. ين لمم  تجربممة هممو: تجربممة االنخنابممخممىل هممذا الكفمما  الطايممل، مصمم   أ

ال اش ترم  ت خنب، فق  يكان   دي خيارا،، يرش   دا من ال اش ميخخمار 

                                        

 جمع فر ان مهامان مقارمن مها     غير القياش. (275)

 (  ن  ا  بن مالك.1855رماه مس م فو ا مار  ) (276)
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يحدهم، فق  يكمان لكمل ال ماش الحريمة فمو ين يرشمحاا ينفسمهم، محي ئمذ يقمال: 

كما هو الطريقة االشمخراكية، كمما يخخار هذا يم ذاه. حاكم ماحد ينخاره ال اش 

قممممال بعمممما الكخمممماب الممممذين نقممممدما االشممممخراكية: أن االنخنابمممما، فممممو الممممبىا 

كيمف همذا  ...  االشخراكية: وباق يعدم فيه حصان ماحمد، ينخمار فمىن مال هما

ميحيانًا تكان لعبة مكشمافة، يخما  فيهما الخرشمي  لشنصميا، محمدا ، ال حريمة 

ينماش ال قيممة لهمم مال مزن، كأنمه ال شموء، يمل  حقيقية ل خرشي ، مأنما يرش 

ب مممد فمممو الديماقراطيمممة ين ينخمممار ال ممماش حممماكمهم مرئيسمممهم، حيممم  يحمممبهم 

 ميحبانه، ميرضان   ه ميرض    هم.

 حرية اخخيار ال ااب:

 هم، كمان المسم مان يسمماا الممث مين: مما ياضمر الثانو: ين ينخار ال اش ممث

اضمة، مج مس الشمار،، مج مس ال مااب،  نسميهم ا ن: مج س الشعب، مج س

كاناا يسمانهم: يهل الحل مالعقد، يهل الحل مالعقمد قمديًما معمرمفين خصاًصما 

فو المجخمعا، الص ير ، مالمجخمعما، البسميطة غيمر المركبمة مغيمر المعقمد ، 

لمكانمة مالمريي مالحكممة، ن شيال القبائل، كبار يهمل الع مم، يهمل اال اش يعرفا

ن، أذا اجخمعاا     ريي يطا خهم اضمة ك ها، كمما قمال وميدنا فىن مفىن مفى

 مر ضصحاب الشار، أذا اجخمعاا، اضمة ك ها تطيعهم:   و بن يبمو طالمب، 

م ثمان بن  فان، موعد بن يبو مقاب، مط حة، مالزبير، م بد المرحمن بمن 

 هم. ا ، يبا  بيد  الجرا ، ه الء أذا اجخمعاا     ماحد اضمة ك ها وخطيع

ملكن فو  صرنا لمم يعمد يهمل الحمل مالعقمد معمرمفين، المجخمعما، اتسمع  

خصاًصا المجخمعا، الكبير . كيف يعر  يهل الحل مالعقد فو ومبعين م يانًما 

فو مصر  يم مائة مخمسين م يانًا فو باكسمخان  يم فمو بم  ىايش، يم ممائخين 
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تقسمم المبىا ألم  ين ال بمد  م شرمن فو اله د، م ويا  كيف  ال ي ر  هم الء.

 امائر، مكل اائر  يرش  فيها يناش يعرفهم يهل الدائر ، مي خنبانهم.

 الحكمة ضالة الم من:

هذا االنخنماب يممر  رفخمه البشمرية مال ممانع ين نقخمبس ممن غيرنما منسمخفيد 

وجةدها فذةو أحةَّ النةا   الحلمة ضالة المةؤمن أنةج»تجارب الخاري ،  من

يشمار   يمه وم مان الفارومو فمو غمزم   مو م  ص   هللا   يه ال بو  (277)«بذا

اضحممزاب مقممد جمماء، قممريش، مغطفممان، ميحابيشممهما، ي ممزمن المسمم مين فممو 

 قممر اارهممم، فأشممار   يممه ومم مان قبممل ين يممأتو همم الء ين يحفممر خ ممدقًا حممال 

المدي ة، ك ا فمو فمارش مثمل همذه المم زق نعممل خ مدقًا يحمال بمين ال مزا  مبمين 

ريي  صممم   هللا   يمممه موممم م  فاوخحسمممن ال بمممو  ،(278)المممدخال   ممم  المدي مممة

 صم   هللا   يمه موم م  الفاروو، كان  بعا الكخمب تمأتو ألم  الرومال، مكمان 

يرول كخبًا فقالاا له: بعا ال اش كاناا يخنذمن خاتًما ف ما ينمك اتنمذ، خاتًمما، 

، ريمه ينطمب (279)لا ينك يرو   ألم  م مك بمدمن خماتم مما يعخبمر همذا الكخماب

 ن ة ماتسع المسجد بال اش قالاا لمه: لما  م  ما لمك م بمًرا، مجماءما     جذع ال

                                        

(  ن يبو هرير ، مقمال: همذا حمدي  ال نعرفمه أال ممن 2687)رماه الخرمذي فو الع م  (277)

« ضممعيف الخرمممذي»(، مذكممره اضلبممانو فممو 4169هممذا الاجممه، مابممن ماجممه فممو الزهممد )

(506.) 

