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َح  دد ددََُ َسرل دَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ُودد مو ْلدُرل رل َوَوع َستَد ُح ل دَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َو َسَتعح َو ََ ِلهددَنل َمحَمد د مح إنَّ اْلَح
َو  دَه ْح ََ َِدَنوع َسَو ِل َح يوضحهللح َفالَ َهدُ لَّ ََِنوع َسَر َل ارو َفالَ روضل َل َح يَدهح َونح الَ  َسوَِّئُتل وَعحَمُِلََُع َر

َو َسََسو ِوَنو  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو الَ  ََ  .إلَََِن إلالَّ ارو َسحح
هلمو نَ  يَُ}  ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو   .(1){وَيدَُّهُ اَّذلي
سو اتدَّقو  يَُ} َهُ َزسحَجَهُ وَيدَُّهُ اََُِّ َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل  ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل

ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددُنَ  َُِو َن ْلددَنل َساهح ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح  َسَْدد َّ رل
  .(2){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ََ  يَُ} ا ) وَيدَُّهُ اَّذلي ًَ َلي هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح 07آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس ( يوصح

َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل   .(3){َسيَد
َو  ُح  :وَرَُّ َْد

                                 
َان:  (1)  .[173ع 172]آل عم
 .[1]اَِعُُ:  (2)
 .[01ع 07]اهحزاب:  (3)
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َدد ددََ ا ح َلي ل الَُددُبو ارلع َسَخودح َدد ددََ اْلح ٍَ لددهه ار عهوددَن سآِددَن فَددنلنَّ َخودح دد يو ُموَمَّ َح يل َهدد َح
ََددالٍََِ   ل  ََددالََِ عع سَاوددلَّ  َعددٍ   َح َعدد عع سَاوددلَّ ْل َح اَددٍ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاوددلَّ ُموح ََ ددََّ اهورودد َل ُموحدد َْ سسددهمع َس

َل   .اَُِّ
ي القاايء ا الياا     

سددَ ات رددَ اوطددا سايفقددُالت    حصددوه و ْددي يددَيك  أخ 
َلدد .. ع ح َيا اايددُت ساهحُِيدد  فوهددُ.. عت عهدده هُهددُ ست اوقهددُر اَددوع ْدد َّ  سختدد

دددد َل ت   اُددددُب ساحددددَ ِوعددددهل عهدددده اوطوددددا وس اَِاعودددد  وس ايفُهددددم وس اِكُتدددداع َُ سو
 .اإلفُِة رَهُ
كة والتوفيق.    نسأل هللا تعيىل اإلخالص والير

َح  ًُ وردَو ةُه رد   ضدلَّ تامُ وتين وْكَ ال َر وس  ععهدََّّ ُْدَ ار تُدُسع سد ا
وس اسُ َت رَ خوطَبدَن ساُُُْتدَنع سوخدأل اهخد ة اِقدُلمي عهده ر قدع  عقرتح رَ  عًُ ا

َْوين َهم  ددُ.. امددُ وْددكَ و. اِكدد َلددهم عهدده اوطددا ستكدد فددُيق  ْددَ اهِ ادد  عهدده ح
َتوا اِكُُب..  عهه ل َن ست

 ولوالااااا  وي 
 
ي نييتواااااي وأ وااواااااي  ،وهللا أساااااأل أر  غاااااا  لواااااي ا يعاااااي

 
و بااااايء  ي

 .. إنه س يع مجيب. ونع لوفي ي نقول  ،وذء يتوي 

 
 

  

 اُبَن
 لُس َْ ُممَ اِصُس

salsoger@googlemail.com     

mailto:salsoger@googlemail.com
mailto:salsoger@googlemail.com
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 أواًل: اخلطب

 (1ووصيته البنيه) ’من دعوات إبراهيم 

 ..اْلمَ ر إنَّ 
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َجددُ أ لع حددَي  اِودد   عددَ  َددٍََو رددَ ِعدد اتل سسلددو  وور ددٍ  رددَ اِ

ٍَ إردددُ ل  َو اهتبودددُُ خهودددلو  خُْدددٍع رطودددٍع حَودددإع ر حددد هَايددد  ْدددل هددد  إردددُ و اْلَ دددُُ سساِددد
 َ َ َاهومو اِدد َلالَي }ع éإْدد دد ََ اِحموكح دد ََح يَددكو رل ًددُ ِلهَّددَنل َحَلوً ددُ َس وَم َاددَُن وورَّددً  قَُتُل ددََاهل إلنَّ إلْدح

ددَُقلوٍم )127) ٍِ روعح ددََا َو إلَس لل ا ََ َو َسَهدد َُبَددُ ددَنل اجح ُومل َتدح ددُالًَا هل َْ تدحَوُ 121(  َُّ َو  ل اِدد ََددُ ( َسآتَدودح
ََ اِ دد ددََةل َِمل خل ددََاهلوَم 122صَّددُْلللَي )َحَعددًََ  َسإلتَّددَنو  ل ااح هَّددَ  إلْدح ََددُ إلَِوحددَك َونل اتَّبلددعح رل ( ُثوَّ َوسحَحودح
َلاليَ  ََ اِحموكح   .(1){َحَلوً ُ َسَرُ َاَُن رل

َهُع  ُ َددد ع فقدددُ  ْكدددك َة ْس آتدددَُ ار   اِدددَتوُ حعدددَ ع سوتُدددم عهودددَن ْدددَُم  دددُه
َو }فكُن تُوج  هذَ اوصُل اِ َُه  ون  ََُبُ َُن سجُهَن رَ لد  ة ََْن ساخُصَن خبه {اجح

َْي.  خهقَنع سخوَُ عبَُِ ايفق

                                 
 .[123 - 127]اَِحل:  (1)
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َُقلومٍ } ٍِ روعح ََا َو إلَس لل ا ََ . {َسَه ََ عهه غَس    عهمَن سعمهَن فُهم ُْْلق سآا
تدحَوُ} َُّ َو  ل اِ ََُ ًُُ  َزقًُ  {َسَآتَدودح َيد  لدُْليع سوخالقدًُ ساس ََدو ً  ع سم َسإلتَّدَنو  ل } عر

ََ اِصَّدُْللليَ  ََةل َِمل َخل َب اُِظدوم ردَ ار تُدُس. سردَ اِدذيَ  د {ااح م ايفَدُزل اُُِِود  ساِقد
َاهومع  ’وعظددددم فضدددددُلهَن  ون ار وسحددددده ِعدددددوَ اوهددددق سوامههدددددم ون يُبدددددع رهددددد  إْددددد

 سيقَُي َْن ه  سورَُن.
 ِبَوَن؟ ’فمُما اُتت ِع ات سسلو  هذا اَِيب اإلرُ  

َيِّ  َُ عََ اِبخُ َو َعبَُّ: ¬جُ ْح َل جوبَدسحٍع قََُل ا َل ْح ُلو َح َس َوسََّل َرُ اختَََّذ » ٍس:َع
َد َُ  ل َُ ََِّّ وَاَدَََهُ َعَهه َسدَََُةع ُثوَّ َجدُ دو َحطًَقُ ُِل َُعلوَلع اختَََّذتح رل َح قلَبلل وو ِّ إلْسح ُو ايفلَحَطَق رل ُ اََِِّعُ

 ََ ََ اِبَدوحددتل علَحدد َُهوَمُ علَحدد دد ََ ُوَنوع َحدد َّ َس دد َل ددََّ تدوَح َُعلوددَل َسهل ْحَلَهددُ إلْسح ََاهلومو َسُْل َِسحَحددٍ ع فَددد حَ  إلْدحدد
ََُِلددَكع  َُهوَمُ هو دد ََ ُعع فَدَ  َددُ َرددُ ع َسَِددوحَس  ل َع ددَ  يَد حَرئلددٍذ َوَحدد َكَّ َلع َسَِددوحَس ةل ددجل َعح

ددَزَ   ل وَعحهَدده ايف َزرح
َُُحدددَنو وو  ََاهلومو روَحطَهلًقدددُع فَدَُبل ُعع ُثوَّ قَد َّددده إلْدحددد ًُ فلودددَنل َردددُ دددَقُ ع َسسل ََاًْدددُ فلودددَنل ََتحدددَع َُ جل ِو ََ دددَع علَحددد ََ  ُّ َسَس

ِليع اَّذلي َِوحَس فلوَنل إلتحسع َسالَ  ََذا اَِ ا َواوََُ  ل َهاو َستَدُدح ََ َتذح ََاهلوموع وَيح : يَُ إلْدح َُعلوَل فَدَقَُِتح إلْسح
َهددُع فَدَقَُِددتح َِددَنو: آِهَّددَنو اَّددذلي وََرددَََ   َُددَل الَ يَدهحَُ لددتو إلَِودح ًَاع َسَج ََا دد ُع؟ فَدَقَُِددتح َِددَنو َمِلددَك رل ددَّح َْ

ََذا؟ قَُ ََ  ل ََاهلومو َح َّ إلَما َاَُن علَحد ع فَُتحطََهَق إلْدح َُتح ُوََُع ُثوَّ َََج : إلَمنح اَل يوَضودِّ َُمحع قََُِتح َل تَد
يحدددَنل  ََ ع َسََفَدددَع َي ُل اَِكهلَمددُتل َواَل َددد ََِعدددُ  ل دددَنل اِبَدوحددَتع ُثوَّ  هل َبَل ْلَ جح دددَُدقح تَددَنوع اسح اِوََّلوَّدد ل َحوحددد و الَ يَدََسح

ََ َْدوحُلددَك اِحموَحددََّ ل ََْدَََّددُ ََْدَّ }فَدَقددَُل: ََبِّ  ٍَ علَحدد ٍِ َغددسحل ملي َزَح َح موَِّيَّدددل ْلددَ ا دد ددَكَحتو رل ََددُ إلوِّ َوسح
ددمح  َُهَّهو ََ اِوََّمددََاتل َِ دد ددمح رل َحزوقدحهو دد لي إلَِددوحهلمح َسا ََ اَِّددُسل تَدهح دد ًة رل ََ َُددلح وَفحئلدد دد ا اِصَّدداَلَة فَُجح ِلووقلومو



6 
 

َوسنَ  كو ََُهتح وو  (1){َيكح ُلع َحد َّ إلَما " َسَج دُ
َ
َح َمِلدَك ايف ََبو رل َُعلوَل َسَتكح عو إلْسح َل َُعلوَل تدوَح  ُّ إلْسح

ََُهتح تَدَحظوَو إلَِوحدَنل يَدَُدهَد ََّع َوسح قَدَُل يَدَُدهَدبَّ وع  ُل َعطلَكتح َسَعطلَش اْدحَدوَهُع َسَج ََ َرُ  ل اِعَِّقُ تَ ل
َوَ  َونح تَدَحظوََ إلَِوحَنلع فَد َ  ََاهل دَََب َجبَدٍل  ل اَهَح ل يَهلوَهدُع فَدَقَُردتح فَُتحطََهَقتح َا ََتل اِصََّ ُ وَقدح َج

ََ اِصَّددَ ُ  دد اع فَدَهَبطَددتح رل ًَ ا فَدهَددمح تَدددََ َوَحدد ًَ َو َهددلح تَدددَََ َوَحدد ِلَي تَدَحظودد بَدَهتل اِددَ ا ددَُدقح َعَهوحددَنلع ُثوَّ اسح
ُح  َُتح َسدد َحعلَهددُع ُثوَّ َسدد ِل َُددتح  َددَََو  ِلَي ََفَد دد ِل َحدد َّ َحدد َّ إلَما َْدَهَُددتل اِددَ ا هو َجح

تحَعددُنل ايف ََّ اإلل
اع  ًَ ا فَدهَددمح تَددََ َوَحدد ًَ َهددُ َسَتظَدََتح َهددلح تَددَََ َوَحد َحَسَة فَدَقَُردتح َعَهودح َد

ِلَيع ُثوَّ وَتَددتل ايف َجدَُسَزتل اِدَ ا
ََُهتح َمِلَك َسبحَع َرََّاتٍ   .فَدَ 

 ُّ َو َعبٍَُّس: قََُل اَِّيبل ْح ُحَّو اَِّدُسل َْدودح : »§قََُل ا َك َسد
دَََفتح « ََدهوَمدَُفَذِل ْح دُ َو فَدَهمَّ

َُتح َل حتًُع فَدَقَُِتح َلٍَن  َعَهُ  -َعَهه ايفََحَسةل ْسَل َو تَد ح َُتح وَيحًضُع -توَلي ع َفَعمل َُتح ع ُثوَّ َتَعمَّ
دددَزَ ع  دددعل َزرح َل ََ َر ح ِحَمهَدددكل علَحددد دددََّ ُْل ع فَدددنلَما هل ِع َ  غلدددَ ا ََ دددَت إلنح َادددَُن علَحددد ُح َح َوْسحَ : قَددد فَدَقَُِدددتح

َلَهُ َهَكدَذاع  فَدَبَح َ  َودَنو َستَدقود لو ْلوَد ََُهتح ُتوَ ِّ ُوع َفَج َُ
َنلع َح َّ َ َهََ ايف َََُحل َُقلبلَنلع َوسح قََُل ِبل ْل

. َلوو ُح ََ َرُ تَد ُح َقُللَهُ َسهوَ  يَد و َو َْد ُُل  ل سل
َ
ََ ايف َلوو رل ُح ََُهتح تَد  َسَج

 ُّ َو َعبٍَُّس: قََُل اَِّيبل ْح َحَحمو اِهََّنو »: §قََُل ا َزَ   يَد َُعلوَلع َِ ح تَدَََاتح َزرح َوسح  -وو َّ إلْسح
ُل  ُ
َ
ََ ايف َلوح رل ُح ََح تَد ُلوًَُ -قََُل: َِ ح  ًَُ َر َز و َعودح  .«ع ََِكَُتتح َزرح

ََُ ع فَنلنَّ َهُ هوََُ  : الَ خَتَُفو ا اِضَّودح َهكو
َ
َهُع فَدَقَُل َ َُ ايف ََ َُتح َسَِ ََ َح َلَْتح َسَو قََُل: َفَك

ََ َْدوحددَت اِهَّددَنل  دد ًُددُ رل َحَت ل هَددَنوع سََاددَُن اِبَدوحددتو رو ددوعو وَهح ْودد َوع َسإلنَّ اِهَّددََن الَ يوضل ُودداَل و َسَو ع يَدبحددينل َهددَذا اِ
َُِلَنلع َفَكَُتتح َاَذِلَك َح َّ َرََّتح  للدمح  َح َيَلوَلَنل َسِشل ع فَدَُأحخوذو َع  اَهَح ل َاََُِّاْلَو لع تَأحتلوَنل اِعُّوو لو

                                 
َاهوم:  (1)  .[30]إْ
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ددَحهو  َح جو دد َقدد ع رل ددَ لل َوفدح ٍُع فَدََدَزِودد ا  ل َوسح ا ََ َليددقل َادد َح َ  دد بلهلددَي رل ددَحهوَمع روقح َح جو دد ددلو َْدوحددٍت رل َمع َوسح وَهح
ِلي  َددَذا اِددَ ا تَُ  ل َو دد َُهح ٍُع َِ سَو َعهَدده َرددُ َو ًَا َعُللً ددُع فَدَقددُِو ا: إلنَّ َهددَذا اِطَّددُللََ َِوَدد َََوسحا  َددُلل ددَ  فَددد َركَّ

َل  َحَسدددهو ا َج ُعع َفَأ ُل َسَردددُ فلودددَنل َردددُ ِحَمدددُ بَدَوسهومح ُْل ُوددد ا فَدددَأخح ُلع فَدَََج ِحَمدددُ دددمح ُْل ل فَدددنلَما هو َليدَّيح يًّدددُ َوسح َجددد
 : ؟ فَدَقَُِدددتح ََ ل َحدددزلَل علَحددد ُلع فَدَقدددُِو ا: وَتَدددأحَمتلَي َََِدددُ َونح تَد َدددُ

ََ ايف َُعلودددَل علَحددد بَدهو اع قَدددَُل: َسوو ُّ إلْسح فَدددأَقدح
ُلع  ُ

َ
َح الَ َحقَّ َِكومح  ل ايف ع َسَِكل َُمح َُمح تَد  .قَُِو ا: تَد

 ُّ َو َعبٍَُّس: قََُل اَِّيبل ْح تحسَ : »§قََُل ا َُعلوَل َسهلََّ ُتولاُّ اإلل « َفَأِحَ ه َمِلَك وو َّ إلْسح
دداَّ  َْ ع َس ددَدحهومح ددلو وَْدحوَددٍُت رل َددُ وَهح ع َحدد َّ إلَما َاددَُن  ل َُهوددمح هلددوهلمح فَدََدَزِودد ا َر َحَسددهو ا إلَس وَهح فَدََدَزِودد ا َسَو

ُودداَل و سَ  ََوًَة اِ دد دد َو ارح َََ  َزسَّجو ِح ددُ َو ع فَدَهمَّ دداَّ َْ ددَي  ع َسوَتدحَ َعددهومح َسوَعحَجددبَدهومح حل ددَدحهومح َََُْلوَّددَ  رل َُهَّددَم اِ تَد
د َلَاَُدَنوع فَدهَدمح  َل َُعلودلو يوطَدُِلعو َت ََ إلْسح َرُ تَددَزسَّ ََ ُح ََاهلومو َْد َُ إلْدح َُعلوَلع َفَجُ ع َسَرَُتتح وو ُّ إلْسح َدحهومح َح رل

َُعلود دهلمح َسَهوحئَددُلهلمحع إلْسح َح َعوحكل ُلدَّ َََِددُع ُثوَّ َسدَأَ َُ َعدد ََ يَدبحَُ : َخددََ ََوَتَدَنو َعَحددَنو فَدَقَُِدتح َلع َفَعددَأَل ارح
ََللَّ  َُ َزسحجودكل فَدُقدح ٍةع َفَكدَكتح إلَِوحدَنلع قَدَُل: فَدنلَما َجدُ ََّ د ْل دوٍق َس َل َو  ل  ع َمح َو ْلَكٍَّ فَدَقَُِتح َمح

َُودِّددَح ’ ددوحًئُع فَدَقددَُل: َهددلح ع َسقودد  ل َِددَنو يدو َْ َُعلوددلو َاأَتَّددَنو آتَددَس  َُ إلْسح ددُ َجددُ َعَُبَددَ  َُْْلددَنلع فَدَهمَّ
َحتودَنوع َسَسدأََِينل   بَد وحخع َاَذا سََاَذاع َفَعدأََََُِ َعَحدَك َفَأخح َْ َُتَُ  َُمحع َجُ : تَد ٍَ؟ قََُِتح َح َوَح َُاومح رل َجُ

َحتودَنو  بَد ٍَ سَ َاوحدَإ َعوحكودََُع َفَأخح د ع وَتَّددُ  ل َجهح َُددمح : تَد ٍُ؟ قََُِدتح َلدُ ل ْلَكدَّح ٍةع قَدَُل: فَدَهددلح َوسح ََّ د ْل
َح َعَُبَددَ  َُْْلددَكع  دداَلَ ع َسيَدقودد لو َغودِّدد ََوَ َعَهوحددَك اِعَّ دد َح وََرددََول َونح وََرددََول َونح وَقدح ع َسقَدد قَددَُل: َما ل َو،ل

ددََ  ددَدحهومح ووخح ََ رل ع َفطَهََّقَهددُع َستَدددَزسَّ هلددكل ع اَْلقلددَّ ْلَأهح َلقَددكل َُ ووفَُ ددُ َْ ََاهلومو َرددُ  َع فَدَهبلددَ  َعددَدحهومح إلْدحدد
ُلددَّ  ََ يَدبحَُ : َخددََ ََوَتلددَنل َفَعددَأَ َُ َعَحددَنوع فَدَقَُِددتح َخَل َعهَدده ارح ََ َوع فَدد َح دد َو فَدهَددمح  َل دد ُح اِهَّددَنوع ُثوَّ وَتَددُهومح َْد

: َمحد ع فَدَقَُِدتح هلمح َسَهوحئَدُلهلمح َح َعوحكل ٍَُ ع َسوَادحََدتح َََُِع قََُل: َاوحَإ وَتدحُومح؟ َسَسَأَ َُ َع َدسحٍ َسَسد َو خبل
ُو. قَددَُل:  َددُ

ْوكومح؟ قََُِددتل ايف ََا دد َْ ددموع قَددَُل َفَمددُ  َُددُروكومح؟ قََُِددتل اِهَّحح َعهَدده اِهَّددَنلع فَدَقددَُل: َرددُ َ 
ُل  ُ
َ
مل َسايف َل ح َ ومح  ل اِهَّحح  .اِهَّهومَّ َُْ
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 ُّ ع : »§قََُل اَِّيبل َح َ ومح يَد حَرئلٍذ َحاٌّ ََح َيكو ََِعُ َ ومح فلوَنل َس  «.َسَِ ح َاَُن َ ومح 
 َُ َوع قَدددَُل: فَدددنلَما َجدددُ ََح يدوَ افلَقدددُ دددَ  إلالَّ  َدددسحل َركَّ َع ُْل َمدددُ َوَحددد قَدددَُل: فَدهوَمدددُ الَ َ حهوددد  َعَهوحهل

ََللَّ  َُعلولو قََُل: َهدلح وَتَدُ ’َزسحجوكل فَُقدح َُ إلْسح َليَنل يدووحبلتو َعََُبَ  َُْْلَنلع فَدَهمَُّ َجُ َح ع َسرو د اومح رل
َحتودددَنوع  بَد َو ا َوحئَددد لع َسوَادحََدددتح َعَهوحدددَنلع َفَعدددأََِينل َعَحدددَك َفَأخح دددوحخع َحَعددد َْ ع وَتَُتَدددُ  َُدددمح : تَد ٍَ؟ قََُِدددتح َوَحددد
ََوو  دد ددَ  يَدقح َُددمحع هو : تَد ٍُع قََُِددتح َلددُ ل ْلَكددَّح َددسحٍع قَددَُل: َفَأسح َحتوددَنو وَتَّددُ خبل بَد َفَعددأََِينل َاوحددَإ َعوحكوددََُ َفَأخح

ََُُبَدد وع وََرددََول َونح َعَهوحددَك  دداَلَ ع َسيَددأحروَوَ  َونح تدووحبلددَت َعَُبَددَ  َُْْلددَكع قَددَُل: َما ل َو،ل َسوَتحددتل اِ اِعَّ
َُعلوددلو يَددد حلي تَدددبحاًل َِددَنو  ََ َمِلددَكع َسإلْسح دد ُح َُ َْد َُ اِهَّددَنوع ُثوَّ َجددُ ددُ َْ ع ُثوَّ َِبلددَ  َعددَدحهومح َرددُ  ددَككل وورحعل

َح  د َليبًدُ رل َِسحَحدٍ  َق َو  َُتحَت  َل َساَِ َِد َِ َِد َو ُْل دََعو اَِ اِلد َُُ َاَمدُ َيصح َو قَدَُ  إلَِوحدَنلع َفَصدََد دُ ََآ دَزَ ع فَدَهمَّ َزرح
ددََعح َرددُ وََرددَََ  ََُّددَكع قَددَُل:  ٍَع قَددَُل: فَُلح َُعلوددلوع إلنَّ اِهَّددََن وََرددََول ْلددَأرح َلع ُثوَّ قَددَُل يَددُ إلْسح َِ اِلدد ُْل

؟ قَددَُل: َسووعلوَوددَكع ُلوَوددينل ددََُ إلَس َوَاَمددٍ   َستو َْ َ َهددُ هوََددُ َْدوحًُددُع َسَو ْحددينل قَددَُل: فَددنلنَّ اِهَّددََن وََرددََول َونح َو
َُعلودلو يَدأح ل  َُدَل إلْسح ع َفَج ََ اِبَدوحدتل ََ رل َُُ اَِقَ اعل ََ َمِلَك ََفَد ُلَح ٍَُ  َعَهه َرُ َح حَ َُع قََُل: َف َحَت ل رو

ع َح َّ  ََاهلومو يَدبحينل ْللَجََُةل َسإلْدح ََُنو َِدَنو فَدَقدَُ  َعَهوحدَنلع ُْل د ََ َل فَدَ  ََذا اَْلَج َُ  ل ُوع َجُ َحتَدَ َع اِبلََُ  إلَما ا
 : َدُ يَدقود اَلنل َُعلولو يدوََُسلِوَنو اْللَجَََُةع َسِو َّدُ إلتَّدَك وَتحدَت اِعَّدملوعو }َسهوَ  يَدبحينل َسإلْسح ََْدَََّدُ تَدَقبَّدلح رل

َُهلومو  َُاَل يَدبحَلَوُع (1){اِ : قََُل: َفَج َُ يَدقو اَلنل ََا َح حَل اِبَدوحتل َسِو س َو َُّ }نل َح َّ َي ََْدَََُّ تَدَقبَّلح رل
َُهلومو   .(3()2){إلتََّك وَتحَت اِعَّملوعو اِ

                                 
َة:  (1)  .[120]اِبق
َة:  (2)  .[120]اِبق
َي) حوحل (3)  (.3364اِبخُ
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َُهلومو  َُّ إلتََّك وَتحَت اِعَّملوعو اِح َحومع  عَْدَََُّ تَدَقبَّلح رل ستا عهوَُ إت ك وتت اُِ اب اِد
ك سُُ َ اراوق ل ق   هذا س  َحوم  ِس ََ إتَن ه  اُِ َ  اِ  .م رَ ال متاع فُسُُ 

 الخطبة الثينية  

 عهه إحعُتَن ساِككَ َِن عهه ت فوقَن سارَُُتَن.  اْلمَ ر
َن  َسددددِ  سوْددددهَ ون ال إِددددَن إال ار تُظومددددًُ ِكددددأتَن عسوْددددهَ ون ُممددددَاً عبددددََ س
ََد اتَن لدهه ار عهودَن سعهده آِددَن سولدحَُْن سردَ تبُدَن سسدهم تعدهومًُ اوددس  اً اِدَاعَّ إس 

 إس ي   اَِيَ.
 ورُ َُْ:
 يُ عبُِ ار.. فُتق ا ار

ي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َاهوم  أ َاً عدَ َتدُ ل ِعد ةل إْد ههدلل اْلَدََ ح:  ’ُث يق ل تُُس إخبُ

َم َ َسيدوَز } َُهِّموهومو اِحكلََُُب َساْلحلكح هو  َعَهوحهلمح َآيَُتلَك َسيدو َدحهومح يَدُدح َُ ح فلوهلمح ََسو اًل رل اِّوهلمح ََْدَََُّ َساْدح
كلومو  َُزليزو اْلَح  .(1){إلتََّك وَتحَت اِح

ددَدحهومح } َاهوم. سقددَ سافقددت هددذَ اِددَع   {ََسودد اًل رل َيدد  إْدد ةو ايفعددُجُْ و وي رددَ م
ََ ار اِعُْقَ  ََ َس الً   اهروي إِوهمع إس  ق ٍَ له اتو ار سسالرَن عهوَن    تُويل ُمم

َح  ¬إلرددُ  و ددَ   رعددََ اع س (2)سددُلَ اهعجمدديع رددَ اإلتددس سا ددَ ووَرَُرددَ   َوَ،  َعدد

                                 
َة: ]ا (1)  [.129ِبق
 .(1/443)ت عس اَْ اوس  (2)
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َلَ ؟ قََُل:  ¢ ُل وَرح َح َّ ارلع َرُ َاَُن َوسَّلو َْ : يَُ َتيبل دَََ »قََُل: قدوهحتو وَم َسْوكح َِعحَ ةو َو،ل إلْدحدََاهل
َحَنو قوصو َو اِكَُّ ل  َُتح رل ََُ َهُ تو َع َو َدح َو رل  .(1)«علوَعهع َسَََوتح وورَِّّ وَتََّنو َ حَو

ي او 
َ
ه
ُّ
 
َ
َغا  خو   أ ََاهلومَ }سرَ ي هَّ ل إلْدح َح رل َو رَ فضهَن {َع  .َُْ رُ ع

َعدددَنو } َح َسددد لََن تَد ح ُعهددددُ  {إلالَّ َرددد ََدددَّ  دددُ ُِْدددَسنع ْس وي: جهههدددُ سارُهَدددَنع س
تدحَوُ}: ۲ْص ق  ايفُب نع  َُّ َو  ل اِد ََُ َطَ ودح َل الح وي: اخرتتدَُ سسفقَدَُ  {َسََِق

 . ِألعمُلع اِد لَُ  ُ رَ ايفصط ي اهخوَُ
ََ اِصَُّْللليَ } ََةل َِمل َخل َجُت. {َسإلتََّنو  ل ااح  اِذيَ  م وعهه اَِ
ََُُِمليَ } َهمحتو ِلََبِّ اِح هلمح قََُل َوسح َِّن إخاللًُ  {إلمح قََُل ََِنو َََُّنو َوسح فُرُول ِطُع  

اع سُمب ع سإتُْ  فكُن اُِ حوَ ر تََُُن ًَ  .(2)ست حو
دددََاهلومو } َدددُ إلْدح ُحقوددد بو  َسَسلَّددده  ل َيَ: "يُدددين ْكهمددد   {ََْلودددَنل َسيَد قدددُل ُْدددر ايف عددد

ََِِت اِكَُيددَ  إس ايفهدد ع هت ددَن  اإلخددالال ال إِددَن إال ار"ع قددُل وْدد  عبوددَة: "إن ْددئَت 
َاهومو َْوَن اِومُتو ". َِِهتَُ إس اِ لو : وي سله إْ َاهومع سإن ْئَت   ماََ رهَ  إْ

َطَ ه} َّ إلنَّ اِهَََّن الح ََ }ع اخَُُ {يَُ َْينل ي َِّ ََّ }ع ِيَ اإلسال  {َِكومو اِ َفاَل ََتو تو
هلمو نَ  َرَ نع سقول: خمهص نع سقول: ر َ  ن {إلالَّ َسوَتدحُومح روعح  .(3)ر

                                 
َجَن و َ)4/62")حوح ؛ حعََن اهِبُو   "اِصإسََُِ حعَ ِك اهََ (1) .36/595(ع وخ  (ع سغَس
 .(453ع452) عس اِعَُي ت (2)
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura2- خمُصَ رَ ت عس اِبُ ي: تعخ  اِكرتستو : (3)

aya132.html#baghawy 
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دد ا   " :¬قددُل اِبُدد ي  َل اِكددال  سقددَع عهدده ايفدد تع سإ ددُ  و ساَِهددَّ    ددُه
ِلَفكوم ايفدد َ  اإلسددال ع ِاسلرودد ا عهدده اإلسددال  حدد  ال يصددُ  تو إال سوتددُم اْلقوقدد ل عددَ تدد

دددددهلمو نَ }وتددددَن قددددُل:  ¬رعددددهم نع سعددددَ اِ ضددددول ْددددَ عوددددُ   ددددُومح روعح وي  {إلالَّ َسوَتدح
َْكم اِظَ"  .(1)ُمعَ ن ْ

؛ عظوم  ال َيكَ هُ هَُ اسُقصدُههُ ال إَِن إال ار.. اهم و اُِ حوَ  ُ فضُللو 
َاُةع  دد عدد ةو اْلددقع ْس ددهُِةو اْلددقع ِس ع سهددَّ اهمدد و اإلخددالالع ْس رددَ  فهددَّ اهمدد و اُِقددَ 

َ ع سجنُةو هذا اهرَع سهجههُ خوهق اوهق.  اِك
ع سرَ قُ ُ سرُت عهوهُ ادُن ردَ وهدلل  َسلو سوتِزت اِكُاو َسهتل اِ سهجههُ و

ََِّهُ اُن رَ وهلل اُِقُب. َل اِو ابع سرَ   ِا
رددَنع سرددَ وُْهددُ  ددم رُِوددَن ِس َسددلو ُْ هددُِع فمددَ قُ ددُ عوصل َتل اِ سرددَ وجههددُ ووردد

( س  َع ََ رَن )َه ُحو فمَُِن ِس َسلع س ُ اهَّم ار ر سه ا ًُحُع سهَّ ر ُد ُح ِع ة اِ هَّ ر ُ
َلَس رَ اإلَيُن   اِقهاع سهَّ اِد  ِو ِو رُ  َِّ َةع سهَّ جت ا َ  سمثَوهُع سهَّ ت جاو ايفُ 
َجحددت  ددَع ْكوددلِّ مِددَك  َل ُو ْددَُّ   اِدد زنع فهدد  سزتددت ُِْعددمُسات ساهَ   ال يُدد

َِت وحُِي و سآاَُ  .(2)س
ِو  َس  سبُ ع سهَّ: اُِهمو ةَُُهُ ت وًُ سإابُتًُ ايفَُ  ِهجهلع« َِن إال ارال إ»ْس

                                 
 (.1/154 عس اِبُ ي)ت (1)
َسُلل اَْ خمُصَ (2)  .(3/04)َجا  رَ جممَ  
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َيدددُُ. ساِصدددَ و  َ  ساِ َيددداع ساإلخدددالالو ايفَدددُ  ِهكددد ساِوقددديو ايفَدددُ  ِهكدددك ساِ
ِو ايفَددُ  ِهددرت ع ساِقبدد لو ايفَددُ   ََع ساالتقوددُ ايفَددُ  ِهكددذبع سا بدد و ايفَُفودد  ِهددبُر ساِكدد

َِ  .(1)ِه
ااااي  -فهَحددددَال 

َ
ه
ُّ
 
َ
َددددََّبل عهوهددددُ  -اوخااااو   أ عهدددده ال إِددددَن إال ار قدددد الً سعمددددالً ِس

َاهوم اوهول  ُع رَ ِع ات سسلو  إْ فعدبحُن ردَ  ’وت وَعَُ سرَ تُ ل.. هذا َّْ
َرَي  ُودد َنع جُهَددُ ار سإيددُام رددَ ايف حددَيَ ايفدد َُهَّهوددمح يَدَحجل جُههددُ َاهلَمددً  َُْقلوَددً   ل َعقلبلددَنل َِ

 ايفُقي.

 
 

  

                                 
َاَُ  عبَ ا عَ اِبََ (1) َحهُ رقُل ِه    badr.net/muqolat/2575-https://al: اتظَ   ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (2ووصيتِه لبنيه ) ’ إبراهيمدعوات 
 ويليها عن فضل عشر ذي احلجة

 اْلمَ ر.. إنَّ 
اي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
ا مُد  ايفَُددو  عددَ  َددٍََو رددَ ِعدد اتل سسلددو    اددُن اْلددَي و   أ

َاهوَم  َ َ إْ َل اهتبوُُ خهولل اِ  ..§إرُ ل اْلَ ُُ سساِ
ُل اِحَكهلمَ   ََِعُ  لََواَل ََ وَرََُن ساَََْن  ُتل اِدد ال تقُصدَ عهوهمدُ فحعداع فََُرُ سَِّ

َقلوَدددتح َْادددُتو إجُْددد ل ارل  َرَي هوُدددًُع ْس َيدددَ  اِطوبدددَ  سايفددد دددتل ايفكدددَُن اِطدددُهََ ساِذ ْدددل عمَّ
 تُُس َِنو رُ َْقلَوتح اَِتوُ فعبحَُن رَ و َمَن ج ارع اَِعُُ.

َّ َونح }: قَُلَ  َوبحدينل َسَْدينل ًَدُ َساجح ََ آرل َُلح َهَذا اِحبَدَه دَََُ   ََبِّ اجح َلح ََ اهح ُحبود ََبِّ  (35)تَد
ومع  َح َعَصُول فَنلتََّك َغ و َع ََحل َُينل فَنلتََّنو رلينِّ َسَر َح تَبل سل َفَم ََ اََُِّ ََ َاولسًا رل َههح َح ََّ َو  .(1){إلتدَّهو

َل ار تُدددُس فهمدددُ رُالزردددُن.. سهدددذَ سودددَّ  ا توددد   فهَدددُ ََْدددَ  ْدددي اهردددَ ست حوددد
َعوَّ .  ددددد ََ }: ۲ْس ددددد ا إلَيَدددددُتَدهومح ْلظوهحدددددمٍ  اَّدددددذلي ََح يَدهحبلعو يُدددددين  -(1){آَرَوددددد ا َس

 َ َوسنَ } - (2)ْك َُ َو َسهومح روهح َرح َئلَك َ ومو اهح  .(3){ووِس

                                 
َاهوم:  (1)  [.36ع 35]إْ

o  p 
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َيك ": وي: ¬قددُل اْددَ اوددس  الُ اِددذيَ وخهصدد ا اُِبددُِة ر سحددََ ال ْدد هدد
َةَِنع َس يكَا ا َْن ْوًئُ هم اارَ ن ي   اِقوُر ع ايفهَُسن   اَِتوُ سا  .(4)"اخ

ََّ اوهودل   قَ وا َاُع فقدُل خمُ بدًُ  §ِس َة اِكدُ هدذَ اِقضدو  ايفصدسي    سد 
ََاهلوَم }وَُْ سق َرَن: َوسَن  (69)َساتحلو َعَهوحهلمح تَدَبأَ إلْدح ُحبو َْلوَنل َسقَد حرلَنل َرُ تَد قَُِو ا  (07)إلمح قََُل هل

دددًََُرُ فَدََظَدددلُّ َ َدددُ َعدددُال لَي  َو َولح ُحبوددد عو َن  قَدددُلَ  (01)تَد َح ُو َتكومح إلمح تَددد دددَم َوسح  (02)َهدددلح َيعح
ُو َتكومح َوسح َيضوَُّسَن   َ َُهو َن  (03)يَدَدح َُتَُ َاَذِلَك يَد ح تَُ آَُْ َح ََوَيدحُومح َرُ   (04)قَُِو ا َْلح َسَج قََُل وَفَد

َوسَن  ُحبوددددددد َحدددددددُومح تَد رو َن  (05)او ََ َقحددددددد دددددددُومح َسآَْدددددددُهواومو اهح َوسٌّ  (06)وَتدح  ل إلالَّ ََبَّ  فَدددددددنلتدَّهومح َعددددددد
ََُُِمليَ   .(5){اِح

َل }تددأ  عقوددَة اِدد الُ ساِدد اُ: سهَددُ  َلي دد ددَ  يَدهح ع تُددم هدد  (6){اَّددذلي َخَهَقددينل فَدهو
َِ سددبحُتَن َُْمدد  اوهددقع ستُمدد  ا َايدد  ِهمصددُن اَِيَودد  ساَِتو يدد ع َساَّددذلي } ع(0)ايفَ دد

                                                                                     

 .[82]اهتُُ :  (1)
َِ ت عس مِك حبَي  اَْ رعُِ   (2) ََ » : قَُل:¢س َْقَّ  َِمَُّ تَدَزَِتح اَّذلي ََح يَدهحبلعو ا إلَيَُتَدهومح ْلظوهحٍم  آَرَو ا َس

َِوحَس هوَ  َاَمُ  §ع َسقَُِو ا وَيدََُُّ اَل يَظحهلمو تَد حَعَنوع فَدَقَُل ََسو لو اِهََّنل §َمِلَك َعَهه َولحَحُبل ََسو لل اِهََّنل 
ْدويَنَّ اَل  ْحَلَنل يَُ  َُ هوَ  َاَمُ قََُل ِوقحَمُنو الل َحَ  َِظوهحمع َعظلومع  َتظوُّ َن إل َّ ِهََّنل إلنَّ اِكِّ َل ح ُْل  عهوَنع لحوح رُ ق. «توكح

َي  .(124-1/114) سرعهم ساِه ظ َِن (ع32-1/15) اِبخُ
 .[82]اهتُُ :  (3)
 (.502 )الت عس اَْ اوس  (4)
َاُ:  (5)  .[00 - 69]اِكُ
َاُ:  (6)  .[08]اِكُ
 .(593ال )ت عس اِعَُي  (0)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ددقليل  ددينل َسَيعح ُلمو ددَ  يوطح دد (09)هو ددتو فَدهو َح َل دد ليل َسإلَما َر ِوحولدديل  (87)َ  َيكح َساَّددذلي َيولوُوددينل ُثوَّ 
َل  (81) ي َِّ َ  اِ ُح لََ  ل َخطلوَئدل يَد ح  .(1){َساَّذلي َو حَمعو َونح يَد

َُهَّددددَق ْددددَن سحددددََ  َجددددُُع سيدوَُد ددددََِ ارو ُُِْبددددُِة ساِطُعدددد  ساودددد و ساِ فوجددددا ون يدو ح
دددَََ  هدددذَ اهلدددَُ و سغسوهدددُ ردددَ ايفخه قدددُتل  ددد ع اِدددد ال ختهددددقع سدددبحُتَنع ستدوُدح سال  ايفُظم 

وددَّع سال تََ ددعو  وددتع سال ُتو هتحددَيع سال َتوددَ ع سال َتكدد َّع سال توطُددم سال َتعددقَّع سال َتو
َةل اِذت ب َسبع سال رُ  َليهُع ْككإل اِك  .(2)عُْ

دددَ ساِبهدددَ   َز  سورَدددًُ   اِدددَ س سايفدددُل ساِِ  َ  ورَدددًُ   اِددد بدددُ
و
دددَت ويهدددُ ايف فدددنما َورح

َاح  س مأتوًَ  فُ  " ق الً سعماًل.إَِن إال ار الهوك ْد"س
ع ¸سقصدَُن رددع وَرَُدَنل ساَْددَن يُجه ده اُِ اددلو عهدده ار  §س  ِعد اتل اوهوددل  

ِلي »: عهوهُ اِعال قُِت هُجَ  :  اِصحوح ََذا اِحَ ا َواوََُ  ل َهاو َستَدُدح ََ َتذح ََاهلوموع وَيح يَُ إلْدح
ُعع فَدقَ  ََّْح َهدُع فَدَقَُِدتح اَّذلي َِوحَس فلوَنل إلتحسع َساَل  َُدَل اَل يَدهحَُ لدتو إلَِودح ََاًَا َسَج َُِتح ََِنو َمِلَك رل

ََاهلومو  ع فَُتحطََهَق إلْدح َُتح ُوََُع ُثوَّ َََج َُمح قََُِتح إلَمنح اَل يوَضودِّ ََذا قََُل: تَد  ََِنو: آِهََّنو اَّذلي وََرَََ   ل
ََ اِوََّلوَّ ل َحوح و اَل يَدََسح  ُل اِحَكهلَمُتل َح َّ إلَما َاَُن علَح ََِعُ  لََواَل هلَنل اِحبَدوحَتع ُثوَّ  َبَل ْلَ جح َُدقح تَنو اسح

يحَنل  ََ ََ َْدوحُلَك اِحموَحََّ ل }سقُل:  «..َسَََفَع َي ٍَ علَح ٍِ َغسحل ملي َزَح َح موَِّيَّدل ْلَ ا َكَحتو رل ََْدَََُّ إلوِّ َوسح
ًة  ََ َُلح وَفحئل َُهَّهودمح ََْدَََُّ ِلووقلومو ا اِصَّاَلَة فَُجح ََ اِوََّمدََاتل َِ د َحزوقدحهودمح رل ََ اَُِّسل تَدهح لي إلَِوحهلمح َسا رل

َوسنَ  كو َن:  ع(1()3){َيكح ََ اَُِّسل تَدهح لي إلَِوحهلمح }س  قِ  ًة رل ََ َُلح وَفحئل آي  عجوب !   (2){فَُجح

                                 
َاُ:  (1)  [.82 - 09]اِكُ
 .(593ال )ت عس اِعَُي  (2)
َاهوم:  (3)  .[30]إْ
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َاسي اْلَُ ون يعُقبل تهك اِ فِ  الَّ عُ  َُْ ِع ة هذ َل اِصح ا اوإ يفكَ  هذا اِبه
َاً   يه !؟  مي ِه  ََ اَُِّسل تَدهح لي إلَِوحهلمح }اَِيب اِك ًة رل ََ َُلح وَفحئل  .(3){فَُجح

ددَن تُددُس:  ¬ماددَ اْددَ اوددس  َلَجددُاًل }عَددَ قِ  اِّ يَددأحتو َ   َسوَمِّنح  ل اَِّددُسل ْلددُْلَح
َح اولِّ َفاٍّ َعملوقٍ  ٍَ يَأحتلَي رل ََُرل ًُ  م إس اْلا وي: تُِ   اَُِس ِاعو ع(4){َسَعَهه اولِّ 

َتُ  ْبَُلَن ع ساودإ وْدوهِّدفذوال  عإس هذا اِبوت اِذي ور َبِّ غ اَِدَُس سلد   ََ وتَن قُل: يدُ 
ِل سعهوَُ اِبالغ.  ال يَو ذلهم؟ فقول: تُ

فقدُ  عهدده رقُرددَنع سقوددل: عهدده اْلجدَع سقوددل: عهدده اِصدد ُع سقوددل: عهدده و، " 
َْكدددم قدددَ اختددددذ ْوُدددًُ  ع فوقدددُل: إنَّ ا بددددُل  قبدددوسع سقدددُل: يدددُ ويهددددُ اَِدددُسع إن   فحوجدددَ 

َحدُ ل ساهلدالبع سوجَُْدَن   َُ اهَ ع سوَْسدع ردَ   اه َجدُ ََُتح ح  َْهَغ اِص تو و ت ا
ِودداو إس يدد   اِقوُردد :  ددجٍَع سرددَ اُددَا ار وتددَن  ٍَ ْس ََ ٍَ سَردد اوددلُّ ْددٍَُّ ْسَلُددَن رددَ حجدد

َرددد ع  ِبودددك اِههدددم ِبودددك" َسي عدددَ اْدددَ عبدددُسع سجمُهدددَع سعك ". هدددذا رضدددم ن ردددُ 
 .(5)سار وعهم "سسُوَ َْ جبسع سغس ساحَ رَ اِعهإ

َاهوَم " :¬ُث قُل   َاً عدَ إْد َن تُُس إخبدُ ع حود  قدُل §سهذَ ااي  اقِ 
َع ردَ وهدل اإلسدال  إال  {فُجُل وفئَة رَ اَِدُس هتد ي إِدوهم}  ِعُلَن:  فهدوس وحد

                                                                                     

َي  (1)  .(3364-4/142)لحوح اِبخُ
َاهوم:  (2)  .[30]إْ
َاهوم:  (3)  .[30]إْ
 .[20]اْلا:  (4)
 .(1763ال )ت عس اَْ اوس  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َهيددددددد  اِكُبددددددد  ساِطددددددد اوع فَُِدددددددُسو يقصدددددددَس ُ ردددددددَ سدددددددُلَ ا هدددددددُ َُّ إس  ِّددددددد ت سهددددددد  
 .(1)ساهقطَُ
َو َسَرُ َ حَ ه َعَهه } ِاعوًُ: §ُثَّ قُل اوهول   ُحهل ُحَهمو َرُ ُنوح لَّ َسَرُ تدو ََْدَََُّ إلتََّك تَد