 (.2/66البن وعد )« الطبقا، الكبر،» (، م2/444ل ااقدي ) «الم ازي»انظر:  (278)

يراا ين يكخمب    يمه موم م   صم   هللاين رومال هللا أشار  أل  حدي  ينس بمن مالمك:  (279)

أل  ره ، يم يناش من اض اجم، فقيل له: أنهم ال يقب ان كخابًا أال   يه خاتم، فاتنمذ ال بمو 

(، ممسمم م فممو 65رماه البنمماري فممو الع ممم ) خاتًممما مممن فضممة ... صمم   هللا   يممه مومم م  

 (.2092ال باش مالزي ة )
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 ، هكذا ال مانع.(280)له ب جار رممو ص ع له م بًرا من ثى  ارجا،

 نخبع فو يمار الدين منبخدع فو يمار الدنيا:

ويدنا  مر يخذ نظا  النراأ من الفرش، ميخذ تدمين الدمامين ممن المرم ، 

 بمأش بمه، بعما ال ماش يقالمان: همذا أحمدا  فمو من املة الرم  البيزنطيمة. ال

الدين! لميس همذا أحمدا  فمو المدين همذا لميس اي  ما. اضممر المدي و المحما هما 

الذي ي ب و فيه االتباع. نحن نخبع فو يمار الدين، منبخدع فو يمار المدنيا، همذه 

يمار الدنيا، يمار العااا،. ملمذلك المسم مان ابخكمرما   اًمما لمم تكمن فمو  همد 

 با ، مال فو  هد النىفة،   م يصال الفقه،   م ال حا،   مم البىغمة،   ما  ال

القر ن،   ا  الحدي . يشياء ما كان  فو  هد ال بمو، مال فمو  همد الراشمدين، 

ظهر الخطار، ف حن نقخبس من غيرنا نظا  االنخنابا،، ضنه ال يمكن الاصمال 

 ال به فها ماجب.ضهل الحل مالعقد أال بهذا، مما ال يخم الااجب أ

 محاوبة الحاكم حق ل محكامين:

اضمممر الثالمم : لممذلك ييهمما ا خمما  ي ب ممو ين يكممان ل شممعب  امممة، مل ممااب 

الشعب من يهل الحل مالعقد خاصة محاوبة الرئيس يم اضميمر يم الم مك ومميه 

ما شئ ، ال يهم ا الخسمية. قائد السفي ة، ينه لك حق ال ص  لمه، حمق محاومبخه، 

ال يجماز، مهمذا  حق مراقبخمه، ين تقمال لمه: يحسم  ، يم نقمال لمه: يومأ،، همذا

يممر يقممره ا وممى ، وميدنا يبمما بكممر يمل خطبممة خطبهما وممماها خطبممة العممرش. 

                                        

همل لمك ين نجعمل لمك شميئًا لصمحابة: أشار  أل  حدي  يبو بن كعب، حيم  قمال يحمد ا (280)

(، مالحدي    مد مسم م 1414رماه ابن ماجه فو أقامة الصى  ) تقا    يه يا  الجمعة ...

. «... ان ري َالمك النوار  يعمة  لة  أ:ةواهتا أكلةم :ليذةا النةا »ين ال بو قال المري : 

 (  ن وهل بن وعد.544رماه مس م فو المساجد )
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يمل خطبممة قممال: ييهمما ال مماش أنممو مليمم    مميكم ملسمم  بنيممركم، أن رييخمممانو 

  مم  حممق فممأ ي انو، مأن رييخمممانو   مم  باطممل فسممدامنو، القمماي فمميكم همما 

اي   مدي حخم  الضعيف   دي حخ   خذ الحمق م مه، مالضمعيف فميكم هما القم

 خممذ الحممق لممه، يطيعممانو ممما يطعمم  هللا فمميكم، فممإن  صمميخه فممى طا ممة لممو 

، مكان  مر يقال: رحم هللا امرًء اهمد، ألمو   يماب نفسمو. مرحبًما (281)  يكم

بال اص  يبد الدهر مرحبًا بال اص  غدًما م شيًا، قال له يحد ال اش: اتمق هللا يما 

هذا ضمير الم م ين فقمال لمه: ا مه  ابن النطاب. فقال له بعا يصحابه: يتقال

 يقالها. ال خير فيكم أذا لم تقالاها، مال خير في ا أذا لم نسمعها.

البد ين يقال ل مير اتق هللا فو بعا اضمقا،، قال بعا الحكما : ممن قمال 

لو اتق هللا ضرب    قه. هذا ليس فو ا ومى  ممن شموء، ال خيمر فميكم أن لمم 

اب كان يقال: من ري، فو  ا اجاًجا ف يقام و. فقما  تقالاها. بل  مر بن النط

يحد اض راب مقال: مهللا يا يمير الم م ين لا ريي ا فيمك ا اجاًجما لقام ماه بحمد 

وياف ا، ف م يقل: اقبضاا   يه، ملكن قال: الحمد هلل الذي جعل فمو ر يمة  ممر 

 من يقا  ا اجاجه بحد ويفه.

ن م مامخهم، ر ومائهم ئممة المسم مي ملروماله ملكخابمه مضالدين ال صميحة هلل

ين ت صمم   صمم   هللا   يممه مومم م  روممال هللا  (282)مجممماهيرهم، هممذا حممدي 

ل حممماكم، ممممن حمممق يي يحمممد ين يقمممال ل حممماكم، ين ي صمممحه، ملكمممن بالحكممممة 

مالما ظممة الحسمم ة، ممممن يمممر بمعممرم  ف مميكن يمممره بمعممرم . فهممذا حممق 

ال اش، ممن حق نااب اضمة خاصة المرئيس، ي صم  لمه مخصاًصما أذا كانم  

                                        

 (.6/82البن هشا  )« ال بايةالسير  »انظر:  (281)

 (.55رماه مس م فو ا يمان ) ...« الدين النصيحة»أشار  أل  حدي  تميم بن يمش:  (282)
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ه اه حكاممة ممث مة، هما يشمكل حكاممة متكمان همو المسمئالة، همذه الحكاممة 

ائ انها  ن كل شموء،  من اضممار الماليمة، م من اضممار االجخما يمة،  من يس

أ ُمةة}اضمممار ا ااريممة، هممذا همما مع مم  الشممار، الحقيقيممة  ى  ب ُيةةن ُذُم و  ، ُرهُُم ُهةةور 

ه اونرُ }يخداملان كل اضمار   .هُُم فن  ٱُۡل ُمرن و 

 الخزا  الحاكم بم هه الشرع:

يم هممذا الممرئيس يم هممذه الحكامممة، ين اضمممر الرابممع: ين ي زممماا هممذا الحمماكم 

ي زماها باتباع م هه الشريعة الذي ارتضاه هللا لعبااه، مين يصاف همذا المم هه 

ميصمماله فممو شممكل اوممخار يفصممل الحقمماق مالااجبمما، مالعىقمما،، ا ن نجممد 

اضمم تحخكم أل  اوخار؛ ضنه ال نسخطيع فو كل يمر ين نرجع أل  كخمب الفقمه، 

ال: كمذا، مالممذهب الشمافعو يقمال: كمذا، مالح ب مو يقمال: مالمذهب الح فمو يقم

كذا، مينخ ف ال اش، ال، فالااجب ين نحمخكم ألم  قاا مد ترتضميها اضممة ت خمذ 

من الشريعة ا وىمية، تسخمد ممن نصماب الشمريعة المحكممة مممن قاا مدها 

المر ية، ممن مقاصدها الم ضبطة،     اضقمل ين ال يكمان فمو همذا الدومخار 

الف الشمريعة، يصماف همذا فمو اومخار، ميحمخكم أليمه ال ماش، ممأخاذ ممن ما ين

مصمماارنا ا وممىمية. كممما قمم ن المسمم مان فممو يماخممر  هممد الدملممة العثمانيممة 

الماا  كذا، مالمماا  كمذا، « مج ة اضحكا »القانان المدنو، ق  اه فو يحكا  مااا 

  دهم م هه ي خمز  بمه ليرجع يهل الشأن أليها، هذا ال مانع م ه. المهم ين يكان 

ذُ 
لَّةةنَّ  ين  إن  مَّ ات ةةُواْ مُ }ٱلَّةة ن ء  ة  و  ةةل و  ُعُروفن   فنةة  ٱُۡل ُرضن أ ق ةةاُمواْ ٱلصَّ ةةُرواْ بنةةٱُلم  أ م  ة  و  ةةو  ك  ٱلزَّ

ُواْ : نن ٱُلُمنل رن  ن ذ   .[41]الحه:  و 

م    يواش هذا الدوخار المسخمد من الشرع نحاومبه منقمال لمه: جمر، يم 

 وخار يم انحرف ، كما تحاوب الحكامة كذلك. دل   ن هذا الد
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 حق اضمة فو أوقاط الحكامة، بل  زل الحاكم:

اضممممر النمممامس: ين يكمممان ممممن حمممق اضممممة ممث مممة فمممو ناابهممما ين تسمممق  

الحكامة، بل ين تسق  الحاكم نفسه، ين يكان ه اه حق اوخاري لما انحمر ، 

ع نفسمه ل شميطان يم ض مداء ا بمالا كفر كفًرا بااًحا   دنا فيه من هللا برهان، لم

ين يكان من حمق اضممة ين تقمف ماقفًما متقمال: ال بد  مة، مخان اي ه ميمخه،اض

 هذا خائن، مالنائن ال يجاز ين يحكم اضمة. ميخم هذا بصار  و يمة.

ة لمميس   ممدنا حخمم  ا ن صممار  ومم مي - العممرب مالمسمم مين - ل وممف نحممن

يم الجممائر، لمميس   ممدنا ذلممك أذا لممم نممخن ش بهمما مممن الحمماكم الطمماغو يم الظممالم 

ال نسممخطيع ين « يي  زرائيممل ين صمم ا م ممه»يحممد    يممه انقممىب يم يممما،، 

 ة لهذا اضمر.ال بد ين تكان ه اه موائل و مي نفعل شيئًا!

 تافير الحريا، العامة ل شعب:

ين تخاافر الحريا، العامة لهذا الشمعب بحيم  ال يكمره ال بد  اضمر السااش:

 يريده مال يرتضاه، مال يقاا رغمم ينفمه. بمع م  ين تخماافر لمه كمل     شوء ال

 الحريا،: الدي ية مالسياوية مالخعبيرية مغيرها.