ُل  ددَمُ ََح ل َساَل  ل اِعَّ ٍُ  ل اهح ددَّح َْ َح  دد  ’س  هددذَ ا مهدد  تُهددوم هههددَن  ع(2){اِهَّددَنل رل
َاقبَ    هوع اه  .(3)س هص ا اَِو  إِوَن عح السوتبُعَن ُْم   عهم ار تُُس ح  ي

َاهومو  سردَ وس  اْلكمد   عْ ضدل ار تُدُس ُث ِع اتدَن اْلكمد  §ِقَ وس  إْ
ِصَُّْللليَ }: §فقَ وس  خساً اوساًع فكُن رَ ِع اتَن  ًمُ َسَوْلحلقحينل ُْل  ََبِّ َهاح  ل حوكح

َلي (83) خل ٍ   ل ااح َح َُلح  ل ِلَعَُن لل ار ِعَُُع ف ها َِن رَ فُسُجُب  ع(4){َساجح
َسدددهيع سجُهدددَن  َسدددهي ع سوْلقدددَن ْنخ اتدددَن ايف اُِهدددم ساْلكدددم ع ردددُ ادددُن ْدددَن ردددَ وفضدددل ايف

ًُ رقب الً رُظمًُ روًًن عهوَنع   هوع ايفهلع   ال اهسقُت  .(5)ُمبْ 
ٍَ سإخدددالاٍل ست ادددلٍ    فههدددَن ردددُ وهدددَل اِدددَع ات حوَمدددُ  مه هدددُ لدددُحبوهُ ُْ حوددد

ُح لدددلو عَهدددُ  عاودددُِقسيقدددٍي ستدددذٍِل ْدددي يدددَي  سسالٍُ سلدددَ  سردددُ وعظدددَم واََهدددُ !! سال يدو
وَُ ض دل.. فُِصدُْل ن جمدُْ  

ودَحُم ايف
َُ عهده ار ايف ََ سال اِوَدُ اِدَع ة ال ت ُدودَو وِعدََُوهم  ااْلم

م عَ اِككَ ساْلمَ ساِوَُُع قدُل اوهودل  َو ِلهَّدَنل اَّدذلي َسَهدَا  ل }: §سال قه  و د مح اْلَح

                                 
َجع اِعُْق. (1)  ايف
َاهوم:  (2)  .[38]إْ
َجع إِكرتسو" ت عس اَْ عَُْ  (3)  ".ر
َاُ: (4)  .[84ع 83]اِكُ
 .(593ال)ت عس اِعَُي  (5)
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ُل  َعهَدددده اِحكلددددَ ل  َعُ َُّ ددددَحَُ  إلنَّ ََ،ِّ ََِعددددملوعو اِدددد َُعلوددددَل َسإلسح َِ عددددَن  §ُث ِعددددُ  ع(1){إلْسح
َيَُنع فقُل:  ذ ِوَعدُُل }ِس َح موَِّيَّددل ََْدَََّدُ َستَدَقبَّدلح  د َُهحينل روقلدوَم اِصَّداَلةل َسرل سردَ  ع(2){ََبِّ اجح

َْدَن اودإ ال؟! َل ْ ُلدََّ ايفعدهم وِود  اِصدالة إم هدَّ لده  اُِبد سهدَّ اِدَاَ  هَُ  ا ون ي
ُح عهددده ار  §اِودددُو ردددَ وَادددُن اإلسدددال ع ُث َُِأردددل ََْحدددَ  اوهودددلل  َيَُدددَن  دددُ ساإلْلددد م

ْقب ل اَِعُُع ساأتََّن   هذَ ااي  يوكسو إس ون  ا ُفظ عهه اِصالة ْنمن اْلدَّ اِقود   
َي  اذِك.   جمَُب اَِع ةع ْل سا ُفظ  عهه اِصالة رَ وسبُب ح ظ اِذ

ذا قُل اوهودل سرع اَِعُُ ِه َي   فال   ز ون تََعه حقَّ اِ اَِيَع ِس    §ذ
َلَي يَد حَ  يَدقو  و اْلحلَعُبو }ِعُلَن:  رل َح ََيَّ َسِلهحمو َح  ل َسِلَ اِل فُسُجُب ار َِن  ع(3){ََْدَََُّ اغح ل

 ََُ هْوَن إ ُ اُن عَ ر عٍَة سعََ إيدَُ فهمدُ تبدي ِدَن وتدَن  §  مِك اهَِّن إال ون ِعُ
َاُ ع(4) تدددد و رَددددَنعددددَس ر َة اِكددددُ ددددَن   سدددد  ََ } :سرَهددددُ قِ  دددد َ،ل إلتَّددددَنو َاددددَُن رل ددددَح هل َساغح ل
َاِ آِ  سح اُ ع(5){اِضَُِّّيَ  َاِ ْ اَِيَن: و ََ إما قدُل: اِههدم ع سقول ايف َسي ونَّ اُِب سقَ 

َة إس آِ  سحدد اُ ه مددُ  َفت ايفُ دد َيَ اتصدد اغ ددَ   ِس اِددَيع ساددُن وْدد اَ قددَ رُتددُ اددُف
 سهذا ُْوَ يفُ سبق. ع(6)اوهق وهعساَِا 

                                 
َاهوم:  (1)  .[39]إْ
َاهوم:  (2)  .[47]إْ
َاهوم:  (3)  .[41]إْ
 .(420ال )ت عس اِعَُي  (4)
َاُ:  (5)  .[86]اِكُ
َ يب (6)  ."تعخ  اِكرتستو " ت عس اِق
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َو تهك اهِعو  اَِب ي  رَ اوهول  َيَُدَن سوتبَُعدَن يد    §سرَا ادَّ يَدَُل فد زََ سم
ذا قُل  ُلدومل }ِاعوًُ س  ت س اِ قت رُهمًُ:  §اَِيَع ِس َح َسََاَد ل َجَّد ل اَِّ د َُهحدينل رل َساجح

ََ اِضَُِّّيَ  (85) َ،ل إلتََّنو َاَُن رل َُوو َن  (86) َساغح لَح هل يَد حَ  اَل يَدَدحَ عو  (80)َساَل ختوحزلول يَد حَ  يدوبدح
َح وََته اِهَََّن ْلَقهحٍا َسهلومٍ  (88)َرُلع َساَل َْدَو َن  ََو اِقضو  ايفهم   سهَّ  ع(1){إلالَّ َر ُثَّ تُك

َ ل  قضدددو  اُِ حودددَ قضدددو  ال إِدددَن إال ار فُِقهدددا اِعدددهومو رَُدددَُ: اِدددذي َسدددهلَم ردددَ اِكددد
ع سيهدددز و ردددَ سدددالرَُن  دددُ موالدددََ  عساِكدددكِّ  َل عهددده اِبَعددد  ساِدددذت بل َا سُمبددد ل اِكدددَ ساإللددد

ِلهُ رَ اإلخالالل ساُِهمل ساِوقيل سُمب  اوسل ستزيوَلَن   قهبلدَنع سون تكد ن  اتصُفوَن ْأََا
َُ عَ ار تُُس َاِتوَن سُمبُوَن تًُُْ   ب ل ار سه اَ تًُُُْ يفُ جُ  .(2)إ

َحومع َْدَََُّ تَدَقبَّلح رل   َُهلومو ستا عهوَُ إت ك وتت اُِد اب اِد َُّ إلتََّك وَتحَت اِعَّملوعو اِح
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر...
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َ ُددَن  أ ََ ْعددحُلَا رددَ  ميو عهوَددُ ْددي اِ وَدد ل ساهخدد يُ ضددل اِكدد

َيددد  ويدددُ و  َل مي اْلجددد  إم فض دددل  سوسقدددُت فَُددده ع سردددَ هدددذَ اِعدددحا سايفدددزن اِك عكددد
اُِمَل فوهدُ عهده اُِمدلل   غسهدُع ساخُصدهُ ْأرهدُت اهعمدُل ساُِبدُِاتع سار  هدق 

 رُ يكُُ س َُُ.

                                 
َاُ:  (1)  .[89 - 85]اِكُ
 .(593ال)ت عس اِعَُي  (2)
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دَم اِهَّدَنل }سفض ل اِذاَ فوهُ ساإلاوَُ رََن ُِْذاتع فقُل سدبحُتَن:   َوسا اسح َسيَدذحاو
ُحهو َرُتٍ  ٍ  َر  .(1){ ل وَيَُّ

دددد ع ردددددع يدددد   عََفَددددد   ويَّددددُ  اُِكدددددَ؛» :قددددُل اْددددَ عبدددددُس يُددددين: َعكدددددَ مي اْلجَّ
 .(2)«ساُِوَ

َسد لو ار   ٍ  وعظمو عَدَ ار سال »:  §سعَ اَْ عبٍَُّس قُل: قُل  رُ رَ ويَُّ
ََّ اَِّعبوح ساَِّكبس َسا فوه ََّ رَ ويُ  اُِكَ؛ فأاو  .(3)«وحاُّ إِوَن اُِملو فوه

ََةَ سََاَُن ا»سرَ اِذاَ ايفعُحا   هذَ اُِكَ اُِكبس:  ََيدح ْو  هو َو عوَمََ َسَو  ٭     ْح
َُ بلسلِل َو اَُِّسو ْلَُكح ع َسيوَكبدِّ ََانل َل يوَكبدِّ َُكح  .(4)«َ حَوَجُنل إلَس اِعُّ  ل  ل وَيَُّ ل اِح

إما ِخهددت ويددُ  اُِكددَ اجُهددَ اجُهددُِاً ْددَيَاًع  ¬اددُن سددُوَ ْددَ جبددس 
 .(5)ح  رُ يكُِ يقََ عهوَن

يصددددد رُن اُِكدددددَع عكدددددَ مي اْلجددددد    ۹َ سادددددُن جمُهدددددَ سُممدددددَ ْدددددَ سدددددسي
 .(6)اههُ

                                 
 .[28]اْلا:  (1)
 .(1763ال)ت عس اَْ اوس  (2)
َن ْ اهَ. اتظَ ت صول مِك   و (3) َجَن اِط او سه  حَي  حعَ ِس َساُ اُِهول"خ  .(3/398) "إ
َي  حوحل (4)  .(2/27) قًُ وُهتاِبخُ
َساُ اُِهول؛ حعََن اهِبُو   "حعَ (5) َجَن  ع(3/398) "إ َرَّوخ  .(26/ 2)اَِا
 .(2/377)رصَإ اَْ و، ْوب   (6)
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َِ عَددَ و، ِاِس   §عددَ ُْددر وزسَا اَِدديب  ¬سولددل لددوُ  اُِكددَ قددَ س
َس ل ار »قُِت:   .(1)«يص   تعع مي اْلج  §اُن 

ي اوخاو    
َ
ه
ُّ
 
َ
َح »سإما ِخهدت اُِكدَ  أ دكح َعد عل َواومح َونح يوَضدحََِّّع فَدهحوومح َاِ َوَحد سو

َلَل  َلَل َسَو حَ ُ ُح  .(2)  لحوح رعهم ~مُ   حَي  و ِّ سهم  ا  «َْ
عهه اسُُاللل اودل  ْلظدٍ  ردَ هدذَ اُِكدَ ايفبَُاد ع فقدَ  -وحبد  -فهَحَال  

ََع سار ايفعُُُن. ًَة وخ  ال تُِ  عهوَُ ر
َ  سحعَ عبُِتك. ك َ  ْس  اِههم وعَُّ عهه ما

 
 

  

                                 
") ع لححَن اهِبُو   "لحوححوحل (1) )2176و، ِاِس َجَن وْ  ِاِس  (.2430(ع وخ
 .(1900-3/1565) رعهم لحوح (2)
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 وحمبته ومولده! §بني عظمته 

َو  َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح َح  اْلَح دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َسَتعح
َو َونح اَل  دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو َح يوضحهللح َفاَل َهُ لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح َسوَِّئُتل وَعحَمُِلََُع َر

َو إلَََِن إلالَّ اِهََّنو  ََ َليَك َِ  َسحح َْ َو َسََسو ََِنو؛ اَل  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح ََ آَرَود اح  يَُ}َنوع َسَو وَيدَُّهُ اَّذلي
هلمو ن ََّ إلالَّ َسوَتُوم رُّعح  .(1){اتدَّقو اح اِه ََن َحقَّ تدوَقُتلَنل َسالَ ََتو تو

ٍة َسخَ } ََ َح تَد حٍس َساحل سو اتدَّقو ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل َهُ َزسحَجَهُ يُ وَيدَُّهُ اََُِّ َدح َهَق رل
ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددُنَ  َُِو َن ْلددَنل َساهح ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح  َسَْدد َّ رل

 .(2){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ا } ًَ َلي ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح  (07)يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي يوصح

َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل  .(3){َسيَد
 : َو ُح  وَرَُّ َْد

                                 
َان: (1)  .[172]آل عم
 .[1]اَِعُُ: (2)
 [.01 ع07]اهحزاب: (3)

o  p 
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 ٍَ دد يو ُموَمَّ َح يل َهدد َح َدد ددََ ا ح َلي ل َادداَل و اِهَّددَنلع َسَخودح َدد َ  اْلح ََ دد ورودد َل  §فَددنلنَّ َولح ددََّ اهح َّْ َس
اَ  ََ َل.ُموح ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ  ُتدوَهُع سَاولَّ ُموح

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ََ اِظهددم  مددَ  أ دد ََ اِظهددم ِهحقوقدد ع ون تقوَعددَن §إنَّ رل دد ع سإنَّ رل

الُ ااالو ردددَ اُِظمدددُُ اِدددذيَ يفُدددت وْسدددُههم ردددَ  ۴ ٍَ ردددَ هددد ْ احددد
َيخع رَ ي   سو  كَدَن ِيُجَّ اُُِ َيخع فننَّ رلَ اُِظمُُ رَ ادُن عظدوم اُِقدلع ِس جَ اُُِ

كَددَن عددُِي  فقددس   اُُِ  دد  س  اِبوددُنع سرددَهم رددَ اددُن ْهوددغ اِقدد ل ساَّددُب اووددُلع ِس
كدددَ سدددستَن سوخالقدددَن اُتدددت وخدددال   َة وس اِقودددُِةع ِس ََ   اإلِا اِ كدددَع سردددَهم ردددَ ْددد

 اِع ق  اِ جَُ.
َافهدددُع سردددُ ردددَ وحدددَ ردددَ  هددد  سحدددََ اِدددذي هدددع اُِظمددد  ردددَ §سُممدددَ  و 

َهدُع س كده ون يطَّهدع اَِددُس  الُ إال اُتدت ِدَن تدد اٍح ِدَال عهده سدرتهُع ساُمددُن ور هد
ددذسمَع  َولُّ عهدده َددُ َن ْس َتَنع وس تَدد َتب  ْأسدد عهدده خ هددُع تدد اٍح تُصددل ْكدده تَنع وس تدد

ًُُع فكُتدت اُ §سُممَ  ًُْدُ ر ُ ًحدُع ِدوس ه  سحََ اِذي اكإ حوُتَن ِهَُس هو
َوو فوَن رَ ُُْ رُ ُُْ. فوَن ل ح ع   روطبَدَق ع سال سطَع رطم سع يق

ع  سهدد  سحددََ اِددذي ومن هلددحَُْن ون يددذيُ ا عَددَن اددلَّ رددُ يكدد ن رَددَن سيبهُددَ 
َيع سهدَّ  َوسا رَ وح اَِن   سُعُت اِص ُُع س  سدُعُت اِضدُإ اِبكد َسسا الَّ رُ  ف

َغب ع ساالت ُُل.  سُعُت اُِضاع ساِ
وَ ََس تعَُه الَّ رُ اُن ْوََن ْس َرَي عُلكد  س ع هدُام و   ايفد ََّ تُهدَ    ~ه

َيُ ... ساُدا  د ُعَن   ْوَُنع سوح اَِن رع وههَنع هنَّ فُهَن اهََّن ِيدَ ْس نمتَن وَس حوُتَن ْس
 اْلَي  ساِعس ساِ قَن  ُهئ   ُ.
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َفَدُ   َي ع فُ َة اِبكد َس َسسا عََن   الِّ َُّْ ح  ردُ يكد ن   حدُالت اِضد ِقَ 
ساوددإ يقضددَّ حُجُددَنع ساوددإ يَُظددإ رددَ  اوددإ يأاددلع ساوددإ يهددبسع ساوددإ يَددُ ع

َهُ.  آاُ
َسو عظومًُ آخَ َجدَوَه ون يُدُرَ فوقد ل ِهَدُس: هدُام سدس  اههدُع سوفُدُ   فأ

وجَ رَ ُُْ رطًَُُ عهوهُ؟ َسسهُ ِهصَيق ساَُِسع ِس ًُُع فُ هُ ا عهوهُع سا  هو
َفت سقُلُهدُ سخ ُيُهدُ ُْد ِوسَِّتت سستَن  ذا اُِ صولع سع َسو عظومًُ آخَ  َ و

َفَُُ ْعسة تبوَُ َُْمُل  سَ ع رول رُ   .(1)!وِإ سو
 إ ُ  ِعسةع تَع  ِه خَ ساالعُزاز سا ب ..

َّدددُ َردددَع اَِددديب   َل  §عدددَ عبدددَار ْدددَ هكدددُ  قدددُل: او ْحددد َل عوَمدددََ  دددذع ْلوَددد دددَ  آخل َسهح
َح او  ع فَدَقَُل ََِنو عوَمَو يَُ ََسو َل اِهََّنل هَتحَت َوَحاُّ إلَسَّ رل بل طَُّ ه.اوَح َح تَد حعل  لِّ َُّْ إلالَّ رل

َح »: §فَدَقددددَُل اَِدددديب  دددد دددد َن َوَحدددداَّ إلَِوحددددَك رل َل َحدددد َّ َواو َل دددده ْلوَدددد الَ َساَّددددذلَ تَد حعل
كَ  : ع «تَد حعل ده"فَدَقَُل ََِنو عوَمَو َح تَد حعل د فَدَقدَُل اَِديب ع «"فَنلتََّنو ااَن َساِهََّنل هَتحَت َوَحداُّ إلَسَّ رل
َجَن « ااَن يَُ عوَمَو »: § َيوخ  .(2)اِبخُ

ََ ت عددَن     َسدد ل عهوددَن   هوددع اهحدد الع سيدد قددُل سددهل: َرددَ َ يددََ ساليددَ  اِ
َواومح َح َّ َواو َن »: قُل §ال يذس  حالسة سََُنع هن اَِيب  §رهكَن  َو َوَح رل َح اَل يدو

َنل  َح تَد حعل   .(2)اْلَي  (1)«..َوَحاَّ إلَِوحَنل رل

                                 
َو يعس. - §َُْ ان " عظم  ُممَ  ¬رَ رقُل ِهكوخ عهَّ اِطَطُسي  (1) ََ اِعَو   ُْص  ر قع اَِ
َي  لحوح (2)  (.6632-129ع ال8َ)اِبخُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َة سدََُن ُْدَ ْأ، سورَّ تك ن  §سُمبَُن  أ َتَن   حوُتَن ستصد َْص

 .§ر تَن 
َة  §: سردَ ُمبُدَن ¬"قُل اِقََُّ علودُ   :¬قُل اإلرُ  اَِ سي  تصد

َيَُُنع سَتينِّ حضَ  حوُتَنع فوبذل رَُِن ست عَن ِستَن"   .(3)سوََُنع ساِذَّب عَ ْ
ََ س تَُهدَّ عدَ  َ عَّ ُمبَُن سوتت ال تُبع وسارد ََ س اتبُعَنع إم اوإ ت سارُوُل ور

ُح لدَح َِكودمح } :۲ت اهوَن؟ع  ِوحبلبحكومو اِهََّنو َسيَد ُو ول  قولح إلن اوَُومح ُتولبُّ َن اِهَََّن فَُتَّبل
ومع  ِولداُّ  (31)موتو َْكومح َساِهََّنو َغ و َع ََّحل ُود ا اِهَّدََن َساََِّسود َل فَدنلن تَدَ َّد حا فَدنلنَّ اِهَّدََن اَل  قولح َو لو

 ََ َلي  .(4){اِحَكُفل
َة اِصدددددددددالة عهودددددددددَن ساْلدددددددددَال عهددددددددده تبهودددددددددغ سدددددددددَُ -َن ساِدددددددددَع ة إِوهدددددددددُع ساوددددددددد

َسدد ل ار ۴ إلَما َمَهددَا ادوهووَددُ اِهَّوحددلل  §ع فُددَ وو، ْددَ اُددا قددُل: اددُن 
َُ »قََُ  فَدَقَُل:  ِلفَد و َجدُ ُوَهدُ اََِّا َ د و تَدُحبَد َُتل اََِّاجل دَوسا اِهَّدََن َجدُ َوسا اِهَّدََن امحاو يَُ وَيدَُّهُ اَُِّسو امحاو

َددُ فلوددَنل َجدد َدد حتو ةل
َددُ فلوددَنل ايف َدد حتو ةل

َُ ايف ولددَو اِصَّدداَلَة ع «ُ : يَددُ ََسودد َل اِهَّددَنل إلوِّ وواح قَددَُل ووَ،ٌّ: قدوهحددتو
؟ فَدَقُلَ  َح َلاَل ل َُلو ََِك رل ئحتَ : »َعَهوحَك َفَكمح َوجح ْل : اَُِّْوَعع«. َرُ  َرُ : »قَُلَ  قََُل: قدوهحتو

دَع َِدكَ  ئحَت فَنلنح زلِحَت فَدهوَ  َخودح : اَِِّ ع «ْل دَإع قَدُلَ قدوهحدتو دَ  : »صح دئحَتع فَدنلنح زلِحَت فَدهو ْل َردُ 
َع َِكَ  لع قََُل:ع «َخودح : فَُِودُّهووَديح َع َِكَ » قََُل: قدوهحتو ئحَتع فَنلنح زلِحَت فَدهوَ  َخودح ْل : «َرُ  ع قدوهحتو

                                                                                     

 .(336ع ال4َ)و َ  رعََ (1)
َيإ حق   ايفصط ه  (2)  (.24ع ال1َ) ِهقََُّ عوُ  §اِك ُ ُُْ
 .(16ع ال2َ)َْح لحوح رعهم  (3)
َان:  (4)  .[32ع 31]آل عم
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َُددلو َِددَك َلدداَل ل اوهََّهددُ قَددَُل: َو َِددَك َمتدحبوددكَ » َوجح ُحَ دد ََِّددَكع َسيدو َ دده  رددذي َساَ اِرت « إلًما توكح
  .(1)سلححَن اهِبُو

َن تُُس:  ¬ قُل اَْ اوس ِوحبلدبحكومو }  قِ  ُو ول  قولح إلن اوَدُومح ُتولبُّد َن اِهَّدََن فَدُتَّبل
دومع  َح َِكومح موتو َْكومح َساِهَّدَنو َغ ود َع ََّحل ُح ل َيد  حُامد ع عهده ادل (2){اِهََّنو َسيَد : هدذَ اايد  اِك
ددوس هدد  عهدده اِطَ  يقدد  ا مَيدد  فنتددَن اددُمب   ِعدد اَ   ت ددس رددَ اِعدده ُمبدد  ارع ِس

اهرَع ح  يُبع اِكََ ا مدَي ساِدَيَ اَِبد ي   هودع وق اِدَن سوح اِدَنع امدُ ابدت   
َس ل ار  ٌّ »وتَن قُل:  §اِصحوح عَ  َوتَُ فَدهوَ  ََ َح َعملَل َعَماًل َِوحَس َعَهوحَنل وَرح  ع(3)«َر

ِوحبلبحكومو اِهََّنو قولح إلن اوَُومح ُتولبُّ َن اِ}س ذا قُل:  ُو ول  وي: ِصدل ِكدم فد   ردُ  {هَََّن فَُتَّبل
 هبدددُم ردددَ ُمبدددُكم إيدددَُع سهددد  ُمبُدددَن إيدددُامع سهددد  وعظدددم ردددَ اهسلع امدددُ قدددُل ُْدددر 

َدد َي اْلكمددُُ اُِهمددُُ: ِددوس اِكددأن ون ُتولدداع إ ددُ اِكددأن ون ُتو اع سقددُل اْلعددَ اِبصدد
قوددلح إلن  }م ار  دذَ اايدد ع فقدُل:سغدَس ردَ اِعددهإ: زعدم قدد   و دم ِبد ن ار فددُُْاله

ِوحبلبحكومو اِهََّنو  ُو ول   .(4){اوَُومح ُتولبُّ َن اِهَََّن فَُتَّبل
ااااي اوخااااو أَ ُّ  -تُددددم  

َ
ع §هددددذَ هددددَّ حقوقدددد  ُمبُددددَن  - ه :  ََُعُوددددَنو فلوَمددددُ وََردددددََ

 ََ بَدددد ُح ُلََددددُبو َرددددُ تَدَهدددده َعَحددددَنو َسَزَجددددَع سَوال يدو ددددَ ع ساجح َليقوَنو فلوَمددددُ َوخح دددد ََع  َسَتصح ددددََ َْ َددددُ  ارو إلال ةل
وعت ُمبَُن ُْحُ ُالت سر اَِ َْعو   رُ وتزل ار  ُ رَ سهطُن..  ِس

                                 
َجَن اِرترذي)954؛ حعََن اهِبُو   اِصحوح )حعَ (1) .2450(ع وخ  (ع سغَس
َان: (2)  .[31]آل عم
َي  لحوح (3)  .(69ع ال3َ)اِبخُ
 .(32ع ال2َ) وست عس اَْ ا (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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س  رودددددل هدددددذَ اهيدددددُ  ردددددَ ادددددل عدددددُ  تُدددددَ  اِ ضدددددُلوُت ايفكدددددُهَ اِبَعوددددد   
ددَ اَِدديب  ََ عهدده جههدد  ايفعددهمي ايفقهددَيَع §ِالحُ ددُل ةِ  َة مِددك سوادد ع سرددع خطدد 

َي هددذَ اِبَعدد  عدد   اإلعددال  اخرتعدد ا رعدد غٍُت ِ ُههددُع سوَددَ  حا فددنن اوددسًا رددَ رَُلدد
َوي ااخدَ   اِقضدو ع  ََ ايفُهقدَّ ا ُهدلع سحجبد ا اِد َعو ع اِد خت عهوهُ ْوًئُ رَ اِك

 سهُه ا ال رَ يَكَ هذَ اِبَع .
َ هدُع سحقوقد  َردَ وحدَاهُ    إ م وخ  ا عَ ايفكُهَ ولل هدذَ اِبَعد ع ستُ

َ ودد  اِددد  َسو اُُِ ددَ هددذا اإلسددال ع ساِظدد وحددَات فوهددُع سرددُ هدد  قصددَ َرددَ وحددَاهُ رل
!!  االََُْا

َو هدذَ اِبَعد ع سال احُو دل  َس ُ اِوالا  اهسس َ تُ إن ور  اإلسال  رضت ق
َسن اِد زاُهدُ اَِديب  ََ تكد ن ُْدَهُ§فوهُ  ُع سهَّ اِق ع ع سوخد  ون اودالو ساِبد

َاْدع ف َّ اِقد ۴سهذا رَ عالرُتل تب تَنع إم سقع مِك امُ وخ  َْن  َن اِ
ًَا ُِْ دددُ مويع اتُعدددًُُْ إس فُ مددد  َْدددت ُممدددَ  َي  هدددَ َْددد  عبودددَع ايفُعدددمَّ حن زس ا جددد

ََُهُ. ~س ۴  سو
دددد  اِ ُ مودددد    رصددددَ  َجدددد ا عهدددده اوالفدددد  اُِبُسددددو ع سوقددددُر ا اَِِس  سرددددَ ُث خ
َة  عساِكددُ  َيقُهم   إِا َترل ايفعددهم ن   رصدددَ ساِكددُ  سددسهتم   اْلكددمع س ددد َس يدد

َسن اَِدددُس َة اَِدددُس عهدددوهمع فحدددُِس ا اسدددُمُِ  قهددد  مع ْددد ع فخدددُو َْددد  عبودددَ ردددَ اددد 
ساعددا عدد ا  هم ْنحددَاِ االحُ ددُالت اِبَعودد ع فددُخرَت حددُامهم آتددذا  ايفهقددا: 

دددَ اَِددديب  سر اِدددَ ِ ُ مددد  سعهدددَّ ساْلعدددَ ساْلعدددي  §ايفُدددز ِدددَيَ ار اُِبودددَي: رِ 
ََُهم.. €س مُع  رَ سالِ  آل اِبوت   سو
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ددددددُهم ََ اخرتع هددددددُع َ تكددددددَ رددددددَ قبددددددلو    ستُُُْددددددت   ِِس احُ ددددددُالت وخدددددد
ع سغسهدددُ   ََا َاُ سايفُددد وهددد  اإلسددد َيددد ع ِس َوس اِعدددَ  ا ج َةع س اإلسدددال ع اُالحُ دددُل ْدددُ ج

 اوس.
ُدددر اِكدددُ ع إس ون اتُهدددت  س ه دددت هدددذَ ايف اِدددَ عَدددَ ْدددين عبودددَ   رصدددَ ْس

َفهددددُ ْقودددد  ايفعددددهمي   ْدددد  ا َاهددددُ َرددددَ اددددُت ا ُْددددَهمع سال يُ ددددُهمع سس َُع ْددددل ِِس ِبقدددد
َن اوددُرس ساِعددُِسع إم اتُقهددت  َاْددعع س وهدد  اِقدد َن اِ َسهددُ َس يقبه هددُ تكمهدد  اِقدد وتك
َا ع  َْددل   اُِدد َن اِعددُْع رددَ رصددَ إس وهددل إ عددََس هددذَ االحُ ددُالت   وسالددل اِقدد
َا  وْدُ سدُوَ اد ا ي  َْدل   اُِد تقههُ ْوخ ل   يَعه ايفال عمَع سوقَدع  دُ رهدك إ

َت َُْ مِك    سُلَ ْهَان ايفعدهميع ْعدبا ا هدل ساُِقهودَ اهعمدهع حد  ُث اتُك
 سلهت إس رُ تكُهَستَن   اُِصَ اْلََُ.

َلوس رددَ إحددَاِ ايف اِددَ هددَفًُ سوُسددوًُّ ُِوبوددت حكددم ْددين  إًما اددُن ا ددَو اِدد
 .(1)سال  ب  آل ْوَُن فوَن وي تصوا §عبوَع َس يكَ  ب  اَِيب 

الُ اِقدددد    قددددُل ْددددوخ اإلسددددال  اْددددَ تومودددد  فددددوهم: يقصددددَ ْددددين عبوددددَ -"سهدددد
َسن  -)اِ ددددُ موي( تكددددهَ عهددددوهم اهردددد  سولمُهددددُ و ددددم اددددُت ا رهحددددَيَ زتُِقدددد ع يظهدددد

َسن و دددم ردددَ وسالِ  اإلسددال  سيبطَددد ن اِك دددَع سههدددَ  اهرددد  تطُددَ   تعدددبهمع سيدددذا
َ ع ن عهدددم اِبدددُ َع اِدددذي رضدددم تَن اِك دددَ ْدددُر سراللكُدددَن  اِوهدددِ  وس ا،ددد سع سهدددم يددد

                                 
(1)  " َ َنع حقوق  رَ وحَاَ  َ اَِب ي تكأتَنع تُ َاهوم اْلقول َُْ ان: "االحُ ُل ُْيفِ  رَ خطب  ِهكوخ ِ. اْ

َو.  ُْص
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َسدددددد ... ساُبددددددَن س هَن ساِودددددد   ااخددددددَع سعَددددددَهم: ال جَدددددد  سال تددددددَُ سال ُْدددددد  سال تكدددددددَ 
َنع حد  يكُدا وحدَهم ار   وسد لل تُهدَن  َسِ  دُ يقد ل  ´سيعُهوَ ن ُْسم ار س عم 

  (1)اِظُيف ن عهً ا ابسًا"
َجوم:  َو َحَعًَُ فَنلنَّ ا}وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ ََ ََِنو سو ُو َعَمهلَنل فَدَََآ َح زويِّ َر وََفَم

 َُ َهاح تَد حعوَك َعَهوحهلمح َحَعََاٍت إلنَّ اَر َعهلومع ةل ُو َفاَل َتذح َح َيَكُ َلي َر ُو َسيَدهح َح َيَكُ لُّ َر يوضل
ُو نَ  ََد   .(2){َيصح

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر..
اي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َي قدد ل ُْضددهم:  أ َكددَ عهوددَن عَددَرُ تبددي  ِددَن سددَ   وس ت-ِ ددت تظدد

ًَا رُ فُهدَن اَِدُسع  -َْع  وس رُصو  ع ِس  اُن رَك َو عهوَن اَُِس سعمهَ  هذا  ُ تُُ
 سال قَُِن فالن سعالن..

دددددَن ¬سهَدددددُ ي َ دددددَ َِدددددُ اإلردددددُ  اِكدددددُ يب  ََ  :حجدددددُهم ْقِ  "سيفدددددُ اُتدددددت اِبددددد
ًَا يفددُ فُهددَن  دد  اددُن هددذا رَكدد سايفخُِ ددُت ست ا ددأ اَِّددُس عهوحهددُع لددَُ ا ُهددل يقدد ل: ِس

ََ ردددد.(3)ساَِّددددُ ََ ْددددوخ اإلسددددال  اْددددَ تومودددد  ." ُثَّ قدددد َاِ  ¬ُ مادددد   "اقُضددددُُ اِصدددد

                                 
َي  (1)  .(447ع ال1َ) خمُصَ اِ َُُس ايفص
 [.8] فُ َ:  (2)
 .(467ال 1َع) االعُصُ  ِهكُ يب(3)
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مددع عهوهددُ  ددَن: إنَّ َرددَ اعُقددَ ونَّ واوددَ هددذَ اُِددُِات ايفخُِ دد  ِهعُّددََ جمو ايفعددُقوم" ْقِ 
َهددُع فهدد  خمطددد   هددذا االعُقددُِع فنتَّددَن َ يدددزل سال  ددُ َس تَك ًُ عهدده ونَّ اهرَّدد  وقََّهتح َْددُ

َ يَهه عَ عُرَّ  اُُِِات ا َا  ايفخُِ   ِهعَّ ع سال   ز ِعدَ  يزال   ال  سقت رَ 
َُ عمددل ْهددَ وس ْددالٍِ رددَ ْهددَان ايفعددهميع فكوحددإ ُْمددل   الددإ رددَهم؟!... دد  .(1)إهح

  تُُس. ¬إخل االرَن 
َاهدُ حعدَ ع فقدَ زَعدم ¬قُل اإلرُ  رُِك  ََ   اإلسال  َْعً  ي َل اُْ : "ر

ا  ًَ دددد َسددددُِ ؛ §ونَّ ُممَّ ِليددددََكومح }هنَّ ار تُددددُس قددددُل:  خددددُن اِ ددددمح  َمهحددددتو َِكو اِوَددددد حَ  َواح
 ًَُ ِلي الَ   وتو َِكومو اإللسح َل َمحتو َعَهوحكومح تلُحَمدل َسََ ع فمُ َ يكدَ ي رئدٍذ ِيًَدُع فدال (2){َسوَتح

 .¬ (3)يك ن اِو   ِيًَُ"

 
 

  

                                 
َاِ ايفعُقوم(1)  .(42ع ال2َ) اقُضُُ اِص
 .[3َة: ]ايفُل (2)
 .(64ع ال1َ) االعُصُ  ِهكُ يب (3)
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 ذات األنواط!

َحوم َ َ اِ َن تعُُي. عْعم ار اِ   ْس
ددددُُ ْدددده اهتم فحعدددداع -ِألسددددإ-ِئددددك اددددم هددددم وس   اِددددذيَ َيوهدددد ن السرَت

َيَ ت  سودهمع فوكدد ن هدم  اِ احددَ ردَهم ون يكدد ن رودل فددالٍن  َو رددُ عَدَ ااخدد ستعُكد
َتَن وس جمُمَُن!! عوس عالن  ِس  عهه حعُب ِيََن وس وس

َ    اددددل ْدددد َب وس اِكدددد َيددددَ ون يُكددددبَن ْددددُُِ حدددد   َُّسيُظدددم مِددددك حوَمددددُ ي
كهَن سسُل ََْن ْس َيق  واهَن ْس ََدَن ْط َ حوُتَنع ْل سلل اْلُل ْبُضدهم ون يعدُهرت ُْ

َفَن ورُ  ايفأل ََ! عْس  ِوظهََ ت عَن وتَن رُحضَ وس رُح
دددَعًُ  َةدددُ َدددُوإ اُِقدددل هدددذا جهدددا َِ عدددَن سردددَ يُددد ل ْدددَاوٍُت ْس يدددُ ارع ِ

َجِ   ْعبا عقَة اَِقأل هذَ! ة س َُس َرُت سقه  ر  سُم
َْدع رُلد  ساالادي َاُ قهدواًل قبدل وِدإ سو َجع إس اِد  َ َيبدًُ ِس َعدمع ردُ  ع سدَ  تق ِس

ددَ  َرددَع ََسودد لل »: ¢حددَِ ْددَن اإلرددُ  و ددَ عددَ و، ساقددَ اِهووددَّ  َح َركَّ وتدَّهوددمح َخََجودد ا َعدد
هلَحَُدهومع  §اِهََّنل  َُ َوسح َُهِّقو َن  ل َهُ َسيدو ََ ُحكو و َن علَح ََةع يَد َح َل سل ٍع قََُل سََاَُن ِلهحكو َُّ إلَس حوََديح

َُ َعظلوَمددٍ ع قَددَُل: فَدقوهحََددُ: يَددُ ََسودد َل يدوَقددُلو َ َددُ: َماتو وَتدحدد ََا دد ٍََة َخضح َح دد َحتَددُ ْلعل ع قَددَُل: َفَمََ ٍِ َ ا
 ٍِ َُلح َََُِ َماَت وَتدحَ ا َلَع َاَمدُ »: § فَدَقَُل ََسو لو اِهََّنل  «اِهََّنلع اجح َّ ْلَو ع َساَّذلي تَد حعل قدوهحُومح

o  p 
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َُلح َََُِ إلَ ًُ َاَمُ َ ومح آ َّ قََُل قَد ح و رو َسه: اجح َحَاُبو َع َُِدَ ًَ  قََُل إلتَّكومح قَد ح ع جَتحَههو َنع إلتدََّهُ َِعوََ  ل
َهكومح سوًَّ  سوَّ  َح َاَُن قَدبدح ََ َر  .(1)«سوََ

َُوحَلَهددُ َاُتَددتح  ددَجٍََة ْل َْ ددمو  ددََّ السح سمات اهتد اِ امددُ قَددَُل اْددَ اهاددس  ل اَِدَِّهُيَد ل: هل
اَلحَ  َُ سل َلاليع يَدَو  و َن  ل َُدَل ِلهحموكح ُحكو و َن َح حَ َُع َفَعَأِو َو َونح َ ح َُع َسيَد َُهِّقو تَنو  ل هومحع َويح يدو
َح َمِلَك. ودحَهَهُع فَدََدَهُهومح َع   َ ومح رل

َسا عهدده قدد   عددُا ي عهدده ولددَُ  ْددبَّ  َالول يفددُ ردد َن رقددُُِهم هددذَ ْقدد ل ْددين إسدد
 ِئك إَِن.ون  ُل  م إ ًُ يُك  ن عهوَن امُ هس  ’ مع  هب ا رَ ر سه 

ِو هوََدددُ  §ِقددَ ْددي   ََا دد َيقدد  رددَ اددُن قددبههم رددَ اهرددمع َساِحمو و ددم سددوُبُ ن  
ُحولدد َح تَد دد ََ وَتحبلوَددُللهلمح رل دد ُح ددهلمح َْد ُل وَتدح وعل َح تلهحَقددُ دد عو َهُ رل ََ دحَُدد َل اَّدددل اْل ََ ُل َساِحبلدد ددلل اهحَهددَ ا َليَقدد و وَهح سل َ 

 ََ ٍَ علَحدد ُلو َلي ل َو،ل َسدد َليِّ:  ِليددَلهلمحع َس ل َحدد ًَاع »اِحبوَخددُ ددبدح ْل ًَا  ددبدح ْل َهكومح  َح قَدددبدح ََ َردد ََّ َسددََ ُو َََُِّددبل
ددد هومح  ُومو ُح ددداٍّ تَبل ََ دددََ  ََِخهوددد ا جوحح ََاًعدددُع َحددد َّ َِددد ح  ََاًعدددُ مل ددد َِ  «َسمل قدوهحََدددُ يَدددُ ََسوددد َل اِهَّدددَنل اِحوَدهو

. قََُل  َح »َساََِّصَََُ  . (2)؟ «َفَم
ددَزةع " :¬ قددُل اَِدد سي ُحجل ََةع ِلََسودد لل اِهَّددَنل  َس ل َهددَذا رو َح َسقَددَع َرددُ  ع§ َددُهل فَدَقدد

بَدََ ْلَنل    .(3)"§َوخح

                                 
َجَنس  (ع5478؛ لححَن اهِبُو   "ايفككُة")لحوح (1) ع ساِرترذي (21890-225/ 36)و َ  وخ

(4/405-2187.ُ  ( سغِس
َي)ا ؛رُ ق عهوَن (2)  (.2669(ع سرعهم)0327ِبخُ
َال(140-139)اتظَ فُح ا،وَع ْكَح اُُب اُِ حوَع  (3)  .سج اب . سر قع اإلسال  س
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ََ سايفكدَاي   َيَ ردَ اِوهدِ  ساَِصدُ َل سدبولل اِكدُف ِقَ  ُتُ ار تُُس عَ اتبدُ
َلهمع سعدددَ اُِبُوَّددد ل  دددم   ر اَدددَع اودددسٍة ردددَ  عسغدددسلهم سعدددَ اُِكدددبَُّنل  دددمع سعدددَ تقهوددد

َدقِّ }: ۲دددددددددددددنع فآاِقَ  ََ اْلح د ََُ  رل دُ َجدُ َُهومح َعمَّ َ ا سقدُل:  ع(1){َسال تَدَّبلعح َوهح
ددددَزَل اِهَّددددَنو إلَِوحددددكَ } ددددرل َرددددُ وَتدح ُح َح َْد ُلَودددد َ  َعدددد ددددَذَحهومح َونح يَد ح َُهومح َساحح ددددَ ا  ع(2){َسال تَدَّبلددددعح َوهح
ََ َساِحموََ }: ۲س َلي ُّ اتَّقل اِهَََّن َسال توطلعل اِحَكُفل َو (3){ُفلقليَ يَُ وَيدَُّهُ اَِّيبل ع ستقهو

َل ساُِكبَُّن  م رَ وعظمل ل َل اِطُع ل  م.  اِك ُ
َس ل ار  ¢عَ اَْ عمََ  عسوْ  ِاِس عسوخََ اإلرُ  و َ : §قُل: قُل 

َدحهومح » َح َتَكبَََّن ْلَق حٍ  فَدهوَ  رل  .(4)«َر
َل فرتًة   يه ً  َلع  سقَ سهَّمَُ ارو   ْهَاتَُ اإلسالرو  رَ اُِكبَُّنل ُِْك ُ ردَ اِدزر

َب ردددَ  َلع ساتبهدددَ ُْضودددَُ ةدددُ عَدددَ اُِددد إس ون ات ُحددت عهوَدددُ اِدددَتوُع ساخُهطَدددُ ُِْك دددُ
َل تظهدددَو   حودددُةل  َو اُِكدددبَُّنل ساُِبُوددد ل هردددمل اِك ددد ع فبدددَت رُدددُ َُّ ل َةل ساُِقددد رظدددُهَل اْلضدددُ

َلتددُ َرددَ جُددل اِ َلتُ سابُ ُ سلددُُ ددُ ستعددُلَل َجَُِل َويَددُ رددَ  ََب سرددُ اَِددُسل سساقددعل ا،ُمددعع ف ُدد
لل  ََ اُِقهوُُتل   اِهبُسل ساِزِّيِّ ساهاح ع سآخل ُتل َِ ايفَ  فوَن قَسًة َِن يُهقإو عَهم وحَ

                                 
 .[48]ايفُلَة:  (1)
 [.49ايفُلَة: ] (2)
 [.1]اهحزاب:  (3)
َساُ")لحوح (4) َجَن1269؛ لححَن اهِبُو   "اإل -4/44)ِسِا ع سوْ (5114-9/123)و َ  (ع وخ

4731)ُ  .ع سغِس
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َُّ رَ االعُقُِع فنتدُ ر  َويل ْس ِلَنع ْل س  اِ كَل ساِ َل ستعَ َحبل ستصح وإل اِكُ ساِكُّ
َاجُ ن.  سإتُ إِوَن 

ع اِدذي ر ِود ةع سمَ رُ ِزَُ   وساللل هدذا اِدَههوزل ايفظهدمل َُس َن َدوَُ اَِيُتد  سايفد
َتَن َع و   تالفوَن ست عو ل اهر ل خبط   .(1)سال ْك ون هذا اهرََ خطسعع  ا ايفعُ

اي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ددُ حقَّددق  أ َتددُ ةل ُ َْودد  ِسًرددُ إس إ ح الُ اُِبُود ن ِهوقُفدد  اُِ ددَو هدد يَدهح

ُي اِعدبا إس ختهِّدَّ ََُحب رَ إجنُزات "تقَوَّد " س"عهموَّد "ع رودَحجل اَُِدَحب عدَ اهَد ت  اِ
ع  َل َُ االسددُُبُِيِّ اِظَّددُ َةع ايفَُلددَ ِاقطدد اِكَوعدد  اِقُلددَع ايفُدد ِّ  ِهمجُمددع ساْلضددُ
يَودد   َِّ ََّ  سيُ دد َّ ع امددُ يعددََُسن إس ََتعُّددكلَُ ُِْدددمظُهَ اِ ددُمَ سددبوَل اِددالَّ ِيددَ ِوُقدد ساختِّ