ن ال   إنكُ } ن  ٱُل     ُهدُ من يننق ق د تَّب يَّن  ٱلرُّ اا  فن  ٱلد ن اُ ٱلنَّةا   أ ف أ نةت  تُُلة}، [256]البقمر :  ر  رن

ننين   عَّج  ي ُلونُواْ ُمُؤمن  .[99نس: ]يا ح 

 اش غير المس مين فو بىا ا وى  لم يجبمرما   م  شموء ينمالف ايم هم، 

ك ائسمهم، االحخفمال بأ يمااهم، يصم ان كمما ااخمل  يبدًا لهم الحرية فو  بماااتهم

يشمماءمن، ميصممامان كممما يشمماءمن، بممل لممم يحممرأ   مميهم فيممما همما مبمما  لهممم؛ 

مها محر  فمو ا ومى . مثمل: يكمل الن زيمر، مشمرب النممر. يشمياء محرممة، 
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النمر   دنا ي  النبائ  مالن زيمر رجمس. مممع همذا لمم يحمرأ   ميهم ا ومى  

مومعه   ميهم ايم هم، اي هم هذا فى نضيق   يهم فيمما ا  لهم فو هذا، تركهم. يب

 .(283)يي حرية ي ظم من هذه الحرية ! الحرية الدي ية

 الحرية الفكرية مالع مية:

ا نسان يبح  كمما يشماء، ميصمل ألم  مما يشماء، مال ي مز  أال بمما اقخ مع بمه 

س  ق ه، ممصل أليه اجخهااه. الحرية الخعبيرية كل يحد يعبمر  من رييمه، بمالعك

الخعبير  ن الريي فمو ا ومى  يعخبمر ماجبًما يسمميه: اضممر بمالمعرم  مال همو 

 ممن الم كممر، مالخااصممو بممالحق، مالخااصممو بالصممبر ماجممب، الحممق يمكممن ين 

 تخ ازل   ه، أنما الااجب ال يمك ك ين تخ ازل   ه.

 الحرية السياوية:

ا   ممو تكمماين الجما مما، ماضحممزاب، ومميدن ... قضممية ال قممد ... المعارضممة

كمان يعارضمه النماارأ. مالنماارأ بخعبيمر  صمرنا حمزب لمه  رضو هللا   ه

قيااته مله يفكاره الناصة، ملمه برنامجمه فمو الخ ييمر ما صمى . مكمان حزبًما 

يع مو يعخمر  « ال حكم أال هللا»مس ًحا. مويدنا   و حي ما ومع يحدهم يقال: 

فقمال: ك ممة حمق يمراا بهما      ويدنا   و ضنه قبل الخحكيم بي ه مبين معاميمة،

ينه يع مو ال يحكمم ال ماش فمو يمارنما، « ال حكم أال هللا»باطل، ضنه ليس مع   

ال الخحكيم فو يمارنا الحياتية جائز، القر ن ذكمر الخحكميم حخم  فمو الصميد؛ أذا 

ا : ةدُ هن ُلةُم بنةي حُ }ماحد قخل غزالة مها محمر  فكيمف نقامهما:  ا ب   لٖ ۦ ٱ و  ةُدي ۢ ةنلُُم ه  لنةغ   م ن

                                        

غيمر »ل مزيد من معرفة حقاق غير المس مين راجع مما كخبمه فضمي ة الشمي  فمو كخابمه  (283)

 طبعة منشر مكخبة مهبة.« المس مين فو المجخمع المس م
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إن ، فممو العىقممة بممين الممزمجين أذا اخخ فمما: [95]المائممد :  ٱُلل ُعب ةةةن  ةةق ا    ُ }و  ُلةةعُُم هن  خن

ةا  ةُن أ ُهلنذ  ةا م ن ل م  ح  ُن أ ُهلنهۦن و  ا م ن ل م  ا ف ٱُبع ثُواْ ح  م  الخحكميم فمو اضومر   [35]ال سماء:  ب ُيننذن

ال لهمم: لكمم   ي ما ثمم قم - ال هذه ك مة حق يراا بها باطل - يبق  فو يمار اضمة

 ثى :

 : ين ال نم عكم مساجد هللا ين تص اا فيها.يماًل 

ثانيًا: ميال نم عكم حقكمم ممن ال  يممة مالفموء أذا كانم  وميافكم ممع ومياف ا، 

 أذا ذهبخم مع ا تأخذما حقكم.

 ثالثًا: مين ال نبديكم بقخال.

 ما امخم ال ترفعان السيف   ي ا ف حن ال نبديكم بقخال.

وياوو، حزب معار ، ميسخند  القا ، يقمال لهمم: مما اممخم ال  هذا حزب

تسمخندمان القما ، مال تشمهرمن السمى  ف كممم حمق الاجماا، مال حمرأ   مميكم، 

 حرية وياوية. كل الحريا، مافر  فو ا وى .