َ  َِ عاََِّجُوددددد  عهددددده حدددددَ زعمهدددددم َب ساِكددددد قهدددددَن رَادددددزيَ عهددددده وسدددددُ  ردددددُ عَدددددَ اُِددددد
  َُّ َ رَ اِبلَحوددد  اُِحُوَّددد  ِهُقددد ِهمجُمُدددُت اإلسدددالرو  ع رُجدددُههي ونَّ جحدددُفَههم تهدددك تددد
َيَّ    ت دد س اهجوددُلع رَُُسددي ون   َسددَّ ربددُِ  اُِبُوَّدد  اْلضددُ ساُِهددمع سفُههددم هددذا يو
  َُّ َب اِددذي ال ََيحهددك رُددُيس وخالقوَّدد  ِهُقدد َب يَددُ  فقددسَو ْددال  ُددُ ع هددذا اُِدد هددذا اُِدد

َب اِددذي َ ُت َّ  دد ع هدذا اُِدد َقددُ  إحصدُلو  رهِ  َيد  اُِكدد الو  سايفَظَّمد  إس و َِدت فوددَن ا 
َ  سرُ ِصل   اِكُ  رع  ُُتدَن  يُ َََّ عَ َتعحإل سَمْححل ايفعهمي رع عماللَن   اِك
َيكددُ  َ ددَن اْلقوقددََّّ ْنْددُِة ا َددِ  اْلمددَ   ور َب اِددذي اسددُ ُح تُ خددس روددُلع هددذا اُِدد

َب اِدذي َ يدُكهَّم عَدَرُ ادُن يصدطُِ اِقبُلدل اِبَالوَّد    ساِزُّتَ    إفَ  يقوُع هذا اُِد
َب اِدددذي ال َيهدددك رُدددُيس وخالقوَّددد   ًَاع هدددذا اُِددد َهم ِوعددد ا ْكددد َيقودددُ؛ ُْعُبدددُ جَددد ب إف

                                 
َو. (1) َاَُ  خَُِ ايفصهحع ُْص  رَ خطب  وزر  اُِقهوَ ِه
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َة حقوقوددد ع  حقوقودد  ِوقدد ِّ  إتعددُتوَََُّنع سال هوكددَل جمُمدددٍع ق يًّددُ رُمُسددًكُ ال َيهددك حضددُ
َة َاَ اان هددد    ددد َهدددل اجُمدددُعَّع وخالقدددَّع إتعدددُوع  فكدددلُّ ردددُ تددد عهموَّددد ع رصدددحْ   خبل

َيدَسن رَّدُ ون  َة اِكُره  يفُ ي الُ اِذيَ يَع ن إس اَِّبُو  يُجَُهه ن ون يَقه ا اِصُّ  فه
َُدددددَح  ساِطَّدددددَححع امدددددُ يهُزرددددد ن ُِْكدددددذب  َِ ِّ اُِ ُلدددددول   اِ تَدَّبلدددددعع سيَُُُددددد ن عدددددَ و

ُ َ ع ْس ددل اِعددُرع ساِقددُ َ ال يصددَع ساُِددَِوس عهدده َعقح ََ دد َِّكدد يَن ساُِزسيددَ؛ إن اُِهددم َسحح
دددددال  دددددال اودددددُن اجُمدددددُعَّع ْس ٍّع ْس ع إتعدددددُول َِ،ل ٍَ وخالقدددددَّع و َة؛ فدددددُُِهم ْدددددال إ دددددُ حضدددددُ
كدَ اِدُحكُّم  ال رق ِّرُت ِهَُّسح ساَِّ سع ه  علهحم رهمَّشع ال َيو ََّسُت عقُلَي ع ْس رق

ددُ يعددُُلُّ  َفُهودد  اإلتعددُنع سإ َّ َة عهوددَن ِ سيعددُخَ  ِقُهددَن ستُذيبددَنع فهددذا  فوددَنع وس اِعددوط
َودد  َ يكددَ ِدَن لدد ت يوددذحَاَ؛  دَ اِضَّددُإ اهخالقددَِّّ ساهِ،ِّ ساإلتعدُو حبل اُِهدم اددُن رل
ددومُ" س"تددُجزااَّ"ع سََ ََيَددع  َيدد  عهدده رددٍَن ْأامههددُ   "هسْس دد  اِقَبهدد  اِذ َْل ِومَددع جَتح

َا روَّد ع س  َّ   رَ اهسهح  اَِ سيد ع ا  َُ ااالو ايف اِكومُلود ع ساِبوِ  جوَّد  اِدد رَ إتُ
َوةع ساِكددددوخ  ة ْددددي اِطِّ ددددل سايفدددد َوِّددددزة وس خمددددسِّ ددددَو إالَّ إس اإلْددددُِة اِكددددُره ع غددددس  و ال تَدهح

ََوع ساُِعكَع فال تعُوين رََن لُسًا فُرتاَنع وس ْوًخُ ابسًا فرت َن  .(1)ساِ
ِوعوت إس تبُو َن َرَ ايفعهم اهمُ  ِ َتعكًُ  عإماً فوُ وخَّ ايف تدك آْدَيَك سقَ  اِز

َرَدددد   §سسددددَ  تبوددددك  َيددددق ِهمحُفظدددد  عهدددده ه يُددددك ايف عدددد ًة إِوهددددُع فهددددذا وجنددددع   ِس
َة!!  §اْلقوقددد ع ستأردددل اودددإ  ددده اَِددديب  عدددَ اُِقهودددَ   تُهودددق سدددوإ عهددده ْددددج

َب   ال َّْ  وخالقَّ سسه اَّ!! ُفكوإ ةَ وُْل ايفعهمي ُُِْقهوَ ِهُ

                                 
َورَ رقُل االسُُمَُ اِوقُ ع ساُِزس ا (1) َي  ِ.  زة عمُِ اَِيَ ر سه ُْص َيع ساُِبُو  اْلضُ  .ِ ك
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الُ.. وق ل ق     هذا سوسُُ َ ار.فُِههم إتُ  ت و إِوك  ُ يصَع ه
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر:
ي اوخاو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َب ْعده اوُتَن سوخالقدَن  أ ئك اِدذيَ يدَع تَُ إس تقهودَ اُِد ْئس وِس

َيَُُُع يقددد ل ار جدددل سعدددال:  َ  وخالقوَُدددُ   ْددد ََ  ل قدوهوددد  للمح َردددََ ع }ستددد فَدَُددددَََ اَّدددذلي
َلعو َن فلوهلمح يَدقو ِو َن َُنحَكه َونح  َح  يوَعُ د ٍَ رل د َ ْلدُِحَ ُححل َوسح وَرح ََُعه اِهََّنو َونح يَدأح ل َِاللََةع فَد وبَدََُ  توصل

ِلرليَ  هلمح تَُ بلحو ا َعَهه َرُ َوَسَُّسا  ل وَتدح وعل َل فَدووصح َل  .(1){علَح
وهمع وخدد  ون  ددَ  :¬قددُل اِكددوخ اِعددَُي  َرَي عددَ تددِ  يفددُ  دده ار ايفدد

ََ  ل قدوهوددد  للم رَّدددََ ع }يدددَعَّ اإلَيدددُن  ُل دددً  تددد اِوهمع فقدددُل:  وي: ْدددك  {فَدَُددددَََ اَّدددذلي
وَددُ إيددُهم ِهحُجدد ع فنتَددُ  دد ن: إن تِ  ددُإ إَيددُنع يقِ  ددوبَدََُ }ست ددُ ع َس َُنحَكدده َون توصل

َة  مع فنما َُِ رُهدم يدَ  {َِاللََةع  ََع فنما اُتت اَِال َة ِهوهِ  ساَِصُ وي: تك ن اَِال
-ِظَهم اِعدود َاِاً  ۲ ع يكُفئ تَُ عَهُع سهذا سُ   َ رَهم ُْإلسال

َ ْلددُِحَ ُححل }:  ََُعدده اِهَّددَنو َون يَددأح ل ََع  {فَد اِددذي يُددز ار ْددَن اإلسددال  عهدده اِوهددِ  ساَِصددُ
َهم ايفعددهم ن  َل }سيقهدد َل َح علَدد دد ٍَ رل دد َيَ رددَ  {َوسح وَرح يوددأس ْددَن ايفَددُفق ن رددَ   ددَ اِكددُف

بلحو ا َعَهه َرُ َوَسَُّسا}اِوهِ  سغسهم  َسا  {فَدووصح ِلرليَ }وي: وَم هلمح تَُ عهه  { ل وَت وعل

                                 
 .[52]ايفُلَة:  (1)
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َهم ْدال ت دع حصدل  دمع فحصدل اِ دُح اِدذي تصدَ ار ْدَن اإلسدال   رُ اُن رَهم َس
َيَع فََر ا سحصل  م رَ اُِم رُ ار َْن عهوم   (1)سايفعهميع سومل َْن اِك َ ساِكُف

َسا عبُِ ار  سوره ا فُيفعُقبل ِاسال  سوههَن ْنمن ار. عفأْك

الِ ايفعهميفُِههم اح ظ  ََس ؛ْالِتُ ْس اِههم لل سسهم عهه  عرَ ال سُ  سرك
 تبوَُ ُممَ.

  
  

                                 
 .(235ال)ت عس اِعَُي  (1)
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 احملبة: رأس الطائر..

 اْلمَ ر.. إنَّ 
َوسدَنع  ¸"اِقهاو   سَس إس ار  :¬قُل اَْ اِقوم  لَع فُ بَّ   ةَِز  اِطَُّ

َو اِطددسانع سردد  ساودد و ساََِّجددُُ جَُحددَُع فمدد  سددهلم اِددََّوس سا َُحددُنع فُِطددُل َ جوِّدد
ٍَ ساُسَ" ََ  ِكل لُل َوسع رُت اِطُلَع سر  فقَ ا َُحُنع فه  ع   .(1)قطع اِ

ااي اوخاو   -ساِكودس رَ ددُ  
َ
ه
ُّ
 
َ
كددَ  -أ َجددُُع ِس يُبددَ ار تُددُس ُْبددُِة اودد و ساِ
سال يدددُم إال  عفدددال يكمدددل إَيدددُن عسهدددَّ عبدددُِة ا بددد  ر تُدددُس ؛قدددَ يُ دددل وسُسدددًُ رهمدددًُ 

َُ  -سدددبحُتَن  -ة حدددا ار تُدددُسع فمحبَّددد و ار ُْبدددُِ ُ غدددسو اِكدددأنع فنتدددَن ال ْدددَّ ْدددأ و
دددُ  ُّ َ وُّهدددُ سر الهدددُ س َهدددُع فهددد  إ هدددُ سرُبو ِوهدددُ سِس وحددداُّ إس اِقهددد بل ردددَ خُِقلهدددُ سفُ ل

َازلقوهددددُ َسَو  عسروددددَْدَِّوهُ س َساحع سسودددد ولوهددددُع فمحبَُّوددددَن تُددددومو اَِ دددد سع سحوددددُةو اه وُوهددددُ سُمو س و
َةو اِبُ َاَِ س  .(2)ع سقو تو اِقه بع ست َو اُِق لع سقدوََّةو اُِو نع سعمُ

                                 
ََ اِعُِكي  (1)  .(1/514)رَا
َي اِوبود َُْ ان ُمب  ار ساهسبُب ا ُِب   ُ. (2)  رَ خطب  ِهكوخ عبَاِبُ

o  p 
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َواومح َح َّ َواو َن »قُل:  §ون اَِيب  ¢  اِصحوح عَ وتس   َو َوَح َحرل اَل يدو
ُليَ  َل َساَُِّسل َوهحَ َل َل َسَساِل َل َح َسَِ  .(1)«َوَحاَّ إلَِوحَنل رل

َل و اِذت :¬قُل ِىي َْ روُُم   د اتوَن "ع  وَ يعُُ د اتوَن؟ سََل ََل  َبع فكودإ 
دددَّ ردددُ  عل َل و ااردددُل؛ فكودددإ حوبُّدددَن؟ سحبُّدددَن يودددَهلشو اُِقددد ل؛ فكودددإ سَُِّ؟ سسَُِّ يَو يعدددُُ

 .(2)"ِوستَن؛ فكوإ ِوط وَن؟

َ َ َغُيَ و حوبَِّنل   مولِّ عََُْ ُِ قوطحَبُنل  رع ♦♦♦عبُِةو اِ
  رُ ِاَ ح  قُرت اِقطبُنل  ♦♦♦ سعهوهمُ فهك اُِبُِة ِالَع 
َس ل  َل  ََ ُْهرَ ور ع ساِكوطُنل  ♦♦♦سرَا ع ساَِ سل  ال ُْ َ 

ِدددذي تأ دددَن اِقهددد ب.. ُمبدددً ع هدددذَ هدددَّ اُِبدددُِةع سهدددَّ اهِ هوددد . ساإلِدددَن: هددد  ا
 ع سخض عًُ.سخ فًُ 

َسن اُِبددُِة ْأ ددُ: غُيدد  اْلددا رددع غُيدد  اِددذل ر تُددُسع  ون يكدد ن ُمبددًُ  عسي عدد
 .(3)ِذل..غُي  اْلا رع غُي  ا عْي يَيَن سرُذِالً 
ََ ار ُُْيددد  حب دددَن سدددبحُتَن سغُيددد ل اِدددذ ل و َو ون تُبددد ي سار ردددُ وعظَمدددَن ردددَ ْددد

دددَن جدددل    ساوضدددَ  ساُِعدددهوم ِدددَنع ِكدددَ اودددإ اِ لددد ل إس مِدددك؟!.. اْسدددع إس ردددُ يقِ 
َح َِكومح موتو  }سعال:  ُح ل ِوحبلبحكومو اِهََّنو َسيَد ُو ول  َحُومح ُتولبُّ َن اِهَََّن فَُتَّبل  .(1){َْكومح قولح إلنح او

                                 
 .(44-1/60)رعهم  حوحل (1)
ََِ اُِزا    اإلحوُُ (2)  .(4/296) وس
http://ibn- رَ ر قَُن: ¬َْح ت تو  اَْ اِقو م _ حقوق  اهِ هو  ِهكوخ اَْ ج يَ  (3)

.html-4783--80-jebreen.com/books/7  

http://ibn-jebreen.com/books/7-80--4783-.html
http://ibn-jebreen.com/books/7-80--4783-.html
http://ibn-jebreen.com/books/7-80--4783-.html
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َ  وْسُعَُ  ذا اْلدَي  اُِظدوم ويضدًُ:   اِصدحوح عدَ وتدس  َط قدُل:  ¢ِس
َس ل ار  َح َاَُن ارو َسََسو ِوَنو »: §قُل  : َر َيَُنل ََّ َحاَلَسَة اإلحل ََ  لل ََّ فلوَنل َسَج َح او ِع َر َااَل

ِول  ِولاَّ اِحَمَحَُ اَل  َُع َسَونح  ِو َ ا ََ َوَحاَّ إلَِوحَنل  لَُّ سل ُح َل َْد ُو َِ  ل اِحكو ح ََََ َونح يَد بَُّنو إلالَّ ِلهََّنلع َسَونح َيكح
َل  َََو َونح يدوقحَذَو  ل اَُِّ َحَنوع َاَمُ َيكح َو ارو رل  .(2)«َونح وَتدحَقَذ

تُدددم يكمدددل اِكدددَُ  حبدددالسة اإلَيدددُن عَدددَرُ يُألدددل حدددا ار تُدددُس ُث حدددا 
َن  َُ سا §َسددِ  َيُ    ت عددك سمِددك ال يكدد ن إال ُْالتبدد ََددُ ْكدد ِطُعدد  ساُِعددهوم ساِ

ٍََ  إلَما َقَضه اِهََّنو َسََسو ِوَنو }سعَ  االعرتا  عهوهُ  عَب اُُِيفي َحرل ٍَ َساَل رو َحرل َسَرُ َاَُن ِلمو
ََاَلاًل روبلوًَُ ََلَّ  َح  َنو فَدَق ُحألل اِهََّنَ َسََسوِ  َح يَد َلهلمح َسَر َح وَرح ََةو رل ًَا َونح َيكو َن َ ومو اوحلوَد   ع(3){وَرح

ََ }ُْددَ  رعددُساة ُمبدد  ايفخهدد قي ْلددا ار تُددُس. قددُل جددل سعددال:  سيكدد ن ويضددًُ  دد َسرل
َُّ حوبًُّ ِلهَّ  َْ ََ آَرَو ا َو ِولبُّ تَدهومح َاحواِّ اِهََّنل َساَّذلي ًِا  ا ََ ِوسنل اِهََّنل وَتح َح  ذو رل َح يَدَّخل سل َر َنل َسَِ ح اََُِّ

َن ا ََ  ََهمو ا إلمح يَدََسح ََُذابل يَدَََ اَّذلي َو اِح َلي َْ ًُُ َسَونَّ اِهَََّن  و ََُذاَب َونَّ اِحقو ََّة ِلهََّنل هَل  .(4){ِح
ََ اتصددُل هددذَ اايدد  ةددُ قبههددُع فنتددَن تُددُس يفددُ ْدديَّ   سحَاتوُددَن سوُِِهددُ رددُ وحعدد

َاهوَهددُ اِعددُ َُ  ايف لددهَ  إس عهددم اِوقدديع ايفزيهددَ  ِكددلِّ ْددٍكع ماددَ هَددُ ون  اِقُ ُدد ع ْس
ََ اَِّددُ} دد َاُ  رددع هدددذا اِبوددُن اُِددُ  رددَ يُخدددذ رددَ ايفخهدد قي وتددَاِاً  {سل َسرل ر وي: تظددد

 -سرددَ ادُن  دذَ اْلُِدد   عسردوالُع يعدُسيهم   ار ُُِْبدُِة سا بدد ع ساُُِظدوم ساِطُعد 

                                                                                     

َان:  (1)  [31]آل عم
َي  حوحل (2)  .(16-1/12)اِبخُ
 .[36]اهحزاب:  (3)
َة:  (4)  .[165]اِبق
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وُن اُِ حوَ  عوهلَم وتَن رُُتَ رع ركُ  َِنع وس رَُ  عَ تََْ  -َُْ إقُر  اْلج ع ْس
فهددوس ِددَن وِر عددذَ   مِددكع ْددل قددَ حقددت عهوددَن اهمدد  آيُتددَن ساُِ كددَ   خمه قُتددَنع 

 .(1)اُِذاب
ااي اوخااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
سمثدد  ِ ُدد ع رهمدد ع  ددا ون توددذاَ هَددُ: تَ لددل ون  ُمبدد  ار تُددُس  أ

ًُ فقدددد  ددددَ اتوكومح }: ۲ عِوعددددت اِعددددُ قوددددلح إلنح َاددددَُن آَْددددُهواومح َسوَْدحََددددُهواومح َسإلخح
ددَ ا ددسَتوكومح َسوَرح ددمح َسَعكل تَدَهُ َسوَزحَساجوكو دد ح ََ َح َو تَد ََِهُ َسَرَعددُال َددََُةع خَتحَكدد حَن َاَعددُ ُومو َهددُ َسجتل َُدََفدح لع اقدح

َلَل َساِهَّدَنو  َ اِهَّدَنو ْلدَأرح ٍِ  ل َسدبلوهلَنل فَدَُدَََّصود ا َحد َّ يَدأح ل َهدُ ََ اِهَّدَنل َسََسود ِلَنل َسجل د  اَل َوَحاَّ إلَِدوحكومح رل
قليَ  َ  اِحَ ُسل َلي اِحَق ح  .(2){يَدهح

َن ...هذَ  َسدِ  َيد  وعظدمو ِِودل عهده سجد ب ُمبد  اِه دَن س ع سعهده §ااي  اِك
تقددََيهُ عهدده ُمبدد  اددل ْددَُّع سعهدده اِ عوددَ اِكددَيَ سايفقددت اهاوددَع عهدده رددَ اددُن 

َنع سجهُِ   سبوهَن َسِ  َات وحا إِوَن رَ اِه َن س   . َُّْ رَ هذَ ايفذا 
َسدددِ   َانع وحدددَُِ ِبدددَن اِه دددَن س ع §َن سعالرددد  مِدددك: وتدددَن إما عودددَ  عهودددَن ورددد

ًددُ ِه ددَن  كَددَن يدوَ دد ِّتو عهوددَن ُمبْ  ع سااخددَ ُتبددَن ت عددَن ستكددُهوَنع ِس ددوس َِ عددَن فوهددُ هددَ  ِس
َن  َسِ  ع وس يَقصَنع فنتَن إن قَ  رُ هت اَ ت عَن عهه رُ ِبَن اِه َنع ِلَّ مِك عهه §س

َ  يفُ  ا عهوَن  .(3) وتَن  َُع تُ

                                 
 .(1/09)ت عس اِعَُي  (1)
 [.24]اُِْ  :  (2)
 (.1/332)ت عس اِعَُي  (3)
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َسن اِه  َا َسن اِ ددددَل ساَِدددد   عهدددده اِصدددده ات؟ سويددددَ رددددَ يدددد َا هدددد  ويددددَ رددددَ يدددد
ساهلددَقُُ عهدده  ُعددد  ااْددُُ ساهرهددُت؟ سويدددَ رددَ يضددوُ  ن ايف اسدددم اُِظومدد  ةدددُ ال 

َََّ ار تُُس؟!! رَ هذا اِكال ..  ي
اي اوببااة  

َ
ه
ُّ
 
َ
قدَ وحصددوتو اايددُت اِدد لددََّحت ْصدد ُت ردَ ِددبهم ار جددل   أ

ُ ح ا  مخعدي آيد .. فدُر تُدُس ِد ص ُت رَ ال ِبهم سبحُتَن ف جَهتو ا سعالع ْس
َيَ سايفقعدطيع ساِدذيَ يقدُته ن  َيَ ساِصدُْ َيَ سايفطه ايفُقي سا عَي ساُِ اْي سايفُطه
َِ سوههَدَنع سال  َلد الع سال ِدا سدبحُتَن ايفُُدَيَ ساِ عدُ   سبوهَن ل ًُ ادأ م َْودُن ر

ع سال ِدا اودُلَي سال اود ان  عساود اَن اِك دَ  عِا اِكدُفَ اهادوم سايفخُدَُل اِ خدَ 
َفي سايفعددددُك يَس  عاهاددددوم ع سال ِددددا ايفعدددد َحي ايفُددددرتيَ ةددددُ  عال ا،ددددُهَ ُِْعددددُ  ساِ دددد

 َيهك ن..
ُددَ هددذا اهِّددَن  ددُ ا ددا  -ْس فددنما وحب ددك ار تُددُس فددُعهم ون اُُِقبددَ  ِددك  -ويه 

َس  ْكَُّ فال تقهق.. ََ حهو وكع ِس  اجُمع عهوك اِك نو اهَُّن فهَ يض  ساَِصََ اُِأيو
َسا   ااااي او  -فأْكدددد

َ
ه
ُّ
 
َ
ددددالِ ايفعددددهمي حبددددبهم ر  -خااااو  أ سددددوح ظ ار ْالِتددددُ ْس

َعَن..  عسارُودُ م ِدَن عتُُس س دُعُهم ََ  يَدُ}: ۲ستطبدوقهم ِكد وَيدَُّهدُ اَّدذلي
ِولبدُّهومح َسِولبُّ تَنو وَملٍَّ  َعَهه اِح    ٍ ِليَلَنل َفَع حَو يَأح ل اِهََّنو ْلَق ح َح  َحكومح َع ََّ رل َحَت َح يَد َليَ آَرَو ا َر رل َح  مو

تل  َح َرَ  اَلللٍم َمِلَك َفضحلو اِهََّنل يدو َوسَن  ل َسبلولل اِهََّنل َساَل َ َُفو َن َِ ح ََ  وَُهل َلي وَنل َوعلزٍَّة َعَهه اِحَكُفل
عع َعهلومع  ُو َساِهََّنو َساسل َح َيَكُ ََ يوقلومود نَ  (54)َر ََ آَرَود ا اَّدذلي َُ َسِلوُّكومو اِهَّدَنو َسََسود ِوَنو َساَّدذلي  إل َّ

ُودد َن  ددمح ََاال تودد َن اِزََّاددَُة َسهو َح ََ آَرَودد ا فَددنلنَّ  (55)اِصَّدداَلَة َسيدو َح يَدَُدددَ لَّ اِهَّددََن َسََسودد ََِنو َساَّددذلي َسَردد
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ددددمو اِحَُددددُِلبو نَ  ددددزحَب اِهَّددددَنل هو فددددُِههم اجُهَددددُ  ددددَ عبددددَ  حددددق عبُِتددددك فأحببُددددَن  ع(1){حل
َهددم  س َتَن.. اِههددم اح ددظ ْالِتددُ سوهههددُع سايفعددهمي ِس َب اُِددُيفيع ستصدد سوههددوهم يددُ 

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار...
 الخطبة الثينية   

 ..َُ  اْلمَ ر ْس
 فُتق ا ار عبُِ ار..

اااي اوخاااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
اِ فودددَن  أ فنتَدددُ ُْدددَ ويدددُ  ْدددنمن ار رقبهددد ن عهددده ر سدددم عظدددوم يدددِز

 ا ب  ن رَ إقبُ م عهه ار جل سعال..
َليُحكو فُغَُمهُ ُوقحََب اول  َخُفلَقٍ  سك نو  ♦♦♦ إَما َهبَّتح    فَد

َل اإلحعُن فلوَهُ  ُح لح َع َلي اِعُّكو نو َرَ  َيكو نو  ♦♦♦َسالَ تَد َح  َفالَ َت
َّددد  ع ساهمدددُ تظ ددددم  كددددَ ون تدو َ  ون سدددُعُتَن سْلظُتدددَن ال َيو َرَ اُُِقدددل يوددددَ ايفددد

َرَ سقُدَن سعبُِتدَن  تُددُس ساسدَُُ يف اسدم اوددسات ادُن إتُُجدَن واد ع سقَددَوَب ردَ ار عايفد
َرضدددُن ردددَ وغهددده اهسقدددُت مثَدددًُع تظددم  وخدددَّ سقُدددك ستددد َ  ْدددي اُِبدددُِات فدددال  واوددَع س

َة يفدددُ لددده ه اَِددديب  ُدددَنع مات رددد َجُتدددَن سيُهدددَّ رَِز َفدددع ار ِ َرَ ْأيهمدددُ ي َي ايفددد  §يدددَ
دَحكومح اِحوَدد حَ  َلدُللًمُ»اِصبح اُِ دت عهده ولدحَُْن فقدُل:  دَبَح رل َح َولح ٍَ «َرد د ْود  َْكح ؟ قَدَُل َو

َحكومح اِحوَد حَ  َجَََُزةً »ُ. قََُل: : وَتَ ¢ َح تَبلَع رل ٍَ «َفَم د ْود  َْكح َح »: وَتَدُ. قَدَُل: ¢؟ قََُل َو َفَمد
ددكلوًَُ ددَحكومح اِحوَددد حَ  رلعح َُدَم رل ٍَ «َو ح د ْودد  َْكح ددَحكومح اِحوَددد حَ  »: وَتَددُ. قَددَُل: ¢؟ قَددَُل َو َِ رل َح َعددُ َفَمدد

                                 
 .[56 - 54]ايفُلَة:  (1)
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َليًضدُ ٍَ «َر دد ْود  َْكح َلٍ  إلالَّ » :§اِهَّدَنل َل ََسودد لو : وَتَددُ. فَدَقدُ¢؟ قَددَُل َو دد ََ  ل ارح ُح ددََُم َرددُ اجح
 َ َّ َجَن رعهم« ََِخَل ا ح  .(1)وخ
َك ََسوددددد لو اِهَّدددددَنل   ُحَهه ْلدددددَنل  §سعَدددددَ اِطددددد او   اِكبدددددس: َفَضدددددحل دددددَُد َحددددد َّ اسح

ع ُثوَّ قََُل:  كو ٍَ »اِضَّحل ََّ  ل يَد حٍ  َساحل َلع َرُ َهََُهو َل َّ ْلَو ََِخَل َساَّذلي تَد حعل َعع َسإلال  َحرل إلال رو
 َ َّ ََّ ا ح  .(2)« لل
ااااي اوخاااو   -فهََظدددَ  

َ
ه
ُّ
 
َ
ة  ¢اوددددإ سفدددق  ار وْددددُ ْكددددَ  -أ  َ ِهجمدددع ْددددي عدددد

ستَظوم اِ قت ِهطُع  رَ وهم رُ يَبَُّ  ععبُِاٍت   زرَ قصس جَاً ف ا  االسَُُاِ
َرَ االتُبَُ َِن  السُُالل وسقُت ايف اسم ساِطُعُت..  عِهم

َ  َُِ فوَن.فُِ ُ َرضُن ْس  ..ههم ْهَُُ 

 
 

  

                                 
 .(1728-2/013)رعهم  لحوح (1)
ار َْ زخَ سفوَن اال  سقَ ساِّق.  قُل ا وومَّ: سفوَن عبوَ ع(0826-8/274)ايفُجم اِكبس ِهط او  (2)

 .(136ال.) جممع اِزسالَ
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 فأنذرتكم نارًا تلظى..

َو رل..  اَْلمح
اددُن حددَيوًُ عددَ ا َ دد    وسددبَ  رضددهع ساْلددَي  عددَ ا َ دد  حبددَ ماتددَن تُمدد ع 
َل تُمد ع ويضدًُ ِدوُظوَم  َرَي ِوُظوَم عََهم اََِّجُُع امدُ ونَّ اْلدَيَ  عدَ اَِدُ عظوم ع ِهم

َجددددُُ ساودددد و إم قهبددددَن ِالمددددًُ رُهددددقع عَددددَهم اودددد و فوُقهدددداو  َو اِصددددُِ و ْددددي اِ َر ايفدددد
َة ََُدَنو } :ُْاخ دََبو َسيَدَحجود َن ََ ح دوَهَ  وَيدُّهودمح وَقدح ُود َن إلَسَٰ ََ ِّلدمو اِحَ سل عو َن يَدبحَُد َح ََ يَد ووسََِٰئلَك اَّذلي

َ دددم . يَُُفعددد ن.(1){َسَ َدددُفو َن َعَذاَْدددَنو إلنَّ َعدددَذاَب ََِّدددَك َادددَُن َُمحدددذوسًَا َب ردددَ   ع  اِقددد
َ ُدددَنع  َْددد  إس ار تُدددُسع سإس  َسن عهودددَن ردددَ اهعمدددُل اِصدددُْل  ايفق سيبدددذِ ن ردددُ يقدددَ

 س ُف ن عذاَْن فوجَُب ن ال رُ ي لل إس اُِذاب.
وي: هدددد  اِددددذي يَبُددددَّ ْددددَة اْلددددذَ رَددددَن  {إلنَّ َعددددَذاَب ََِّددددَك َاددددَُن َُمحددددذوسًَا} 

َجددُُ سا بدد  اِددد سلددإ ار  ددُ ساُِدد قَّ رددَ وسددبَُْنع سهددذَ اهرددَ  اِوالادد   اودد و ساِ
ََ سإما  َْي عَدََ هدَّ اهلدل سايفدُِة   ادل خدسع فمدَ َتدت ِدَن َت دت ِدَن ورد  الُ ايفق ه

ََس َحهت عََن اوسات سوحُ ت َْن اِك  .(2)خال اِقها رَهُ ت

                                 
َاُ:  (1)  [.50]اإلس
 (.461)ت عس اِعَُي  (2)

o  p 



46 
 

قَ ووَلَي   َنل َسَعَهه وورَُّلد ۴ِس ع َفَخَُو اَََُِّ َعَهه تَد حعل َنلع ا ََّ  َساَََُِّ
ُومح »َسقَددَُل َ وددمح:  كح ع ََِبَكوحددُومح َاولددسًاع َسََِضددحل ددُومح َرددُ ََوَيحددتو َلع َِدد ح ََوَيدح َل ٍَ ْلوَدد دد ددسو ُموَمَّ َساَّددذلي تَد ح

ََوَيحَت يَُ ََسو َل ارل؟ قََُل: «َقهلواًل  ََ »ع قَُِو ا: َرُ   .(1)َساَ اإلرُ  و َ «ََوَيحتو ا ََّ  َساَُِّ
دددتل اَِّدددد»  ع سَُتَُجَّ ََ ََُجدددد ِّلي ع َساِحمو ََ : ووسالددددَحتو ْلددددُِحموََُك ِّلي َّدددد وع فَدَقَُِددددتل اَِّدددَُو ع َسا ح َُو

ع  ع َسَعَجددددددددزوهومح ع َسَسددددددددَقطوهومح ُو اَِّددددددددُسل ُ ََُ َودددددددد خوهوينل إلالَّ  َح َّدددددددد و: َفَمددددددددُ  ل اَل يَدددددددد َسقََُِددددددددتل ا ح
ُو  ۲وَ  دُ َْ َح َو َحَحدمو ْلدكل َرد َل: ِلهحَجَّ ل: وَتحتل ََ حَدل َو ِليع َسقَدَُل ِلهَّدُ َح علبَدُ د رل

َوَهدُع َفَأرَّدُ اَِّدَُو  هح دَحكومح رل ٍة رل ََ د ِليع َسِلكودلِّ َساحل َح علبَدُ د ُو رل دُ َْ َح َو وَتحتل َعَذا،ل ووَعذِّبو ْلكل َرد
ُح  ََُِلددَك ََتحَُهلدددو َسيدوددزحَسَ َْد : قَدد ح قَدد ح فَدهو َهددُع فَدَُدقودد لو َرددَنو َعَهودح ََ ضوددَهُ إلَس فَدداَل ََتحَُهلدددوع فَدَوَضددعو َق

ُحرٍ   .(2)رُ ق عهوَن «َْد
إلَيَدُنل  َِّ ُْل َل ا لد َح َسدَ اعل َو اَََُِّ ِوكدم َ َعد وَحرل

َل  عيُذاَ ايف ا ََّ ََُمدلل ِلهََّجدُةل  ل اِد َساِ
ََةل.  ااخل

دَبُ ع َسَسَلدَ َهُ َََِدُع َسَعهََّمََدُ َوسح َدُ وَتَّدَنو وَتحدَذََتَُ اَِّدََُ َُدَُس َْل َح ََ حَ ل ارل تَد َب اََِّجدُةل َسرل
َهددددُ؛  َدح ددددَقه )14َفأَتحددددَذَحتوكومح تَددددًَُا تَدَهظَّدددده )}رل ْح َ دددداَلَهُ إلالَّ اهح ( اَّددددذلي َاددددذََّب 15( اَل َيصح
َل عوَمدََ  (3){َستَدَ سَّ  ْحد َل ا َدُع َعد دمح  ل ُلهحملهل َالللَكد و ِل

َح ََسود لل ارل ٭     َسَخُفَدَهدُ ايف وَتَّدَنو  §َعد

                                 
 (.13208-21/11)و َ  (2/289؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح " )لحوح (1)
َي ؛ ق عهوَنرُ (2)  .(2846-4/2186) ع سرعهم(4857-6/138) اِبخُ
 .[16 - 14]اِهول:  (3)
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وَكُللولو روَحذو َرُ  ل »: ’قََُل  لل حليَل  َك رل ََحل ًكُ َق ُّ؟ قََُل: َرُ  ََُحل وَكُللوَل  ََ رل ََح َو  
 .(1)َلحََّحَنو اْلَُالمو  «خوهلَقتل اََُِّو 

وَددددََ اَِقددد حَل فلوَهدددُ ََسوددد ِوََُ  َل §َسَواح َدددُع َعددد َدددً  َْل ََدددُع َسََ ح دددَ َقً  َعَهودح َْ دددًحُ َََِدددُع َس ؛ توصح
سٍ  َل َْكل ُحَمُنل ْح ََ »: §َل: قَدَُل ََسود لو ارل قَدُ ٭     اَِدُّ ع وَتحدَذَحتوكومو اَِّدُ ع «وَتحدَذَحتوكومو اَِّدََُ

دلو اِعُّد  ل َلد حَتَنوع َسهودَ  َعهَده » َع وَهح ََُنوع َسْسَل َح َّ َِ ح َاَُن ََجولع َاَُن  ل وَقحَصه اِعُّ  ل ْسَل
َحدددَ ل  َلَسايَدددٍ : «اِحمل وَصددد ع َاُتَدددتح »ع َس ل  َُدددتح مخَل َهوحدددَنل َحددد َّ َسقَد َلجح  ََ َو ََ  (2)«َعهَددده َعُتلقلدددَنل علَحددد َسا
. َو  َو حَ

ددَُد حَجَا  َل اسح َُ َسََِيحو َرُلَهددُ؛ فَددنلنَّ َردد ةل َعددَذا ل ََّ دد َددُ َاددَُن ِلكل َو إل َّ َلي دد َو اِكَّ تحددَذا َسَهددَذا اإلل
هلددكو فلوَهدددُع َساَل  وَ َّدددإو َعَحددد َهدددُع َسالَ يَدهح َدح َو رل َو ا فلوَهدددُ الَ َ حددد ًَ َُدددَذاْدوَهُ اَِّددََُ َخُِلددد َنو َعدددَذاْدوَهُ؛ فَد

ُلهحددمو  ع َساِ َِتح َِّ ْودد ددَجتح  ْلَي فلوَهددُ اوهََّمددُ َتضل وَُددذَّ
ع َسجوهودد ِو ايف ِو َسالَ يَدددَدحقوألو َِا َعع يَدددزح ِع روََددد َّ َِّ روََُجدد

َح َعَذاْلدَنل ُتََ  د وَُدذََّب إلَما َََجدُ َخالًلددُ رل
ع فَددنلنَّ ايف َُدَذابل ََ اِ د َُّ رل دد َْ َُدَذابل َو ددَل ْلدُووهو ِل  ل اِ مَّ

ع َفَكوحددَإ ْلددُووهو ِل فلوَهددُع  َع ددلو َعددَذاَْدَهُ َوَحدد َِحَُمل ََ اََِّجددُةلع َساَِّددَُو الَ  دد َُددَذاَب ِلَمددُ يَدَحجودد  رل اِ
َهُ َدح هلملَي رل وعح

َليََُ َسآَََُِ َسايف ََُُس َسَساِل  .(3)َوَجََُتَُ ارو تَد
َةً »اوددإ ال؟    َدد ح ونَّ قطحدد   ل َقطَددََتح   ِاَ رددَ اِزَّقُّدد» §امددُ يقدد ل اَِدديب   «ِس

َُُيلَكددددهومح  ََتح عهدددده وهددددلل اِددددَتوُ َر تدحَوُ هفحَعدددد َُّ َساَ اِرترددددذي سقددددُل حددددَي  حعددددَ  «اِدددد

                                 
ُام(ع 2511-6/42 ؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")لحوح (1) َجَن اْل  (.2/87)وخ
َجَن  (ع3659؛ لححَن اهِبُو   "لحوح اِرتغوا ساِرتهوا")لحوح (2) -37/348)و َ وخ

18398). 
َة. (3) َاهوم اْلقول َُْ ان تَُ ااخ َاَُ  إْ  رَ خطب  ِه
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َةع (1)لددحوح ددَ }: إي سار هددذا   اِددَتوُ فكوددإ   ااخدد َُددَذابو رل ُحَكددُهومو اِح َ  يَد يَددد ح
َحددُومح تدَ  ددمح َسيلقودد لو موسقودد اح َرددُ او َحجوهلهل ددَ َُتحددتل َو : ۲س ع(2){ُحَمهودد نَ فَددد حقلهلمح َسرل

ِل } َو يَدُ علبَدُ َِ َد ِّوو اِهَّدَنو ْلدَنل علبَدُ َح َُتحدُلهلمح  وهَدلع َمِلدَك  و د َل َسرل ََ اَِّدُ َح فَد حقلهلمح  وَهلع رل َ ومح رل
(  ل 41َسَولحَحُبو اِكَِّمُلل َرُ َولحَحُبو اِكَِّمُلل )}: ۲س ع(3){فَُتدَّقو نل 

وٍم ) َح 42َْسو ٍ  َس َل َلميٍ 43َِحمو ٍ  )( َس للٍّ رل َلٍِ َساَل َا  .(5()4){( اَل َُْ
دددهلمحع فطهبددد ا َونح  بَدددُ لهلمح َسيَأحسل ةل َعدددَذا للمح َسإلحح ََّ ددد ْل َح  ددد َّددد و وهدددل اَِدددَُ رل

تَدَقَُلدددََتح ِل
كدَ هوهدُت دَُد حَجبو َو ِس ََ َونل اسح د ُح ََُذابو َْد َُدَذاب } : وَ ََّإ َعَدحهومو اِ فَداَل  وَ َّدإو َعدَدحهومو اِ

ََُذاب َساَل هومح يدوَحَظَوسنَ }ع (6){مح يدوَحَصَوسنَ َساَل هو  ََ فلوَهُ الَ  وَ َّإو َعَدحهومو اِ َلي ع (0){َخُِل
ا فَدَقد ح  ًَ د َُدَذابل يَد حًردُ َساحل ََزتَد ل َجَهدََّم } :حد  وره د ا  ل خَتح لودإل اِ ََ  ل اَِّدَُ ول َسقَدَُل اَّدذلي

دد ًرددُ رل ددمح  وَ ِّددإح َعَّددُ يَد ح عودد ا َََّكو ِح َُددَذابا َوهومح َعددَذاًُْ َسيَأحًسددُ (8){ََ اِ َددُ يَزليدد وبودد تَدهومح ةل ع فَدووجل

                                 
َجَن5257 ؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")حوحل (1)  (.2585-4/076)اِرترذي  (ع وخ
 .[55]اَُِكب ت: (2)
 .[16]اِزرَ:  (3)
 .[44 - 41]اِ اقُ :  (4)
 َُْ ان سلإ اََُِ وعُمتُ ار رَهُ. ¬رَ خطب  ِهكوخ ُممَ َْ عوومي  (5)
َة: ] (6)  [.86اِبق
َة: ] (0)  [.162اِبق
 [.49غُفَ: ] (8)
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ُو }َسقدوَو  ًددُ:  ِوَعددُ عو ا َسَرددُ  ِح ِحبَدودََِّددُتل قَددُِو ا َْدهَدده قَددُِو ا فَددُ ددهوكومح ُْل ََح تَددكو تَددأحتلوكومح َوسو قَددُِو ا َوَس
ََاَللٍ  ََ إلالَّ  ل  َلي  .(1){اِحَكُفل

َحرل   ددلل َسَحددقٌّ َعهَدده اوددلِّ رودد َل اايَدد ل َرهلوًّددُع فَدوَدَحظوددََ  ل  َهَددال وَهح ََ َهددذل ٍَ َونح يَقلددَإ علَحدد
َع  ل  دد ُحددينل يَددد ح ع َساحل ع َسَرددُ يدو َُددَذابل َح خَتح لوددإل اِ دد ا رل ًَ دد ًرددُ َساحل ُحطَدد حا يَد ح ََح يدو َددُْو َنع  َل َسَلَ  و اَِّددُ

؟ ددددَّ َسالَ  وَ َّددددإو َليٍّ  ل َعددددَذاٍب الَ يَدَحَُهل َْدددد و تَأحروددددلو  ل َويِّ  خوهودددد ٍِ وََْدددد وَُذَّ
َسَِكلَدََّهددددُ اِددددَدَّ حسو ايف

َُه  ل تَدقح ليَدد ل  د ع َسَتعح َُدَذابل ددَبَُب اِ ُلظو فَدَوَجُتلداو َوسح خَتح لودٍإ َسَِد ح َادَُن قَهلددواًلع فَهلَمدَُما الَ تَددَّ
َوَهُ َعظلومع  ُل؟! فَنلنَّ اَََُِّ وَرح َعُ َُّ َل َساِ ََُملل َساِذِّاح ِ ع ُْل َيَُنل َع.اإلل َلي َْ  ع َسإلنَّ َعَذاَْدَهُ وَِلومع 

  ََ ََح َ حَو ا رل ع َس َُهومح ْو َن َر َُذَّ تدحَوُ يدو َُّ ََهُّ هومح  ل اِ ََ َو َُهومو اَّذلي َل قدوََتَُ لو اَُِّ يَدَََ وَهح
َُدددذَ  عو َن َعهَدددوحهلمح ةلوَضدددَُعَ  ل اِ َح ع فَدوَددد دددمو اتدِّبَدددُعلهلمح َ ودددمح إلالَّ َسَْدددُالً َعهَددده َسَْدددُ للمح دددمح هو َتدَّهو ع هل ابل

دوحًئُ َْ َح تَُْلٍع  َع َع ع َسالَ َرُحبو  َح َرُحبو ٍَ َ تَُْلعع َع ُحينل َح يدو ُلع َسَِ ََ اِكََّقُ : اِعََّباو فلوَمُ هومح فلوَنل رل
َل قَددُلَ } ََ اَِّددُ دد ُحً ُ رل دد َل ددهُّ تَُ فَدد هتللمح َعددَذاًُْ  ََ ُل َو َواَل ددمح ََْدَََّددُ َهدد وساَلهو ددََاهومح هل ددلٍّ  قََُِددتح ووخح ِلكو

ُحَهمو نَ  َح اَل تَد ُحإع َسَِكل ِو َسالَ  ع(2){َل َِا هلَهدُ يَددزح ع َسَعدَذابو وَهح َحَت لعو َسالَ تَدَحدزللو َل تَد ََةو اَُِّ ََا َسَح
َُدددَذابو  ِو اِ ََّ َلع َْدددلح يَدََُجددد َُدددَذاَب َردددَع  وددد لل اَهَرددد ْلَي الَ تَدددأحَِإو اِ وَُدددذَّ

ِو ايف َعدددُ ع َسَوجح يَددددَدحقوألو
ََو  َِ اَه َِا َُ َاُتو ا } :ِلوَدزح ََُذاب ةل تَُهومح َعَذاًُْ فَد حَ  اِ َح َسبلولل اِهََّنل زلِح سا َع َُّ ََ َاَ َوسا َسَل اَّذلي
َوسنَ  دد ََاومح إلالَّ َعددَذاًُْ} ع(3){يدو حعل َح تَزليدد َرددأحَساهومح َجَهددَّمو اوهََّمددُ َخبَددتح } ع(4){فَددذوسقو ا فَدهَدد

                                 
 [.57غُفَ: ] (1)
َاو:  (2)  .[38]اهع
 .[86]اَِحل:  (3)
 [.37]اَِبأ:  (4)
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ُلسًا تَددُهومح َسدد َح قَددد حٍل َسَعَمددٍلع اِهَّهوددمَّ إلتَّدد ع(1){زلِح دد َهددُ رل َل َسَرددُ قَدددَََّب إلَِودح ََ اَِّددُ دد ُودد مو ْلددَك رل ُ تَد
ََ اَِّدُ د دهلملَي رل وعح

َحتَدُ َسايف َلع اِهَّهودمَّ َوجل ََ اَِّدُ َبَُْدََُ رل َهََُ َسَوحح َليََُ َسوَهح َحتَُ َسَساِل ََْدَََّدُ }َل اِهَّهومَّ َوجل
َل )َرُ َخَهقحَت َهَذا َُْ لاًل سوبحَحَُتَك َفقل  لل اَِّدََُ 191ََُ َعدَذاَب اَِّدُ خل َح َح تود ( ََْدَََّدُ إلتَّدَك َرد

( ٍَ َح وَتحَصُ ِلملَي رل َزيدحََُنو َسَرُ ِلهظَُّ َح َوخح ِلي ِلاحلَيَدُنل َونح 192فَدَق ِليًُ يدوََُ ََُ روََُ ُح ( ََْدَََُّ إلتدَََُّ ْسَل
َح َََُِ موتو   َو ا ْلََِّكومح َف َرََُّ ََْدَََُّ فَُغح ل َل )آرل ََا َْدح َح َعَُّ َسوَِّئُتلََُ َستَدَ فدَََُّ َرَع اهح ( ََْدَََُّ 193َْدََُ سََا ِّ

 َِ َُُ و َ  اِحقلَوَُر ل إلتََّك اَل ختوحهلإو اِحمل تَدََُ َعَهه َوسوهلَك َساَل ختوحزلتَُ يَد ح َح   .(3()2){َسآتلََُ َرُ َسَع
كم.  وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار   ِس

 الخطبة الثينية  
 مَ ر...اْل

ُودددد وَ؛  َُددددَُس عبددددُِ ار َسَو لو : فَددددُتدَّقو ا اَر تَد َو دددد ُح ََّتح }وَرَّددددُ َْد َساتدَّقودددد ا اَِّددددَُ اَّدددددل ووعلدددد
 ََ َلي َُهَّكومح تدوَحَ و نَ  (131)ِلهحَكُفل ُو ا اِهَََّن َساََِّسو َل َِ  .(4){َسَو لو

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
اِددَاَ اِبُقودد  ِقددَ وْددُهَُُ اِددَتوُ ساِعددَُّ   حطُرهددُ عددَ ماددَ  أ
َل عوَمََ  عاهَْي  ْح ع قََُل: قََُل ََسو لو ٭    سعَ ماَ ايف ت سا َ  ساََُِ.. ف َّ حَي  ا
َُ ْلدُِحَم حتل َحد َّ »: §اِهََّنل  دَّ َلع جل َل إلَس اَِّدُ دلو اَِّدُ لو ا َّد ل إلَس ا َّد لع َسَوهح إلَما َلََُ َوهح

َل  َ ا َّ ل َساَُِّ ََُل َْديح َل  وح َل اَُِّ َل ا َّ ل الَ َر حَتع َسيَُ َوهح ٍِ: يَُ َوهح ِلي روََُ َْحوع ُثوَّ يدوََُ ع ُثوَّ يوذح

                                 
َاُ:  (1)  .[09]اإلس
َان:  (2)  .[194 - 191]آل عم
َة. (3) َاهوم اْلقول َُْ ان تَُ ااخ َاَُ  إْ  خمُصَ رَ خطب  ِه
َان:  (4)  [.132ع131]آل عم
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َل حوزحتًُ إلَس حوزح للمح  لو اَُِّ ِو َوهح َِا ع َسيَدزح هلمح لو ا َّ ل فَدًََحُ إلَس فَدََحل ِو وَهح َِا رُ ق  «الَ َر حَتع فَدوَدزح
  .(1)عهوَن

ََدددَّ ار تُدددُس فهَعدددَُُ يفدددُ سدددَالقوَن ردددَ  َة ةدددُ ي وهددد ال ايفددد ت ساِددد زمب سااخددد
 ََّ دددَل سجددد ََْدددُ إِودددَن خُلدددً  سمدددَ رقبهددد ن عهددده ر اسدددم عظومددد ع فُْلصدددوإ ردددَ عمل سيق

َرَن ار س ُه سلَُ رَ اهْقوُُ.. َس  رَ ح ََُع سا  ََ ساسُ  ساجُه
َ  سحعددددَ  ددددك َ  ْس َ  َِددددُ فوددددَنع سوعَددددُ عهدددده مادددد ددددُ َرضددددُن ْس فددددُِههم ْه َُددددُ 

 عبُِتك.