فممو  هممد ومميدنا  مممر ومممع يصمماا، فممو بعمما البيمما، فيممه مج ممس ومماء، 

مخ بسممين. فقممالاا: يمما يميممر فخسممار   مميهم الجممدار، ماخممل   مميهم، مضممبطهم 

الم م ين. أذا ك ا يخطأنا خطأ ماحدًا فقمد يخطمأ، ثىثمة: يمل خطمأ ين هللا قمال: 

اَُّاواْ } . مقمد تجسسم    ي ما، النطمأ الثمانو ين هللا قمال: [12]الحجمرا،:   و  ال  ت و 

أُ } بن و  ُن أ ُبو   . مين  تسار،   ي ما الجمار، ثالم  خطمأ [189]البقر :   ذ اتُواْ ٱُلبُيُوت  من

عَّةةج  ت ُاع ُأننُاةةواْ ين هللا قممال:  َ ُيةةر  بُيُةةوتنلُُم ح  ةةل نُمواْ : ل ةةج   أ هُ }ال  ت ةةُدُخلُواْ بُيُوتتةةا  تُا  ةةا و   لنذ 

. مين  لم تسمخأنس، فخحمد  معهمم، ماصمط   معهمم   م  يال يمسمهم [27]ال ار: 

لحريمما، الخممو كانمم  ماجمماا  فممو بشمموء،   مم  ين يخابمماا ألمم  هللا، هممذه هممو ا
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 ا وى .

 فصل الس طا،:

اضمر السابع بعد ذلك: فصل الس طا، بحي  ال تط م  وم طة   م  وم طة، 

متسخند  كل و طة ويااتها، الس طة القضائية لهما وميااتها، السم طة الخشمريعية 

ذيمة لها ويااتها، مالس طة الخ فيذية لهما وميااتها، كثيمًرا مما تخمدخل السم ط ة الخ في

 - صمحي  - فو السم طة الخشمريعية، يم فمو السم ط ة القضمائية. ال. فمو ا ومى 

ا ما  ها الذي يالو القاضمو. ملكمن بعمد ين يالمه يصمب  مسمخقًى تماًمما، حخم  

 يمك ه ين يحكم     الن يفة اض ظم.

مقد حد  فو الخاري  ا وىمو قضا  حكماا   م  الن فماء. فهكمذا حخم  ين 

حكمم   م  وميدنا   مو مقمد احمخكم هما منصمرانو أليمه،  - ري شم - يحد القضا 

فحكم ل  صرانو     يمير الم م ين. مهذا الرجل حي ما ري، ذلك بعمد مما كمان 

قممد يخممذ ارع يميممر الممم م ين ماا مم  ينممه لممه، مهمما لسمميدنا   ممو، ارع وممقط  

م ممه، بعممد هممذا رجممع مقممال: قفمماا! يممما أنممو يشممهد ين هممذه يحكمما  ينبيمماء، يميممر 

م ين يدني و أل  قاضميه، فميحكم القاضمو ل  صمرانو   م  يميمر المم م ين. الم 

هذه يحكا  ينبياء، يمما أنمو يشمهد يال ألمه أال هللا مين محممدًا رومال هللا، فالمدرع 

 . - الس طان نفسه - ار ك يا يمير الم م ين.

 هذه بضا خ ا را، ألي ا:

هممذا ممما تمممد ا أليممه الديمقراطيممة، همممذه هممو شممريعخ ا، مممما يممز م ينممه ممممن 

الديمقراطيممة همما مممن الشممريعة، قممالاا: الديمقراطيممة حكممم الشممعب، منحممن نريممد 

حكم هللا، من قال: أن حكم الشمعب يقاب مه حكمم هللا، ال حكمم الشمعب يقاب مه حكمم 
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قمال حي مما قمال الفرا المط ق، حكم المسخبدين، حكم الط ا ، حكمم نممرما المذي 

ب نةة   }لممه أبممراهيم  يةةُت ر  أُمن يةةُت ق ةةال  أ ن ةة۠ا أُُحةة نۦ و  يُمن ، مجمماء [258]البقممر :  ٱلَّةة ني يُُحةة نۦ و 

باث ين حكم   يهما با  دا ، يما يحدهما فقطع ريوه. قال: يمخمه. مالثمانو: قمال: 

 فمما،   ممه، مهممذا يحييخممه، ينمما يحيممو ميميمم  ييًضمما. ا وممى  يممرفا همم الء 

 ، هذا ها الحكم الذي يرفا، حكم الفرا المط ق حكمم الط ما  المسمخبدين الط ا

 هذا ها الذي يرفضه ا وى .« ال مارا « »الفرا  ة»حكم 

ممما ومم د السمم طة السياوممية  ومم دها الشممعب، أنممما السمم طة الخشممريعية ومم دها 

الشممريعة، مرجعهمما الشممريعة الدملممة ا وممىمية املممة مدنيممة مرجعهمما الشممريعة، 

املمممة اي يمممة بممالمع   ال ربمممو، ال همممو املممة مدنيمممة يحكمهممما الممممدنيان ليسمم  

 الم خزمان با وى ، ال يحكمها كه ة. ليس فو ا وى  كه ا، رجال يقاياء.

 ال يالو أال الكفء:

كان ويدنا يبا هرير  من يحفن الصحابة ل حمدي ، مممع همذا لمم يعم  ماليمة 

لااليمة يعطاهما نه كمفء، ا ن اي طي  الاالية لعمرم بن العاب ض...  مال كذا

 مالية ال اش ما مار    يهم. يكف ها يعطو اضكفاء

 االبخداع مرفا  فو يمار الدين فق :

هذا ها ا وى : حكم الشعب، ميقالان: أن هذا أحدا  فو الدين. لميس همذا 

مةن »أحداثًا فو الدين. همذا ممن يممار العمااا،، يممار العمااا، يسمخحد  فيهما، 

الخماري   ،ملمذلك رم (284)«حانة فله أجرها وأجةر مةن :مة  بذةاسن سنة 

                                        

مةن »: ص   هللا   يه موم م  بن  بد هللا، قال: قال روال هللا  أشار  أل  حدي  جرير (284)

سن ف  اإسال  سنة حانة فعم  بذا بعدا  كعَّ لةه مثة  أجةر مةن :مة  بذةا وال يةنقص 
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ابخكرهما وميدنا  ممر. يسمميها الم رخمان اضمليما،.  ء ن ويدنا  مر  د  يشيا

يمل من فعل كذا  مر. يمل من امن الدمامين، يمل ممن مصمر اضمصمار، يمل 

من مضع الخاري  الهجري، يمل من اتنذ اارا ل سجن. مجما ة يمليا، يشمياء 

 كرها.ابخ

 الجماا فو يمار الدنيا وبب تأخرنا:

من قال: أن االبخداع فو يمار الدنيا ماالبخكار فيها يعخبمر بد مة فمو المدين ! 

هذا فهم خطأ مأال لاقف ا. بالعكس المس مان أنمما صم عاا الحضمار  يما  اتبعماا 

فو يمار الدين، مابخمد اا فمو يممار المدنيا، مأنمما اار   ميهم المزمن ميصمبحاا 

المن فممين، مفممو  خممر القاف ممة، مذيممل القاف ممة، حي ممما جمممدما يمممار الممدنيا فممو 

 مابخد اا فو يمار الدين.

ين نسمميها بهمذا االومم، ال بمد  نحن ال يصم   ل ما أال مما يسمم  الديمقراطيمة.

ملكن نسميها الشار،. حيا  الشار،، حيا  البيعة، حيا  الحريا، العامة، حيما  

ين نحيمو ال بمد  يد من تصرفا، السىطين المسخبدين،االلخزا  بالدواتير الخو تق

هذه الحيا  مال نعيش مخن فمين ميقمال: ا ومى  هما محمده المذي يقمر االومخبداا، 

مالممذي يقممر الط يممان مممن الحكمما ، مالممذي ال يسممخطيع الشممعب فيممه ين يقممال: ال، 

مهللا لمما ك مما مسمم مين حقًمما الوممخطع ا ين نقممال: ال بممملء في مما، هممذا ممما يريممده 

ين  ا وى  م ا، يريد ين نحيا يحراًرا فو ايارنا، مين نحكم بحكا  م ا  ةا ٱلَّة ن }ي   أ يُّذ 

ي ۡن اْ أ  نُو  ام  ةنلُُم عُواْ ء  أُْولن  ٱُۡل ُمرن من ُسول  و  يعُواْ ٱلرَّ ۡن أ  . مم كم. ليسماا [59]ال سماء:  ٱَّللَّ  و 

  يمه كمان مفرمضين   يكم، هم م كم مينمخم مم هم، مهمذا هما المذي ي ب مو ين ي

                                                                                             

 (.1017. رماه مس م فو الع م )«... من أجورهم ه ء
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 . هذه حيا  الشار،.ا وى 

الديمقراطيمممة ليسممم  همممو مجمممرا الشمممار،؛ ال. همممو الشمممار، مال صممميحة 

ماضمر بالمعرم  مال هو  من الم كمر، ممقامممة حكمم الفرا  مة، حكمم الظ ممة 

 مالمسخبدين، مجماع هذه ك ها هو الخو تقر نظا  الحكم فو ا وى .

 مما مين ي فع مما بممما مين يع م مما ممما ي فع اي  مما،: ين يفقه مما فممو تعممال نسممأل هللا 

  م مما، أنمممه وممميع قريمممب. يقممال قمممالو هممذا، ماومممخ فر هللا تعممال  لمممو ملكمممم، 

 فاوخ فرمه أنه ها ال فار الرحيم. ماا اه يسخجب لكم.

 النطبة الثانية:

ق ةابن ٱني ٱلطَّةُولنق ال   َ افنرن }الحمد هلل  يدن ٱُلعن ق ابن ن ٱلعَُّوبن ه دن ةه  إنالَّ ُهةو ق إنل ُيةهن ٱل َّۢنَّن و 
إنل  

ةيُر  ةا فنة  }. ميشمهد يال ألمه أال هللا محمده مال شممريك لمه ٱُلم صن ن م  َّ ُِ َّللن ةب ن تن س  و   ٱلاَّةةم  

يٌر  ُهو  : ل ج  ُك  ن ه ُ ٖء ق ةدن  و 
ُمدُق ل هُ ٱُلح  ق ل هُ ٱُلُمُلُك و  ا فن  ٱُۡل ُرضن م  . ميشمهد [1]الخ مابن:  و 

محبيب مما ممع م مما محمممدًا  بممد هللا مرومماله، البشممير  ين ومميدنا مأمام مما ميوممات ا

ال ذير، مالسراأ الم ير. ص اا، هللا موىمه   يه، م  م   لمه مصمحبه، مممن 

 ا ا بد اته، ماهخد، بس خه، موار     اربه أل  يا  الدين.