 
 

  

                                 
َي؛  ق عهوَنرُ (1)  .(2857-4/2189) ع سرعهم(6548-8/113) اِبخُ
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ة
ّ
 يف وصف اجلن

 التي أعدها الرمحن للمؤمنني 

َوددد َن )} :± رل َح هَدددَح اِحمو َح وَفدح دددمح  ل 1قَددد ََ هو ( اَّدددذلي
ُو َن ) ْل َو َن )2َلاَلهتللمح َخُ َل ُح ُح ل رو َل اِهَّ ََ هومح َع ََ هودمح ِلهزََّادُةل فَدُعلهو َن 3( َساَّذلي ( َساَّذلي

هلمح َح4ُ) ََ هومح ِل وَوسجل َُتدوهومح فَنلتدَّهومح 5فلظو َن )( َساَّذلي هلمح َوسح َرُ َرَهَكتح وَيح ( إلالَّ َعَهه وَزحَساجل
َو َرهو رلَي ) ِوسَن )6َغودح َُُ َئلَك هومو اِح ََاَُ َمِلَك َفأوِس َُه َس َل اْدحَُد ََرُتَُهتللمح 0( َفَم ََ هومح هل ( َساَّذلي

َلهلمح ََاعو َن ) ََ هومح َعَهه َلهَ 8َسَعهح ِوَُفلظو َن )( َساَّذلي َلاو َن )9َ اهتللمح  َئلَك هومو اِحَ ا ( 17( ووِس
َوسنَ  َس هومح فلوَهُ َخُِل َِسح َح َلاو َن اِح ل ََ َي  .(1){اَّذلي

َرَ اِصددُِ  ايف حددَ ا ددُفظ عهدده لددالتك ايفزاددَّ ايفُددَ  عددَ  عويهددُ اهمب ايفدد
َاهدُ عاِهُ  عُتك اهردي: هدذَ ا َدُت اُِظومد  اِدد ت َجك ِس سوعدَهُ ار  عاْلُفظ ِ 

َاح َوهُ فق  يبُ  عهه االتك جُهَدُ ار هوُدًُ  عفمُ ُِْك ْدَاخههُ سسدُاَهُ عِك ملاح
َهُ عرددَ وهههددُ.. فُُددُل رُددَّ توط ددل عهدده ْددَُّ رددَ وسلددُفهُ سوسلددُو  عسهُ ددُ سسددح

َن عوهههُ   َُّْل رَ اال  ار َسِ   .§ ساال  

                                 
َرَ ن:  (1)  .[11 - 1]ايف

o  p 
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ََ اِحموُدَّقوددد َن }: ۲ َّددد ل اَّددددل سوعلددد دددَ َُتحُلَهدددُ اهَتدحَهدددَُو رَّوَدددلو ا ح َلي رل جَتحددد
ََ اََُِّو  َلي ََ اتدََّق اح سَّعوقحََب اِحَكُفل َِآللمع سل لهَُّهُ تلهحَك عوقحََب اَّذلي  .(1){وواوهوَهُ 

ٍُ َغددسحل }: ۲س َح َرددُ دد ََ اِحموُدَّقودد َن فلوَهددُ وَتدحَهددَُع رل َّدد ل اَّدددل سوعلدد َروَددلو ا ح
ََح  َح ََُِبٍ  ٍَ َسوَتدحَهَُع رل َح َعَعدٍل آسل د َلْلَي َسوَتدحَهدَُع رل دُ ٍة ِلهكَّ ٍَ َِدذَّ َح مَخحد ُحموَنو َسوَتدحَهَُع رل َح َ  َُودَّ  يَدَُد

 ًُ َل َسسوقو ا َرُ َع  ل اَُِّ َح هوَ  َخُِل َح ََ ِّلمح َاَم ُح لََةع رل َح اولِّ اِوََّمََاتل َسَر روَص ًّه َسَ ومح فلوَهُ رل
َُهومح  َُُ وًمُ فَدَقطََّع وَرح  .(2){ َل

ِلواًل )} :۲س َددددُ َسموِّهَددددتح قوطو فدوَهددددُ تَددددذح ( 14َسَِاتلوَددددً  َعهَددددوحهلمح  لاَل و
َليََا ) دَ اٍب َاُتَدتح قَددَ ا َح فلضَّدٍ  َسَواح د َوسَهُ 15َسيوطَُوو َعَهوحهلمح ْل تلَوٍ  رل ََّ َح فلضَّدٍ  قَد د َليََ رل ( قَددَ ا

ًَا ) َلي َق حَن فلوَهُ َاأحًسُ َاَُن رلزَاجوهَ 16تَدقح ًَُ فلوَهُ توَعمَّه َسهحَعبلواًل 10ُ َزجنحَبلواًل )( َسيوعح ( َعودح
ًَا )18) ِوًَا َرَحوو  بحَُدهومح ِوَح َوسَن إلَما ََوَيدحَُدهومح َحعل انع خموَهَّ ََ ( َسإلَما ََوَيحَت 19( َسَيطو وو َعَهوحهلمح سلِح

ُلوًمُ َسروهحًكُ َابلسًا  .(3){َُثَّ ََوَيحَت َت
َح }: ۲س دد َاً َسِلَبُسوددهومح فلوَهددُ  ِوَهَّدد حَن فلوَهددُ رل ِودد ددَ َمَهددٍا َسِوَح َوَسددُسلََ رل

َليَع   .(4){َح
ََ ع َسحوهُّد اح َوَسدُسلََ رلدَ }: ۲س َُبدح َع َسإلسح َوٍس خوضح َعُِلوَدهومح الَوُبو سوَ

َاً  ََاًُْ َ هو  َْ  .(1){فلضٍَّ  َسَسَقُهومح ََْدُّهومح 

                                 
َعَ: (1)  .[35]اِ
 .[15]ُممَ:  (2)
 .[27 - 14]اإلتعُن:  (3)
 .[23ا: ]اْل (4)
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َن فلوَهددددُ َِشحعددددًُ َسالَ رَُّّكلئلددددَي فلوَهددددُ َعهَدددده اَهََاللددددكل الَ يَدددددََسح }: ۲س
َاً  َلي َه  .(2){َزرح

َّ َ وَتدحُومح َسوَزحَساجوكومح ُتوحبَدَوسَن )}: ۲س ِحخوهو ا ا ح ( يوطَُوو َعَهوحهلمح 07ا
َوسَن  و َسوَتدحُومح فلوَهُ َخُِل َعحيو َتدح وسو َستَدَهذُّ اهح َُهلوَنل اهح َ اٍب َسفلوَهُ َرُ َتكح َح َمَهٍا َسَواح َحٍُو رل ْلصل

ُحَمهو َن )( 01) َحُومح تَد َُ او َّ و اَّدل ووسَلادحُومو َهُ ةل َهدُ 02َستلهحَك ا ح َدح ( َِكومح فلوَهُ فَُالَه ع َاولدسَةع رل
 .(3){تَأحاوهو نَ 

َههومح َساَل َجُنٌّ }: ۲س ََّ إلتحسع قَدبدح ودحهو ََح َيطحمل ََاتو اِطََّحول  ََّ قَُلل فلوهل
ُل ََِّكوَمُ توكَ 56) َُْنل )( فَبلَأيِّ آاَل ََّ اِحَوُقو تو َساِحَمَحَجُنو 50ذِّ  .(4){( َاأَتدَّهو

َعدُنع )}: ۲س ََاتع حل ََّ َخودح َُْنل 07فلوهل ُل ََِّكوَمدُ توَكدذِّ ( فَبلدَأيِّ آاَل
 .(5){( حو َع َرقحصو ََاتع  ل اوحلَوُ ل 01)

ٍ َجَزا}: ۲س َح قدوََّةل َوعحيو ُحَهمو تَد حسع َرُ ووخح لََّ َ ومح رل َُ َاُتو ا َفاَل تَد ًُ ةل
ُحَمهو نَ   .(6){يَد

                                                                                     

تع (1) َ َ: 21ُن:]اإلل  .[06[ع ]اِ
تعُن: (2)  .[13]اإلل
َو:  (3)  [.03 - 07]اِزخ
(4)  :َ َ  .[58 - 56]اِ
(5)  :َ َ  .[02 - 07]اِ
 .[10]اِعجَة:  (6)
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ََة   َي اََُ عدَ ا َد ل ردُ َُْهوَهدُ قدُل:  ¢عَ و، ه َِّ َسد َل ار حد قُل: قدوهحََدُ: يدُ 
َانوع » َاَ ُ اَِزع  ع ست َو ساِوُق تو َِ ع سَحصبُههُ اِه بَ ع فضٍ ع سرلاَل وهُ ايفعكو َِبلََ ع مهٍا ِس

َو سال َيدد ع س هودد َح يددَخهوهُ يددَُمو سال يبددأسو ددًن ْددبُْوَنَردد هَدده اوُْددَن سال يَد ح ع ال تَدبدح َساَ  « تو
 .(1)ساِرترذي عو َ

َو »وتَن خَطا فحمَ ار سوادحًَن عهوَنع ُث قَُل:  ¢سعَ علَُبَ  َْ غزساَن  ورَُّ ُْ
تُُ يصطبُّهُ  َُ َس يبحَق رَهُ إال لوبُْ ع اصوبُْ ل اإلل ا فنن اَِتوُ قَ آَمَتتح ْلصَح ل سَسَّتح حذَّ

َِحضوددََتكومح لدُحبوهُع سإتَّ  ٍَ ال زساَل  ددُ فددُتُقه ا خبدس رددُ  ددمح رَُقلهدد َن رَهدُ إس ِا َح  عكو سََِقدد
ودأتليَّ عهودَن يد  ع  َُْدَي َسدًََ ع ِس ََهمدُ رعدسةو و َيعل ا َد ل ْودح َح رصدُ َاعيل رد موالََ َُِ ونَّ رلص

ََ اِزحُ ل   .(2)َساَ رعهم «سه  َاظلوظع رل
 ٍَ َع إس »قدددُل:  §ونَّ اَِددديب  ¢َسي عدددَ وسدددُرَ  ْدددَ زيددد والَ َهدددلح ردددَ روَكدددمِّ

َع  دو ُدزُّ سقصدَع ركل َُِتد ع تَدهح ا َ لع فننَّ ا ََ  ال خطَ  ُع هَّ َسََبِّ اِكُبد ل تد َع يَددَُألحهو س
ٍَ سدهومٍ   ٍَ   ِا ُو هوه ع سحوَهلع اوسةع سروَقُ ع   وْ وحَج ع سزسج ع حعَُ َةع تضل َِع سمَثَ س َع رطَّ

َةع سَح ح  َسن «ةع ستُم ع   َُمَهَّدٍ  عُِودٍ   وَّد ٍ سفُاه ع سخض َسد َل ار مدَ ايفكدمِّ ع قدُِ ا: يدُ 

                                 
َجَنس (ع 16/396ع لححَن اهِبُو   لحوح اَْ حبُن )لحوح (1) ع (13/417)  "ايفعََ" و َ وخ

 ساِه ظ ه َ. (ع4/602)رذي ساِرت 
 (.4/2208)م رعه لحوح (2)
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دد ا إنح ْدددُُ ار» ددُ. قدددُل:  َساَ اْددَ رُجددد َ «فقدددُل اِقدد  : إنح ْدددُُ ار «. قِ  َو  عع  ساْددد
 .(1)حبََُّن   لحوحَنل 

 ٍَ َن وهدل اُِدََول »قدُل:  §ونَّ اَِديبَّ  ¢سعَ و، سدُو َُسح دَل ا َد ل يَدرتا  إن وهح
َب ُِ َُدلل ردُ  َ  وس ايفُ َِّيَّ اََُُِْ   اهفوق رَ ايفك َُّ َن اِك اَا اِ َُسح ف َقهم امُ تَدرَتا

ََهم ُوهدُ غدسوهم قدُل: «. ْودح ُل ال يبه َسد َل ار تهدك َرَدُزلو اهتبودُ َْدهَده ساَّدذلي »قدُِ ا: يدُ 
َسهيَ  قو ا ايف ََّ َجُلع آرَ ا ُْر سل َّ ْلَوََل  َي« تَد حعل  .(2)َساَ اِبخُ

َيِّ  إن   ا َددد ل غوََفدددًُ يدودددَََ »قدددُل:  §ونَّ اَِددديبَّ  ¢سعدددَ و، رُِدددٍك اهْدددُ
َُدَم اِطُدَُ  سوفكده اِعدال ع  َح و ح َد

هُ ار يف ََّ ُ َوهُ رلَ  ُهَلهُ وَع  ُهَوهُ رَ ُْ لَوهُ ْس
 .(3)َساَ اَْ حبُن «سلهَّه ُِْهولل ساَُِس توُ ع 
َرلَ   ا َددد  وومدددً  ردددَ  إنَّ »قدددَُل:  §ونَّ اَِددديبَّ  ¢سعدددَ و، ر َسددده  ِهمددد

َرَ فوهُ وههو ن يط وو عهلوهمح فال  َة ساحٍَة جم ف     ُ   اِعمُُ سُ ن روالً ِهم َِ ِ
 .(4)َساَ رعهم «يَدَََ ُْضوهم ُْضًُ 

َة  َيدددد ددددٍََة »قددددُل:  §ونَّ اَِدددديبَّ  ¢س  لددددحوح رعددددهم عددددَ و، ه إنَّ وسََّل زورح
َةل اِقمَ ِوهَ  اِب ُل تَخلو ا َََ  عهه لو  َِّ جندمل   اِعدمُ د َْ ََ يهد تَدهومو عهده و َلع ُث اِذي َح

                                 
َجَن2195؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ اِرتغوا ساِرتهوا")َُوإ (1) ساَْ  (ع2/1448) اَْ رُج  (ع وخ

 (.16/389) حبُن
َي  لحوح (2)  (.4/119)اِبخُ
َجَن618حعََن اهِبُو   "لحوح اِرتغوا ساِرتهوا") عحعَ (3)  .(2/262)اَْ حبُن  (ع سوخ
 (.4/2182)رعهم  لحوح (4)
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ط نع سال يبصوق نع  َُ َّ و َنع سال يب ِو َنع سال َيُخل ََ مِك رَُزلو ال يَُد َُ إًَُُةع ُث همح ْ
َوهم اهِو َّة  ع سجمُرل ع -يُين: اُِِ  اِذي يُبخَ َْن-وركُ وهوم اِذهاو حوهمو ايفلعحكو ْح ع َس

َجلٍ  َاعًُ  وخالقوهم عهه َخهحقل  ٍَ عهه   لل وْوحهم آَِ  سُو ن مل  .(1)َساَ رعهم« ساح
ددعل قددٍَ    »قددُل:  §ونَّ اَِدديبَّ  ¢سعددَ وتددس  َلام وس رَ  ِقددُب قدد سل وحدد

ُل ا َددد  ا هُدددتح إس اهَ   َوًة ردددَ تعدددُ َددد ح ونَّ ارددد ا َددد  خدددسع ردددَ اِدددَتوُ سردددُ فوَهدددُع ِس
ول  ََصل ًَُِ ِس ََدهوَمُ سيفألت رُ ْوَهمُ  ( خسع رَ اَِتوُ سرُ هَُُت رُ ْودح  وهُ )يُين اومََُ

َي «فوهُ  .(2)َساَ اِبخُ
إنَّ   ا َد  ِعود قًُ يأت َ دُ اودلَّ »قدُل:  §ونَّ اَِيبَّ  ¢سعَ وتس َْ رُِك 

ِوسَن حوعًَُ سَهَُاًلع فسجُ َن  ا م فوِز َيحو اِكَّمُلل فُحو    سج هلهلم ساوُ ل هٍُ  فَُهاُّ 
ِمت َُْتُ حعًَُ سهُالً فوقِ  ن: سوتُم سار ِقدَ إس وههلوحهمح فوق ِو َن   م: سار ِقَ اِز
 ًَُ تُ حع ََ ِمت ُْ  .(3)َساَ رعهم «سهُالً  اِز

ََة  َي ِحتو ُِبُِي اِصدُْلَي قُل ار»قُل:  §ونَّ اَِيبَّ  ¢سعَ و، ه ََ : وعح
ََهسا إن َوتح سال ومنع ْسُتح سال خطََ عهه قها ََْكَ. سوقدح ع  َهمو }ْئُوم  َرُ الَ َعيح ُح َفاَل تَد

ُحَمهو نَ  َُ َاُتو ا يَد ًُ ةل ٍ َجَزا َح قدوََّةل َوعحيو  .(5)رُ ق عهوَن «(4){تَد حسع َرُ ووخح لََّ َ ومح رل

                                 
 (.4/2109)عهم ر لحوح (1)
َي  لحوح (2)  (.4/10)اِبخُ
 (.4/2108)رعهم  لحوح (3)
 .[10]اِعجَة:  (4)
َي  ؛رُ ق عهوَن (5)  .(4/2104)ع سرعهم (4/118)اِبخُ
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ٍِ »قُل:  §ونَّ اَِيبَّ  ¢سعَ لوَهوا  ََ رَدُ إما ِخَل وهلو ا َد ل ا َدَ  تدُِ
َو ون يدوَحجل  َيد ََ ار َر حعلدَاً ي ََح يدووَدقِّددلح يدُ وهدَل ا َد ل إن ِكددم عَد د َن: ردُ هود  و دد َوع فوقِ  زَاومو

َُ عَ اََُِ؟ قُل: فوككإو  م اْللَجُب  ر ازيََدََُ سيدوبَدوِّرح سج َهَُ سيَخهحَُ ا َ َ سيزححزحح
َل إِودَن سال وقَددََّ هعودَلهم  َسن إِوَن ف ار رُ وعطدُهم ار ْدوئًُ وحداَّ إِدوهمح ردَ اَِظد فوَظ

 .(1)هِبُوسلححَن ا عَساَ اإلرُ  و َ «رََنو 
َيِّ  ٍَ اوَ َي _ ونَّ ار يقد ل ههدلل ا َد ل:  ¢سعَ و، سُو _امُ   اِبخدُ

َ وَْاً » ََ ََ اول فال وسخ و عهوكم ُْ لُّ عهوكم   .(2)«وحل
ََددُ  سا َدد  ستُدد م ْددك رددَ سددخطك سرددَ اَِددَُع وقدد ل  عفددُِههم إت ددُ تعددأِك 

 ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر:
َرَيع ساِدددد ْدددُهَُُ  تهدددك َ هُ ار ِهمددد وسلدددُو يعدددسة ردددَ حبدددَ ا َددد  اِدددد وعددد

َهُ ساُِمدددددل  دددددُ إال ردددددُ ْدددددُُ ارع وال سإن  ردددددَ اِ سدددددُلل  عاِدددددَتوُ ِس رهدددددُ عدددددَ تدددددذاا
ََس رعدهم َة اِصدوُ  فودَن فقدَ  َح  ¬ ساِطُعُت اِد ت لل  ُ   هذا اِكدهَع اود َعد

َوُ ل ََسو لل اِهََّنل  ~ َو،ل َسَهَمَ  قََُل: َسَأِحتو َعُللَك َ  َح لل :§َع َاَُن َيصو  و » ع فَدَقَُِتح

                                 
َجَن  (ع1/152؛ لححَن اهِبُو   لحوح ا ُرع)لحوح (1)   (.31/266)و َسوخ
َي  لحوح (2)  (.8/114)اِبخُ
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َح  وَدََ رل ٍَ َق ُّ َواح هح َْ َح  َََو َلُللًمُ رل ََح َو ع َس َح وَفحطَََ َح َلَُ ع َسيدو حطلَو َح َّ تَدقو َل َق َح َّ تَدقو َل َق
 َْ ُحَبَُن اوهََّنوع َاَُن َيصو  و  َْ ُحَبَُنع َاَُن َيصو  و  َْ َح  َوُرلَنل رل   .(1)«ُحَبَُن إلال َقهلواللل

 
  

                                 
 (.2/811)رعهم  لحوح (1)
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 وقفه مع حديث الرؤيا الطويل

َح  دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َو َسَتعح َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح اْلَح
َح يو  لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح َو َونح اَل َسوَِّئُتل وَعحَمُِلََُع َر دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو ضحهللح َفاَل َهُ

َو َسََسو ََِنو. َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو اَل  ََ  إلَََِن إلالَّ اِهََّنو َسحح
هلمو  } ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو  .(1){نَ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي

َهُ َزسحَجَهُ } َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل سو اتدَّقو ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل يَُ وَيدَُّهُ اََُِّ
ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددُنَ  َُِو َن ْلددَنل َساهح ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح  َسَْدد َّ رل

 .(2){قلوًبَُعَهوحكومح ََ 
ا )} ًَ َلي ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح 07يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي ( يوصح

َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل  .(3){َسيَد
َو: ُح  وَرَُّ َْد

                                 
َانآل ع] (1)  [.172: م
 .[1: اَِعُُ] (2)
 [.01ع 07: هحزاب]ا (3)

o  p 
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َ  ا ََ دد ٍَ فَددنلنَّ َولح دد يو ُموَمَّ َح يل َهدد َح َدد ددََ ا ح َلي ل َادداَل و اِهَّددَنلع َسَخودح َدد ورودد َل  §ْلح ددََّ اهح َّْ َس
َل. ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاولَّ ُموح ََ  ُموح

اااي اوخاااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َ َدددُ    أ َُ إس رددد اعظ؟! ف اودددسًاع ادددم مُدددَُ إس تدددذاس؟! سادددم مُددد

ََس ايفد اعظ سوامههدُ وحُِيد  اَِديب  َتًُ اودسًا!! سردَ و !!ع فومد  وحُِيد  ِد  §سقص
َْ دَن  َوهُ ايفعهم ستأرههُ  ُتدت اِدَتوُ عهودَن سهقبدل عهده  ستدَ  عهده ردُ فدَِ  ردَ ع ¸ق

.ََ  سَ ات عم
َي َو  (1)سرددَ هددذَ اهحُِيدد  اُِظومدد  رددُ جددُُ   لددحوح اِبخددُ ْحدد عددَ َْسوددََةو 

َوٍب  َحدد ددَحُْلَنل:  §َل: َاددَُن ََسودد لو اِهَّددَنل ع قَددُ~جو َلح ولددَو َونح يَدقودد َل هل َهددلح ََوََ » لَّددُ يوكح
يَُ َح َوهح َحكومح رل َع رل اةٍ قََُل: « َوَح ََ ع َسإلتََّنو قََُل َماَت َغ َُ اِهََّنو َونح يَدقوألَّ ُ َْ َح  : فَدوَدقوألُّ َعَهوحَنل َر

ع َسإلتدَّهوَمُ» َه َ آتلَوُنل َُهوَمُع  إلتََّنو وَتَُول اِهَّودح ع َسإلوِّ اتحطََهقحتو َر ع َسإلتدَّهوَمُ قَُالَ  ل اتحطَهلقح َُوَُول اْدحَُد
ََةل  ِصَّخح ٍََةع َسإلَما هوَ  يَدهح لي ُْل ٍعع َسإلَما آَخَو قَُللمع َعَهوحَنل ْلَصخح ََُ َعَهه ََجوٍل روضحَطجل َسإلتَُّ وَتَدودح

َنل فَدَوودحَهغو ََوحَسَنو  ََوحسل مب -ع ِل َو -يُين يك َو اَْلَجَو َهُ هوََُ -س هذا ايفضطجع  ُ  ََ هح ََ  فَدَوَُ
َاِ وتَن ِفَُن رَ عه  إس وس ل  - عو إلَِوحَنل َح َّ  (2) -سايف َوع َفالَ يَدَحجل فَدَوُحَبعو اَْلَجََ فَدَوأحخوذو

ََُل ايفََََّة اهو  وحَل َرُ فَد َُلو ْلَنل رل ُو ِو َعَهوحَنل فَدوَد ح حَّ ََوحسوَنو َاَمُ َاَُنع ُثوَّ يَد قدوهحدتو قَدَُل: " « سَس َيصل
ددبحَحَُن اِهَّددَنل َرددُ َهددَذانل  : َ وَمددُ: سو ََددُ" قَددَُل: " اتحطَهلددقل اتحطَهلددقح ؟ " قَددَُل: " قَددُالَ  ل ع فَُتحطََهقح

ٍَع َسإلَما هوَ  يَأح ل  َلي َح َح َوع َسإلَما آَخَو قَُللمع َعَهوحَنل ْلَكهُّ ٍب رل َُدهحٍق ِلَقَ ُ ََُ َعَهه ََجوٍل روعح  َفأَتَدودح
َو  َقَنو إلَس قَدَ ُ َح ْل َو  ْل هلَنل فَدووَكَح قََّّح َسجح ْل  ََ وي يقطُدَن ْدًقُع ساِكدَ  جُتدا اِ دمع  - َوَح

                                 
َي  لحوح (1)  (.0740-9/44)اِبخُ
 (.461ع ال12اِ ُح )َ (2)
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َيَ فوَخهَن   ْقَن فوكقَن ح  يبهغ ق َُ  َساي  ج َو ع (1)-س   َََو إلَس قَدَ ُ َََنو ع َسَرَحخل َسَعودح
َو  ٍُ: فَدَوكوقُّ  قََُل: -ع إلَس قَدَ ُ ْو  َََجُ َُ قََُل َو َل »" قََُل:  - َسَوةَّ ُثوَّ يَدََُح َّلو إلَس ا َُتلال ااَخ

دحَّ َمِلدَك  َح َمِلدَك ا َُتلدال َحد َّ َيصل د دَوغو رل ع َفَمُ يَد ح َُتلال اَهسَّلل ََُل ُْل ح وحَل َرُ فَد َُلو ْلَنل رل فَدوَد ح
َدددَََّة 

َُدددَل ايف وحدددَل َردددُ فَد َُدددلو رل ُوددد ِو َعَهوحدددَنل فَدوَد ح : « اهوسَس ا َُتلددداو َاَمدددُ َادددَُنع ُثوَّ يَد قَدددَُل: " قدوهحدددتو
: سوبحَحَُن اِهَّدَنل َردُ َهدَذانل  وحدلل ع اتحطَهلدقل اتحطَهلدقح ؟ " قَدَُل: " قَدُاَل  ل ََدُ َعهَده رل ََدُع َفأَتَدودح فَُتحطََهقح

او وَتََّنو َاَُن يَدقو لو قََُل:  - اُِدَُّّ َل  َُ ع َسَولحَ اتع  -َفَأححعل ََُ »" قََُل:  فَنلَما فلوَنل َِ ُح فلوَنلع فَُ ََّه
ع فَدنلَما وَتَدُهومح َمِلدَك  دَدحهومح دَ َل رل َح َوسح د ُع عوََاةعع َسإلَما هودمح يَدأحتلوهلمح َ َداع رل َلَجُلع َستلَعُ فَنلَما فلوَنل 

دد حا ََ ََ ح َيدَ "  - اِهََّهداو  َسايدد  ج َجدد اع فددنما س   َت ُدد ا حد  اددُِسا ون   ددت ا فددنما اقرْت
َجُدد ا ددت " "ع سعَددَ و ددَ " فددنما وسقددَت " ْددَل مخددَت  قدوهحددتو قَددَُل: "  - (2)" اقرْت

ُل؟ َواَل :  َ وَمُ: َرُ َه ٍَ وَ »" قََُل:  اتحطَهلقل اتحطَهلقح " قََُل: " قَُالَ  ل ََُ َعَهه تَدَه ََُع َفأَتَدودح اتحطََهقح
َبحوع  - َل ََجولع َسُْلحع َيعح ع َسإلَما  ل اَِدََّه ََّ ل بحتو وَتََّنو َاَُن يَدقو لو َو حَََ رلوحلل اِ َسإلَما َعَهه َحعل

دَبحوع ُثوَّ  دَبحو َردُ َيعح دُْلحو َيعح َجدًََُة َاولدسًَةع َسإلَما َمِلدَك اِعَّ َو حل ََ َح َهََع علَحد َل ََجولع َق َْ ِّ اَِدََّه
َو وي ي ُح فَدودوهحقلموَنو َحَجًَا فَدوَدَحطَهلقو  ََُو ََِنو فَُ َو اْللَجَََُةع فَدوَد ح ََ َح َهََع علَح يَأح ل َمِلَك اَّذلي َق

َو َفَأِحَقَمَنو َحَجًَايَ  َََُ ََِنو فَُ عو إلَِوحَنل اوهََّمُ َََجَع إلَِوحَنل فَد َبحوع ُثوَّ يَدَحجل قََُل: " قدوهحتو َ وَمدُ: َردُ « عح
: اتحطَهلقل اتحطَهلقح " قََُل:  ؟ " قََُل: " قَُالَ  ل َليَنل ايفََحآةلع  »َهَذانل ََُ َعَهه ََجوٍل َا ََُع َفأَتَدودح فَُتحطََهقح

َحآًة َاَأاحََ  داًل َرد ٍُ ََجو َُه  ع -وي قبدوح ايفَظدَ  -َل َردُ وَتحدَت ََا د دَهُ َسَيعح َِوكُّ َو تَدَُع  ََ َسإلَما علَحد
َ َددُ : قَددَُل: " قَددُالَ  ل قَددَُل: " قدوهحددتو َ وَمددُ: َرددُ َهددَذا؟ " «  -وي َِاهددُ سي قددَهُ  - َح ح

                                 
 (.462ع ال12اِ ُح )َ (1)
 (.462ع ال12اِ ُح )َ (2)
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 ََ ََُ َعَهه ََسح ََُع َفأَتَدودح ع فَُتحطََهقح َ اتحطَهلقل اتحطَهلقح ع َسإلَما َْدديح َح اودلِّ َِد حنل اََِّْلودعل ُحَُمٍَّ ع فلوَهُ رل ٍ  رو
َح  ُلع َسإلَما َح حَل اََِّجولل رل َََ ََوحَسَنو  و اًل  ل اِعََّمُ ِو َو ََ ل ََجولع َ  ليلعع الَ َوَاُ ََيل اََِّسح َ هح

اٍن ََوَيدحدُدوهومح قَد ُّ " قَدَُل: " قدوهحدتو َ وَمددُ: َردُ َهد ََ َل سلِحد وَد َواَلُل؟ " َواح : قَدَُل: " قَددُالَ  ل َذا َردُ َهد
ددً  قَدد ُّ َوعحظَددَم »" قَددَُل:  اتحطَهلددقل اتحطَهلددقح  ََ ََ ََسح ََح َو ددٍ  َعظلوَمددٍ ع  ََ ََددُ إلَس ََسح ََددُ فَُتدحَُدَهودح فَُتحطََهقح

 ََ َع َهُ َسالَ َوحح َدح َحَ  فلوَهُ " قََُل:  «رل : ا ََُ فلوَهُع فَُ»قََُل: " قَُالَ  ل َحتَدَقودح َليٍََ  فَُ ََُ إلَس َر تدحَُدَهودح
َخهحَََُهُع فدَ  ََ ََُ فَد وُلَح َََُِ َف َُحح َُد ح ََليََ ل فَُسح

ََُ ََُْب ايف ل فلضٍَّ ع َفأَتَدودح ل َمَهٍا َسَُِبل َُدَهقَُّتَُ َربحَلوٍَّ  ْلَهُبل
َْطحَع َاأَقدحَبحل َرُ ٍُع َس َل َرُ وَتحَت ََا َع َح َخهحقلهلمح َاَأحح َْطحَع رل َلَجُلع  ٍُ  فلوَهُ  قََُل: " « وَتحَت ََا

َل "  ُودد ا  ل َمِلددَك اَِدََّهدد : امحَهبودد ا فَدَق َو : »قَددُلَ قَددُالَ َ وددمح َُ َلي َاددَأنَّ َرددُ ددرَتل ع َ حدد ُح َسإلَما تَدَهددَع رو
ددرو  ل اِبَدوَددُ ل  َحح

فَددَذَهبو ا  -هدد  اِهددُب اوددُِأل عددَ ايفددُُ حهدد ا اددُن وس حُرضددُ  -ايف
ُودد ا إلَِ  ُودد ا فلوددَنلع ُثوَّ َََج َل لودد ََةٍ فَدَ قَد َعدد ع َفَصددَُوسا  ل َوحح دد ُو َعددَدحهومح َح َمَهددَا َمِلددَك اِعُّ ََددُ قَدد « ودح

ٍن َسَهَذاَ  َرَحزلِوَك " قََُل:  َح َل َجَّ و َع : َهذل َع »قََُل: " قَُالَ  ل ا فَنلَما َقصح ًَ ُو َفَعَمُ ََْصَلي لو
ُل  ََُْدددد ل اِبَدوحَضددددُ وحددددلو اََِّْ َِة ِسن وي اِعددددحُْ  اِبوضددددُُع سيقددددُل ِكددددل سدددد -« رل حُْ  رَ دددد

َُْْد  اِعدحُْ  اِدد َادا ُْضدهُ عهده  اِعحُب ِس  َ تكَ ْوضُُع سقدُل اوطدُ،: اِ
َََ  اِهََّنو فلوكوَمُ َمََاول قََُل: " قَُالَ  ل  (1)-ُْر  : َهَذاَ  َرَحزلِوَك " قََُل: " قدوهحتو َ وَمُ: َُْ

َِاخل  ِحخوهَدَنوع قَدُاَل: وَرَّددُ ااَن فَداَلع َسوَتحددَت  َح ََوَيحدتو روَحددذو  هَدَنو " قَددَُل:َفَأ " قدوهحدتو َ وَمددُ: فَدنلوِّ قَدد
؟ "  هَد ل َعَجبًددُع َفَمددُ َهددَذا اَّددذلي ََوَيحددتو :اِهَّودح ددلو  قَدَُل: " قَددُالَ  ل وَ ع وَرَّددُ اََِّجو وََرددُ إلتَّددُ َسددَوخح ل

َلع فَنلتََّنو  َْلَج َل اَهسَّلو اَّذلي وَتَدوحَت َعَهوحَنل يدوودحَهغو ََوحسوَنو ُْل َحفوضوَنو َسيَدََُ و َع اََِّجولو يَأحخوذو اِقوَحآَن فَدوَد
َوَو إلَس  د َوع َسَرَحخل قوَنو إلَس قَدَ دُ َح د ْل َو  د َْ َ لع َسوَرَُّ اََِّجودلو اَّدذلي وَتَدوحدَت َعَهوحدَنلع يوَكَح ُوْ  َكح

 اِصَّاَلةل ايف

                                 
 (.464ع ال12اِ ُح )َ (1)
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َح َْدوحُل  َوس رل ُح َوع فَنلتََّنو اََِّجولو يَد َوَنو إلَس قَدَ ُ َوع َسَعودح هوغو اافََُ ع َسوَرَُّ قَدَ ُ ََْ  تَدبدح ذلبو اَِكذح َنلع فَدَوكح
ع َسوَرَُّ اِ ُل اُِدَُّّ َلع فَنلتدَّهومو اِزُّتَُةو َساِزََّساول ََ  ل رلوحلل ْلََُ ََاةو اَّذلي ُو ُو اِ ََّجولو اَّذلي اََِِّجُلو َساَِِّعُ

 ََ َل َسيدوهحَقدمو اَْلَجد دَبحو  ل اَِدََّهد َدَحآةلع وَتَدوحَت َعَهوحدَنل َيعح
َليدَنو ايف ع فَنلتَّدَنو آالدلو اََِِّْدُع َسوَرَّدُ اََِّجودلو اَِك

َ َدُع فَنلتَّدَنو َرُِلدكع َخدُزلنو َجَهدََّمع َسوَرَّدُ اََِّجودلو اِطَّ ليدلو  َُه َح ح د َِوكَُّهُ َسَيعح َل  ََ اَُِّ اَّذلي علَح
ََاهلومو  ََ ل فَنلتََّنو إلْدح ِود ٍِ َردَُت َعهَده ع َسوَرَُّ اِ لِح §اَّذلي  ل اََِّسح َِدَنو َفكودلُّ َر ح ََ َح ح انو اَّذلي ََ

َلالَي؟ فَدَقَُل ََسو لو اِهََّنل  وكح
ِو ايف هلملَي: يَُ ََسو َل اِهََّنلع َسَوسحاَل وعح

ُحرو ايف ََةل " قََُل: فَدَقَُل َْد اِ لطح
َدحهو : »§ َْطحَع رل ََ َاُتو ا  َلالَيع َسوَرَُّ اَِق ح و اَّذلي وكح

ِو ايف َْطحَع قَبلوًحُع فَنلتدَّهومح َسوَسحاَل مح َحَعًَُ َس
ًُ َسآَخََ َسوًِّئُع جَتََُسَز اِهََّنو َعَدحهومح   «.قَد ح ع َخَهطو ا َعَماًل َلُْلل

كم رَ ال  تعأل ار ون يعُُمهَُ ْطُعَُن ِس ظَُ حب ظَن.. سوسُُ َ ار   ِس
 متا.

 الخطبة الثينية  
اي اوخاو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َهيدُ اه أ َسي عدَ اِكدُفَُّ ردَ ايفُهد   ون   دَن  ¬تبودُُ حدقع  قِ 

َسيَُ عَ اَْ عبُس  َهيُ اهتبوُُ سحَّع قُل: سقَ  َهيدُ اهتبودُُ  ~يق ل: " وتَن قدُل: 
ََ قددددُل يددددُ وْددددت افُددددل رددددُ  ََ   ايفَددددُ  وو ومحبددددك فددددُتظَ رددددُما تدددد سحددددَّ ستددددال: إو و

َرَ  .(1)ت
ي اوخو   وهذا 

َ
ه
ُّ
 
َ
 هُ: ُهَُ تُأرل َْة عقْ   هذَ اِكبُلَ ساِد رَ أ

 وساًل: اَِ   عَ اِصالة ايفكُْ   سمِك يفَ اعُُِ وس تعُهل.

                                 
 .(583ع ال6اُِمهوَ )َ (1)
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يدددُ ار ويهَدددأ  دددذا ايفُخهدددإ عدددَ اِصدددالة عدددوشع سهددد  يعدددمع هدددذا اْلدددَي  ون 
ََوحسوددَنو   دحَّ  دعو إلَِوحدَنل َحدد َّ َيصل ََوحسودَنو فَددالَ يَدَحجل مب  ََ فووكد اَِدُلم عدَ اِصددالة يوهدَ  عهودَن ْصددخ

ُو ِو َعَهوح  َدَََّة اهوسَس.. تعدأل ار اُُِفود  ستأردل َاَمُ َاَُنع ُثوَّ يَد
َُدَل ايف وحَل َردُ فَد َُلو ْلَنل رل َنل فَدوَد ح

وخددَّ   اْلددَي  قددُل يَددُ ع فكوددإ ةددَ يُعددُهل فوهددُ سهدد  غددس تددُلم!! ساتظددَ ستأرددل 
َان!! َ  اُِمل ُِْق َ  اِصالة ست  اُِالز  ْي ت

 الل.اُتوًُ: اِكذب ساإلُْعُت خص لًُ   زرََُ هذا رع سسُلل اُِ  
َسددُِ  تددذاَ رددُ  َسددل وي  فُِكذْدد  تبهددغ اافددُ    ادد او سْلظددُت.. قبددل ون ت

َوددَنو إلَس  §َآَ اَِدديب  َوع َسَعودح َوَو إلَس قَدَ ددُ دد َوع َسَرَحخل قوَنو إلَس قَدَ ددُ َح دد ْل َو  دد َْ َجددل اِددذي يوَكَح   اِ
َْدد َ  ددذلبو اَِكذح َح َْدوحُلددَنلع فَدَوكح دد َوس رل ُحدد َوع قددُل: فَنلتَّددَنو اََِّجوددلو يَد هوددغو اافَددَُ .. حقددًُ إن َ  قَدَ ددُ تَدبدح

يدددددََِ هدددددذا ايفَظدددددَ ولدددددحُب اِكدددددذب ساالفدددددرتاُ سااخدددددذيَ ُْإلْدددددُعُت فبدددددُر ردددددُما 
عهم!  سِس

 .اُِوًُ: اِزتُ سايفُعُههي ِه ل ل إِوَن
َلَجدددُلع  دددَ اتع س فلودددَنل  َددد ع َسَولح َوس تَددد َع س َُِ يُِدددَن ردددَ ركدددهَ يق دددإ رَدددَن ْدددَُ اِددد

ََاةعع يَدددددأحتلوهلمح َ َددددد ُع عوددددد ددددد حا َستلَعدددددُ ََ ََ ح ع فَدددددنلَما وَتَدددددُهومح َمِلدددددَك اِهََّهددددداو  دددددَدحهومح دددددَ َل رل َح َوسح ددددد اع رل
 َُ َرُت سْسد َ  رَ إ ال  اِبصَ   ا  َج ن..اَُُْ عَ ال رُ يَع  إس هذا ا  ال 

ََُْ عبوُ. َرهُ   اَُُُِ ساُِزلع ساالخُالِع ف ار رُ ح
.َُْ  َاًُُْ: واه  اِ

َن... هدذَ ايفُصدو  اُْهوَدُ  دُ اِبُحو ن عَ ايفُل ح  ِس  ادُن ح َسدِ  َْدًُ ر ِس
  اوس رَ رُُرالتَُ اِبَكو .. يُ رَ تعُههت  ذا ايفُل اِعدحت ْدأي حجد  اُتدت 
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َل اه َ ْبوَن اَِ  ي َُ ِصُحبَن فَُ فَدودوهحقلموَنو  َجل  ل اَِدََّه وفال ختكه ون تك ن مِك اِ
عو إلَِ  َبحوع ُثوَّ يَدَحجل ًَا فَدوَدَحطَهلقو َيعح ًَا..َحَج َو َفَأِحَقَمَنو َحَج َََُ ََِنو فَُ  وحَنل اوهََّمُ َََجَع إلَِوحَنل فَد

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َِ  أ د  َ يد َت رَهدُ ِس سإن  ذَ اِكبُلَ آيُت سوحُِي  اوسة حذ

 إال هذا ِك ه عُفُتُ ار سإيُام.
 سرَ ف الَ اْلَي :

َاهوم  َعُي  إْ  إس ي   اَِيَ. ’ون اهسالِ اِصَُُ   ا َ    
َهآهددددم  §سرددددَ اِ  الددددَ: قددددَحب اَِدددديب  رددددَ لددددحَُُْنع إم اددددُن يعددددأ م عددددَ 

َ دد  ار سفضددهَن ونح جتددُسز عددَ وتددُس خهطدد ا عمددالً لددُْلًُ سآخددَ  سيُ هددُ  ددمع س سددُ  
 .(1)سوئًُ 

 عبيد هللا  
ََ آَرَود ا َلدهُّ ا } ِّ يَُوَيدَُّهدُ اَّدذلي َعَهوحدَنل َسَسدهِّمو ا إلنَّ اِهَََّن َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعهَده اَِّديبل

هلوًمُ  .(2){َتعح

 
 

  

                                 
َهيُ ْلعُ  ا  يَ ْ (1) َو.اِ ُلَتُن رعُ ُِة رَ رقُل: حَي  اِ  ُص
 .[56]اهحزاب:  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





60 
 

 
 

 يف طريق التفاؤل والتوكل
ٌ
 كلمات

َيدَ سي ُدل ردُ  اْلمَ ر ايفعُحق ِهحمَ ساِوَُُع ِدَن اوهدق ساهردَع ِكدم ردُ ي
ََع سوعد م ْدَن ردَ حدُل وهدل اِكدقُُع  ََ سوت ب إِودَن سوسدُُ  يكُُ و ََ سبحُتَن سوْك

َيك ِدددَنع ِدددَن اهْسدددُُ اْلعدددًن ساِصددد ُت اُِهدددهع  سوْدددهَ ون ال إِدددَن إال ار سحدددََ ال ْددد
َسدددل سخدددُمت اهتبودددُُ لدددهه ار سسدددهم  َن وفضدددل اِ َسدددِ  سوْدددهَ ون تبوَدددُ ُممدددَا عبدددََ س
َة اهتقودُُع ساُِدُُْي سردَ تدبُهم ْنحعدُن إس يد    َ  عهوَن سعهه آَِن سولحَُْن اِ  ُ ْس

 اَِيَ.
 : ..فأسلوكم وخ   ست عَّ ُْقَ  ار

َح يَدَّ } َليَ إلتََّنو َر عل ََ اِحموحح وعو َوجح ح فَنلنَّ اِهَََّن اَل يوضل  .(1){قل َسَيصح ل
ي هللا  

 
ي اوخو   ي

َ
ه
ُّ
 
َ
َرَ ايفُ ادل  أ َعو  اِد الَْ ون يقَ  دُ ايفد رَ اِق اعَ اِك

َن تُُس:  ًَا َاولسًا}ايفُ ُللو قِ  ََُل اِهََّنو فلوَنل َخودح وحًئُ َسَ ح َْ ََهو ا  ََُعهَٰ َون َتكح قدَ  ع تُم(2){فَد

                                 
 .[97ي سإ:  ] (1)
 [.19اَِعُُ:  ] (2)

o  p 
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ََ ردَ مِدك اِكدَُّع سد اُ  ََ اإلتعُن ْوئًُ رُع ستظهم حوُتَنع سيَُأل عوكَن ِضدج يك
َيَ سق عَن َاً سقع سه  ال ي  .واُن مِك اِكَُّ هَفًُ َ يُحقق وس ور

اااي اوبباااة - ساإلسدددال 
َ
ه
ُّ
 
َ
َسدددًُ رهمدددًُ؛ سهددد  ون يدددزََ .- أ . يُهدددم ايفعدددهم هَدددُ ِ

َعددًُع  َ  اهرددل   ت عددَن ِالمددًُ سون ال يضددوق م َهددَن ستدد   رَددَنع ْدد ا وس ِمددل ِددًُ هرددَ ا
َ .. َ يقددل ار تُددُس    َسح اُِ ددُهلع ُث تأرددل ويهددُ ايفبددُ فوجددا ون تكددوع   اِددَ س 
ََس خدساً اودساًع فقدَ يكد ن اودس    ااي  خدساً فقد  ْدل قدَ يكد ن ردَ جدَ اُ مِدك ايفكد

َا. كل ععَ يع َجُع ِس َجُع ِسكل َوق خم  اَُيُ اِكَع سإن ِكل َْة ف
  
َ
ي اوبباةأ
َ
ه
ُّ
ي هللا    

 
 ُِداع َ ي فدقع وس تدُجَع خعدَع وس لدحوحع ردَ ع ال  ي

َاب  اُع سال يُددددين ُُْتددددًُ اِقهددددق ساالَددددط ًَة سددددِ  يُددددين مِددددك وْددددَاً اَِظددددَ إس اْلوددددُة تظدددد
ساِ سُسسع ساأن اَِتوُ وغهقت وْ ا ُ   سج ههمع ساأن اْلودُة وعهَدت سدُع  اِصد َ 

َحوههمع ساددددأن وْدددد اب اهرددددل وسلددددَتع  َز  ِدددد َجددددُُ وق هددددتع سرصددددَُِ اِدددد َسب اِ ِس
قطُددددتع الع إن ايفعددددهم ُْزَيُددددَنع ست اهددددَن عهدددده ارع ست ُهِلددددَن يُُهددددا عهدددده اِصددددُُبع 
ََ اهحدددَاِع فدددنما وق دددل ْدددُب فدددُهْ اب رُُدددَِةع سإما تُدددذَ جمدددُل فُ،دددُالت  سيصدددُ

ٍَ ْي  وُهتُ رَحع اوسة.. َيا سَوبَّ ُم ََ ق  رَُ ع ع ساِ 
؟ قَدَُل:  §اَِيب اِ أل ه  امُ ع   عََن  اَِكهلَمد و اِصَّدُْلَل و »يفُ سدأل َردُ اَِ دأحلو

َواومح  ُوَهُ َوَح َم  .(1)«َيعح

                                 
َي )رُ ق عهوَن (1)  (.4/1045(ع سرعهم )5/2101ع اِبخُ
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.. سفوددددَن "سيُجبددددين اِ ددددأل: اِكهمدددد  اْلعددددَ  ساِكهمدددد  ¢س  حددددَي  وتددددس 
 .(1)اِطوب "

َاح قهدددا اإلتعدددُن سإحعدددُتَن اِظدددَع ست قدددع اودددس ةدددُ يعدددمَُن ردددَ  إماً هددد  اتكددد
 .(2)"طوَّااِكهم اِصُنع وس اْلعَ وس اِ

ََحو اح }سه  ََ اِطَّسة اِد هَّ اُِكُه ...  َُلَنل فَبلَذِلَك فَدهحوَد ح قولح ْلَ ضحلل اِه َنل َسْلََ ح
ُو نَ  َع  َُِّّ َ حَم َحرلَليَ } ع(3){هوَ  َخودح ع (4){َساَل هتَلَو ا َساَل َُتحَزتو ا َسوَتُومو اَهعحَه حَن إلن اوَُوم رُّ

ِددَتوُ ُْيفصددُلا جنددَ االتقددالب   حددُل اُِ ددُهلع ساُِ اددل يددُ ار ْددل حدد  رددع  ددال  ا
ُح ستدددَ  عظدددوم  دددمح }عهددده ار إس لدددب ُوددد اح َِكو َح َهَ ََ قَدددَُل َ ودددمو اَِّدددُسو إلنَّ اَِّدددَُس قَددد اَّدددذلي

ُحَم اِح َالولو ) بدوََُ اِه َنو َستل َِهومح إلَيَُتًُ َسقَُِو اح َحعح َك حهومح فَدزَا ََ اِه َنل ( فَُتَقَهبو اح ْل 103فَُخح ُحَمٍ  رِّ َل
ٍل َعظلومٍ  َ اَن اِه َنل َساِه َنو موس َفضح َح َل ُو اح  هومح سو ُع َساتدَّبَد ََّح ََيحَععح ََ ع (5){َسَفضحٍل  َة وخ ُبُ ْس

َاَ ار  مي اَ رُ ُلالً ِالمدًُ.. ¸ي َآن اِك دًَا )}  اِق َل يوعح د ُوعح ( إلنَّ َردَع 5فَدنلنَّ َردَع اِح
ًَا َل يوعح ُوعح  .(6){اِح

                                 
 (.4/1046رعهم ) حوحل (1)
َة اَُِوم ) (2) َفُت ْبح   ُ رَكَ  ع  اِكبك  (ع 3/1746ر س ع  تظ سقَ هُت ِ. فضهوَن ع

َي ُت عَة اههُ تََس ح ل هذَ ايفُُو.  تُ
 .[58 ي تس:] (3)
َان:  (4)  [139]آل عم
َان:  (5)  .[104 – 103]آل عم
 [.6 – 5]اِكَح:  (6)
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َْود ع َِس اِبدُحو ن فوهدُ رُدَالت  س   َة ْنحدََ ا ُرُدُت اُِ َاس  رَكد  ِ
َة اِصددح  ِهَعددُُ (  َاسدد  ) ربددُِ َسو اِصددحو   ايفزرَدد  ْددي ايفكددَُاُت   ِ اِ فددُة ساِظدد

َهَ ْدي  َوة تدرتساح وعمدُ عدُ  سواودَع رَدذ عدُ   57ساِد تُبُت واوَ رَ رُل  وِدإ ارد
% ِه فدُة هي 14ل وقدل احُمدُالً ْ اقدع   ساُتت اَِعُُ اِدال  يُعدمَ ُُِْ دُه 1994

َتددً  ُْيفُكددُلمُت.. سوقددل احُمددُال َْعددب   َا  اِقهدداع 37سددبا رقُ % ِه فددُة رددَ وردد
َاسددد ... ساُتدددت ايفُ دددُلالت ادددذِك وقدددل  ُْدددَ مثدددُو سدددَ ات ردددَ ايفُُُْددد    هدددذَ اَِ
َيع وس اإلقبددددُل عهدددده تددددَخي  َُ َددددُ  اِددددَ  ساِبدددد ل اِعددددك َت دددد احُمددددُالً ِالددددُْ  ُْ

 .(1)َاِعجُل
دَن ُُِْ ادل عهده ار تُدُسع سهدُ هدَّ  سرُ وهل ايفعهم ايفُ ُللو  حوَمُ يُ َ  ت ُِه

َاَ هذا ايفًُن  بوَنو }اايُت ت سهل تُهم ون  آيُت  ع(2){َسَرَ يَدَُد َاَّلح َعَهه اِهََّنل فَدهوَ  َحعح
اُِ اددلع سوتددَن سددبحُتَن هدد  اِ اوددلع سهدد  تُددم اِ اوددل سددبحُتَنع قددَ ْهُددت حدد ا  ااَُددي 

ددَن تُددُس:  ع(3)ي آيدد سمخعدد ِولدداُّ اِحموَُددد َاِّهليَ }رَهددُ قِ  ددلح َعهَدده اِه ددَنل إلنَّ اِه ددََن   (4){فَدَُد َاَّ
َن  ِهََّنل سَالواًل }سرَهُ قِ  َن  ع(5){َستَد َاَّلح َعَهه اِهََّنل سََاَ ه ُْل فَنلَما َعَزرحَت فَدَُد َاَّلح }سرَهُ قِ 

                                 
َة ع  اِكبك . (1) َاس  رَك  ِ 
 [.3 ]اِطال : (2)
َة اَُِوم ) (3)  (.4/1388ر س ع  تظ
َان:  (4)  [.159]آل عم
 [.3]اهحزاب:  (5)
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فدع ساُِ ال ه : لدَ  االعُمدُِ عهده ع (1) {َعَهه اِه َنل  ار   اسدُجالب ايفصدُنع ِس
َةع سالهَد و اهردَ  اههدُ إِودَنع سُتقودق اإلَيدُن ْأتدَن ال يُطدَّ  ايفضَُ رَ وردَ  اِدَتوُ سااخد

 .(2)سال َيَع سال يضَ سال يَ ع س اَ
قددَ تددأل اُِهمددُُ  َسن  †ِس عهدده ون ِهُ اددل ردد ا َع سهدد  رطهدد ب   اددل ْدد

مي ر َآن اِك  ُ يهَّ:اْلوُةع سرَ َمَ تهك ايف ا َ   اِق
ََ فُ اه ا عهوَن..  إلن يََصوَحاومو اِه َنو َفالَ َغُِلدَا َِكودمح َسإلن }إما  هبُم اَِصَ ساِ 

َو نَ  رل َح َل َسَعَهه اِه َنل فَدهحَوَُد َاِّلل اِحمو َل ُح ِحكومح َفَمَ َما اَّذلي يََصوَواوم رَِّ َْد  .(3){َ حذو
َفوقددك اُِددد ال..  ََددت عددَ وعددَالك فهددوكَ  َل ح }إما وع ددد ددلح  َفَأعح هومح َستَد َاَّ َعددَدح

ِه َنل سَالوالً   .(4){َعَهه اِه َنل سََاَ ه ُْل
فَدددنلن تَدَ َّددد حاح فَدقودددلح }إما وعدددَ  عَدددك اوهدددق فُعُمدددَ عهددده اُِ ادددل عهددده ار.. 

َُظلومل  ََُحلل اِح َ اِه َنو ال إلَََِن إلالَّ هوَ  َعَهوحَنل تَد َاَّهحتو َسهوَ  ََبُّ اِح  .(5){َحعحيبل

                                 
َان:  (1)  [.159]آل عم
َجا ) (2)  (.479جُرع اُِه   ساْلكم الَْ 
َان: ] (3)  .[167آل عم
 [.81]اَِعُُ:  (4)
 [.129]اُِْ  :  (5)
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َُ ْدددَن   خضدددم اْلودددُة سزيدددُِة إما توهدددَّ عهودددك اِ  َِت االتُ ددد َآن وس ته تدددَن سو قددد
دددددمح إلَيَُتًدددددُ َسَعهَددددده ََ ِّلدددددمح }إَيُتدددددك فُسدددددََُ إس اُِ ادددددل  َِتدحهو َسإلَما توهلوَدددددتح َعهَدددددوحهلمح آيَُتودددددَنو َزا

 .(1){يَدَُد َاَّهو نَ 
إما  هبددددت اِصددددهح ساإللددددالح ْددددي قدددد ٍ ع ال تُ لددددل إس مِددددك إال ُُِْ اددددل.. 

َُهلومو  َسإلن َجََحو اح } ََحح َ َُ َستَد َاَّلح َعَهه اِه َنل إلتََّنو هوَ  اِعَّملوعو اِح  .(2){ِلهعَّهحمل فَُجح
دوبَدََُ إلالَّ َرددُ َاَُددَا }إما سلدهت ق افدل اِقضددُُ فُسدُقبههُ ُُِْ اددل..  قودل َّددَ يوصل

َو نَ  رل َح  .(3){اِه َنو َََُِ هوَ  َر حالَتَُ َسَعَهه اِه َنل فَدهحَوَُد َاَّلل اِحمو
َساتحدددلو }إما تصدددبت اهعدددَاُ حبدددُالت ايفكدددَ فُِخدددل وتدددت   وَ  اُِ ادددل.. 

َعَهوحهلمح تَدَبَأ تو ٍح إلمح قََُل ِلَق حرلَنل يَُ قَد ح ل إلن َاَُن َابدوََ َعَهوحكوم رََّقدُرلَّ َستَدذحالسلي ْل يَدُتل اِه دَنل 
ُاومح ُثوَّ  ْوَََاُ ُو اح وَرحََاومح َس ََُهه اِه َنل تَد َاَّهحتو َفَأهحل َواومح َعَهوحكومح غومًَّ  ُثوَّ اقحضو اح إلَ َّ فَد َح وَرح  الَ َيكو

َوسنل  ظل  .(4){َسالَ تَو
َجع اِكل إس ارع ستقَيَ اِكول  فوهدُ ر فد   َ ت عدك عهده   َفت ون ر إما ع

ُحَمهو نَ }فَل اُِ ال..  َُُفلٍل َعمَُّ تَد َو َستَد َاَّلح َعَهوحَنل َسَرُ َََُّك ْل َح  .(5){فَُعحبو

                                 
 [.2]اهت ُل:  (1)
 [.61 ]اهت ُل: (2)
 .[51]اُِْ  :  (3)
 [.01 ]ي تس: (4)
(5)  :  [.123]هِ 
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إما عهمت ون ار ه  اِ احَ عهه اْلقوق ع سه  ايفُِك  ذا اِك ن فال يكدَ  
 . (1){قولح هوَ  ََ،ِّ ال إلَََِن إلالَّ هوَ  َعَهوحَنل تَد َاَّهحتو َسإلَِوحَنل َرَُُبل }اتكُِك إال عهوَن 

َسَرددُ َََِددُ َوالَّ }إما اُتددت ا َايدد  ساِعددُُِة رددَ ار فُسددُقبههُ ُِْكددكَ ساُِ اددل  
ددلل تَدُدَ  َنَّ َعهَدده َرددُ آَميدحُومو تَددُ َسَعهَدده اِه ددَنل فَدهحَوَُد َاَّ دد ل ددبدوَهََُ َسَََِصح اتَُ سو ََ َح َهدد ددَل َعهَدده اِه ددَنل َسقَدد  َاَّ

 .(2){اِحموَُد َاِّهو نَ 
اَع فددال تهجددأ    َ إما ِاِددك اودد وع سخكددوت ْددأس وعددَاُ ار ساِكددوطُن ساُِدد

ََ آَرَوددد اح َسَعهَددده ََ ِّلدددمح إلتَّدددَنو َِدددوحَس َِددد}إال  إس ْدددُب ار سعهودددَن ت ادددل  دددهحطَُنع َعهَددده اَّدددذلي َنو سو
 .(3){يَدَُد َاَّهو نَ 
َِت ون يكدددددد ن ساوهددددددك ار   اددددددل حددددددُل فُمعددددددك ُُِْ اددددددل   اددددددل   إما و
ِهََّنل سَالواًل }حُل..  .(4){َستَد َاَّلح َعَهه اِهََّنل سََاَ ه ُْل

ددددك فددددُتزل   رقددددُ  اُِ اددددل.. َِسس اهعهدددده رَِز َِت يكدددد ن اِ دددد ََ }إما و اَّددددذلي
َوساح َسَعَهه ََ ِّلمح يَدَُد َاَّهو نَ   .(5){َلبَد

                                 
َعَ:  (1)  [.37]اِ
َاهوم:  (2)  [.12]إْ
 [.99 ]اَِحل: (3)
 [.3اهحزاب: ] (4)
 [.42 اَِحل:] (5)
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دلح َعهَده اِه دَنل إلنَّ }إن ْئت ون تَُل ُمبد  ار فدُتزل وسالً   رقدُ  اُِ ادل.. فَدَُد َاَّ
ِولاُّ اِحموَُد َاِّهليَ   .(1){اِه ََن 

َِت ون يك وددددك ار اددددل ْددددَُّع سُتصددددل عهدددده اددددل ْددددَُّ رددددَ خددددُِق  إما و
ددددَ  }ِددددك ايفهددددك فُهوددددك ُُِْ اددددل..اِعددددمُُ ساهَ ع سرُ ددددلح َعهَدددده اِهَّددددَنل فَدهو َسَرددددَ يَدَُد َاَّ

بوَنو   وي اُفوَن. (3) (2){َحعح
َسدددوخهُ   اَِ ددد سع فهَبدددَو  حقدددًُ ردددُ وحدددَ  اهرددد  اِوددد   إس هدددذَ ايفُدددُوع ست

َتُ سجمُمُُتَُ.  ْأت عَُ سوس
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار..

 الخطبة الثينية  
 اْلمَ ر..

اااي او 
َ
ه
ُّ
 
َ
ردددَ ا دددم ساْلدددزنع فدددُْلزن عهددده اهردددَ   §ِقدددَ اسدددُُُم اَِددديب  خاااو   أ

َااهُع سا دددم اِدددذي ِدددَِ ْعدددبا اوددد و ردددَ  َِهدددُ سال اسدددَُ ايفَُدددو  اِدددد ال َيكدددَ 
َ ساجُهددددَُِ   إلددددالح ي رددددَن سسقُددددَن  ََّ دددد ايفعددددُقبلع فوكدددد ن اُِبددددَ اْددددَ ي رددددَنع  مددددع جل

عدهه ْدَن اُِبدَ عددَ اْلَُدَع فدنن هدع اِقهدا عهده مِدك يو جددا تكمودل اهعمدُلع سيُ

                                 
َان:] (1)  [.159 آل عم
 [.3 اِطال :] (2)
َة اَُِوم  (ع315-2/313ْصُلَ مسي اُِمووز   ِطُلإ اِكُُب اُِزيز ِه سسز آُِْي ) (3) سر س ع  تظ

َو.4/1387)  (ع ُْص
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َْددددَ ورُددددَن إس ِعددددُُع فهدددد  ِدددد  رددددع  §ا ددددم ساْلددددزنع ساَِدددديب  إما ِعددددُ ْددددَعُُ وس و
االسددُُُت  ْددُرع ساِطمددع   فضددهَن عهدده ا ددَ ساالجُهددُِ   اُِحقددق ْلصدد ل رددُ يددَع  
َنع ِهُمددلع فُُِبددَ  ُهددَ  َنع ساُِخهددَّ عمددُ اددُن يددَع  َِفُددَن؛ هن اِددَعُُ رقددُ حبصددِ 

ُح رقصدََع سيعدُُوََن عهده مِدكفومُ يَ َُن   اَِيَ س  ََْن جند امدُ ع  (1)اَِتوُع سيعأل 
ُعع »: §قُل  دَّح َْ ع َسإلنح َوَلدََُْك  ُحَجدزح رل َساَل تَد َح ُْل ُل َُ ُوَكع َساسح  َ َلالح َعَهه َرُ يَدَدح ..احح

َُلَ  َُ فَد ُ َْ َو ارل َسَرُ  ََ َح قولح َق َُهحتو َاَُن َاَذا سََاَذاع َسَِكل َُحو َفاَل تَدقولح َِ ح َووِّ فَد ع فَنلنَّ َِ ح تَد ح
 .(2)«َعَمَل اِكَّوحطَُنل 

ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(3){َسَسهِّمو ا َتعح

 
  

                                 
َال سج اب. (1)  رَ فَُُس ر قع اإلسال  س
 (.2664رعهم ) لحوح (2)
 .[56]اهحزاب:  (3)
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 (1)أنني مسجد

 ..اْلمَ ر إنَّ 
رضدده حوَمددُ اددُن جساتددَن يُزا دد ن عَددَ وْ اْددَنع ساددأو ْددَن يُحددَِ عددَ عهددَ 

َعُيُددَن ستطهددَس ستَظو ددَنع يضددا  سيُعددُْق ن عهدده لدد  فَن اهسلع يُعددُْق ن اِ ضددل   
َوع سهَددُ حهقدد ع سما  َِسو عهددمع  رددَ ِاخهددَن اخاليددُ اَِحددل تكددُ ًُ سحو يدد  فهددذا يقدد

َاح اِصََس فوَنع ساوه ة ْي َيغ ا م   ساتك َو ُْ    جَُُْتَن.رصُْوحَن التَط دع َيعُ
َََن اِد جُههُ خُِص  َِن سحدََع   إتَن ايفعجَ ْوتع رَ ْو ت ار تُُس   و

َو اِهَّدَنل }فقُل سبحُتَن:  دُ قَدَُ  َعبحد ا   َسوَتَّدَنو َِمَّ ًَ عو ا َرَع اِهََّنل َوَحد َح ََ ِلهََّنل َفاَل َت َسَونَّ اِحَمَعُجل
ا ًَ ِوسا َيكو تو َن َعَهوحَنل ِلَب عو َو َاُ َح َن سهدَّ و ع(1){َي َسدِ  ُاَ إس ار تُدُسع سإس  حدا اهرد

ََيدحدَََة § َح َو،ل هو َرَي اِصددُْليع َعدد َوَحدداُّ » قَددَُل: §: َونَّ ََسودد َل ارل ¢ع سإس ايفد
ددَ اقَهُ ِل إلَس ارل َوسح ََهُع َسوَْدحَُددرو اِحددبلاَل ِل إلَس ارل َرَعددُجل َجددَن رعددهم «اِحددبلاَل ْددل إن  ع(2)وخ

                                 
 .[19ع 18]ا َ:  (1)
 (.601-1/464)رعهم  لحوح (2)

o  p 
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 ٍَ َر ََ ْوتو الِّ ر ُل ايفعج َِا َح ََّ ُحدتو اَِديب  ¢ستقَّع فقَ َوسي عَ َو،ل اِ  §قََُل: ْسَل
 .(1)«ايفعجَ ْوت ال تقَّ»يق ل: 

َتددَن اْلعددو   سايفَُ يدد : فُْلعددو   اِبَوددُن  مددل عمُ يددئَِّ ايفعددجَ سيكددُكَّ عَددَرُ هتو
َتودددَُِ:  َسسدددَن سا َدددُ }: ۲سحُجُتدددَن ايفُُهقددد  فودددَنع سايفَُ يددد  تكدددُ ُتَن ِس إل َّ

 ََ َو َرَعُجل ُحمو ََح َ حدَش إلالَّ  يَد َل َسوَقَدَُ  اِصَّداَلَة َسآتَده اِزََّادَُة َس د خل ِهََّنل َساِحوَد ح ل ااح ََ ُْل َح آَر اِهََّنل َر
 ََ َلي َُ ََ اِحموهح َئلَك َونح َيكو تو ا رل ََُعه ووِس   .(2){اِهَََّن فَد

َدُ }ُث مادَ ردَ هدم عمدَُ رعدُجَ اِه دَن فقدُل: :"¬قُل اِكوخ اِعَُي  إل َّ
َو َرعَ  ُحمو َل َسوَقََُ  اِصَّاَلةَ يَد خل ِهََّنل َساِحوَد ح ل ااح ََ ُْل َح آَر ََ اِهََّنل َر اِ اجب  سايفعُحب ع  ع(3){ُجل

ََح َ حدَش إلالَّ اِهَّدَنَ }ههههدُ  (4){َسآتَده اِزََّادُةَ }ُِْقوُ  ُِْظُهَ رَهُ ساِبُ َ  ي و (5){َس
َ  اِه َنع َس يقصَ حبقد   اِه دَن ََْنع فكإ عمُ ح اِ اجبد ع ف لد هم  قصَ خكوَُن عهه 

ُِقوُ  ُْهعمُل اِصُْل  اِد وورُّهدُ اِصدالة ساِزادُةع سخبكدو  اِه دَن اِدد  ُْإلَيُن اَُِفعع ْس
الُ عو  ددهددَّ ولددل اددل خددسع فهدد سوهههددُ اِددذيَ هددم وهههددُع  عَُ ايفعددُجَ عهدده اْلقوقدد مَّ

{ ََ َلي َُ ََ اِحموهح َئلَك َونح َيكو تو ا رل ََُعه ووِس سور دُ ردَ  عساجبد ردَ اِه دَن  {ععه}س ع(6){فَد

                                 
َجَن وْ  (1) ََ اهِبُو   اِصحوح  (6/106)تُوم   اْلهو   وخ ُ َن ُْر وهل اُِهم. (3/333)ع سما  َس
 [.18]اُِْ  :  (2)
 .[18]اُِْ  :  (3)
َة:  (4)  .[100]اِبق
 .[18]اُِْ  :  (5)
 .[18]اُِْ  :  (6)
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َرَ ُِْه ددَن سال ْددُِو   ااخددَع سال عَددََ خكددو  ِه ددَنع فهددذا ِددوس رددَ عمددَُ رعددُجَ  َ يدد
 .(1)اِه َنع سال رَ وهههُ اِذيَ هم وهههُع سإن زعم مِك ساِعَُ

َاُ ساِددَار عهدده  ددَن ْددُِبوع ساِكدد يددئَِّ ايفعددجَ سيكددُكَّ عَددَرُ يكددُُل رددَ حِ 
 ل ْدووود ٍت وَملَن اِهَّدَنو َونح تدوَحفَدَع َسيودذحَاََ } يقد ل: اَِتوُ سقت إقُر  اِصالة فوَنع سار تُدُس
َلُلل  َوسِّ َسااح ُو ِح َل  (36)فلوَهُ اْسحوَنو يوَعبِّحو ََِنو فلوَهُ ُْل َح ملاح َلَجُلع اَل تدوهحهلوهلمح جتلَََُةع َساَل َْدوحعع َع

ًردددُ ُل اِزََّادددُةل َ َدددُفو َن يَد ح َْحَصدددَُو  اِهَّدددَنل َسإلقَدددُ ل اِصَّددداَلةل َسإليَُدددُ  (30)تَدَُدَقهَّددداو فلودددَنل اِحقوهوددد بو َساهح
َددددسحل  ُو ُْل َح َيَكددددُ ددددهلَنل َساِهَّددددَنو يَدددددَحزو و َردددد َح َفضح دددد هومح رل ََ هودددد ا َسيَزليدددد ََ َرددددُ َعمل َعدددد ددددزليَدهومو اِهَّددددَنو َوحح ِلَوجح

َعُبٍ   .(2){حل
ي ُِْصددالةع تَادد ا  َوَ ق رددًُ رددَ وهددل اِعدد   حودد  تددِ  عددَ اْددَ رعددُِ  وتددَن 

الُ ردَ اِدذيَ مادَ ار   اُُْدَن ْوُعُهتمع س ض   اَل }ا إس اِصالةع فقُل عبَ ار: ه
َل اِهَّددَنل  دد َح ملاح َددََُةع َساَل َْدوحددعع َعدد ددوهلمح جتل ْددل َ تكددَ اهسدد ا  ت ددُح   ايفَيَدد     ع(3){تدوهحهل

َسي عددَ اْددَ عبددُس  §عهددََ  :   ¢ُْددَ اهمان تُظومددًُ  ددذَ اِكددُسةع امددُ  سغددَس
َجُاًل يبُُ ن رَ  فضدل ار يكدرتسن سيبوُد ن فدنما ْسُد ا اَِدَاُ ُِْصدالة وِقد ا ردُ اُت ا 

 .(4) ْأيَيهم سقُر ا إس ايفعُجَ فصه ا

                                 
 .(331)ت عس اِعَُي  (1)
(2)  :  [.38 - 36]اََِ 
(3)  :  .[30]اََِ 
 .(19/192)اِط ي ت عس  (4)
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َيق سإقُرُهم إس اِصدالةع امدُ  ۴ساُن هَيَن  تَبوَن اَُِس   اِط
َة عدَ وْودَن قدُل:  ِّ »َسي عَ رعهم ْدَ و، ْكد دتو َردَع اَِّديبل ع  §َخََجح ِلَصداَلةل اِصُّدبححل

هلَنل َفَكَُن اَل ََيو  ِصَّاَلةلع َوسح َحَََّاَنو ْلَلجح َو ُْل َِا  .(1)ِاِس َساَ وْ  «َُّ ْلََجوٍل إلالَّ تَُ
َاو رَ اِع    ٪ساُن عمل اِصحُْ   عَ  اِبوع سقت اِصالةع ْل االتص
ََس و َ عَ زيَ َْ خَُِ ا هدين قدُل:  عستَاَن ساِذهُب إس ايفعُجَ اَدُ تصدهه »ف

َو إس §رع اَِيب  َب ُث تَص  .(2)«اِع   ايفُ
َف ا  َب ُث اتصدد َاً ْددَخ ل سقددت ايفُدد َب   اهسدد ا  عصدد يُددين و ددم قطُدد ا اِضدد

.ََ َة وخ  إس س قهم ر
َت ت اْدتو رُ وقهد ع تقهدل ردَ  ََ ايفعهم ن عهده هدذا اهردَ حد   هد سهكذا ِ

 وِو  اِصالة   ايفعُجَع ستطُِا َُْ  إغالقهُ سقت اِصالة.
َتوددَُِ سايفكدد  فوددَنع سيُظددم يددئَِّ ايفعددجَ سيكددُكَّ عَددَرُ يقص ددَ وهدد ل اْلددَّ ُْ

َحددَت فلددوهلمح }وتوَددَن ْددُخه هم عددَ لددالة ا مُعدد  سهددم جساتددَن: سار تُددُس يقدد ل:  َسإلَما او
َوسا فَدهحَوكو تو   هلَحَُدهومح فَنلَما َسَج ََُك َسِحَوأحخوذوسا َوسح َدحهومح َر ا َفأََقمحَت َ ومو اِصَّاَلَة فَدهحَُدقومح  َُللَ  ع رل

َح َسََالل  َُكَ رل ََح يوَصهُّ ا فَدهحووَصهُّ ا َر  َََ  .(3){كومح َسِحَُأحتل  َُللَ  ع ووخح

                                 
")َُوإ (1) َجَن 2/44؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ و، ِاِس اِس(ع وخ َسي    ع(1264-2/21)وِْ  س

 .(39/20)ايفعََ ةََُُ عَ عبَار َْ  ه َن 
َجَنو ؛لحوح (2)  (.10753-28/288)و َ  خ
 .[172]اَِعُُ:  (3)
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َيدا  يُ ار يصه ن هُع !! ورَع سهم   حُل او و فكوإ ةَ جَاَ ْوُدَن ق
 رَ جَاَ ايفعجَ سه  آرَ ع رطمئَ ُث ال ِضَ ا مُع ؟!

ِِوددل  ف ددَّ ورددَ ار ْنقُردد  ا مُعدد    حددُل اودد و:" :¬ قددُل اْددَ ايفَددذَ
 .(1)"عهه ون مِك   حُل اهرَ وسجا

َان ايفعدجَع عدَ و،  َتُ ْدَن جدَ ُث َِوصغل إس هذا اْلَي  اِصحوح اِذي توذَّا
َة  َي َس ل ار ¢ه َطَدٍاع »قُل:  § ون  دتو َونح آرودََ حبل ََِمح َح  َل ََِق َل َّ ْلَو َساَّذلي تَد حعل

ََمََّن  ََ  ِصَّالَةلع فَدودو َطَاع ُثوَّ آروََ ُْل َلَجٍُلع فَدووحح َسع ُثوَّ ووَخُِلَإ إلَس  َو َّ اََُِّ ُع ُثوَّ آروََ ََجواًل فَدوَد
وًَدُع َوسح  َو َعَحقًدُ ْسَل د ع وَتَّدَنو  َل َوهومح ُحهَدمو َوَحد َل َِد ح يَد َل َّ ْلَو ع َساَّذلي تَد حعل  َفأوَحََِّ  َعَهوحهلمح ْدووو تَدهومح

 َُ ُلَكُ ََ اِ لع ََِكهل ل َحَعَََُديح َحَرُتَديح َيَساَ  «رل َرُتي: رُ ْي  عساَُِح : اُِظم ع(2)اِبخُ ر
 ساِظ هإ: اِظ َ.ع  ه َّ اِكُة رَ اِهحم

َسدد ل ار   َة ون  َيدد إلنَّ وَادحَقددَل َلدداَلٍة »قددُل:  §س  حددَي  آخددَ عددَ و، ه
ِوَ  ُحَهمو َن َرُ فلوهلَمُ َهَتَد ح َلع َسَِ ح يَد ُلع َسَلاَلةو اِحَ جح ُلَكُ ً اع َعَهه اِحموََُفلقلَي َلاَلةو اِح ُ َسَِ ح َحبدح

ُلددَّ  ع ُثوَّ وَتحطَهلددَق َر َِّددُسل دداًل فَدووَصددهََِّّ ُْل ِصَّدداَلةلع فَدُدوَقددَُ ع ُثوَّ آروددََ ََجو ددتو َونح آروددََ ُْل ََِمح َح  َسََِقدد
َوسَن اِصَّدداَلَةع فَددأوَحََِّ  َعهَددوحهلمح ْدووودد تَدهومح  ددَه َح َحطَددٍا إلَس قَددد حٍ  اَل َيكح دد ددَز ع رل ددمح حو َُهو َلَجددٍُل َر ْل

َل  َُِّ  .(3)َساَ رعهم «ُْل

                                 
 (.135/ 4)اهسس   (1)
َي لحوح (2)  (.644-1/131)اِبخُ
 (.651رعهم) ححول (3)
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َ  عهدده قدد   خته دد ا عددَ اِصددالة " :¬قددُل اْددَ ايفَددذَ  س  اهُمُرددَن ْددأن ِدد
َسدد ل   §ْود هتم: وْدي اِبودُن عهدده سجد ب فدَ  ا مُعد ع إم غددس جدُلز ون ِدَِّ  اِ

 .(1)"َرَ ختهإ عَ تَبع سعمُ ِوس ْ َ 
كه فنس ار ايفكُكهع وق ل ق   هذا سوسُُ َ  ار. ون  ايفعجَ ْس

 الخطبة الثينية  
 اْلمَ ر:

َان فودَنع سيعدُبَل ْكدال   َاُة اِقد يئَِّ ايفعجَ سيكُكَّ عََرُ يهجَ اِذاَ سقد
َردددًُ اُوبددد   َاُع ْدددل سيُظدددم وتوَدددَن عَدددَرُ يكددد ن اِكدددال  فودددَن ُم ددد َو ابودددع ْس ِتوددد ي لددد

 س وم .
َة  َيدد ََس اِرترددذي عددَ و، ه َسدد ل ار  ¢فقددَ  ددُومح »: §قددُل: قددُل  إلَما ََوَيدح

َو فلودَنل رَ  َح يَدَحكود ََْح اِهََّنو جتلَََُتَدَكع َسإلَما ََوَيدحدُومح َرد َح َلع فَدقو ِو ا: اَل َو َعحجل
َو  ل ايف  َح يَبلوعو َوسح يَدبحَُُ

َِّ اِهََّنو َعَهوحكَ   .(2)«ًَََُّ ع فَدقو ِو ا: اَل ََ
َس ْددَ ْدُوا عددَ وْوددَن عدَ جددََ قددُل:  َل  §تَدَهده ََسودد َل اِهَّددَنل »سعدَ عمدد َعدد

ُل  دددددََا ََ فلودددددَنل  اِكِّ َلع َسَونح تدوَحَكددددد دددددجل ََُُو َساِحبَدوحدددددعل  ل اِحَمعح ددددد ْح َ سوْددددد  ِاِس  عَساَ اِرتردددددذي «اهح
ُ   .(3)سغِس

                                 
 .(4/134)اهسس   (1)
َجَن3/321؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")لحوح (2)  .(1321-3/672)اِرترذي  (ع وخ
")لحوح (3) َجَنو( 657؛ لححَن اهِبُو   لحوح "و، ِاِس وْ  ِاِس (ع س 322-2/139)اِرترذي  خ

َس َْ ُْوا  َيق عم  .(4497-4/160)رَ غس  



82 
 

يدددئَِّ ايفعدددجَ سيكدددُكَّ عَدددَرُ يُبددد  لدددبوُن وس سددد هُُ ةحُ يُتدددَن وس يكُدددا 
َافقَن االردًُ اليهودقع سار تُدُس يقد ل:  َاتَن سر َُُللََ ا}عهه جَ د َْ َُظِّدمح  َح يدو ِهَّدَنل َمِلدَك َسَرد

َح تَدقحَ َ اِحقوهو بل  َرَّ ع(1){فَنلتدََّهُ رل َو عهه  َق  ْوضُُ! ِس  اُن ْوتع هحَهم يفُ جت  س
َتددددَن حعددددو ًُ سرَُ يددددًُ  يددددئَِّ ايفعددددجَ سيكددددُكَّ عَددددَرُ يوهمددددل َْددددَُه ستددددرت  عمُ

َحدددألل َقطَدددٍُةع َوسح » يقددد ل: §سيعُصدددَُ ْدددأ ُع ساَِددديب  ا ِلهَّدددَنلع َاَم ح ًَ دددجل َح َْددددًَن َرعح َرددد
 ََ َُ َّ ل َولح  .(2)َساَ اَْ رُج  ساَْ خزَي  سلححَن اهِبُو «ع َْدًَن ارو ََِنو َْدوحًُُ  ل ا ح

ٍَو رَهدُ..  كه فنس ار ايفكُكه! ِوعت هذَ حق قَن سَ   د َو ْس ون  ايفعج
َُ ععده ار  َساِهُ سا ُفظي عهوهُ فن ُ و هدَ اِبقد فكَ عبَار رَ عوم َُ ايفعُجَ س

ََْن  َجلع قهبَن رُهقع ُْيفعُجَ.ون يظهك    ل ع  ي   ال ل إال  هَنع فنن  رَهم 
ِّ يَُ} عبيد هللا   ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل  إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل وَيدَُّهُ اَّذلي

هلوًمُ  .(3){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 .[32]اْلا:  (1)
َجَن6120-2/1756)لححَن اهِبُو   لحوح ا ُرع؛ وحلح (2) -1/244)اَْ رُج   (ع وخ

 (.1292-2/269)ساَْ خزَي   (ع038
 .[56]اهحزاب:  (3)
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 (2أنني مسجد)
 :أخطاء بعض املصلنيمن 

 ..راْلمَ  إنَّ 
َُ  أ هااااي اوخااااو    َْدددد  عجوددددا   تصدددد ال اِعددددَ  اَِب يدددد  ْددددي حعددددَ ايفدددد مثدددد  

دَن علالتَن ف دَّ  عْدل ستدأاس مِدك عهده قب  دُ عَدَ ار تُدُس عستأاس مِك عهه رَ حِ 
َسدد ل ار  ع فَدهَددَبَس  علددالة ْألددحَُْن §يدد ٍ  رددَ اهيددُ  لددهه  ََوَ فلوَهددُ سودد َََة اِددَُّس ل فَدَقدد

ُحضوَهُع قَدَُل:  َد»َْد َدسحل إل َّ دَ اٍ  يَدأحتو َن اِصَّداَلَة ُْل دلل وَقدح َح َوجح د ََُة رل دوحطَُنوع اِحقلدََا ََدُ اِكَّ ُ َِدَبَس َعَهودح
َو َُ  َو ا اِح و عل َو ٍُع فَنلَما وَتَدوحُومو اِصَّاَلَة َفَأحح  .(1)َساَ اإلرُ  و َ؛ «سو

ٍَس  د َل َعمح ْحد َل اِهََّنل  َح َعبح ُّ خَتَهَّدَإ َعَّد :قَدُلَ  ƒس  حَي  آخَ َع  ل  §ُ اَِّديبل
َََاََددُ  ِح َحتََُهُ َفَأ ٍََة َسددُفَد ََددُ اِصَّدداَلةو  -َسدد ح َحَهَقُدح َح َو َُهحََددُ َ حَعددحو َعهَدده  -َسقَدد ََّددأوع َفَج َو تَدَُدَ  َسَمحدد

ََِ ْلددددَأعحَهه َلدددد حتلَنل:  َحجوهلََددددُع فَدََددددُ َل »َو ََ اَِّددددُ دددد َعحَقددددُبل رل ل َوسح َاالَاًددددُ« َسيحددددلع ِلألح َساَ َرددددََّتَديح  .
َياِبخ ُ(2). 