 يما بعد فيا ييها ا خا  المس مان:

 نرفض الديمقراۡيات الزائلة:

ألم  ايمقراطيمة حقيقيمة، ايمقراطيمة  - مالمسم ميننحن العمرب  - ما يحاج ا

فو مجخمع مس م، مالديمقراطية فمو المجخممع المسم م يع مو: ينهما تكمان م خزممة 

 بالشريعة ا وىمية، نحن ال نريد ايمقراطية وائبة تح ل ما تشاء.

بعما ال مماش قممالاا: الديمقراطيممة يمكممن ين ت  ممو الديمقراطيممة!! يممأتو نظمما  
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اكم معهمممم ين ن  مممو الديمقراطيمممة. اضغ بيمممة المط قمممة ث ثمممين معمممين: ميخفمممق الحممم

اض ضاء يم كذا ممكن با جمماع. حخم  يقالمان: لميس ه المك ايمقراطيمة، قمال 

بعمما حكمما  العممرب فممو يمما  مممن اضيمما : أن ل ديمقراطيممة ينيابًمما تكممان يحيانًمما 

يشرش ممن الديكخاتاريمة، حي مما تاجمه الديمقراطيمة لندممة حماكم مما، ملندممة 

نظمما  ممما تصممب  يشممرش مممن الديكخاتاريممة، يسممخطيع الحمماكم ين يقمم ن الظ مممم 

بااوطة يغ بية يم كها، بطريقمة معي مة يقم ن المظمالم. يصمدر فيهما يحكاًمما ت مز  

 ال اش كما فو كثير من البىا.

 ن طريق هذه الديمقراطيا، الزائفة تص ع ايكخاتارية تحكمم ال ماش. تهخمز 

الشممعاب همما الديمقراطيممة الزائفممة، اوممخف  الديمقراطيممة، يخطممر شمموء   مم  

ال اش اوخفخاء حًرا، الحقيقة: ين ال اش يئساا من هذه اضنظمة، ميئساا من همذه 

االوخفخاءا،، ميئساا من همذه االنخنابما،، ميقمال لمك، المذي يريدمنمه يعم ماه. 

لماذا يتعمب نفسمو ! فخكمان ال خيجمة تزميمر، ممما  رف ماه اائًمما اضربمع تسمعا، 

 (.97« )خ يها»(، لا ماحد تااضع 9999)

 الديمقراطية الخو تأتو با وىميين مرفاضة!!

هذه هو الديمقراطيا، الزائفة، الخو يراا ين تمرمأ فمو بىانما. يقالمان: أن 

يمريكا تريد ت ييمر بىانما! متحاي هما ألم  بمىا ايمقراطيمة! همل همذا صمحي  ! 

احمممد: يال تمممأتو همممذه همممل تريمممد ايمقراطيمممة حقيقيمممة  همممو تريمممد ذلمممك بشمممرط م

الديمقراطية بمن يسمانهم ا ومىميين، حي مما جماء، ايمقراطيمة فمو مقم  مما 

فممممو الجزائممممر بالإلوممممىميين رفضمممماهم، ال همممم الء مخعصممممبين موممممي  ان 

الديمقراطيممة، طيممب جربمماهم كممما تجربممان غيممرهم، مقفمماا ضممد همم الء، يحممد 

القيمماا، ممفممرما حكمما  العممرب فممو لقاءاتممه مممع اضمريكممان قممالاا لممه: ارفعمماا 
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الحريا، ل  اش، محقاق ا نسمان، مهمذه اضشمياء، قمال لهمم: يتمدرمن مما مع م  

ذلك قال: مع اها ين يأتو ا وىميان أل  الحكمم، أن ك مخم تريمدمن ا ومىميين 

ق ا نسمان، منعممل كمل يحكماا نرفمع القيماا، منمافر الحريما،، منرا مو حقما

 نحن نريد ايمقراطية حقيقية.ي ي كم بحكم ا وىميين،  شوء حخ  تقر

ا نسان المااطن يسخطيع ين يقال: نعم، ميقمال: ال، مصم اايق االنخنابما، 

الحممر  الب اريممة، هممذه يكممان   يهمما أشممرا  قضممائو حقيقممو، ميممخحمس ال مماش 

ل مذهاب ألم  همذه الصم اايق، ميعطماه رييهمم بكمل حريمة. نريمد همذا فمو بعما 

العربية تمدامل السم طة، بحث ما  من رئميس البىا العربية، نريد فو بعا البىا 

وابق فو بعا البىا العربية ف م نجد! فو يمريكا فمو مقم  ممن اضمقما، كمان 

فيه خمسة ر واء فمو حفمل ممن الحفمى،، خمسمة ر وماء جمهاريما، ومابقين 

ماجااين ك هم. باش اضب، ك  خان، مريجان، مكمارتر، مفمارا، نحمن نبحم  

لمرئيس الحمالو ال ياجمد، فمو السمااان:  بمد فو حفل من الحفى، يحضر مع ا

الممرحمن ومماار الممذهب الرجممل مممن زهممده  مممل شمميئًا لممم يعم ممه يحممد مممن الممدمل 