                                 
َسُِ  ِهمعََ؛ عَح(1) َجَن؛ حعََن ُمقق ا  بُ  اِ (ع 940(ع ساَِعُلَّ )15802-25/278و َ ) وخ

.ُ  سغِس
َي لحوح (2)  .(67) اِبخُ

o  p 
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ٍَس قَدُلَ   د َل َعمح ْحد َل اِهَّدَنل  َح َعبحد َساَ رعهم ْه ظ آخَ فوَن َعد ََدُ َردَع ََسود لل اِهَّدَنل  :س ُح  §َََج
َليََ ل  َح َركََّ  إلَس اِحَم َل  عرل َُصح ََ اِح َُجََّل قَد ح ع علَح ِطََّليقل تَد ٍُ ُْل َُ ََّئو ا َسهودمح  عَح َّ إلَما اوَُّ ةل فَدَُدَ 

ُو فَُتدحَُدَهودح  ععلَجُلع  ََح ََيَعََّهُ اِحَمُ َسيحدلع » :§فَدَقدَُل ََسود لو اِهَّدَنل  عََُ إلَِوحهلمح َسوَعحَقُْدوهومح تَدهو حو 
َو َُ  ُو ا اِح و بل َل َوسح َح اَُِّ َعحَقُبل رل   .(1)«ِلألح

ََيدحددَََة  َح َو،ل هو َّ  ¢س  حددَي  آخددَ َعدد َخَل  §َونَّ اَِّدديبل ََ ََ ع فَدد ددجل ََِخددَل اِحَمعح
ِّ ََجوددلع َفَصددهَّ  َُ َفَعددهََّم َعهَدده اَِّدديبل ددعح َفَصددلِّ » :فَدَقددُلَ  §هع ُثوَّ َجددُ ََح توَصددلِّ اَحجل  «ع فَنلتَّددك 

 ِّ َُ َفَعهََّم َعَهه اَِّيبل ََح » :فَدَقُلَ  §فَدَََجَع َفَصهَّه َاَمُ َلهَّهع ُثوَّ َجُ عح َفَصلِّع فَنلتَّك  اَحجل
ََُوَك ْل  :فَدَقُلَ  عَاالاًُ  «توَصلِّ  ع فَدَقدُلَ َساَّذلي َْد ينل َُهِّمح َََوع فَد َو َغودح عل قِّ ال ووحح دَت » :ُْلَح إَما قومح

ع َح اِحقودَحآنل د دََ رُدك رل ََوح َردُ تَدَوعَّ ع ُثوَّ اقدح َح ََّ ََاالُدًُع ُثوَّ  إَس اِصَّالةل َفَكبدِّ َحَادعح َحد َّ َتطحَمدئل ُثوَّ ا
َح َح َّ َتطحمَ  َلَل قَُللمًُع ُثوَّ اوسحجو َُ ُح َحَفعح َح َّ تَد ََّ َجُِلعدًُ ا َحَفعح َح َّ َتطحَمدئل َاًع ُثوَّ ا ََّ َسُجل  عئل

َُلح َمِلَك  ل َلالتلَك اوهَِّهُ  .(2)؛ رُ ق عهوَن«َسافدح
ساوإ تك ن ادذِك سهدَّ رُُهقد   ؟ايفعأِ  ِوعت يعسة - أ هي اوخو  -إماً 

َن تُُس ؟عَُِْاَ اِوُو رَ وَاُن اإلسال   دذا اِه دظ  ؛{َسوَقلومود ا اِصَّداَلةَ } :ْل إن  قِ 
َة َة رددد مي حدد ا  مخددس عكدد َان اِكدد َِ   اِقدد هُ  :سرُددًن إقُردد  اِصددالة عس إقُردد و حدددَِس
دددهُ سوَاُ دددُ سساجبُهتدددُ عهددده وامدددل سجدددَن ََس َِ رودددل هدددذا اُِأاودددَ عهددده  عسف سإال يفدددُ س

                                 
 (.241) رعهم لحوح (1)
َي )اِ ؛ ق عهوَنرُ (2)  (.390(ع سرعهم )050بخُ
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َاهوم  َُهحدددينل } :’فقدددُل  عجُدددل مِددك ردددَ ِعُلددَن ’إقُرُهددُع ْدددل إن إْدد ََبِّ اجح
َح  ُل  روقلوَم اِصَّاَلةل َسرل ِوَعُ هُ عهوهُ رقومًُ  ُمُفظًُ  :وي ؛(1){موَِّيَّدل ََْدَََُّ َستَدَقبَّلح   .(2)ْلَِس

ي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
فنما اُن اهردَ ادذِك فمدُ ْدُل ُْدر ايفصدهي هدَاَ ار ال يأْدَن  أ

ََ وخطَُه  !.ْذِك ستُك
َيضدددد  :فمددددوالً  َة عهوددددَن عهَددددُ  رددددَ يُهددددُسن   اِقوددددُ    لددددالة اِ   عرددددع اِقددددَ
َسَّ  سيصهَّ عهه َيضد  عا  عال يعدق  إال ُِدذَ عساِقوُ  َادَ ردَ وَادُن اِصدالة   اِ 
َن تُُس:  ََان ع(3){َسقو رو ا ِلهََّنل قَُتلُليَ }ِقِ  ٍ  سْلَي  علمح َل حوَصديح ع قَدَُل: َاُتَدتح ¢ْحد

 َّ دددسوع َفَعدددَأِحتو اَِّددديبل َل اِصَّددداَلةلع فَدَقدددَُل:  §،ل َْدَ اسل ََح »َعددد دددَُطلعح َلدددلِّ قَُللًمدددُع فَدددنلنح  َتعح
ََُهه َجَحاٍ  َُطلعح فَد ََح َتعح اع فَنلنح  ًَ َي «فَدَقُعل   .(4)َساَ اِبخُ

َاُة اِ ُُتدددد  سهددددَّ َاددددَ رددددَ وَاددددُن اِصددددالة ف ددددَّ  عسرددددَهم رددددَ يُعددددُهل   قدددد
َل اِصَّددُرلتل  ْحدد ََِة  َح عوبَددُ ددُ َعدد اَل َلدداَلَة قَددَُل:  §َونَّ ََسودد َل اِهَّددَنل  ¢اِصددحوحي سغِس

ََوح  ََح يَدقح َح    .(5)«ْلَ ُُتلَ ل اِحكلَُُبل ِلَم
َ  ْ ُوَن سرَهم رَ ال َاُة اِدذاَ ِاخدل اِصدالة عِ قدُل  عسال يعمع ت عَن ْق

َ  ِعدُتَن ُِْدذاَ اِ اجدا   اِصدالة ردَ ": ¬ ْوخ اإلسال  اَْ تومو   ا ون ِ

                                 
َاهوم:  (1)  .[47]إْ
 (.4/514ت عس اَْ اوس ) (2)
َة:  (3)  .[238]اِبق
َي ) حوحل (4)  (.1110اِبخُ
َي)رُ ق عهوَن (5)  (.394) (ع سرعهم056؛ اِبخُ
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َة َاُة سم هددُ رددع اِقددَ سرددَ قددُل إ ددُ تصددح َْستددَن يعددُُُبع سيعددُحا مِددك    عاِقدد
 .(1)"اِذاَ ايفعُحا

ي افدق تأروَدَن تدأري اإلردُ  فسفدع لد تَن ْد ري قبدل اتُهدُُ اإلردُ   سردَهم ردَ ال
َفددع لدد تَن  ددُ سرددَهم اُِكددس ال عرددَ اِ ُُتدد  سيكدد ل عهدده غددَس ََس  عي ساِعددَ  امددُ 

َة  وْ  َي َس ل ار  ¢ه َرُ و » :قُل §ون  ُحضو بل َعَهوحهلمح َساَل } :إلَما قََُل اإلحل َغسحل اِحَم
َح  ع (2){اِضَُِّّيَ  َ  رل ََّ ََ ََِنو َرُ تَدَق ِوَنو قَد حَل اِحَماَلللَك لع غو ل َح َساَفَق قَد ح فَدقو ِو ا: آرلَيع فَنلتََّنو َر

 .(3)«َمتحبلَنل 
ََس وْ  ِاِس  ٍَ س د َل حوجح َح َساللدلل ْحد ََوَ  :§ع قَدَُل: َادَُن ََسود لو اِهَّدَنل ¢ َع إلَما قَدد

َُ َل حَتَنو ع َسََفَ «آرليَ »قََُل:  ع{َساَل اِضَُِّّيَ }  .(4) َع  ل
َفددددع قَروددددَن واَددددُُ اِعددددجِ  وس وت ددددَن سال يعددددجَ عهدددده اهعضددددُُ  سرددددَهم رددددَ ي

 §ون اَِديب  ƒْلدَي  اْدَ عبدُس  عع ساِعجِ  عهه اهعضُُ اِعبُ  َادَاِعبُ 
َهدد لع »قددُل:  َُ ل َوعحظوددٍم َعهَدده ا َبدح ََ َعهَدده َسددبدح ددجو ددَحتو َونح َوسح َل َعهَدده وَتح لدد-وورل َل ددََُ ْلوَدد َْ  -َنل َسَو

 ََ َُ ل َسالَ َتكح لَت اِودَِّوَُب َساِكَّ َريح ََ لع َسَو حََاول اَِق َبَُديح َل َساَُِّاح يح ََ  .(5)رُ ق عهوَن «َساَِو

                                 
َي   (1)  (.43ال: )خمُصَ اِ َُُس ايفص
 .[0]اِ ُُت :  (2)
َي ) حوحل (3)  (.082اِبخُ
")حوحل (4) َجَن وْ  ِاِس )932؛ لححَن اهِبُو   "لحوح و، ِاِس .932(ع وخ  (ع سغَس
َي )ُ ق عهوَنر (5)  (.497(ع سرعهم )812؛ اِبخُ
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َل َرُِلددٍك  ْحدد َح وَتَددسل  ِّ ¢س  اِصددحوحي َعدد َل اَِّدديبل ِو ا  ل »قَددَُل:  §ع َعدد َل اعحَُدد
 َِ ََاَعوحَنل اتحبلَعُ َواومح مل  .(1)«اَِكهحال  اِعُّجو ِلع َسالَ يَدبحعو ح َوَح

َجهوددددَن رُددددًُ  جهدددد  اِومددددي وس  ع سرددددَهم رددددَ يط يهمددددُ رُددددًُ سرددددَهم َرددددَ ي ددددرتل 
اِكددمُلع سرددَهم رددَ يَصددبهمُ رُددُ س هددس عهدده عقبوددَن   اددل جهدد س... ساِعددَ  ون 
ة سولددددُُْهُ عهدددده اهَ  رُجهدددد  مدددد   َجهددددَن اِومددددًن فوجُههددددُ  ددددَِس يَصددددا ايفصددددهَّ 

ََ فوجهس عهوهُ َجهَن اِوع   َسلحإ لالة ~ فقَ قُِت عُلك   عاِقبه ع سي رتل 
بَد ل »: §اَِيب  َح عوقح َهه َع ًَنع سََاَُن يَدَدح َهَنو اِحوومح َلجح ع َسيَدَحصلاو  َََ َهَنو اِحووعح َلجح َللو  سََاَُن يَد ح

َاَل اِعَّبوعل  ََاَعوحَنل افحرتل رَتلَل اََِّجولو مل َهه َونح يَد ح ع َسيَدَدح َجَن رعهم «اِكَّوحطَُنل   .(2)وخ
ََ فوجُههددُ س د ز ِهمصددهَّ   َ   اِوعدد ددَا اِومددًن سيقد  ا هدد س اهخدس ون يََصل

َة عُتددت فخددذل اِومددًن َي    عس هددس عهدده رقَُتددَن عهدده اهَ  ربُْدد َساَ اِبخددُ ِلمددُ 
َلي   ددددُعل ٍَ اِعَّ َوحددد فَددددنلَما »سفودددَن:  ع§  سلددد َن ِصدددالة اَِدددديب  ¢لدددحوحَن عدددَ و،  و

هلددَنل اِوو  َلجح ل َجهَددَس َعهَدده  ََُُديح َُدد ل َجهَددَس  ل اِددََّاح ددًَنع َسإلَما َجهَددَس  ل اََِّاح ع َسَتَصددَا اِوومح ددَََ عح
تلَنل  ََ َُ ََ َعَهه َرقح َُ َََ َسقَد ع َسَتَصَا اهوخح َََ َهَنو اِووعح َلجح   َ ََّ ََةل َق  .(3)«ااخل

اهرددَ ةخُِ دد  سددُلَ اْلو اتددُت   هوئددُت اِصددالة؛  §سقددَ ابددت عددَ اَِدديب 
َس  ادد س  اِبُددسع سعددَ اُِ ددُت اُُِ  ددُت اِوُهدداع سعددَ افددرتال اددُفرتال فَهدده عددَ ْدد

َفع اهيَي اأمتُب خول ِشس َابع س   .اِعبعع سإقُُُ انقُُُ اِكهاع ستقَ اَقَ اُِ

                                 
َي )؛ اِبرُ ق عهوَن (1)  (.493(ع سرعهم )822خُ
 (.498رعهم ) حوحل (2)
َي لحوح (3)  (.828) اِبخُ
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ََ مد  اِعدمُُ َفدع ْصد َ  ساالُِ دُت س  سادل هدذا رَهدَّ عسرَهم رَ يكودَ اُِحد
َح َعُللَكددَ   َي َعدد : َسددَأِحتو ََسودد َل اِهَّددَنل ~ عَددَنع امددُ   لددحوح اِبخددُ َل  §قََُِددتح َعدد

َل »الِحُلَ ددُتل  ل اِصَّدداَلةل؟ فَدَقددَُل: ا َُبحدد َح َلدداَلةل اِ دد ددوحطَُنو رل ددَنو اِكَّ ددُلاَلسع َ حَُهلعو ددَ  اخح   ع(1)«هو
َح سعَدددَ رعدددهم  َل  َعددد َل  َجدددُْل دددَيَّ »: § ارل  ََسوددد لو  قَدددُلَ : قَدددُلَ  ¢ َْسودددََةَ  ْحددد دددَ ا ع  َِوَدَحَُهل  وَقدح

ُو نَ  َحفَد ْحَصََُهومح  يَد ُل  إلَس  َو دَمُ دعو  اَل  َوسح  اَلةلعاِصَّد  ل  اِعَّ َح َو،ل  سفودَن ويضدًُ  ع(2)«إلَِدوحهلمح  تَدَحجل َعد
َََة  ََيدح ُل »قََُل:  §َونَّ ََسو َل اِهََّنل  ¢هو َعُ َُّ ََ اِد ْحَصدََُهومح علَحد دمح َو ُلهل َح ََفح َ ا ع َع َِوَدَحَُهلَيَّ وَقدح

ْحَصَُوهومح  ََّ َو َطَ  ُل َوسح َُِوخح   .(3)« ل اِصَّاَلةل إلَس اِعََّمُ
ُ  :§سقدَ قدُل  عضهم رَ اُِجه  يعُْق اإلردُ  سقدَ تبطدل لدالتَن ْدذِكْس

«َُ ُللَ  إل َّ َرُ و  جو َحمَتَّ  اإلل ُو اع َََادَعع فَدنلَما َعَهوحدَنلع خَتحَُهل ود ا فَدالَ  ْلدَنلع ِلودو دعَ : قَدُلَ  َسإلَما فَدَُحَا  اِهَّدَنو  ْسَل
َح  َوع ِلَم ََ ع َِكَ  ََْدَََُّ: فَدقو ِو ا  َل َو َوساع ََ َسجَ  َسإلَما اَْلمح  َفَصدهُّ ا َجُِلًعدُع َلهَّه َسإلَما فَُسحجو

ُو نَ  جوهو ًسُ  .(4)رُ ق عهوَن« َوهحَ
َيهددد  اُِبصدددل ساِوددد    سردددَ احدددرتا  ايفعدددجَ ون ال َسالح اِك َمي ايفصدددهي ْدددُِ تددد

َ  ساِددَخُن َل اِهَّددَنل  عساُِدد َل َعبحدد ْحدد َل  َح َجددُْل ِّ  ƒف ددَّ لددحوح رعددهم َعدد َل اَِّدديبل  §َعدد

                                 
َي لحوح (1)  (.051) اِبخُ
 (.428رعهم ) حوحل (2)
 (.429) رعهم حوحل (3)
َي)ُ ق عهوَنر (4)  (.414(ع سرعهم )022؛ اِبخُ
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َح َوَالَ »قََُل:  َه ل اِوُّ  ل  َر َل اِحبَدقح َح َهذل َِ  :َسقََُل َرََّةً  -رل ََّا َح َوَاَل اِحَبَصَل َساِوُّ َ  َساِحكو  -َر
 َ َِ َحَنو َْدَو  آ تَُع فَنلنَّ اِحَمالَللَكَ  تَدََُأمََّ  لَُّ يَدََُأمََّ رل ََ جل ََّ َرعح َََْ  .(1)«َفالَ يَدقح

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 مَ ر..اْل
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
رددَ وعظددم اهخطددُُ سوقبحهددُ تعددُهل جددَُ ايفعددجَ   اِصددالة  أ

َحدتَ  َسإلَما}: سار تُددُس يقد لا مُعد ع ردع  دتَ  فلددوهلمح  او   َُللَ دد ع  فَدهحدَُدقومح  اِصَّدداَلةَ  َ ودمو  َفأََقمح
َدحهومح  َُكَ  رل هلَحَُدهومح  َسِحَوأحخوذوسا َر َوسا فَنلَما َوسح َح   افَدهحَوكو تو  َسَج َََ  َُللَ  ع  َسِحَُأحتل  َسََاللكومح  رل  ووخح

َُكَ  فَدهحووَصهُّ ا يوَصهُّ ا ََح    .(2){َر
فكودددإ ةدددَ جدددَاَ ْوُدددَن  عيدددُ ار يصددده ن هُعددد !! وردددَع سهدددم   حدددُل اوددد و

رطمددئَ ُث ال ِضددَ ا مُعدد ؟! قددُل اْددَ ايفَددذَ:  َيددا رددَ جددَاَ ايفعددجَ سهدد  آرددَ ع ق
  حددُل اودد و: ِِوددل عهدده ون مِددك   حددُل اهرددَ ف ددَّ ورددَ ار ْنقُردد  ا مُعدد  "

 .(3)"وسجا

َان ايفعدجَع  َتُ ْدَن جدَ َح ُث َِوصغل إس هذا اْلَي  اِصحوح اِذي توذَّا  َو،ل  َعد
َََة  ََيدح َّ َساَّذلي: »قَُلَ  § اِهََّنل  ََسو لَ  َونَّ : ¢هو َل  تَد حعل َل َح  ْلَو ََ  َونح  ََِمحتو  ََِق ََطٍاع آرو  حبل

                                 
 (.564رعهم ) حوحل (1)
 .[172: اَِعُُ] (2)
 (.4/135) اهسس  (3)
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َطَاع ََ  ُثوَّ  فَدووحح ِصَّالَةلع آرو ََمَّنَ  ُْل ََ  ُثوَّ  َ َُع فَدودو َو َّ  ََجواًل  آرو َسع فَدوَد  َلَجٍُلع إلَس  ووَخُِلإَ  ُثوَّ  اََُِّ
ع َعَهوحهلمح  َفأوَحَِّ َ  َّ َساَّذلي ْدووو تَدهومح َل  تَد حعل َل ُحهَدمو  َِد ح  ْلَو ع يَد َوهومح َو  وَتَّدَنو  َوَحد د وًَدُع َعَحقًدُ  َل  َوسح  ْسَل
ل  َحَرُتَديح لعَحَعََ  رل ََ  َُديح َُ  ََِكهل ُلَكُ َي «اِ  .(1)َساَ اِبخُ

َح س  حددَي  آخددَ  ََيدحددَََة  َو،ل  َعدد  وَادحَقددلَ  إلنَّ » :§ ارل  ََسودد لو  قَددُلَ : قَددُلَ  ع¢هو
ُلع َلاَلةو  اِحموََُفلقليَ  َعَهه َلاَلةٍ  ُلَكُ َلع َسَلاَلةو  اِح ُحَهمو نَ  َسَِ ح  اِحَ جح َُ فلوهلَمُ َرُ يَد ِو  َسَِ ح  َهَتَد ح

ً اعحَ  َح  بدح ََ  َونح  ََِمحتو  َسََِق ِصَّداَلةلع آرو ََ  ُثوَّ  فَدُدوَقدَُ ع ُْل ع فَدووَصدهََِّّ  ََجوداًل  آرود َِّدُسل  وَتحطَهلدقَ  ُثوَّ  ُْل
ُلَّ َُهومح  ْلَلَجُلٍ  َر َح  حوَز ع  َر َوسنَ  اَل  قَد ح ٍ  إلَس  َحَطاٍ  رل َه  ْدووو تَدهومح  َعَهوحهلمح  َفأوَحَِّ َ  اِصَّاَلَةع َيكح
َل  َُِّ  .(2)اَ رعهمَس  «ُْل

َ  عهدده قدد   خته دد ا عددَ اِصددالة " :¬قددُل اْددَ ايفَددذَ  س  اهُمُرددَن ْددأن ِدد
َسدد ل   §ْود هتم: وْدي اِبودُن عهدده سجد ب فدَ  ا مُعد ع إم غددس جدُلز ون ِدَِّ  اِ

  .(3)اهد. َرَ ختهإ عَ تَبع سعمُ ِوس ْ َ 

 ولهح ار وح ال ايفعهمي

 
 
 

                                 
َي لحوح (1)  .(644-1/131) اِبخُ
 .(651-1/451) رعهم لحوح (2)
 (.4/134) اهسس  (3)
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 من أحكام الزكاة

 .اْلمَ ر. إنَّ 
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
ٍِ ِدَن َُِْادا  أ ََ ايفقصَو هل ردَ رَدُ رضه اِوه  ساِوه  اوس.. وي

َآٍن سماددَ  يهحددق؟!.. اِعددَُاُ قطُدد ا وْدد ا ًُ   اُِبددُِة رددَ لددالٍة سلددوُ  سلددَقٍ  سقدد
َع   عددُُ.. سددبُ ع سرعددُ ددَمَُساتو }ِس َوددَهُ اِعَّ ددمح َسَجَّددٍ  َعَح َح ََِّكو دد ُح لددٍََة رل َلعو ا إلَس َر َسَسددُ

ََّتح ِلهحموَّقلدديَ سَ  ََح و ووعلدد َُددَح ل }ع (1){اهح َوددَهُ َا ددمح َسَجَّددٍ  َعَح َح ََِّكو دد ُح لددٍََة رل َسددُْلقو ا إلَس َر
ُو َساِهَّد َح َيَكدُ تلوَنل َر َح ِهََّنل َسَوسوهلَنل َمِلَك َفضحلو اِهََّنل يدو ََ آَرَو ا ُْل ََّتح ِلهَّذلي ََح ل ووعل ُل َساهح َنو اِعََّمُ

َُظلومل موس اِحَ ضحلل ا  .(2){ِح
ااي اوخااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
َان ساِعددَ ع  أ ََددوُهُ اُُْدد    اِقدد َيَدد  اِصددالة ساِصدد  ع ف اِزاددُة ق

ددََّ  َتددت ُِْصددالة   غددس رددُ آيدد  رددَ اُددُب ارع ْددل هل سوهددع ايفعددهم ن عهدده مِددكع ق
يقو  َِّ ع َسقَُتَدددَل اِصِّددد يَدددُتل َل ااح وَددد َليََددد و اِصَّددداَلةل  ل َواح ُلوَهدددُع َسقَدددَُل  ~َق دددهلسََة: َرُتل ََُِدددَنو اِكَّ قَد ح

                                 
َان:  (1)  .[133]آل عم
 [.21]اْلَيَ:  (2)

o  p 
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ُو » ع َساِهََّنل َِ ح َرََد َُلل
َ اِصَّالَةل َساِزََّاُةلع فَنلنَّ اِزََّاَُة َحقُّ ايف َح فَدَََّ  َْديح ََّ َر  ول َعًََُقُ  َساِهََّنل َهوقَُتلَه

ُِّستَدَهُ إلَس ََسو لل اِهََّنل  ََ ُلَهُ §َاُتو ا يدو  .(1)َهوحَنل روُدََّ قع عَ « ََِقُتَدهحُدوهومح َعَهه َرَح
فمَ جحَ سج ب اِزاُةع فقَ ا َ ْنهَُ وهل اُِهدم هتدَن وتكدَ رُه ردًُ ردَ  

َةع سور ُ رَ رَُهُ خبالً سهتُستًُ رع اعُقُِ سج  ُع فه  عهه خطٍَ عظوم  َس اَِيَ ُِْض
هت ددَن فددَِ  ْددَاَ رددَ وَاددُن اإلسددال ع سهدد  ُتددت ركددوئ  ار إن ْددُُ غ ددَ ِددَنع سإن ْددُُ 

َاً وِس ۲عذ َْنع  َ ي ْدأِاُ زادُة ورد ا م: ُمذ ََ }ئك ايف د َِحَعدَُبَّ اَّدذلي َساَل 
َُ آتَُهومو اِهََّنو  َلزوسَن اِذََّهَا َساِح لضََّ  َساَل }: ۲سع (2){يَدبحَخهو َن ةل ََ َيكح َساَّذلي

َُددَذاٍب وَِلددوٍم ) ددَحهومح ْل َهددُ 34يدوَح لقو تَدَهددُ  ل َسددبلولل اِهَّددَنل فَدَبكِّ ِوحَمدده َعَهودح   َ َل َجَهددََّم ( يَددد ح  ل تَددُ
َحددُومح  ددكومح فَددذوسقو ا َرددُ او َتدح وعل دد َوهومح َهددَذا َرددُ َاََدددزحمتوح هل دوهومح َس وهو َوددْ  بَددُهوهومح َسجو َددُ جل ددَ َ  ل فَدُوكح

َلزوسنَ   .(3){َتكح
َهدددُ : »۴قدددُل   َدح ِِّي رل ََ ال َمَهدددٍا َساَل فلضَّدددٍ ع اَل يدوددد َح َلدددُحل ددد َردددُ رل

َل  َحقََّهددُع إلالَّ إلَما َاددَُن يَددد ح و  َهددُ  ل تَددُ ٍَع فَددأو حلََّ َعَهودح َح تَددُ دد اِحقلَوَُردد لع لودد َِّحتح َِددَنو َلددَ ُللحو رل
َوَو  ا ََ د قح ََتح َِدَنوع  ل يَدد حٍ  َادَُن رل َِتح ووعلود َوَوع اوهََّمُ َْدََ َُ َجَحبوَنو َسَجبلوَوَنو َسَ هح َ َ  ل َجَهََّمع فَدووكح

َ اِح  َي وَِحَإ َسٍََ ع َح َّ يدوقحَضه َْديح ِل مَخحعل  .(4)َساَ رعهم« ُلَبُ
 تُ م ُْر رَ مِك.. رُ قوم  هذَ اهر ال اِد تكَز عََ مِك اُِذاب؟!

                                 
َيُ ق عهوَنر (1)  (.27(ع سرعهم)1477)؛ اِبخُ
َان:  (2)  .[187]آل عم
 .[35ع 34]اُِْ  :  (3)
 .(980-2/687رعهم ) لحوح (4)
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ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ِقَ جُُت اَِص ال عُر  رطهق ع   سج ب اِزاُة   اِدذها  أ
 ساِ ض .

َيبددددًُع س   َارددددًُ تق َاً وي: مخعدددد  سمثددددُتي ج َيَ ِيَددددُ ف ددددَّ اِددددذها إما ْهددددغ عكدددد
َاردًُ هدذا هد  تصدُب اِ ض ع إما ْهُت رُلد َهمع وي مخس رُل  سمخع  ستعُي ج ِ 

َا  اَِقَي  ةُ ه  اهحظ ِه قس عهه اِصدحوحع  اِذها ساِ ض ع سرُ يُُِ ُ رَ اهس
َْدددع اُِكدددَع وي ااَدددُن  فمدددُ ادددُن وقدددل رَدددَن فدددال زادددُة فودددَنع سردددُ ادددُن رَدددَن فدددأاوَع ف ودددَن 

 ستصإ   ايفُل .
َاَ ا،مدددع اِ قهدددَّ ةكددد  ايف َرددد ع سعهودددَن فُدددَ  اِهجَددد  اَِالمددد  س دددذا لدددََ قددد ك

 .(1)ِهبحِ  اُِهمو 
َوةع رَ اِذها ساِ ض  إما اُتدت تكَدَز ف ودَن اِزادُة قد الً ساحدَاً   سورُ حهَّ ايف

ع فقددَ اخُهددإ اُِهمددُُ  ددَس تُددُسع قددََيًُ  †ُِمدد   اايدد ع سورددُ إما اُتددت تهبعددَن وس تُو
َتُ  َسن  †ْددَ عوومددي ؛ اُِكددوخ اْددَ ْددُز سا†سحددَيوًُ.. سفُددَ  ابددَُ عهمددُُ عصدد يدد

َح  ع(2)سجدد ب اِزاددُة فوددَن دد ََوًَة رل دد َلع َونَّ ارح َِّ َح َجدد َح َوْلوددَنلع َعدد َُوحٍاع َعدد دد ْو َل  ْحدد َس  دد ْلددَي  َعمح
َل وَتَدددتح ََسوددد َل اِهَّدددَنل  دددلل اِحدددَوَم َح  §وَهح ددد َل اْدحََُلَهدددُ َرَعدددَكَُُنل َغهلوظََُدددُنل رل َسْلَحدددتع َ َدددُع  ل يَددد

ََ زَاَ »َمَهٍاع فَدَقَُل:  ِِّي ََ : اَلع قَُلَ « َُة َهَذا؟وَتدو  للَمُ  ¸وََيعوَُّ ل َونح يوَع ََِّ ل اِهََّنو : »قََُِتح

                                 
 (.9/250فَُُس اِهجَ  ) (1)
 (.206/ 6(ع اِكَح ايفمُع )4/118اتظَ: جممَ  فَُُس سرقُالت اِكوخ اَْ ُْز: ) (2)
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 ٍَ َح تَُ َل رل ََيح َ ا َُُدحهوَمُ َفَأِحَقُدحهوَمُ إلَس ََسو لل اِهََّنل «يَد حَ  اِحقلوََُر ل سل : §ع قََُل: َفَخَه ع فَدَقَُِتح
َُ ِلهََّنل َسِلََسو ِلَنل   .(1)§ِو

َةع سهددَّ رددُ وعددََ اإلتعددُن ِهبوددعع  س ددُ جتددا فوددَن اِزاددُة  َس  اُِجددُ ويضددًُ عدد
َُ سغدددس مِدددكع فددنما حدددُل عهوهدددُ اْلددد لع  ساالجتددَُ ْدددَنع ردددَ حودد ان سعقدددَُ سوادددُِ سرُدد

َْع عكَ قومَُن.  ََ  فُدوَق َّ  ام تعُسيع ُث  و
َيدددددَ ون   َيدددددَ ْوُهدددددُع سإ دددددُ ي َات اِدددددد وعدددددَهُ اإلتعدددددُن ِدددددَنع سال ي سوردددددُ اُِقدددددُ

ُةع سال زادُة فومدُ وعدََ اإلتعدُن ِبوُدَن ردَ اهساو ساِ دَل يعكَهُع فهذَ ِوس فوهُ زا
 سم هُ..
َْدددع اُِكدددَ ردددَ قومددد    َات ايفُدددَة ِا دددَُ فدددنن اِزادددُة    سوردددُ َُِْعدددب  ِهُقدددُ

َاٍ   ددوس رددَ قومدد  اُِقددَُ ت عددَنع سإما اددُن هَددُ  و اإل ددَُ إما حددُل عهوهددُ اْلدد لع ِس
َيددَهُ ِهعددكًن سيَدد ي ون يبَوهددُ ُث  يعددكَهُ فهددذَ ال زاددُة عهوهددُ عَددَ وحددَ فددنن اددُن ي

 سإن ْقوت َُِة سَ ات.
َةع تدوقَّ   ال سدَ  ُث   َس  اُِجُ سإما اُن يبوع سيكرتي  ُ فحكمهُ حكم ع

َْع اُِكَ رَ قومُهُ.  يزاه 
ََا زاُهتددُ عهددده   سورددُ َُِْعددب  ِهدددَي ن اِددد عَددَ اَِدددُسع فددال  ددا عهودددك إخدد

عهه رهَُّ ُْملع سجا ون ختََ اِصحوح ح  تقبضهُع فنما قبضُهُ فنن اُن اَِيَ 

                                 
" )؛ حعَ (1) َجَنوع (5/283حعََن اهِبُو   "لحوح و، ِاِس (ع سوْ  6971-572/ 11و َ ) خ

 .(1563-95/ 2ِاِس )
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ََ إال عددَ سدددَ   عَددَن زاددُة ادددل اِعددَ ات ايفَُدددو ع سإن اددُن عهدده فقدددس َ  ددا ون ختددد
َجت زاُة اَِيَ قبل قبضَن فال ْأس  .(1)ساحَة فق  عهه اِصحوحع سإن وخ

كَ جتا اِزاُة   َْ ي ع ِس سور ُ زاُة سََات اِبَ   فال جتا اِزاُة   اِ  الَ اِ
   ولل اِعََ فق .

َة عدددَ ِيددد ن عهددده َْددد   وس ْدددَاُت وس ِسلع سهدددَّ     سهدددذَ اِعدددََات عبدددُ
ََا اِزاُة عَ ول ل اِعََات اهمُ  َجه ع فوجا إخ حكم ايفهَُّ اِبُمل ِس  اُتت ر

 حُل اْل ل.
حبدًُع   َي  فمُِدك ايفدُل: جتدا عهودَن اِزادُة ولدالً س سور ُ زاُة اِصَُِيق االسدُومُ

َةع ف َس  اُِجُ وَظَ إما حُل اْل ل إس قوم  وسدهمَن اِعد قو  ادم فووزاَّ ور اَِن زاُة ع
َْدددع   ََ ُح فنتدددَن  ددد َْددد َْدددع اُِكدددَع سإما حصدددل عهددده ْدددَُّ ردددَ اه  ََ تعدددُسيع ُث  ددد

َهُ  .(2)عك
َة اِكددَا  توُْدد   َجهددُ إِا سجتددا اِزاددُة عهدده ويضددًُ ولددحُب اهسددهمع إما َ خت

 عَهم.
َو ايفُِددددك ِألسددددهم تصددددوبَن رددددَ ََ اِكددددَا  اِزاددددُةع فددددنن عدددد اِزاددددُة  سإما َ ختدددد

َو فحعا تق مي وهل او ة َجَنع سإن َ يُ  وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار. (3)وخ

                                 
َاجع ِهمزيَ: اِكَح ايفمُع عهه زاِ ايفعُقَع ) (1)  (.28ع 20/ 6اتظَ س
َة ت ازل اِزاُة ل ِ هوه  اِوُْس. (2) َاجع رذا  ِهمزيَ ي
َتَ اإلسالرَّ ) (3) َاَ جممع اِ قَن اإلسالرَّ ِبَة اُُِْع يفَظم  ايف  (.882 -4/1/881سهذا تأل ق

= 
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َة اِكَا  توُْ  عَهم إما تأل   تظُرهُ اهسُسَّ عهه جت وسالً:" َجهُ إِا ا زاُة اهسهم عهه ولحُ ُع سخت
ََا اِزاُةع وس  َاَ رَ ا مُو  اُِم رو ع وس اُن قُت ن اَِِس  يهز  اِكَاُت ْنخ مِكع وس لََ َْن ق

َة اِكَا  زاُة وسهمَن. ََا إِا  حصل ت  ير رَ لُحا اهسهم إلخ
َة  اُتوًُ: اِكَا  زاُة اهسهم امُ  ََ اِكخأل اِطبوَُّ زاُة ور اَِنع ةًُن ون تُُ  هوع ور ال ختََ إِا

ايفعُِي ةوُْ  ور ال ْخأل ساحَع ست َ  عهوهُ اِزاُة  ذا االعُبَُ رَ حو  تَ  ايفُل اِذي جتا 
َاعَّ   زاُة ا َخذع سغس مِك  ُ ي ِكخأل فوَن اِزاُةع سرَ حو  اَِصُبع سرَ حو  ايفقَاَ اِذي ي

اِطبوَُّع سمِك وخذًا ةبَو اوهط  عََ رَ عم مَن رَ اِ قهُُ   هوع اهر ال سيطَح تصوا اهسهم 
اِد ال جتا فوهُ اِزاُةع سرَهُ وسهم اوزات  اُُِر ع سوسهم اِ قإ اوسيع سوسهم ا هُت اوسي ع 

 ساذِك وسهم غس ايفعهمي.
رَ اهسبُبع فُِ اجا عهه ايفعُِي زاُة وسهمهمع فنما اسُطَُ  إما َ تز  اِكَا  ور ا ُ هي سبا اُِوًُ:

َو رَ حعُُْت اِكَا  رُ  أل وسهمَن رَ اِزاُة ِ  زات اِكَا  ور ا ُ عهه اَِح   ايفعُهم ون يُ
 ايفكَُ إِوَن زاه وسهمَن عهه هذا االعُبَُع هتَن اهلل   او و  زاُة اهسهم.

َف  مِك: فن َْح اهسهم اِعَ ي ع سإن َ يعُطوع ايفعُهم رُ ن اُن سُهم   اِكَا  ْقصَ االسُ ُِة رَ 
َتَن  ََ جممع اِ قَن اإلسالرَّ   ِس ًُ رع رُ قَ َة فنتَن يزاوهُ زاُة ايفعُُالتع سَتكو وس ْقصَ اُِجُ ِس
َاعو ع فنن لُحا هذَ اهسهم ال زاُة عهوَن    َة غس اِز َاََّ ايفأج  َات ساه اِوُتو  َُِْعب  ِزاُة اُِقُ

َْح رع اعُبَُ ولل  َان اْل ل رَ ي   قبر اِ َْع اُِكَ َُْ ِس َْح سهَّ  اِعهم سإ ُ جتا اِزاُة   اِ
َِس اِزاُة ساتُ ُُ ايف اتع.  ت افَ ْ

َةع فنما جُُ ح ل زاُتَن سهَّ    َس  اُِجُ َةع زاُهُ زاُة ع سإن اُن ايفعُهم قَ اقًُن اهسهم قصَ اُِجُ
َْع اُِكَ رهكَنع زاه قومُهُ اِع قو ع سإما َ يك َ  ُ س   زاه قومُهُ ُْق مي وهل او ة فوخََ 

َْح.5ع2 َْح إما اُن ِألسهم   % رَ تهك اِقوم  سرَ اِ
إما َُْ ايفعُهم وسهمَن   واَُُ اْل ل َم مثَهُ إس رَُِن سزاَُ رَُن عََرُ  د ح ل زاُتَنع ور ُ ايفكرتي  َاًُُْ:

 د.ه1فوزاَّ اهسهم اِد اْرتاهُ عهه اَِح  اِعُْق 
 -سعهوَن:

ات زا ي    اِكَا  )إن َ تز  اِكَا (. -1  فُيفعُومَ يزاَّ وسهمَن حبعبمُ يقُْههُ رَ ر جِ 
= 
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 الخطبة الثينية  
 اْلمَ ر
 ورُ َُْ:

ااي اوخاااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َل  أ ََا ددد ا إلللخح ًَ ََ َََرَضدددَُن َر حعلددد دددهح َْ َُهوددد ا  ََ اَِّدددُسل َونح َ ح ددد َِ َاولدددسع رل اعحَُدددُ

ع قَُهتللمح ََ لل َلد ع َسَْدذح َعدُنو  ل َُمَهِّدَنلع َسَونح  زََاَ اهتللمح ََدَع اإلحلحح ُلدَّ َونح يو  ع َسيَدَحَب َعدُ للمح سََاودحدََةل إلحح
ع امددُ  َلميل َُددَُس  ل الَُُْلددَنل اِحَكدد ََ َعودَّددََدهومو اِهَّددَنو تَد قَِّي َ َددُ اَّددذلي ددَُحل هلَهددُ اِحموعح َهح ددَََو اِزََّاددُةو هل توصح

َن تُُس:  ۲ قَُتو ِلهح }  قِ  ََ َُ اِصَّد َهدُ إل َّ هلَي َعَهودح َُدُرل ُل َساِحَمَعدُاليل َساِح  وَقدََا
ََ اِهََّنل  َليَضً  رل َل اِعَّبلولل َف ْح َلرلَي َس ل َسبلولل اِهََّنل َسا دوهومح َس ل اَِِّقَُبل َساِحَُُ ََََّ  ل قدوهوْ  َساِهََّنو  َساِحمو

ُّ (1){َعهلومع َحكلومع  َي قَُلَ  §ع سقَ َوسحَله اَِّيبل يفُُ  ي حل َِوحَس اِحملعحكليو اَّذلي : »ُْل
َل اِحملعحكليو اَّذلي  ع َسَِكل ََتَُنل ََةو َساَِّمح ع َساَِّمح َو اِهُّقحَم و َساِهُّقحَمَُُنل ُِّ َو سل تَد اَل َيطو وو َعَهه اََُِّ

دددددَألو اِ ََّ و َعَهوحدددددَنل َساَل يَدقوددددد  و فَدَوعح َو ْلدددددَنلع فَدووََُصددددد طَددددد ُحَلودددددَنلع َساَل يدو ح َو غلدددددًًن يدو ددددد َو « َّدددددُسَ  َل َََسا
                                                                                     

َةع فوحعا اِقوم  اِع قو  هسهمَن   ي   اِ ج ب س ََ  -2 َس  اُِجُ َب يزاَّ زاُة ع  %.5ع2سايفضُ
َت ع ح -3 ََهُ ايفَخَ اِذي ال يَ ي اِبوع اانع سقَ يبوع اِعهم رعُقباًل ِ  ا كمَن حكم ايفعُومَ ح  يُ

 ِهبوع.
َْ  إس االسُومَُ: فوزاوهُ زاُة اسُومَُ رَ  -4 رَ قها توَُن ْعبا اعُِ اِع   وس التكَُُِن فرت  ايفضُ

َاَ رَ اِزاُةع فنتَن يُُرل َْقور قصََ.  حي قها توَُنع رَُ يكَ اِقصَ اِ 
َاِات -5 َر     اهسهم ايفخُهط  يزاَّ ول  ُ س ا اُِخهأل رَ اإلي َر  اَُِجت  عَ اُُُِرالت ا  ا 

 اِكَا  )سال ِعا هذا اُِخهأل رَ اِزاُة؛ هتَن خبو (.
ات ربُح  فوزاوَن ساِبُقَّ  -6 ََ رُ يقُْههُ رَ ر جِ  ًُ سال اسَُار ع يُح َر  ال   ز َتهكهُ اَُْا اهسهم ا 

َر  يُخهأل رََن   وسجَن اِ  َْو  اُِخ ات ا   هأل ال َْو  اِصَق .اِذي يُُجل ايف جِ 
 .[67]اُِْ  :  (1)
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ددوحَخُنل  ددهلٍم: ع (1)اِكَّ َلَسايَددٍ  ِلموعح َُ ِّددإو إل »َس ل  ددكليو اِحموَُد َددُ اِحملعح ددئحُومح: « َّ ْل ُوسا إلنح  ددََ اَل }ع اقدح
َُفًُ َأِو َن اََُِّس إلْلح  .(3()2){َيعح

َلالح   دددد َِ اِهَّددددَنل  -فَدهحََحح ُلَنلع َسَِفحددددعل  -علبَددددُ دددد َل َعددددُنل  ل َر ح ددددعل اإلحلحح َح اِزََّاددددُةل َعهَدددده َس
َُ ِّ لددَيع فَدووبَدََُ َ  َُ اِحموَُد ََا َ اِح وَقد ُحدينل َهُع َستدو ََ دد َدُع َسُتوَقِّدَق َرقحصل ََوَ اِذِّرَّدد و  ل د قَِّهُ؛ ِلَُبدح دَُحل  فلوَهددُ ِلموعح

ددَََعَهُ  َْ َددُ َس َُددَُس  ل قِّ َ َددُع َسَتكودد َن َاَمددُ وََرددََ اِهَّددَنو تَد ددَُحل ددذلَهُ اِحموعح خل ُلَهُ َسال افل ََ دد ا َسوَ }ِلدد قلومو
َُهَّكومح تدوَحَ و نَ  ُو ا اََِّسو َل َِ  .(5()4){اِصَّاَلَة َسآتو ا اِزََّاَُة َسَو لو

إما وعطودددددت زاُتدددددك ْخصدددددًُ يُهدددددا عهددددده  َدددددك وتدددددَن أ هاااااي اوب ال بااااايء    
رعددُحقع فُبددي ِددك فومددُ ُْددَ وتددَن غددس رعددُحقع وجددزوت عَددكع ساإلُث عهوددَنع حودد  

 وخذ رُ ال يعُحق.
َْددك اِددذيَ ال تَو ددق عهددوهمع إما اددُت ا رددَ وحددَ س دد زع ون تددَفع اِزادد ُة إس وقُ

ع إما َ يكدَ عَدََ ردُ  اهلَُو اِومُتو ع امُ   ز ون تدَفُهُ ِكدخأل ُمُدَُ ِهدزسَا
 يُزَس َْن.

  َ َو اِزادددُة   َْدددُُ ايفعدددُجَ سايفدددَاَسع سإلدددالح اِطددد سال  ددد ز ادددذِك لددد
 سم هُ.