أنممما بعمما الممدمل ...  فيممه لب ممان ... العربيممة؛ مت ممازل  ممن الحكممم منخمماًرا حممًرا

مين صك من الرئيس يم يحمد  انقمىب «  زرائيل»أما ين يأتو ال بد  العربية

 ... حد انخه  مدته ج س يربع و ين يم ثمان يم حخم  خممس يم  يه، ال ياجد ي

 -     نفمس اضممة« كابس»مبعد ذلك يقال: ينا اكخفي  ياع المجال ل يري، ال 

 . - ال يمكن

 من بدع الديمقراطية   دنا:

يا ليخهم مقفاا   د هذا الحد! أنهم لم يكخفاا بهذا: ابخمد اا بد مة، مكمل بد مة 

ل ممار. ابخممد اا بد ممة تاريمم  الحكممم ضب ممائهم. ريي مما ضممىلة، مكممل ضممىلة فممو ا
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الم كيممما، الدومممخارية فيهممما الخاريممم ، مرضمممو ال ممماش بهمممذا، أنمممما همممذا نظممما  

جمهاري. هل ه اه جمهارية مراثية فمو العمالم  ال ياجمد أال فمو بىانما نحمن 

العممرب، نحممن نممار  الم ممك ضب ائ مما مضحفاانمما. لكممن بطريقممة رومممية لطيفممة 

الدواتير من ير اضشمياء ليمر  اضب ماء ا بمار، ماضحفماا اضجمداا، ظريفة. ن ير 

 هذه يمخ ا.

هذه الديمقراطية الخو يقالمان   هما، مالخمو ترضم    هما يمريكما، متسمك  

اومك    مو مينما « شمي  و مينما يشمي ك»  ها، مت ما العمين مال تقمال شميئًا. 

 يوك    ك.

ة الخممو ن شممدها لبىانمما هممل هممذه الديمقراطيممة  ليسمم  هممذه هممو الديمقراطيمم

ملشعاب ا. نحن نريد ايمقراطيمة حقيقيمة، وم يمة، صمحيحة، ينخمار ال ماش فيهما 

 بإرااتهم الحر . نريد ين ننخار بإراات ا الحر . هذا ما نريده لشعاب ا.

ين يبصمممرنا بالحقمممائق، مان يفقه ممما فمممو المممدين، مين   مممز مجمممل نسمممأل هللا 

يبصممرنا بممأمار الممدنيا، مين يري مما الحممق حقًمما ميرزق مما اتبا ممه، ميري مما الباطممل 

بماطًى ميرزق مما اجخ ابمه، ال هممم اهمدنا الصممراط المسمخقيم، صممراط المذين ينعممم  

   يهم غير الم ضاب   يهم مال الضالين، ال هم يكرم ما مال ته ما، مي ط ما مال

تحرم مما، مزانمما مال ت قصمم ا، م ثرنمما مال تمم ثر   ي مما، مار    مما ميرضمم ا، 

ال هم طهر يقاال ا من ال  ا، مي مال ا من العب ، مينفس ا ممن الضمعف، مق اب ما 

مممن ال ممش، ميلسمم خ ا مممن الكممذب، مي ي  مما مممن النيانممة م بااات مما مممن الريمماء، 

ف ا فمو يمرنما، مثبم  يقمدام ا محيات ا من الخ اقا، رب ا اغفر ل ا ذناب ما، مأومرا

مانصرنا     القا  الكافرين، رب ا اغفر ل ا م خاان ا المذين ومبقانا با يممان، 

مال تجعل فو ق اب ا غًى ل ذين يم اا، رب ا أنك ر م  رحيم. ال همم ارفمع مقخمك 
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مغضبك   ا، مال ته ك ا بما فعمل السمفهاء م ما، مال تسم     ي ما بمذناب ا ممن ال 

يرحم ا، ماجعل هذا الب د  م ًا مطمئ ًا رخاء مومائر بمىا المسم مين،  ينافك مال

لُّو   : ل ج ٱلإن َّ }: تعال  باا هللا يقال هللا  ئنل ع هُۥ يُص 
ل    م  نه ٱَّللَّ  و  ةا  ي    نَّبنة   نُةواْ أ يُّذ  ام  ين  ء  ٱلَّة ن

ا  س ل نُمواْ ت ُالنيمت لُّواْ : ل ُيهن و   .[56]اضحزاب:  ص 

موممم م   ممم   بمممده مرومممالك محممممد، م  ممم   لمممه مصمممحبه، ال همممم صممم و 

 ابعين لهم بإحسان أل  يا  الدين.مالخ

ٱلُ إن َّ }ميقممم الصممى   ةةا ءن و  ةةنن ٱُلل ُحش  ةةج  :  ة  ت ُنذ  ةةل و  ةةرنۗ ٱلصَّ ُ ُمنل  ٱَّللَّ ن أ ُكب ةةُرۗ و  ُكُر ٱَّللَّ ل ةة ن  و 

ا ت ُصن عُو     .[45]الع كبا،:  ي ُعل ُم م 

* * * 

 