                                 
َي ) حوحل (1)  (.1739-019/ 2(ع سرعهم )1409-125/ 2اِبخُ
َة:  (2)  .[203]اِبق
 (.1739- 019/ 2رعهم ) لحوح (3)
(4)  :  .[56]اََِ 
َاهوم اْلقول. (5) َاَُ  إْ  رهخأل رَ جُز وطب  ِه
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يفددُل قبددل َتددُ  اْلدد ل وس سال زاددُة   رددُل حدد  ِدد ل عهوددَن اْلدد لع فهدد  تهددإ ا
 .(1)تقأل اَِصُب فال زاُة فوَن

َحوم  ََُْ تقبل رَُ إتك وتت اِعموع اُِهومع ستا عهوَُ إتك وتت اُِ اب اِ
 

  

                                 
َاَُ  تُلَ اه َ. (1)  رهخأل رَ جُز وطب  ِه
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 من معني رمضان

ددَُحو  ِلَ ْددُوساتع َسيَد ح ُلمو عهدده عبددُ .. يدوددَح َلميل ِّ اَِكدد َل.. اَُِددينل اْلمددَ ر اِدد  ِّ اْلمودد
ُحلل اَْلَعََُتل  م وَْدحَ اَب اِبَدََاَ  ع َسيوُلوَدوهومح عهه فل َو الَ .ُتل ََ د َو َونح الَ إلَََِن إلالَّ ارو َسحح َه ْح . َسَو

َو َسََسو ِوَنو اِقُلل : َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنو.. َسَو َع روَبََُ ع فَدَََ  » َْ هح َْ وَتَُاومح َََرَضُنو 
َُحو  ¸اِهََّنو  َوَُرَنوع تدو ح َُلُّ فلوَنل َعَهوحكومح لل ع َستدو ومل حل ُحَهقو فلوَنل وَْدحَ ابو ا َح ُلع َستدو فلوَنل وَْدحَ ابو اِعََّمُ

َل َ  د َح حو َََهُ فَدَقد َلَ  َخودح َح حو ٍَع َر هح َْ َح وَِحإل  َع رل َه ع َخودح َِةو اِكََّوُ ليلع ِلهََّنل فلوَنل َِودح َجدَن « َرََ وخ
 .(1)سلححَن اهِبُو عاَِعُلَّ

َل. َََ  َعَهوحَنل َسَعَههَلهَّه ارو َسَسهََّم َسَُْ ي َِّ  آِلَنل َسَولحَحُْلَنل َسوَتدحَبُعلَنل إلَس يَد ح ل اِ
: َو ُح  وَرَُّ َْد

ُوَ  ََُُس َسَو لو ََ آَرَو ا اوُلَا َعَهوحكومو اِصِّوَُ و َاَمُ اوُلَا  يَُ}: فَُتدَّقو ا اَر تَد وَيدَُّهُ اَّذلي
َُهَّكومح تَدُدَّ  َح قَدبحهلكومح َِ ََ رل   .(2){قو نَ َعَهه اَّذلي

                                 
َجَنو (ع55-1/02) "لحوح ا ُرع"ححَن اهِبُو   ل؛ لحوح (1) (ع 2420-3/96)اَِعُلَّ  خ

.  سغَس
َة:  (2)  .[183]اِبق

o  p 
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ًُ رُوَددًُ ت َّقددإ   اِددَتوُ اددُِ الةل   اهَ ل يعددس اُِطكددُنو فوهددُع فددنما وْصددََ رددُ
ع هكذا هَّ ايف اسمو اِ َُه ع   سستُ   هذَ اْلوُة. ََس َتَ  سو َ سا ََ  عَ

َرضددددَُن رددددَ  َو توبصددددَ ستُددددوشو رددددع  َتع سهددددُ مدددد َةو اِ هددددكل اسددددَُا هددددُ هددددَّ ِس
ُل  ع سإتبُعهددددُ  عاَِ دددد سجَيددددَ.. فمددددُ وهددددَل اسددددُقبََُِن ْصدددد ُ ََاللرل سا ُفظدددد  َعهَدددده اَِ دددد

إع سإ ُدددُ  اِطََُّدددَُ ع َسسدددقوُ  َصدددُحل
َ
َاُة   ايف ع سإِردددُن اِقددد ََ ََعدددُجل

ع سرالزرددد  ايف َِدََّ افلدددلل ُْل
ددَ ددُب اَهجح َُعل َعددُن س اِدد لِّع َساحح َُطحَكددُنع َسْددذل اإللحح َح } عاِ دد ددكومح رل َتدح وعل رو ا هل َِّ َسَرددُ تدوَقدد

سَو  َو سع َخسحٍ جتَل ُحَمهو َن َْصل َُ تَد ََ ارل إلنَّ اَر ةل  .(1){علَح
.. يقددد ل اْدددَ عُْدددَ   َرضدددُن: اُِقدددَ  ُدددُ  آيددد   ¬ردددَ رُدددي  عدددَ سدددبا خل

ددَن:  ددمح تَدُدَّقودد نَ }اِصددوُ  اهسس ْقِ  َُهَّكو ََع فهدد  {َِ : ْوددُنع ْلكمدد  اِصددوُ  سرددُ هجهددَن ْدد
َعوَّ  هدَّ اتِّقدُُ ايفُ بًدُ   ق َّة ايف ُ ل هجهدَنع ساُِقدَ  اِكد ُلدَّع سإ دُ ادُن اِصدوُ  رو جل

َِسَتقلدددَّ  عالتِّقددُُ ايفُُلدددَّع هتَّدددَن يُدددَل اِقددَ  اِطبوُوَّددد  اِدددد هدددَّ ِاعودد  تهدددك ايفُُلدددَّ
َِّة إس وسَح اُِددددَُ اَُِّسحددددُوع فهدددد  سسددددوه ع  ايفعددددهم ْددددَن عددددَ حضددددور االتُمددددُس   ايفددددُ

َات اْلو ات َتلوُ  ُِْص ُت ايفهكوَّ ع ساالتُل ُ  رَ غبَُ اِكَ  وَّ .ِال
َة  َي َس ل ار ¢سقَ قُل وْ  ه  .(2)«اِصوُ  جوَّ »: §: قُل 

 .(3)وي : سقُي  تدوَّقه َْن اافُت سايفخُ َ

                                 
َة:  (1)  [.117]اِبق
 (.1151-2/876)رعهم  حوحل (2)
َيَ ساَُِ يَ  (3)  (.2/152)ت عس اَْ عَُْ  اُِح
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َردددُت اُُِوبددد  ساَِمومددد  حقدددق  اُِقدددَ  س دددل ردددَ رُدددي  فهدددل ردددَ اسدددُهُن ُْ 
ََيدحددَََة §.؟! اوددإ سقددَ قددُل .َرضددُن َح َو،ل هو َح قَددد حَل » :¢: امددُ جددُُ َعدد ََ ََح يَدد َح  َردد

ََاَْنو ا َْ ََُُرَنو َس  َ ََ ََ ََُمَل ْلَنل فَدَهوحَس ِلهََّنل َحَُج ع  ل َونح َي َي «ِزُّسَل َساِح  .(1)َساَ اِبخُ
َح ». .رايدُ  د ع َسَوبَّ قَدُللٍم َحظُّدَنو رل َُطَدشو َو َساِح دَوُرلَنل ا حود  َح لل د َوبَّ َلُللٍم َحظُّدَنو رل
 .(2)َساَ و َ «قلَوُرلَنل اِعََّهَو 

َي: قدددددُل جدددددَُْ ْدددددَ عبدددددَ  صدددددَو  "ار اهتصدددددُ ُودددددك ْس إما لدددددمَت فهوصدددددم ْس
دددوكَ عهودددك سقدددَُع سسدددكوَ ع يددد َ   عدددُتوك عدددَ اِكدددذبع سايفدددأُثع سَِ ومَ اودددُِ ع ِس ِس

َ  سي   ل رك س اُ  ."ل ركع سال جتُل ي   فط
اِصدوُ  جوَّد ع ردُ "قُِدت:  ساُتت عُيف  ردَ اُِدُُْي عسعَ ح ص  َْت سسيَ
َقهُ اُِو َقهُ لُحبهُع سخ  ب .َ  
َان:  َاب"سعَ روم ن َْ ره َ  اِطُُ  ساِك  .(3)"إن وه ن اِص   ت

َل إس  َرضددددددَُن رددددددَ تعددددددُهل   اَِظدددددد سهددددددل حقددددددق  اُِقددددددَ  سَ ددددددل رددددددَ َرُدددددديل 
َرُت؟!  ا 

اي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َح اودلِّ َجُتلدٍا ع فَدبدووو تدوََددُ  أ د َدُ رل وَحَََّردُتل ُتولددو و َْل

َل إلَس ايف دَو و اَِّظَد ُحصل َر
َل َرهلوَئ ع  لَ  َو اتحُلَصدََُتَُ َعهَده اَِّظَد ُحهلد اع فَدَهدلح تدو ًَ َلقدوََدُ وََْد َدُ الَ تدوَ ُ ُع َسهلََّ  ل غوََفلََُع َس ل جووو َْل

                                 
َي  حوحل (1)  .(1973-3/26)اِبخُ
َجَن 1/262) اهِبُو   لحوح اِرتغوا؛ لححَن لحوح (2) .8856-14/445)و َ (ع وخ  (ع سغَس
 .(4/378")ماَ هذَ اااَُ: اَْ حز    "ا هه (3)
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َددُع  َ اَِو ددَُقلوَم َوحح دوََددُع َسَتعح ددحَّ قدوهوْ  َلتَُع ِلَُصل َْحَصددُ َو اَِ َسددُللَل اْلَُفلظَددَ  هل دد ع َستو جل وَحَََّرددُتل
إلَس ايف

ََ َِذًَّة  ل  َِتلََُع َسَحاَلَسًة  ل روَََُجُةل ََْدََُِّ ؟!َسجنَل   علَبُ
َل  ل َََرَضَُن َسَغسحلَل  َُرِّ اَهْحَصُ َح وََرََتَُ ْل ََُُس َق ُوضُّ ا } عإلنَّ اَر تَد َلَي يَد رل َح قولح ِلهحمو

َلهلمح  ْحَصُ َح َو َََ (1){رل ْح }ع َس ل آيٍَ  ووخح َح َو ََ رل ُحضوضح َحرلََُتل يَد ََّ َسقولح ِلهحمو َلهل َسإلنَّ  ع(2){َصُ
َََُِ ددد ع  ع فلودددَنل خمو َليَّدددٍ ع َوسح َرقحطَدددٍع فوَكدددُهلٍَّّ َبُ دددٍََة إلخح ََوٍَة َسدددُفلٍََة  ل َتكح ددد َل إلَس ارح دددُلَهُتََ  ْلدددََُِّظ  االسح

َح َمِلددَك  ل وََغددٍُن روَصدد َََّ  دد ددٌَّ رل َْ ددَ   َددُ هو َلع َفَكوحددَإ ةل َددرِّ اَهْحَصددُ ِّ ُْل َل اَََِّّددُول دد َرح َُددٍ ع ِلألح ٍة َخهلو
ُودد ا اَِّددَُس  ل  ََا ل ِلوو قل ددَِّ َساْلَدد ددلو اِكَّ َُددٍ ؟! َس ل َََرَضددَُن يَدَحَكدد و وَهح َسوَفحدداَلٍ  َسروَعهحَعدداَلٍت ََقلو

َعُت َل اِطَُّ َوَهُ ِلهحقوهو بل فَدَُدقحعو ع فَدَوَُوََُقلو َولحَحُْدوَهُ َع َل وَاَد َلع ِلَوصل َّ اََِّظ َُُلل  .(3)َر
ْودد   ل اِددَ ََّا و يَدقودد لو َو ََاَددَنو اِهَّددَنو ْلددَذِلَك ": ¬اْلوَعدديح َددٍََّ  َوسح َح ُمو َح َغددرَّ ََْصددَََو َعدد َردد

َهٍ  تَدد َََّ اِهَّدَنو قَدهحبَدَنو ْلَود ٍَ  دبدح ْو َح  َح َغدرَّ ََْصدَََو َعد ُو َو َسَرد َُ َسُرل َلي  ل َمً  َعَهه ِلَعُتلَنل يَدهح كح حل
ََُتلَنل  َليقل َرَح َلي ْلَنل إلَس َ  َُ  .يَدهح

وَّددَ   َعهَّددقَ  َو تَدوحمل ْحدد َرددُ و ا ددَحسل "فَدَقددَُل:  ¬َعهَدده َمِلددَك اإلل َح جل دد َُ رل َنَّ ا َددزَا َسَهددَذا هل
َحددَنوع َسإلَما   ددَ  َوَحدداُّ إلَِوحددَنل رل ددَنو ارو َرددُ هو ََ ع فَددنلَما َاددَُن اَِّظَددَو إلَس َُمحبودد ٍب فَدَُدَََاددَنو رل َع َّ ََُمددلل اِ

َو  ل َركح َُدديح َو ْلَودد َل اِ ًَا َاددَُن اَِّظَدد ًَا  ل قَدهحبلددَنل َسََْصدد َو ارو تودد  ددَوسٍَ فَدَُدَََاددَنو رل وَعحطَددُ سًهددُ َوسح إلَس َركح
َو ْلَنل اَْلقَّ   .(4)"يدوبحصل

                                 
: ]اِ (1)  ََ37.] 
(2) [ :  [.31اََِ 
َرضُن سغر اِبصَ. (3) َاهوم اْلقول َُْ ان  َاَُ  اْ  رَ خطب  ِه
 .(15/396)اِ َُُس  (4)
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َْودد و اِددَ س عهدده اإلَيددُنل  َرضددُن: ت : إم  عساالحُعددُبل  عسرددَ رُددي  ساإلخددالالل
َة   §قُل اَِيب  َي َح َلَُ  َََرَضَُنع إل »: ¢امُ   اِصحوح رَ حَي  و، ه َيَُتًُ َر

َح َمتحبلددَنل  دد َ  رل ََّ ُلَعددًُُْع غو لددََ َِددَنو َرددُ تَدَقدد : رُددًن إَيُتددًُ: ¬قددُل اإلرددُ  اَِدد سي  ع(1)«َساحح
َهيد   َيدَ ار تُدُس ال يقصدَ  تصَيقًُ ْأتَن حق رقُصدَ فضدوهَُنع سرُدًن احُعدًُُْع وتدَن ي

 .(2)سال غس مِك  ُ  ُِإ اإلخالال. عاَُِس
ِو ُْر  َتبُ َرضُن: اال َانسرَ رُي  َاُةل اِق ُل سق َةو اِذاَل ساَِعُ َِلَّ .ساو . سال و

ددَن:  ِلي َعددينِّ فَددنلوِّ }رددَ مِددك ون اَر تُددُس ماددَ   آيددُتل اِصددوُ  قِ  َسإلَما َسددَأََِك علبَددُ
َوسنَ  د ْو َح َُهَّهودمح يَد َود ا ،ل َِ رل َح وبو ا  ل َسِحودو دَُجل ََِعدُنل فَدهحَوعح َل إلَما  ا ََّ َِعحَ َة اِد واو  َلياع ووجل  ع(3){َق

َوسا}فُ ومه  رُط ف ع عهه ا ملل اِعُْق  ايفُُُ   ل وي  َة َسِلُوَكبدِّ ََّ ُل ملهو ا اِح َُهَّكومح  ..ِلُوكح َسَِ
َوسنَ  كو َ هتَن   رقُ  تبهوغ فقُل:  §ع ُث اَُِدَ ت إس خطُب اَِيب  {َتكح ََ َسإلَما }سح

ِلي َعدددينِّ  ِو اِدددذيَ ادددُن اْلدددَي و رُهدددمع {َسدددَأََِك علبَدددُ سرقُضددده اِظدددُهَ ون ع وي اُِبدددُ
َسن ُهكم تكك ستَع ن فأسُجوا ِكم إال  وتَن عَل عََن ِوحصدل   خدالل  عيقُل ِس

َةو إس  § مِددك تُظددومو ْددأن اَِدديب ْأتددَن يعددأَِن ايفعددهم ن عددَ ورددَ ار تُددُسع ساإلْددُ
َاً وس  § جدد اب رددَ ععدده ون يك تدد ا سددأِ ا اَِدديب عددَ او ودد  اِددَعُُ هددل يكدد ن جهدد

َاً ؟  س

                                 
َي  حوحل (1)  .(38-1/16)اِبخُ
 (.2/308) َْح اَِ ي عهه رعهم (2)
َة:  (3)  .[186]اِبق
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وكددد ن تظدددم اايددد   ََ ون وردددََهم ةدددُ  دددا ِدددَن عهدددوهم ِس َمتدددًُ ْدددأن ار تُدددُس ُْددد ر
َيا رَهم وجوا ِع هتم َرهم فقُل: سإما سأِ ا عَ حقهم عهََّّ فنو ق  .(1)وا

َان  َهم ار تُُس ِسفُهم  ذا اِقد َرضُن فذا  ْأنع ُِبُِ اخُُ َان    سور ُ اِق
ُضدهم ادد †. ُْدر اِصددُْلي .اُِظدوم َرضددُنع ْس ل يد ريع ْددل  دُمو اددل ادالِ   

َرضددُن ساحددَة   اِهوددل سساحددَة   اَِهددَُع  ¬توقددل عددَ اِكددُفَُّ  سددُ ن خُمدد    
َة اِبوضدُُ  ۹سقول اُن اإلردُ  اْدَ ععدُاَ ِدُسل اِهحدُ  ُِْكدُفَُّ  فدُعُكإ ُْيفَدُ

 فهم يعُطع ون  ُم إال تعًُُ مخعي خُم !!
َيَ رَ ولحُب   َان يعس عهه رَ يعََ  ار عهوَنع رَ ايفُُل ا مم اُُِِو  اِق

َاً   ح ا  ست سُعُت   اهسقُت اِ َُه .  رَ  ُم حَ
َآن   وقددل رددَ اددالِ )ِوددُل( ايفقصددِ  ْددَن ايفَاسردد   َاُة اِقدد َِس اَِهددَّ عددَ قدد سس
عهددده مِدددكع فأردددُ   اهسقدددُت ساهزردددُن اِ َُددده  فوعدددُحا اإلاودددَُ سهدددذا قددد ل و دددَ 

 .(2)سإسحُ 
َ  سحعددَ عبددُِ  ددك َ  ْس . وقدد ل قدد   هددذا سوسددُُ َ .فددُِههم وعَددُ عهدده مادد

 .ار
 الخطبة الثينية  

 ..اْلمَ ر

                                 
َيَ ساَُِ يَ  (1)  (.152-2/153)اُِح
َآن الَْ اوس  (2)  (.256ال )فضُلل اِق
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ُل اِدَ سل ُْإلحعدُنل ساِصدَقُتل ست طدسل  ود و عهده سدخُ َرضُن: اِرْت سرَ رُي 
َرضددددُنع حددددي يهقددددَُ  §.اددددُن اَِدددديبُّ .اِصدددد  ا  وجدددد َِ اَِددددُسع سوجدددد ِو رددددُ يكدددد ن   

َسَن اِ ’ج يلع ساُن ج يلو  َرضُن فوَا َس ل ار يهقَُ   ال ِوه  رَ  َآنع فه ق
َسه  § َيح ايف  .(1)وجِ  ُْوس رَ اِ

َسدد لو ار ¬يقدد ل اْددَ اِقددوم  وعظددَم اَِددُس لددَق  ةددُ رهكددت  §:اددُن 
يدددََع سادددُن ال يعدددُكوَ ْدددوئًُ وعطدددَُ سال يعدددُقهَنع سادددُن عطدددَُه عطدددُُ ردددَ ال  كددده 

ََس ااخددذ ةدُ يأخددذَع سادُن وجدد َحدَن ةددُ يُطودَن وعظددَم ردَ سد ََ سف َس ِ  اِ قدَع سادُن سدد
َة  ََ عهددده ت عدددَن تدددُ َُ آاددد َسددده ع سادددُن إما عدددَ  ِدددَن ُمُددد َيح ايف اَِدددُس ْدددُوسع َيوَدددَن ادددُِ

َة ُْ ب  َو   ولَُول عطُلَن فُُ َة ْهبُسَنع ساُن يَو   َة ُِْصدَق  عْطُُرَن ستُ َة  عستدُ ستدُ
َاُ اِكَُّ ُث يُطَّ اِبُلع اِومَ ساِعهُ  هوًُُع ساُن يدأرَ ُِْصدَق   َة ْك ُْ َي ع ستُ

دددر عهوهددد َآَ اِبخودددل ساِكدددحوح ِعدددَُ حُِدددَن إس ِس دددَنع فدددنما  ُ سيدددَع  إِوهدددُ ْ ُهدددَن سقِ 
ََّ  رَ وخالقَن فوَبَُّ عهه اهرد ل ¬ . إس ون قُل.اِبذل ساُِطُُ : إما فهمت رُ تق

َرضددُن  ع ساإلاوددَُو رددَ مِددك   ْددهَ  َ ل سا ددِ  ُل ساِكدد َّ ْددَن   اِعددخُ اُِأسددََّّ ساالقُددَا
َو اِزرُن سرضُع   وجَ اُُِرل فوَن عْلُج  اَُِس فوَن إس اِ  ساإلحعُن ك  .(2)ِس

ك  َسِ   .§اِههم اجُهَُ رَ ايفُبُي ايفُأسي ْعَ  

 

                                 
َي  حوحل (1)  (.6-1/8)اِبخُ
 .2/21زاِ ايفُُِ (2)
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 رمضان وبدر والعشر

 ..اْلمَ ر إنَّ 
 ورُ َُْ:

 .¸وسلوكم ست عَّ ُْقَ  ار  عبيد هللا  فيي 
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َرضُن قَ اتُصإع ْل س زاِ هُ أ  .ه  ْهَ 

 ساتُصإ؟ فهل فوَُ رَ قهَ ت عَن
َو ؟  سهل فوَُ رَ قُ  فوَن ةُ ع

َو ؟!  سهل تك قت وت عَُ َِول اِك
َُ اَهسقَدددُتل َسَمَهدددَُب  ! َسَردددُ وَعَجدددَل اتقلَضدددُ دددََّّ اهَيَّدددُ ل ردددُ َوسدددَََ رودددَوسََ اِهَّوَدددُ  َسروضل

وعدددهلمو َن 
ع سََادددَُن ايف وبَدددََُ و

دددهَو َََرَضدددَُن ايف َْ ََِخدددَل  َليدددال  ! ْلدددَُهرسل اَِق دددَُعُتل ددد ٍ  اِعَّ َْ   
ددَ  اِوَدد َ  قَددَ َرَضدده  ََاالددَنلع ُثوَّ َهددُ هو ِ ٍة إلل ََ َلي دد َْ َعظلددوٍم ِلبدوهو غلددَنلع سََاُتَددت تدو و سوددهوم   َ َ ددٍ  

 .(1)تلص َن َعَهه َعَجلٍ 

                                 
َي. (1)  رَ خطب  ِهكوخ عبَار اِبص

o  p 
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ََُك قَدبحَل َسَقملَكع َسغلَََُ  » َبََُْك قَدبحَل َهََرلَكع َسللحَّ َْ اغحََُلمح مَخحًعُ قَدبحَل مَخحٍس: 
َلَ ع ُحهلَكع َسَحَوُتلَك قَدبحَل َر حتلكَ  قَدبحَل فَدقح ْو  .(1)«َسفَدََاَغَك قَدبحَل 

َرضَُن يُوكَنع فوك ن  َ  ووعُق فوَن رَ  َةُ رَُ رَ يك ن هذا اِكهَ آخََ  ِس
َة ساُُِدق ردَ اَِدَُع ردَ اِصدوُ  ساِقودُ  َ د  سايفُ د  عاََُِ إما وتده ْأسدبُب ت جدا ِدَن اِ

َآن ساِددذاَ َاُة اِقد َاُ سا عسقد  عساِصدَق  ساالسددُُ َُ ع ُددُجي سإ ُدُرهمسرعدُعَة اِ قد
 .سغس مِك رَ اهعمُل اِصُْل 

ََس اِرترذي سغَس ْعََ لحوح  َلع َسَمِدَك اودلُّ »سقَ  ََ اَِّدُ د ُو رل إن َسِلهََّنل عوَُدَقُ
َه ٍ   .(2)«َِودح

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َرضددُن   اِعددَ   أ   روددل اِهوهدد  اِقُِردد  ِوهدد  اِعددُْع عكددَ رددَ 

َةع َقددُن يدد   اُِقدده ا مُددُنع يدد   وعددز ار فوددَن جَددََع ستصددَ  اِوُتودد  ِههجدد اددُن يدد   اِ 
ٍَع فَدَقَُل: اعحَمهو ا َردُ »: §فوَن عبََع ي   قُل فوَن  َح لل َْ ََُُس ا ََّهَع َعَهه َوهح َُلَّ اِهَََّن تَد َِ

دددمح  َح َغَ دددَحتو َِكو دددئحُومح فَدَقددد ََ  ع(3)«ْل َيَ  §خددد َجدددالً ردددَ ايفهدددُج ضدددُ   ردددع االمثُلددد  ْس
َسد ل ار  ساهتصَُع َجد ا ُْدَ ردُ وعهدَ    ايفعدهمي  §رَ وفضل اوهق ي رئدذع خ

َج ا إِوهُ ُِل ار يَو لهكومو هُ.قُلالً  َيش فوهُ ور ا مع فُخ  : هذَ عس ق

                                 
َجَن  (ع3355؛ لححَن اهِبُو   "لحوح اِرتغوا ساِرتهوا")حوحل (1) -17477)اَِعُلَّ وخ

11832). 
َجَنو(ع 1967لححَن اهِبُو   "رككُة ايفصُْوح") ؛لحوح (2)  (.628-3/50)اِرترذي  خ
َي  (3)  (.3770-4/59)ولهَن   اِبخُ
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َغبددد  ايفطهقددد ع يفدددُ وتدددَن َ يكدددَ  َ  اهردددَ ِه ع ْدددل تددد ََس َس يُدددز  عهددده وحدددَ ْدددُو
هددذا االلدددطَا   -ُِددسْددَل ا -يُ قددع عَددَ هددذا االتُدددَاب وتددَن سوصددطَ  ِبددوش ركددد 
ددذِك ختهددإ اوددس رددَ اِصددحُْ     ايفَيَدد ع سهددم ِعددب ن ون  ٪اَُِوددإ   ْددََع ِس

َس ل ار  دذِك َ  §رضَّ  َايُ ايفَُدو ع ِس   هذا اِ جَن ِدَ يُدَس ردُ وِ دَ    اِعد
كَ عهه وحَ خته َن   هذَ اُِزسة  .(1)يَو

 جوكَن إس اُوبُي: §قعم 
َيَع سوعطه عهمه  -1  ُ عهَّ َْ و،  ُِا.اُوب  ايفهُج
 اُوب  اهتصَُع سوعطه عهمهُ سَُ َْ رُُم.  -2
َسدددد ل ار   ََ رددددَ تقدددددا  §ُث سددددَُ    هددددذا ا ددددوش غددددس ايفُأهدددداع فخدددد

َسحدُُ َو مات  عايفَيَ ع ح  ْهغ ْئَ اِ َيدق ركد  ْوعدَُع سامد    َ ُتدل رَهدُع تد سيفدُ ا
َاً  َيدددَ ْدددَ َاُع (ع فعدددهك   تُحوددد  رَهدددُع حددد  قددداِومدددي عهددده اَُِزيددد  )ي َب ردددَ اِصددد 

َيش َقا عس ق  .سهَُِك ُْ  ُْر رَ ي
َجددالً  َو ايفعددهمي يفالقددُة اِقُفهدد ع فبُدد   َس س  ايفقُْددل فقددَ ْهددغ وْددُ سدد وُن خدد
هتمع فَهضددد ا  َسا ْلمُيددد  جتدددُ َيًكدددُ ون يَ ددد مب ق َي إس ركددد  يعُصددد َضدددم اُِ دددُ ََمح اْسدددَن 

َهم امُ  َج ا رَ ِيُ َعيع سخ َُ اَُِّسل }: ۲رع َح  ََْطًَا َسَللَُ سَن َع َُّ َسَيصو
 .(2){َسبلولل اِهََّنل 

                                 
َحوق ايفخُ    (1)  .(1/144)اِ
 [.40]اهت ُل:  (2)
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َيش   َو إس سددُحل اِبحددَ فَجددت اِقُفهدد ع ساُددا إس قدد ُث إن وْددُ سدد وُن امدد
ع فُتبُدددد   َجَ  دددد ا ْددددُِ َتكمع فأتددددُهم خدددد َو فهم  َجُم ُِحددددَِّزسا جتددددُ َجُدددد ا فن ددددُ خدددد ون ا

ًَا فَقوَم فوهُع تطُمو رَ َْ  َ ََ َجع ح  تق َتُع  وْقُهم وْ  جهل فقُل: سار ال ت حض
َبع فدددال تدددزال  ستعدددقَّ اومدددَع ستُدددزوو عهوَدددُ اِقلوَدددُنع يُدددين ايفَُودددُتع ستعدددمعو َْدددُ اُِددد

ا سختُفَُ. ًَ  هتَُُْ وْ
َس َل ار  َيش اسُكدَُ ولدحَُْنع §سيفُ ْهغ  ََس قد فدُكهم وْد  ْكدَ  خ و خد

ََع فُهددددم  §فأحعددددَ اع ُث اسُكددددَُ اَِدددديب  ٪ُث عمددددَ ُث ايفقددددَاِ  َة وخدددد اَِددددُس ردددد
َسدد ل  §يب  اهتصدَُ ون اَِد دَ  َْددُ يدُ  إ ددُ يَُدوهمع فقددُل سدَُ ْددَ رُدُم: اأتددك تُو

َهمع  َ  إال   ِيددُ ََ حًقددُ عهوهددُ ون ال تَصدد ارع ساأتددك ختكدده ون تكدد ن اهتصددَُ تدد
دددل حبدددل ردددَ  سإو وقددد ل عدددَ اهتصدددَُ سوجودددا عدددَهم: فدددُرر َْدددُ حوددد  ْدددئتع سلل

رُ ْئتع سرُ ْئتع ساقطع حبل رَ ْئتع سخذ رَ ور اَُِ رُ ْئتع سوعطَُ رَهُ 
َت َْددُ حددد  تبهددغ اِبَدددَح  ردددَ  وخددذت رَهددُ ادددُن وحددَا إِوَددُ  دددُ تَاددتع فدد ار ِدددئَ سدد

َة -غمَان  ََت َْدُ هدذا اِبحدَ وضدََُ  -وقصه ا زي َِعسن رُكع سسار ِئَ اسُُ
َسد ل ةدُ ْسدع ردَهم سقدُل:  َ  سجدَن اِ سدسسا »رُكع ُث تكهم ايفقدَاِ ةودل مِدكع فأْد

َساع فنن ار سعَو ََ اِق  سوْك َويت رصُ   (1)« إحََ اِطُل ُيع سإو قَ 
فقدُل  عْألحَُْن ح  تزل ْدأِر ردُُ ردَ رودَُ ْدََ إس ايفَيَد  §سَُ اَِيب 
َويت هدذا ايفَدزل وهد  رَدزل وتِزكدَن ار فهدوس َِدُ  ¢اْلبُب َْ ايفَذَ  َس ل ار: و يُ 

                                 
. (ع3/155)اتظَ زاِ ايفُُِ  (1) َة ِهكوخ سُرَّ اْلمِ   رَ خطب  خمُص
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َب سايفكودددَة َوي ساْلددد : ْدددل هددد  § فقدددُل اَِددديب عون تُقدددَ  عَدددَن وس تُدددأخَ و  هددد  اِددد
َوي سايفكوَة. َب ساِ  اْل

فقدددُل اْلبدددُب: فهدددوس هدددذا ةَدددزل فدددُ ر َْدددُ حددد  تدددأ  وِر ردددُُ ردددَ اِقددد    
َاَُ رَ ااَُْع فُسُحعَ اَِديب  َوي اْلبدُب سرضده ْألدحَُْن  §فََِزَن ستَُ  رُ س

َيش ُُِْدَسة اِقصدَ   دُ يهدَّ ركد ع  ح  تزل َُُِْسة اِدَتوُ  دُ يهدَّ ايفَيَد  سجدوش قد
َاً سوتددددزل  ساددددُن  ددددال خ و ددددُ عهدددده  عاددددُن ْددددَيَاً سسحددددالً ِزقددددُ عهدددده ايفكددددَاي  ار رطدددد

َسدد ل ار  ددًن ايفعددهم ن ِ َهم ْددَن سس ددأ  ددم اهَ  سابددت ْددَن اهقددَا  ْس ايفعددهميع  هدد
َيكًُ  § ع ايفَُا . ع َو عهه رَ   عهه تل رك

َسدد ل ار  فعددَ  لدد  و ولددحَُْن سركدده   وَ  ايفَُادد  يكددس  §ستددزل 
ََ اِق    ََ فدالن إس رصُ إس ايف اَع اِد سوقُل فوهُ زعمُُ ايفكَاي يقد ل هدذا رصد

دع اِدذي وْدَُ إِودَن اَِديب  عإن ُُْ ار ع قُهد ا   §ف  ار رُ جُسز وحَ رَهم ايفَ 
 .§تهك ايف اَع اِد عوَهُ اَِيب 

َيقُن سقُ  اَِيب  ََْن يَع  سيهدح   اِدَعُُ §ساُِقه اِ  ََ  عْي يَي  سيُضد
َْددَن سيعدد َيش قددَ ْددي يددَي  ُُو  ْددَنع يقدد ل اِههددم وجنددز   رددُ سعددَتينع اِههددم هددذَ قدد

َسدِ كع َب  ُث يقد ل عدَ ولدحَُْن: اِههدم  وتت خبوههُ سخواللهُ تصَ عَ ِيَك سُتُ
 .(1)إن هتهك هذَ اُِصُْ  فهَ تُبَ   اهَ 

                                 
َي (136)ع اَ ز اِعسة ِهكوخ ُِومُن اوموس (3/156)اتظَ: زاِ ايفُُِ  (1) عخطب  ِهكوخ عبَ اُِزيز قُ

 ُْخُصَُ.
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َجُالهتدُ سخوههدُ سلدَُِيَهُع  §ساسُجُب ار تُدُس َِبودَن  َيش ْ سهزردت قد
َسن ردَ لدَُِيَ سقُل رَ ايفكَاي سبُ َُْد  سعكد  ن سوسدَ سدبُ ن سهدع ردَ اِقُهده و

ددوب   َْوُد  ْس ايفكدَاي فدأِقَّ  ددم   قهودا ردَ قهبددُن ْدََع ردَهم وْدد  جهدل سعُبد  ْددَ 
َهسس اِك َ وَ َْ عُب  سغسهم رَ  َْوُ  ساِِ   سلَُِيَ ايفكَاي. عَْ 

ُددددَ اددددالِ ِوددددُل وقُرهددددُ اَِدددديب  َسدددد ل ار  §ْس َو  سعَددددَ  §ْبددددََع اتصدددد
َا ئدك اِصدَُِيَ ْأْسدُلهم سوْسدُُ آْدُلهمع يدُ فدالن اتص فَن سقإ عهَّ اِقهودا ستدَُِ وِس

ََْددُ حقددُ فهددل سجددَمت رددُ سعددَ  عسيددُ فددالن ْددَ فددالن عْددَ فددالن ِقددَ سجددَتُ رددُ سعددَتُ 
 َْكم حقُ.

َس ل ار َس : وتَُِي وجعُِاً قَ ْهوت يُ  فقُل: سار ردُ  عفقُل َِن عمَ اِ ُ
 .(1)وْسُهم تَاُ تبوَن   تهك اِهحظ  ¸ار  مِك ون وتُم ْأْسع ِكالرَّ رَهمع

َسَُُِن اوَُِةع ُْقو  رُ  رَ وعظم عل  ي   ََْ ون اإلسال  اهم  ار اِبُقو ع س
َهددُ ُْددز  عزيددز سمل مِوددلع هددذا  َهُ سيقددَس رَُ َفددع ْددُُ ْقددَّ اِزرددُن ستُُقددا ايفكددُنع يو

ه ردَ عدُِاَع اهمد  اإلسال  اِدذي اُدا ار اُِدزة يفدَ ساالَع ساُدا اِذِد  ساِصدَُُ عهد
َسُِ  خَُِة زااو .  ُْقو  س

ََع فمُ َدُقت اهردَ  عهده ردَ   ُح اِ  َح علَ  ي   ََْ وخذتُ ون اِص  ر ُ رل
ُح اوس.  ل ع اِص  ر ُ

                                 
َو. (1)  رَ خطب  عزسة ََْ اِكَ  ِهكوخ ُممَ َْ ُممَ ايفخَُُ اِكَقوطَّ. ُْص
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ًَاع سون عُقب  اِص  خدس:  ح َسَردُ }وخذتُ رَ غزسة ََْ ون رع اُِعَ يع د ل َسالح
ِهََّنل  َوَ  إلالَّ ُْل َس ل ار(1){َلبدح َسا ٪سولحَُْن  § ع ل   وسا } :فظ  د ل َْدهَده إلنح َتصح

َلهلمح َهَذا َح فَد ح ا ردَ عبدُِ ار قدَ لودبَّت عهودَن (2){َستَدُدَّقو ا َسيَأحتو اومح رل ًَ ع فدنن سجدَت عبد
ََ حبعَ اُُِقب  سايف ل رَ ار. ًَا رع فبك  ا َ ساِباليُ رَ ارع ستصا سجهَن لُْ

َر وسا َستَدُدَّقودد ا} :َيتُددم اِصدد  ساُِقددَ  سددبول اَِصددَ ِهمدد دد ل  ع(3){َْدهَدده إلنح َتصح
َْدَنع   زردُن اْدَُت ْاليدَُ سُمَدَنع إن  -يُ وهل اإلسال   -ل ًا    زرُن عظمت ا

ََ ا هول. ًَاع ل  هولع ُِل ار ون يأ  ُِْ  َرُِ تُ ًَاع إن ُتت اِ َاُ اِهول فج  س
َا هددُع اددُن  ولددحُب  سرددَ وعظددم وسددبُب اَِصددَ اُِظومدد  تدد ِإ اِقهدد ب ست

ةع ادُت ا  § اَِيب كدَ اُتدت ْودَهم ا بد  ساِصد ُُ سايفدِ    قهد  ردَ اُِدَِ ساُِدَةع ِس
َهم: ال إِدددَن إال ارع  َيَع ْدددُُ َيَ رُددد ز ررتا دددي رُُدددُ  ي رُددد ِ ي رُكدددُت ي رَُُلددد
َفُهدم  َاُع سدبحُن ردَ  فعبحُن ردَ وعدزهم سهدم ومالُع سدبحُن ردَ وغَدُهم سهدم فقد

ُُُ  .(4)سهم َس
عددددُلَ ايفعددددهمي رددددَ اددددل متدددداع وقدددد ل قدددد    كددددم ِس هددددذا سوسددددُُ َ ار   ِس

َحوم. ََس إتَن ه  اُِ َ  اِ  فُسُُ 
 الخطبة الثينية  

                                 
 .[120]اَِحل:  (1)
َان:  (2)  .[125]آل عم
َان:  (3)  .[125]آل عم
َو. رَ خطب  عزسة ََْ اِكَ  ِهكوخ ُممَ َْ ُممَ (4)  ايفخَُُ اِكَقوطَّ. ُْص
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َيك ِدَنع رقهدا  اْلمَ ر اِ احَ اِقهَُع سوْهَ ون ال إَِن إال ار سحََ ال ْ
ا عبدََ ايفصددط ه ايفخُدَُع لددهه ار  ًَ اِقهد ب ساهْصددَُع سوْدهَ ون سددوَتُ ستبوَدُ ُممدد

هه آَِن اِطوبي اه هَُ سعهه هوع ولحَُْن اهخوَُع سرَ سَُ عهده  جهدم عهوَن سع
 ساهََُ  َيهم رُ و ههم اِهول سوَُُ اَِهَُ.

 ورُ َُْ:
 .¸وسلوكم ست عَّ ُْقَ  ار  عبيد هللا  فيي 

ي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
وُِوَن اَُِ قَ تالحقتع هدذَ  أ سهُ هَّ ويُ  اِكهَ قَ تُُُْتع ِس

َرضددُنع سهددُ مددَ ع هدده وْدد اب اُِكددَ اهساخددَع سق َددُ عهدده اِهوددُ  اُِكددَ سمددَ ويددُ  
َ د  ار  َ   ارع سق َُ تكك  تقصدستُ إس ارع سق َدُ ساهَدُ وردل س مدع    َاُ إس  فق
َجُُتُع سون يعدُجوا ِعُُتدُع سق َدُ عهده وْد اب عكدَ ردُ ِخهدت عهده  ون ال  وا 

ََ سويقددظ وههددَن سوحوددُ ِوهددَنع لدده   ات ار سسددالرَن عهوددَن إس يدد   َسدد ل ار إال ْددَ رئددز
 اَِيَ.

ْوَهُ ِوه  خس رَ وِإ ْهَع رَ قُرهُ إَيُتًدُ ساحُعدًُُْ غ دَ ِدَن ردُ تقدَ  ردَ 
ًُدددُ  َسا إس ْوددد ت ار رُُك دددي َا متبدددَنع عكدددَ إما ِخهدددت عهددده اهخودددَُ ساِصدددُْلي فددد
ع قددَ  ََدد اتًُع سددومُهم   سجدد ههم رددَ واددَ اِعددجِ  اع يبُُدد ن فضددالً رددَ ار س ًَ سددج

ع سيعأِ تَن رقًُرُ ردع اَِادع فُ ِس َ   ار اْلهوم اِِ  َج ن  ع ي ََ سا جِ  َق ا اَِ   ساِك
َساحهدم إس  ع قدَ ْسدت و َْي اِكدهِ  ع ردع ايفقد ع   تُوم ا َُت جَُت اوهِ  اِعجِ 
َا  ردُ هدذَ  اوساتع ستَُفعت وجعدُِهم   فُدل اِبُقودُت اِصدُْلُتع عكدَ سردُ وِ

َس ل ار اهري.اُِكَ؟! وقعم ار  ُ   ا  َُُْن ايفبيع سعظَّم ْأ ُ  َي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





115 
 

َسد ل ار: اعهمدد ا ون ار  ُوبدُِ: سلددو  ِكدم رددَ اُدُب ار سسددَ   فودُ رُُْددَ اِ
َاِ ْدَن ردُ   وا ال يقبل إال  وًبُع ال يقبل ار رَ اُِبُِة إال رُ اُن خًُِصُ ِ جهَنع يد

ُح }عَددددََ:  َُ ََِّددددَنل فَدهحوَد دددد  ِلَقددددُ َح َاددددَُن يَدَحجو َِةل ََِّددددَنل َفَمدددد ُلبَددددُ َل ح ْل دددد ًُ َساَل يوكح َمددددلح َعَمدددداًل َلددددُْلل
ا ًَ وخهصددد ا ر اَِودددُتع سوخهصددد ا ر اُِبدددُِات ساِطُعدددُتع فدددال يدددزال اُِبدددَ ع (1){َوَحددد

 خبس إما تكهم تكهم رع سإما عمل عمل ر.
َاحهدُ يُ رَُُْ اُِبُِ:  ام رَ قُلم عهه و  حَ ن يعقوهُ ِساُهُع سيُُجل ج

اُهُع ْهَّ  َُن ار وجَ ايفُُك يع ادم ردَ قدُلم عهده وب َدُوإع ْدوخ ابدسع يقضدَّ ِس
ََع ْهََُّن ار رقدُ  ايفُُك ديع   عَ إِوَنع س   ْنمن ار اع َحم َُ َنع ِس ح الجَنع سي
َيض ع يق   عهوهُع ْهََُّن ار وجَ االعُكُو ةُ اُن  ام رَ قُلم عهه زسج  سقوم  ر

 رَ إحعُتَن إِوهُ.
َقود  سو ¢ختهإ عومُن  ََدهُع  َََُ عَ غزسة ََْ ْعبا زسجَن اِد ادُن َي

ََُهُ  ~ - َوسك سهحعَت إِوكع فمُ جدزاُ -سو َيًضُ ِقُرت عهه  ع ِ  اَت ر
 اإلحعُن إال اإلحعُن.

َ  وعمددُِكم ْأِعددَُكم رددَ غوبدد  سسددا سوميدد ..  يددُ رُُْددَ اُِبددُِ: إيددُام سحدد
َان ساُِع َسو ساَِهدَّ وِزر هُ اِ  امُ عهَ عَكم ُِْذاَ ساَِعُُ ساِق بوح ساهرَ ْدُيفُ

َجُتكم ستُه  رَُِزكم ععَ ايفَكَ َت ع ِ  .(2)ت

                                 
 .[117]اِكهإ:  (1)
َو. رَ خطب  عزسة ََْ اِكَ  ِهكوخ ُممَ َْ ُممَ ايفخَُُ اِكَقوطَّ. (2)  ُْص
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ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعهَوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهَََّن َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(1){َسَسهِّمو ا َتعح

 
  

                                 
 [.56]اهحزاب:  (1)
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 خطبة عن مثرات ووسائل املداومة
 لى العمل بعد رمضانع 

 اْلمَ ر.. إنَّ  
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َب اِزردُن اِدذي هد  ردَ  أ َاَِّ تقدُ َع  حَا  اِهول ساَِهَُ ُِ إن س

َاِ اِعددُع  امددُ لددحَّ ْددذِكم اودد  عددَ اِصددُِ  ايفصددَس  لدده ات ار سسددالرَن  وْدد
َُّ  -عبدُِ ار  -عهوَن.. سهذا اهدَن  د َلدً  عظمده إليقدُص ولدحُب اْلجده يُو َ  َسهود}ع ف

ْوكو ًَا  َِ ََا ََ َوسح َو َِ َونح َيذَّاَّ ََا َح َو هحَ ً  ِلَم ََُل اِهَّوحَل َساَِدََّهََُ خل  .(1){اَّذلي َج
َرضددددُن.. سارو يُهددددم اددددم رددددَ لددددحُلَإ ْووضددددتع ساددددم رددددَ حعددددٍَُت   َحددددل 

َقٍُب ووعُقت. َتع سام رَ    اوُبتع سام رَ مت ب غو 
َسن ئك اِذيَ يَاسر ن سيعُم ََ رَ هم وِس  عهه اُِمل اِصُن؟ سيُ ت

َات ايفَاسر  عهه اُِمل اِصُن سإن قل: ِخ ل ا َ .  َُِهم ون  رَ مث
َدددُ   ْدددالل  َة  ¢ِس َيددد َّ  ¢وسددد ة.. جدددُُ   اِصدددحوحي عدددَ و، ه َونَّ اَِّددديبل

َل يَ » :قََُل ِلبلاَللٍ  § ََ َلاَلةل اِحَ جح هحََُنو  ل اإلحل علَح َحَجه َعَمٍل َعمل احينل ْلَأ َِّ ع ُ ْلاَللو َح اَل ل سح

                                 
َقُن:  (1)  .[62]اِ 

o  p 
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َهوحددَك  ُح َِوَّ تَد ددتو  ُح َيددك تُهوددك)فَددنلوِّ ْسَل َّدد ل  (وي ُت ََيَّ  ل ا ح َ يَدد هحددتو  عَْددديح قَددَُل: َرددُ َعمل
ٍَ إلالَّ َلدددهَّوحتو ْلدددَذِلَك  ًَا  ل َسدددَُع ل َِوحدددٍل َوسح تَدَهدددُ ددد  دددَح  وهو ََح وََتَطهَّ َلي َووِّ  َحَجددده علَحددد َعَمددداًل َو

 .(1)«َونح ووَلهََِّّ اِطُّهو َل َرُ اوُلَا  ل 
سقددَ وفددُِ اْلددَي  ون ار تُددُس ِددا ايفَاسردد  عهدده اُِمددل اِصددُن سإن اددُن 
َات ايفَاسرددد  عهددده اُِمدددل اِصدددُن.. و دددُ سدددبا  بددد  ار تُدددُس ِهُبدددَع  قهدددواًلع سردددَ مثددد

َار  ًَة سا  .سا ه  ُ مث
َََة  ََيدح َح َو،ل هو َُ ََِ  ل »ََن قَدَُل: : إلنَّ اِهَّد§قَدَُل ََسود لو اِهَّدَنل  :قَُلَ  ¢ف َح َعدُ َرد

َحتو َعَهوحَنلع  َُدََ ٍُ َوَحاَّ إلَ َّ  لَُّ افدح َلي ْلَكَّح ع َسَرُ تَدَقَََّب إلَ َّ َعبح َحبل ْلَح َح آَمتدحُوَنو ُْل َسَرُ َسِلوًُّ فَدَق
َحدتو  َببحُودَنو او بََّنوع فَنلَما َوحح َِدََّ افللل َح َّ ووحل َلي يَدَُدَقََّبو إلَ َّ ُْل دَمعو ْلدَنلع  يَدَزالو َعبح َُدَنو اَّدذلي َيعح َْسح

َدددُع َسإلنح َسدددَأَِينل  دددَّ  ل هَدددَنو اَّددددل ََيحكل َدددُع َسَلجح َو اَّددددل يَددددبحطلشو  ل ََ َو ْلدددَنلع َسيَددد ددد سََْصدددَََو اَّدددذلي يدوبحصل
ٍُ وَتَُ فَُعلهوَنو تَددََ  ََّْح َح  ِحتو َع َِّ ََُُمول َهوعلوَذتََّنوع َسَرُ تَدََ َُد َح اسح دسل َهوعحطلوَدََّنوع َسَِئل َح تَد ح ِلي َعد ُِّ

ََُتَنو  َََو َرَعُ َََو اِحَم حَت َسوَتَُ َواح َلع َيكح رل َح َي «اِحمو  .(2)َساَ اِبخُ
سايفَاسر  عهه اُِمل اِصُن سبا ُِك س اوطُيدُ سااادُ .. ف دَّ اِصدحوحي 

َة  َي ًَا ْلَبُبل وَ »قََُل:  §َونَّ ََسو َل اِهََّنل  ¢عَ و، ه ََوَيدحُومح َِ ح َونَّ تَدهح لو َو ُحَُعل َلاومح يَد َح
ََتلَنل  َِ َح  َقه رل َحَنو اولَّ يَد حٍ  مَخحَس َرََّاٍتع َهلح يَدبدح َنل )رل ُع؟  (وي سسخل َح ََّْح د َقده رل قَُِو ا: اَل يَدبدح

ُع  ََّْح ََتلَنل  طَُيَُ». َِ ََّ اوَح ع ََيححو  اِهََّنو  لل َمحسل  .(3)«قََُل: َفَذِلَك َرَولو اِصََّهَ اتل اوح

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.2458(ع سرعهم)1149؛ اِبخُ
َي) حوحل (2)  (.6572اِبخُ
 (.660رعهم) حوحل (3)
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َب ساِكدددَالَ   اِدددَتوُ سايفَاسرددد  عهددده اُِمدددل  اِصدددُن سدددبا ِهَجدددُة ردددَ اِكددد
َة.. ابدددت عَدددَ و دددَ ساِرتردددذي رددَ حدددَي  اْدددَ عبدددُس  َحدددتو »ردددُ قدددُل:  ¢سااخدد او

َِحَ ظحدَكع §َخهحَإ ََسو لل اِهََّنل  َ ظح اِهَََّن  يَد حًرُ فَدَقَُلع يَُ غواَل و إلوِّ ووَعهِّموَك َاهلَمٍُتع احح
َو جتوَُهَ  َح َ ظح اِهَََّن جتَل  اْلَي . (1)«َك.. احح

ةل »س  زيُِة لحوح  عََ و َ:  ََّ َلفحَك  ل اِكِّ ُح ُلع يَد َََُّوح إلَِوحَنل  ل اَََِّخُ  .(2)«تَد
َات ايفَاسردد  عهدده اُِمددل اِصددُن...: ِسا  اتصددُل اِقهددا ْددُر تُددُسع  سرددَ مثدد

َاً سابُتًُ عهه ِيَ ار.   ُ يُطَّ اِقها ق ًة ست 
 ََّ َعت ردددَ وجههدددُ  ُْدددر وهدددل اُِهدددم هدددذا سقدددَ عددد اهردددَ ردددَ اْللَكدددم اِدددد ْددد

ًُ اهماَُو ايفطهق ع وس ايفقوََّةو ُْهح ال.  اهماَُع س ا
َرَ رد  ردُ اْدَُت  سايفَاسر  عهه اُِمل اِصُن سبا ْلعَ اوَُت ع فنن ايفد
عزَيُددَن عهدده فُددل اوددساتع ساالتك ددُو عددَ اِعددوئُتع سفقددَن ار ْلعددَ اوَُتدد ع امدددُ 

دََةل يدووَبِّتو اِهَّ }: ۲ َخل تدحَوُ َس ل ااح َُّ َوَدُةل اِد ْلتل  ل اْلح ِحَق حلل اِوَُّ ََ َآَرَو ا ُْل َنو اَّذلي
ُو  َُلو اِهََّنو َرُ َيَكُ ِلملَي َسيَد ح لُّ اِهََّنو اِظَُّ  .(3){َسيوضل

ساُِبددَ إما ادددُن يدددَاس  عهددده اُِمدددل اِصددُنع ُث عدددَ  ِدددَن عدددذَ ردددَ ردددٍَ  وس 
َي عدَ و، ر سده س َع اوُلا َِن رُ اُن يُمدل حدُل لدحَُن  ََس اِبخدُ سإقُرُدَن امدُ 

                                 
َُ  حوحل (1)  (.2311ي)اِبخ
َجهُ و َ   ايفعََ)و (ع2961لححَن اهِبُو   لحوح ا ُرع) ؛لحوح (2) . 5/18خ  (ع سغَس
َاهوم:  (3)  .[20]إْ
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َي  َسد ل ار  ¢اهُْ وحدلو »: §قُل: قُل  ُلدَا َِدَنو رل ع او ع َوسح َسدُفَدََ َو َُبحد َلَ  اِ إلَما َرد
وًحُ ُحَملو روقلوًمُ َلحل ي  -سهذا اِ ضل رَ ار تُُسع إ ُ يك ن هذا  ع(1)«َرُ َاَُن يَد

َ
ه
ُّ
 
َ
أ

َِع ِدُفظ عهودَنع  - اوببة سفقَدُ ار سإيدُام ِكدل  عسعمدلع يدَاس  عهودَنفومَ ادُن ِدَن س
 خس.

.  وق ل رُ تعمُ نع سوسُُ َ ار سوت ب إِوَن إتَن ه  اُِ اب اُِ َ 
  الخطبة الثينية
 اْلمَ ر.. عبُِ ار

َاسخي   اُِهم َح } :رَ ِعُُ اِ يدحَُدََُ َسَهاح َََُِ رل ََ ََ إلمح َه ُح َدََُ َْد ََْدَََُّ اَل توزلغح قدوهوْ 
تحَك ََ  َو إما لُحَبَن عزَي  َُْ ت ال عهه ار تُُسع ادُن  ع(2){ حًَ  إلتََّك وَتحَت اِحَ هَُّبو َِ

وحددذَ ايفعددهم رددَ اإلاقددُل  مِددك رددَ وهددم ا  ددزات ِهوبددُت عهدده عمددل اِصددُْلُتع ِس
َِي إس ايفكق ع ايف ضو  إس اِع ر  سايفهل رَ اُِبُِة.  عهه ت عَن ْأعمُل ت

َويُّ اَهعحَمدُلل َوَحداُّ  :سوئللَ  §اَِيب  ون ¢ابت   اِصحوحي عَ عُلك  
َسروَهُ َسإلنح َقلَّ »إلَس اِهََّنل؟ قََُل:  ِح ََ اَهعحَمُلل َرُ توطلوقو نَ »َسقََُل: « َو َه و ا رل  .(3)«ااح

ي اوخاو  -سرَ واوَ ماَ ايف ت 
َ
ه
ُّ
 
َ
َتَك    عمهَنع َس يُدرت ْطد ل ورهدَنع  - أ
َُِ ُْهعمُل قبل تزسل وجهَن  .ْس

                                 
َي) حوحل (1)  (.2996اِبخُ
َان:  (2)  .[8]آل عم
َي)ُ ق عهوَنر (3)  (.1173(ع سرعهم)6465؛ لحوح اِبخُ
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َغا ِسارًُ  ساً سوخ عهه اُِمل اِصُن ون يبُدَ ادل اِبُدَ  الَْ ِهمعهم اِذي ي
َات ؛عدددَ ر عدددَات اِقهدددا ع سحضدددَ  ايفَكددد سركدددُهَة اِقَددد ات  عردددَ جهعدددُُ اِعدددُ 

َب.  اِ ُسَةع وس ايف اقع ساْلعُُْت اِعوئ ع ساالسُمَُ ِهَُُُ ساِط
َيق ايفخبُ ََ إلَما }يع جُهَُ ار سإيُام رَ اُِ اْي اهساْيع سسهك َُْ   اَّذلي

ََدُهومح  دَّ اِصَّداَلةل َس لَّدُ َََزقدح ََ َعهَده َردُ َوَلدَُْدهومح َساِحموقلومل َلي دوهومح َساِصَّدُْل َهتح قدوهوْ  موالََ اِهََّنو َسجل
 .(2()1){يدوَح لقو نَ 

 
 

  

                                 
 .[35]اْلا:  (1)
هتُ رَ ع (2)  َة خطا رَ وِهُ:هذَ اوطب  اسُ َهتُ ساخُص
مي -1 َاَُ  سُِ  اِك  .خطب  ِهكوخ اِ
 .خطب  ِهكوخ سُرَّ اْلمِ  -2
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 (1)الذكر وحال السلف يف العشر

َ سقدَ َو َاللعع و  َلَل اِك ُ ََل اِبَالعع ْس وسدَبَغ عهوَدُ اودس ا زيدلع  اْلمَ ر روب
 ََ ٍَ آردد َيك ِددَن ْددهَُِة عبدد سوسددبَل اِعددرَت ا موددلع سوْددهَ ون ال إِددَن إال ار سحددََ ال ْدد
َنع لدهَّه  َسدِ  ا عبدََ س ًَ َاَن ِذتبدَنع سوْدهَ ون تبوََّدُ سسدوَتُ ُممد ُو د َجُ اُِ َ  ساِ َِّنع س ْ

دددَنع لدددالًة سسدددالًرُ ِالَمددد ْز يَ إس يددد   ار عهودددَن سعهددده آِدددَن سلدددحبَن سوتبُعدددَن سحل ََّ ُددد يح  و
 اَِيَ.

 :ورُ َُْ 
 فوُ ويهُ ايفعهم ن:

ََ آَرَود ا اتدَّقود ا اِهَّدََن َسقو ِود ا  يَُ} :ُُِْقَ  ُتصول اِ ا ع ستََفعو ا َهك  وَيدَُّهدُ اَّدذلي
ا  ًَ َلي َح يوطلدعل اِهَّد (07)قَد حاًل َس ُح لدَح َِكودمح موتود َْكومح َسَرد هلحح َِكومح َوعحَمدَُِكومح َسيَد ََن َسََسود ََِنو يوصح

َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ  .(2){فَدَق
ااي اوخااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
اهَ  ف ض ددل ُْضددهُ عهدده ُْددر؛ امددُ فضددل  ¸خهددق ار  أ

َفُت  َهُ ايفقَس  ع َرهُ سرعجَهُ سركُع وَ  اْلجُز ةك  سايفَيَ ع سفض ل رك  حب

                                 
 رعُ ُِة رَ ُْر اوطا سايف اعظ. (1)
 [.01ع 07]اهحزاب:  (2)

o  p 
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ِ   سرًنع اِد هَّ ر اَع اْلا ساَِعك ستُظوم ُُْلَ ار تُُسع سف ض ل ايفَيَد  سرِز
َ ع سفض دددل وَ   َرهدددُ سرعدددجَهُ سةعدددجَ قبدددُُ سجبدددل وحدددَع سساِي اُِقودددق ايفبدددُ حب
دَنع سجُهدَن  َ  رعجَهُ سردُ حِ  ُ َالولع ْس اِكُ  فبَُاهُع سجُههُ ر  َُ هتبوُُ ْين إس

ََ تبوَُ ُممَ   .§رع
َرضددُن عهددده  سخهددق ار تُددُس اِزردددُن ف ض ددل ُْضددَن عهددده ُْددر؛ امددُ فض دددل 

ع سفض   َفد  ساَِحدَ عهده سدُلَ اهيدُ ع سفض دل ِوهد  اِقدََ سُلَ اِكهَ  ل ويُ  ا مُ  سع
عهدده سددُلَ اِهوددُ ع سفض ددل اهدد  اِهوددل ااخددَ عهدده سددُلَ وجددزاُ اِهوددلع سفضددل سددُع  
َرضدددُن  ا مُددد  عهددده سدددُلَ اِعدددُعُتع سفضدددل اُِمدددل   اِهودددُ  اُِكدددَ اهخدددسة ردددَ 

ْدي اْلددي سااخددَ تظهددل فُخُصدهُ ُْالعُكددُو ساالجُهددُِ ِسن سدُلَ اِهوددُ ع سهكددذا 
حددده  دددُ اوطُيدددُع ستُو دددَ  دددُ  ايفعدددهمي سدددحُْ  ر ْسوددد  عظومددد ع َتطدددَ عهدددوهم خدددسًاع َتو
َجُتع سَتُهدددد  دددُ لدددحُلإ اْلعدددَُتع فدددُِكوِّس ردددَ تُدددََّ   َفدددع  دددُ اِدددَ اِدددزالتع ستو
َهددُع س بدد   َ دد ع فَددُل رددَ خسهددُع سولددُب رددَ غووهددُع قبددل ون يَط ددد ت  ِعددحُلا اِ

َهددُ َيدد  ويددُ  عكددَ مي اْلجدد  إم فض ددل اُِمددل فوهددُ سرددَ  عوسا هددذَ اِعددحا سايفددزن اِك
عهددده اُِمدددل   غسهدددُع ساخُصدددهُ ْأرهدددُت اهعمدددُل ساُِبدددُِات سار  هدددق ردددُ يكدددُُ 

 س َُُ.
دَم اِهَّدَنل }سفض ل اِذاَ فوهُ س اإلاوَُ رَدَن ُِْدذات؛ فقدُل سدبحُتَن  َوسا اسح َسيَدذحاو

ُحهو َرُتٍ  ٍ  َر  .(1){ ل وَيَُّ

                                 
 .[28]اْلا:  (1)
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 اَْ عبُس: ويَُّ  اُِكَ؛ يُين: َعكَ مي اْلجَّ ع رع ي   عَََف  ساُِوَ.قُل 
َس لو ار  ََ ارلع َساَل »: §سعَ اَْ عبٍَُّس قُل: قُل  َح وَيَّدٍُ  َوعحظَدمو علَحد د َردُ رل

دبلوَحع َساِ ََّ اَِّعح ولَوسا فلددوهل َل فَدَأاح د َُكح َح وَيَّددُ ل اِح د ََّ رل ََُمددلو فلدوهل هلوددلَ َوَحداُّ إلَِوحدَنل اِح بلدَسع َساُِدَّهح « َّكح
َجَن اِط او) َن ْ اهَ عسه  حَي  حعَ عوخ   .(1)(ِس

َو توَصدهَِّّ َردَع ََسود لل ارل   َََمدُ َمحد ع قَدَُل: َْدودح َل عوَمدََ ْح َل ا ََ  §َع د إلمح قَدَُل ََجودلع رل
َو ِلهَّدَنل َاولدسًاع َسسودبحَحَُن ارل  د مح َو َابلدسًاع َساْلَح بَد : ارو َواح دواًلع فَدَقدَُل ََسود لو ارل اِحَق ح ل دًََة َسَولل ْوكح

ََ اِحَقُللددلو َاهلَمددَ  َاددَذا سََاددَذا؟: »§ دد : وَتَددُع يَددُ ََسودد َل ارل قَددَُل: « رل َل اِحَقدد ح ل قَددَُل ََجوددلع َردد
ُل » ددَمُ ددَ ابو اِعَّ بحددتو َ َددُع فوُلَحددتح َ َددُ وَْدح : « َعجل َو عوَمددََ ْحدد دد»قَددَُل ا ُح ََّ روَحددذو ْسَل ُدوهو تو َفَمددُ تَدددََاح

 .(2)َساَ رعهم« يَدقو لو َمِلكَ  §ََسو َل ارل 
 ُّ ُلع قَددَُل: قَددَُل اَِّدديبل َِا َح ََّ َح َو،ل اِدد ع َسوَزحَاَُهددُ : »§َعدد َددسحل َوعحَمددُِلكومح َواَل ووتَدبِّددئوكومح خبل

َح إلتدحَ ُ ل اِذََّهال َسا َع َِكومح رل َََجُتلكومح َسَخودح َِ ُلَهُ  ل  َحَف ََ َرهلوكلكومحع َسَو َع َِكومح علَح ع َسَخودح َِ َل ل
َلْو ا َوعحَََُقكومح  َلْو ا َوعحََُقَدهومح َسَيضح َوسَّاومح فَدَُضح َح َونح تَدهحَق حا َع َو اِهََّنل »؟ قَُِو ا: َْدَهه. قََُل: «رل ملاح

َُدددَُس  َو َجبَدددٍل: « تَد ْحددد َُدددُمو  َل اِهَّدددَنل »قَدددَُل رو ددد َح ملاح ددد َح َعدددَذابل اِهَّدددَنل رل ددد َددده رل ُع َوجنح دددَّح َْ َساَ « َردددُ 
  .(3)اِرترذي

َتددددَنع سرددددَ  َ ُددددَنع ساردددد  عهددددوهم ةُ  سوهددددل اِددددذاَ هددددم وهددددل ارع اخُصددددهم ْ
َ دم ون جُههدم اِقد   اِدذيَ ال يكدقه  دم جهوعدهم حد   فضههم سعه  رَِزُهم عَدَ 

                                 
َجَن و َ)و (1) ُ.11/82(ع ساِط او)5446-9/323خ  (ع سغِس
 (.671رعهم) لحوح (2)
َجَن اِرترذي)و (ع2269ايفككُة" )؛ لححَن اهِبُو   "لحوح (3) .3300خ  (ع سغَس
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َة  َيدد َ ددمع عددَ و  ه َ م ردَ  ِوددل قدد َارد   ددم ِس  ¢سإن َ ي ُدل رددوههمع سسار! إ ددُ ا
َس ل ار  َلع إلنَّ »: §قُل: قُل  دَل اِدذِّاح ِلهََّنل َرالَللَكً  َيطو فو َن  ل اِطَُّو ل يَدهحَُملعود َن َوهح

دددد ا إلَس َحددددَُجُلكومح " قَددددَُل:  َِسحا: َههومُّ َوسَن اِهَّددددََن تَدََددددُ ًرددددُ يَددددذحاو سا قَد ح َو فَدَوحو ُّدددد تَدهومح »فَدددنلَما َسَجدددد
تدحَوُ َُّ ُل اِدد ددَمُ َلَحُلهلمح إلَس اِعَّ ددَأ وو « ْلددَأجح ع َرددُ يَدقودد لو قَددَُل: " فَدَوعح ددَدحهومح ددَ  َوعحهَددمو رل ددمحع َسهو مح ََْدُّهو

َوسَتَك " قَددددَُل: "  دددد َجِّ سَتَك َسَيو َو َوستَددددَك َسَِحَمدددد ِلي؟ قَددددُِو ا: يَدقو ِودددد َن: يوَعددددبِّحو َتَك َسيوَكبدِّ علبَددددُ
؟ " قََُل: " فَدوَدقو ِو َن: الَ َساِهََّنل َرُ َََوسحَ ؟ " قََُل: " فَدوَدقو  : َهلح َََوسحول : سََاوحَإ َِ ح فَدوَدقو لو  لو

اع  ًَ ود ا َسَُتحمل ًَ ود ََّ َِدَك ََتحجل د َْ ًَِةع َسَو ََّ ََِك علَبُ َْ َ  َاُتو ا َو ؟ " قََُل: " يَدقو ِو َن: َِ ح َََوسح َََوسحول
؟ " قََُل:  َأِو ول : َفَمُ َيعح بلوًحُ " قََُل: " يَدقو لو وَدََ ََِك َتعح دَأِو َتَك ا َّد َ »َسَواح قَدَُل: " « َيعح

: َفَكوحَإ يَدقو لو  : َسَهلح ََوَسحَهُ؟ " قََُل: " يَدقو ِو َن: الَ َساِهََّنل يَُ ََبِّ َرُ ََوَسحَهُ " قََُل: " يَدقو لو
ََّ َ َدُ  د َْ َحًلدُع َسَو َهدُ حل ََّ َعَهودح د َْ َِ ح وَتدَّهومح َََوسحَهُ؟ " قََُل: " يَدقو ِو َن: َِ ح وَتدَّهومح َََوسحَهُ َادُتو ا َو

َل " قَدَُل: "  ََهًبُع َسَوعحَظَم  ََ اَِّدُ د َُ َّموسَن؟ " قَدَُل: " يَدقو ِود َن: رل فلوَهُ ََغحَبً ع قََُل: َفملمَّ يَدَُد
: َفَكوحَإ  : َسَهلح ََوَسحَهُ؟ " قََُل: " يَدقو ِو َن: الَ َساِهََّنل يَُ ََبِّ َرُ ََوَسحَهُ " قََُل: " يَدقو لو يَدقو لو

ََّ َ َُ خَمَُفَدً  " قَدَُل: "  َِ ح َََوسحَهُ؟ " قََُل: " يَدقو ِو َن: َِ ح  َْ َهُ فلََاًَاع َسَو َدح ََّ رل َْ َََوسحَهُ َاُتو ا َو
َالَللَكد ل: فلدوهلمح فوداَلنع 

ََ ايف د َح َغَ َحتو َ ومح " قََُل: " يَدقود لو َرهَدكع رل َواومح َووِّ َق هل ْح : َفأو فَدوَدقو لو
ددددمو ا و  ََُجددددٍ . قَددددَُل: هو َُ ْلل َددددُ َجددددُ ع إل َّ ددددَدحهومح ددددهومح َِددددوحَس رل ددددَقه  للددددمح َجهلوعو ُو الَ َيكح َساَ  «َهَعددددُ

َي  .(1)اِبخُ

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.2689(ع سرعهم)6478؛ اِبخُ
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ََيدحدَََة  ْود  هو َو عوَمدََ َسَو ْحد  ƒسرَ اِذاَ ايفعُحا   هذَ اُِكَ اُِكبس: سََاَُن ا
َي َجددَن اِبخددُ َددُ. وخ بلسلِل َو اَِّددُسو ْلَُكح ع َسيوَكبدِّدد ََانل َل يوَكبدِّدد دد َُكح  َ حَوَجددُنل إلَس اِعُّدد  ل  ل وَيَّددُ ل اِح

  .(1)  لحوحَن رُهقًُ 
َْي: تكبس رطهقع ستكبس رقوَ.   ساُِكبس   هذَ اُِكَ عهه َ

َيق.  فُُِكبس ايفطهق: ه  ون يك ن رَ وسل اُِكَ إس  ُي  ويُ  اُِك
َفدد  إس لددالة اُِصددَ رددَ  سورددُ ايفقوددَ: فوبددَو رددَ ُْددَ لددالة اِ جددَ رددَ يدد   ع

َيق عهه اِصحوحع سه  رقوَ ْأُِْ  َ اِصه ات ايفكُْ  .آخَ ويُ  اُِك
اُِكبدس   اهَدحه رطهدق سرقودَع فُيفقودَ: عقودا "قُل اِقََُّ وْ  يُهده:  

 .(2)ايفُين "اِصه اتع سايفطهق:   ال حُلع   اهس ا  س  ال زرُن
لوُ  رُوَ    اُِكبسع سإ ُ ابدت  §ورُ لوغ اُِكبس فهم يوبت عَ اَِيب  

   مِك عَة لوغ رَهُ: €عَ لحَُُْن 
َو َابساً " هُ: ق ل:رَ بَد ع اِهََّنو َواح َو بَد ع اِهََّنو َواح َو بَد  ".اِهََّنو َواح

ع اِهَّددَنو " سقدد ل: بَدددَو ع الَ إلَِددََن إلالَّ اِهَّددَنوع ساِهَّددَنو َواح بَدددَو ع اِهَّددَنو َواح بَدددَو ع اِهَّددَنو َواح بَدددَو اِهَّددَنو َواح
َو  هََّنل اْلم ع ِس َو بَد  ".َواح

بَدددَو َابددساًع اِهَّددَنو " سقدد ل: هَّددَنل اِهَّددَنو َواح ع ِس بَدددَو بَدددَو سوَجددلوع اِهَّددَنو َواح بَدددَو َابددساًع اِهَّددَنو َواح َواح
َو   ".اْلم

                                 
َي) لحوح (1)  (.2/27اِبخُ
 (.2/203يفُين الَْ قَار )ا (2)
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ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
سورُ حُل اِعهإ   هذَ اُِكَ فهَّ حُل عجوب  تعَُعَّ ون  أ

 تقإ عََهُ سمُسل اُِأسَّ  م؛ فقَ اُت ا  ُهَسن فوهُ اجُهُِاً عظومًُ.
ُِكدَ اجُهدَ اجُهدُِاً ْدَيَاًع اُن إما ِخهدت ويدُ  ا": فهذا سُوَ َْ جبس 

َرَّ "حدد  رددُ يكددُِ يقددََ عهوددَن َ ". ساددُن يقدد ل: (1)سددََ اِددَا الَ توطح لئودد ا سوددَوَجكوم َِوَددُ ل
َل  دد َُكح َِةو -اِ ُلبَددُ بوددَنو اِ ُحجل َن ِلَصدد ح ل يَددد ح ل َعََفَدد َ  -تدو َوسح َركوم يَدََُعددحَّ ََ سددس  "َسيَدقودد حل: وَيحقلظودد ا َخدد

  .(2)وعال  اَِبالُ
ادددُن ُممدددَ ْدددَ سدددسيَ يصددد   اُِكدددَع عكدددَ مي " ْدددَ عددد ن: سقدددُل عبدددَ ار

 .(3)رصَإ اَْ و، ْوب " اْلج  اههُ
رصددددَإ اْددددَ و، ". اددددُن جمُهددددَ يصدددد   اُِكددددَ"سقددددُل ِودددد  ْددددَ و، سددددهوم: 

  (4)ْوب 
ْهُدين ون اُِمدل   اِود   ردَ ويدُ  اُِكدَ اقدََ غدزسة   "سعَ اهسزاعَّ قُل: 

َس ِوههُ َهُع ِس َه ْكهُِةسبول ارع يصُ   ُ   .(5)ُْا اإلَيُن "ع إال ون  ُأل ار
اددُن يقددُل   ويددُ  اُِكددَ: ْكددل يدد   وِددإ "قددُل:  ¢سعددَ وتددس ْددَ رُِددك  

َة آالو ي   قُل  َف  عك  .(1)"يُين   اِ ضل -ي  ع سي   ع

                                 
َجَن اَِارَّ)1148؛ حعََن اهِبُو   "لحوح اِرتغوا")عَح (1)  (.1815(ع وخ
 (.4/326س وعال  اَِبالُ )س (2)
 .(2/377) ْوب  رصَإ اَْ و، (3)
 .(2/377)رصَإ اَْ و، ْوب   (4)
 .(3/355)ُْا اإلَيُن ( 030)َُ َن اهِبُو   "َُوإ اِرتغوا" ؛َُوإ (5)
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ساددُن ُممددَ ْددَ سددسيَ يصدد   اُِكددَ عكددَ مي اْلجدد  اهددَن فددنما رضدده اُِكددَ 
َيق وفطَ تعُ  ويُ  رو   (2)ل رُ لُ سرضت ويُ  اُِك

رصددددَإ اْددددَ و،  "ساددددُن جمُهددددَ يصدددد   اُِكددددَع قددددُل: ساددددُن عطددددُُ يُكه هددددُ
 .(3)ْوب 

َ  سحعَ عبُِتك ك َ  ْس  فُِههم وعَُ عهه ما
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار..

 الخطبة الثينية   
َِ إال عهودَنع  تدَنع سال اعُمدُ َو اْلمَ ر اِذي ال خَس إال رََنع سال فضَل إال ردَ ِ

َيك ِددَن ْسوددعع سال رهجددأَ سال  رَجددُ رَددَن إال إِوددَنع سوْددهَ ون ال إِددَن إال ار سحددََ ال ْدد
َن ستبوُّدَنع سلد ووَن  َسدِ  َ س َو ا عبد ًَ وَنع سوْهَ ون تبوََُّ سسوَتُ ُممد ُجل َياع  َ يَو وَنع ق َاجل ِ
ستودَن ردَ خهقلددَنع لدهَّه ار عهودَن سعهده آِددَن  دوَُّنع سوروَودَن عهدده سحولدَنع سخل َل وُّدَن َس سجنلوُّدَنع سِس

 سسهَّم تعهوًمُ اوسًا.سولحَُْن 
ورددُ ُْددَع فوددُ عبددُِ ار اتقدد ا ارع فددنن تقدد اَ وفضددلو روكَُعدداع س ُعَُددَن وعهدده 

هلمو نَ }تَعاع  ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو   (4){يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي

                                                                                     

 .(358/ 3)َيُناإلُْا (ع 036؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ اِرتغوا")َُوإ (1)
 (.2/377رصَإ اَْ و، ْوب  ) (2)
 .(2/377)رصَإ اَْ و، ْوب   (3)
 [.172َان: ]آل عم (4)
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َفددَن: فُددَ و، قُددُِة سرددَ اُِكددَ ايفبَُادد  يدد   اُُِسددع رَهددُ س   ون  ¢هدد  يدد   ع
َح َل ح ل يَد ح ل َعَََفَ ؟ فَدَقَُل:  §َس ل ار  َوَ  َساِحَبُقلَو َ »سوئلَل َع َل َََ  اِحَمُ َو اِعَّ َساَ « يوَك ِّ

 .(1)رعهم
َفد ؛ هن   َُ فدال يعدَ ِدَن لدوُ  يد   ع َُع وردُ اْلد سهذا إ دُ يعدُحا ُِدس اْلد

َسي عََن وتَن  ه §اَِيب  َ  ل رَنع س َف . ت َف  ُْ  عَ ل   ي   ع
َس ل ار  ~سعَ عُلك   َح َونح »قُل:  §قُِت: إن  د وَددََ رل َح يَدد حٍ  َواح د َرُ رل

تو ع ُثوَّ يدوبَددُهلَّ  للددمل اِحَماَلللَكددَ ع  َح َح يَددد ح ل َعََفَددَ ع َسإلتَّددَنو َِوَدد دد َلع رل ََ اَِّددُ دد ا رل ًَ ُلددَق ارو فلوددَنل َعبحدد ُح يدو
ُل؟ َواَل َِ َه ََا : َرُ َو   .(2)َساَ رعهم «فَدوَدقو لو

َس ْددَ اُِددُال   ُل »قددُل:  §ون اَِدديب  ƒسعددَ عبددَ ار ْددَ عمدد َعُ َُّ َو اِدد دد َخودح
َلي د َْ َو اَل  ََ د َح قَدبحهلَّ: اَل إلَِدََن إلالَّ اِهَّدَنو َسحح َو َرُ قدوهحتو وَتَُ َساَِّبلوُّ َن رل ُو يَد ح ل َعَََفَ ع َسَخودح َك ِوَعُ

َو َسهوَ   وهحكو َسََِنو اَْلمح
َليَع ََِنوع ََِنو ايف ٍُ َق ََّْح   .(3)َساَ اِرترذي «َعَهه اولِّ 
َويدُم   َفد  فقدُل: و كدُلهم عكدو  ع تظَ اِ ضول َْ عوُ  إس تعبوح اَِدُس ْس

َجددٍل فعددأَِ  ِاتقددًُ  َسا إس  الُ لددُ فهددل اددُن  -سهدد  ربهددغ َددئول رددَ ايفددُل-ِدد  ون هدد
َجل   َة عََ ار وه ن رَ إجُْ   َِهم؟ قُِ ا: ال. فقُل: سارل َِهمُ   م َْاتق!.ي

                                 
 (.1162رعهم) حوحل (1)
 (.1348رعهم) حوحل (2)
َجَن اِرترذي)و (2598)"ايفككُة؛ حعََن اهِبُو   "حعَ (3) .3585خ  (ع سغَس
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    َُ َيدددإ " سهددد  االجُمددد سقدددَ ابدددت عدددَ ُْدددر اِعدددهإ و دددم وجدددُزسا " اُُِ
َف ع س دَ فُهدَن اْدَ عبدُس  ع سوجدَُز اإلردُ  و دَ ƒايفعُجَ ِهَعُُ سماَ ار ي   ع

 سإن َ يكَ ي ُهَن ه .
 :¬قُل اَْ قَار   
َفددد  ُْهرصدددَُ ) وي: ُْدددس " َيدددإ " عكدددو  ع قدددُل اِقَُدددَّ: سال ْدددأس ْدددد " اُُِ

َفدددد َ : سددددأِت وْددددُ عبددددَ ار ع َيددددإ    -وي: اإلرددددُ  و ددددَ  – (ع سقددددُل اهادددد عددددَ اُُِ
َجد  ون ال يكد ن ْدَن ْدأس قدَ فُهدَن  َفد ع قدُل: " و اهرصَُ  ُمُ ن   ايفعُجَ يد   ع

 .(1)غس ساحَ" اتُهه ايفُين
َاَ   َْددك ُْإللدد َ دد   ددي  فوددُ رددَ يطمددع   اُُِددق رددَ اَِددَُع ال ُتددل ْوَددك ْس

َع   رول هذَ اهيُ  اِ َُه  ايفصط ُةع تُر ردُ تصدحَت ت عدكع عهه اااُ  ساهسزا
َة قهدَت  َرحَت ايفُ د قت ت عك ِبهول ايفُُلَّ ساااُ ع سوْوت اُِْ   ساإلتُْ ع فنما حو وْس

 ورَّ هذا؟ قل ه  رَ عََ وت عكم.
 ِقَ   تُ اوساًع سعصوَُ عصوُتًُ ابساً.

َُتح  َو ارل! ح َّ تَُُْد َُمح ََّ مت بو  ♦♦♦ َ َ حتُ َِ َلهل  موت بع عهه آاُ
 

                                 
 (.2/296ايفُين الَْ قَار ) (1)
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ِّ يَُ} عبيد هللا   ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل  إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل وَيدَُّهُ اَّذلي
هلوًمُ  .(1){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 .[56]اهحزاب:  (1)



132 
 

 
 

 يف اغتنام ما تبقى من العشر

 
َل  َل ساِككَ  ♦♦♦اْلمَ ر وقصه ربهغ اْلم  ر رَ قبل سرَ ُْ
َل  ♦♦♦اْلمَ ر عَ ْسٍع سعَ ْصٍَ   ساْلمَ ر عَ عقل سعَ جع
َي س  عهين   ساْلمَ ر   حزو س  سَُي ♦♦♦اْلمَ ر   س
 ساْلمَ ر عمُ غُب عَ خهَي ♦♦♦اْلمَ ر عمُ اَت وعمهَن 

ِل  ♦♦♦اْلمَ ر َرَ عمَّت فضُلهَن  ُومو ار وعوتح رَطق اَُِ  سوت
َلي ♦♦♦مَ ر ُث اِككَ يُبَُن فُْل َي سعَ    ساْلمَ ر عَ ْك

 
َب َُِ سد اَع سوْدهَ ون  سوْهَ ون ال إَِن إال ارع ال رُبِ  حبٍق إال ارع سال 

ا عبََ سرصط َُ لهه ار عهوَن سعهه آَِن سولحَُْن سوتبُعَن إس ي   تهقَُ ًَ  .(1)ُمم
 ُث ورَُّ َُْ:

                                 
 َ لُحبهُ.ايفقَر  رعُ ُِة رَ: ر قع رهُقه اوطبُُع سرَ ايف س ع  اإلسالرو  عهه اِكبك  َس وج (1)

o  p 
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َتُ فددُتق ا ار عبددُِ ارع فددنن اهيددُ َتددُع سوتقصددت ْدده  َعت َْددُ إس قب    قددَ وسدد
ددَ جندددَ ورُرَددُ إال وعمَُِددُع  َتددُع ِس ََ }سوع ارَددُع سرددُ ما  إال رددَ وعمُ ددد ُحَمددلح رل َح يَد َفَمدد

ُحولَنل َسإلتَُّ ََِنو َاُتلبو نَ  ََاَن ِلَع َع َفاَل او ح رل َح َُتل َسهوَ  رو  .(1){اِصَُّْلل
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َ  اِد يضُعإ فوهُ اِو اب  خض م اهْهَ  هُ مَ تُوش  أ اْل

َل َعبَّددٍُس قَددَُل:  ْحدد َح ا َُدد ساُِقددُبع ْددل   وَس ل خددس ويددُ  اِددَتوُ ويددُ  ل عكددَ مي اْلجدد ع ف
َل اهَيَّدُ ل : »§قََُل ََسو لو اِهََّنل  َح َهذل ََّ َوَحاُّ إلَس اِهََّنل رل ََُملو اِصَُِّلحو فلوهل ٍ  اِ َح وَيَُّ  َرُ رل

َل  دد َُكح ِو  ل َسددبلولل اِهَّددَنل؟ فَدَقددَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  فَدَقددُِو ا: (2)«اِ : §يَددُ ََسودد َل اِهَّددَنلع َساَل ا لَهددُ
َح َمِلدددددَك » ددددد دددددعح رل دددددَنل َسَرُِلدددددَنل فَدهَدددددمح يَدَحجل َد حعل ََ َْل دددددلع َخدددددََ ِو  ل َسدددددبلولل اِهَّدددددَنلع إلالَّ ََجو َساَل ا لَهدددددُ

 ٍُ   .(3)«ْلَكَّح
َجدددا    ضددد ل يصدددس : "سهدددذا اْلدددَي  تدددأل   ون اُِمدددل ايف¬قدددُل اْدددَ 

فَُددالً إما سقددع   زرددُن فَُددلع حدد  يصددس وفضددل رددَ غددَس رددَ اهعمددُل اِ َُدده ؛ 
ِ ضدل زرُتددَن.. س  ون اُِمددل   عكددَ مي اْلجدد  وفضدل رددَ هوددع اهعمددُل اِ َُدده  
َجدل َْ عدَن  ََ اِ ع سال يعُوًن رَ مِك سدَ  وفضدل وتد َا ا هدُِع سهد  ون  د   غَس

َجع رَهمُ ْكَُّ"  .(4)سرَُِنع ُث ال ي

                                 
 [.21]اهتبوُُ:  (1)
 .ويُ  عكَ مي اْلج  (2)
َي ) لحوح (3)  (ع ساِه ظ َِن.050(ع ساِرترذي )969اِبخُ
َجا  (4) َي الَْ  َي َْح لحوح اِبخُ  .(115/ 6)فُح اِبُ
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سقددُل ويضدددًُ: "ِلَّ هدددذا اْلدددَي  عهدده ون اُِمدددل   ويُردددَن وحددداُّ إس ار ردددَ  
اُِمل   ويُ  اَِتوُ ردَ غدس اسدُوَُُ ْدَُّ رَهدُع سإما ادُن وحدا إس ار فهد  وفضدل 

 .(1)عَََ"
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
جتُمددع   هددذَ اهيددُ  ورهددُت اُِبددُِة حودد  يقدد ل اْلددُفظ اْددَ  أ
َُ : "ساِدددذي يظهدددَ ون اِ¬حجدددَ  عدددبا   ارُودددُز عكدددَ مي اْلجددد  يفكدددُن اجُمددد

"  .(2)ورهُت اُِبُِة فوَن سهَّ اِصالة ساِصوُ  ساِصَق  ساْلا سال يُأته مِك   غَس
َة اِددَعُُ  سردَ وجدل  اُِبدُِات   هدذَ اُِكدَ ايفبَُاد  اِدد تُ دل عَهدُ اودساً اود

 ساِذاَ ساُِكبس ساُِحموَ ساُِههول.
اِددَعُُ   عكددَ مي اْلجدد ع سيددأرَ  يكوددَ §: "ساددُن ¬قددُل اْددَ اِقددوم 

سيودددذاَ عَدددَن وتدددَن ادددُن يكددد  ردددَ لدددالة  عفودددَن ُْإلاودددَُ ردددَ اُِههودددل ساُِكبدددس ساُِحمودددَ
َيق فوقد ل:  َفد  إس اُِصدَ ردَ آخدَ ويدُ  اُِكد ار واد  ار واد ع ال إِدَن "اِ جَ ي   ع

هودَنع ِس ظدَن سهدذا سإن ادُن ال يصدح إسدََُِ فُُِمدل ع "عإال ارع سار وا  سر اْلمدَ
َسي عددَ جددَُْ ساْددَ عبددُس رددَ فُههمددُ  هكددذا يكدد ع اُِكبددسع سورددُ ا تددَن االاددًُع فن ددُ 

واددد  ابددساًع ساْلمدددَ ر   قددُل اراالاددُ فقددد ع ساالِددُ حعدددَ. قددُل اِكدددُفَُّ: إن زاِ ف
َة سولددواًلع ال إِددَن إال ارع سال تُبدَ إال إيددَُ خمهصددي ِددَن اِددَيَ  اودساًع سسددبحُن ار ْكدد

                                 
َو  (1)  (.458)ِطُلإ ايفُُ
َي  (2)  (2/267)فُح اِبُ
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ََ دد  ادد َسنع ال إِددَن إال ار سحددََع لددَ  سعددََع ستصددَ عبددََع سهددز  اهحددزاب  ِس اِكددُف
 .(1)سحََع ال إَِن إال ار سار وا ع اُن حعًَُ"

َفدد ؟ يدد   اُُِسددع رددَ أ هااي اوب ال باايء     َا  رددُ يدد   ع َفدد  سرددُ وِ سور ددُ يدد   ع
ع سيوعدَمعو  َُدقو فودَن اَِِّقدُبو ميع ي  ع تُو َيإع ا ع مي اْلج ع فه  ي  ع ْ دُبو ُو س و فودَن اِدَعُ

ُلَق ار  َفد ع سإتدَن ِودَتو  ُث  ¸سرُ رَ ي ٍ  واوَ رَ ون يُو ا رَ اََُِ رَ يد   ع ًَ فوَن عب
الُ؟ َاِ ه  يوبُهلَّ  م ايفاللكَ ع فوق ل: رُ و

: َ َان اِذت ب ساهسزاَ ه  عدُ   تُم ويهُ ايفبُ َقُب سإجُْ  اَِعُُ سغ  عُق اِ
َف  سغسهم رَ وهل اه  رصَُ.ِه اق ي ُْ

ددددَ  ساالسددددُُ َُع  َفدددد ع فهَظهددددَ   مِددددك اِودددد   اُِْ  ُو يدددد   ع سخددددسو اِددددَعُُ ِعددددُ
دد  ْقوددت يددُ ر فددق    َاَع ِس ساُِددذُّل ساالتكلعددَُع ساََِارددَ  ساالفُقددَُع ساْلُجددَ  ساالَددط
َسب اِكدددمس َ يكدددَ هدددذا اودددساً ف دددَّ هدددذا اِوددد   ردددَ  رعدددجَ  مِدددك اِوددد   حددد  غددد

َ ُت ساوسات ساِ ا  .(2)ُت رُ تعُحق هجههُ ون تبذل اهسقُتاِ ضُلل ساِ
َح »: §قددُل   دد َو َرددُ قدوهحددتو وَتَددُ َساَِّبلوُّدد َن رل دد ُو يَددد ح ل َعََفَددَ ع َسَخودح ِوَعددُ ُل  َعُ َُّ َو اِدد دد َخودح

 ٍُ ددَّح َْ ددَ  َعهَدده اوددلِّ  َو َسهو دد وهحددكو َسَِددَنو اَْلمح
َليَك َِددَنوع َِددَنو ايف دد َْ َو اَل  ََ دد قَدبحهلددَّ: اَل إلَِددََن إلالَّ اِهَّددَنو َسحح

َليَع   .(3)«َق

                                 
 .(2/367)زاِ ايفُُِ  (1)
َ َ اِههويب. خطب  ُِبَعُ ُِ رَ رهُقه اوطبُُ: ر (2)  اِ
َجَن اِرترذي)1573؛ حعََن اهِبُو   "اِعهعه  اِصحوح ")عَح (3) .3585(ع وخ  (ع سغَس
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ََِة قَدَُل: قدُل  َح َو،ل قَدَُدُ إما َ تكَ حُجًُ فكَ لُلمًُ   مِك اِو   اُِظوم َع
هَدددَنوع : »§ََسوددد لو ارل  دددَََ  اَّددددل قَدبدح ددداو َعهَددده ارل َونح يوَك ِّدددََ اِعَّ َُعل دددَوُ و يَدددد ح ل َعََفَدددَ ع َوحح لل

َو  ََ ُح َََ  اَّدل َْد َاجودًُ  ساحذَ ون تك ن   هدذا ع(1)«َساِعَّ اِود   عدَ ار رَكدُالً وس ُِدَس 
َوَ سدُلالً يعدأل اَِدُس يد    َراًل.. عَ سَُ َْ عبَار ْدَ عمدَ ْدَ اوطدُب وتدَن  سر

َف ع فقُل: يُ عُجزاً   هذا اِو   تعأل غس ار تُُس!.  ع
َويدُم   َفد  فقدُل: و كدُلهم عكدو  ع تظَ اِ ضول َْ عوُ  إس تعبوح اَِدُس ْس

َسا الُ لُ َجدٍل فعدأَِ  ِاتقدًُ  ِ  ون ه فهدل ادُن  -سهد  ربهدغ َدئول ردَ ايفدُل  -إس 
َِهم؟ قُِ ا: ال َجل  م َْاتق! عي َة عََ ار وه ن رَ إجُْ    .(2)فقُل: سارل َِهمُ 

َ  سحعَ عبُِتك.. ك َ  ْس  فُِههم وعَُ عهه ما
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية   
 اْلمَ ر..
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َرَ   مِك  أ َب َْن ايف لالة اُِوَع ساهَحو ع رَ وعظم رُ يُق

 ٍِ َل قدودَح ْحد َل ارل  اِو   اُِظوم ي   اَِحَ اِذي ه  وفضدل ويدُ  اُِدُ ؛ امدُ   حدَي  َعبحد

                                 
 (.2/818)رعهم  لحوح (1)
 .(99)الرَ ر  اإليضُح   ايفَُسك ِهَ سي  (2)
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َلع ُثوَّ يَددد ح و اِحَقددَِّ »قَددَُل:  §َونَّ ََسودد َل ارل  ¢ دد ََ ارل يَددد ح و اَِّحح َيَّددُ ل علَحدد َساَ « وَعحظَددمو اهح
 .(1)َو 

سرددَ قددََ عهددده اهَددحو  فدددال يرتاهددُع سمحبهدددُ وفضددل ردددَ اُِصددَ  ْومَهدددُع  
ساهَحو  اِ احَة تك َّ وهل اِبوت اِ احَع س ا اْلذَ رَ ايفبُهُة ُْكوسهدُع فدنن 

ددحه ْكددبش عددَ ورُددَنع سفضددل ار  §اَِدديب  َددحه ْكددبش عَددَن سعددَ آل ُممددَع َس
 .(2)تُُس ساسع

ٍَ قددُل َل َيَعددُ ْحدد ُل  َليَّ: سجددُُ عددَ َعطَددُ َاوحددَإ َاُتَددتل »: َسددَأِحتو وََْددُ وَيُّدد َب اهَتحَصددُ
َل ََسودد لل اِهَّددَنل  دد َح §اِضَّددَحُيَُ َعهَدده َعهح ددُةل َعَحددَنو َسَعدد ِكَّ ؟ فَدَقددَُل: َاددَُن اََِّجوددلو يوَضددحَِّّ ُْل

ع َفَصدََُتح َاَمدُ تَددَََ ُلمو َن َحد َّ تَدبَدَُهه اَِّدُسو لل َْدوحُلَنلع فَدَوأحاوهو َن َسيوطح َساَ اِرتردذي «: وَهح
وحع  َع َلحل  .(3)سقُل: َحَع

َجوم  َع ََِنو } :وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ َوَرُتل اِهََّنل فَدهوَ  َخودح َُظِّمح حو َح يدو َمِلَك َسَر
ََ َََِّنل  َح تَدقحَ َ اِحقوهو بل } ع(4){علَح َُُللََ اِهََّنل فَنلتدََّهُ رل َْ َُظِّمح  َح يدو  .(5){َمِلَك َسَر

 
  

                                 
َساُ")لحوح (1) َجَن و َ )1958؛ لححَن اهِبُو   "اإل .19705-31/420(ع وخ  ( سغَس
.رَ  (2) َاهوم اْلقول َُْ ان: اْلا ايف َس َاَُ  إْ َو ِه  خطب  ُْص
َجَن 1575؛ لححَن اهِبُو   "لحوح اَْ رُج ")لحوح (3) ساَْ  (1575-4/91)اِرترذي (ع وخ

3140ُرُج )  .(ع سغِس
 [.37ا: ]اْل (4)
 [.32اْلا: ] (5)
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اد...ختام العشر رب
ّ
ب
ُ
 يع الع

 اْلمَ ر..
ََ }ع¸ ست عدَّ ُْقدَ  ار -ويهدُ اَِدُس  -ورُ َُْ: فأسلوكم  يَدُ وَيدَُّهدُ اَّدذلي

ُحَمهو نَ  َُ تَد ٍَ َساتدَّقو ا اِهَََّن إلنَّ اِهَََّن َخبلسع ةل َُ َرتح ِل ََّ  .(1){آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َسِحََُظوَح تَد حسع رَُّ َق
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
ضددَّ اهيددُ  َس يُبددَق إال ْقو دد  رددَ هددذَ اُِكددَ ايفبَُادد ع سهكددذا َت أ

عَُ:  عتُقهأل اهيُ  ساِهوُ  َو اودلُّ }ستَقضَّ ُْهَة ةُ عمهَُع سحُفظ  يفُ وِس د يَد حَ  جتَل
ََْدُ:  ع(2){تَد حٍس رَُّ َعملَهتح  دوَهُ َِكودمحع ُثوَّ »يَدُِي  صل دََّ َوعحَمدُِوكومح ووحح َدُ هل ِلي إل َّ يَدُ علبَدُ

ََّ إلالَّ ووَسفِّددوكو  ددََ َمِلددَكع فَدداَل يَدهودد َر ََ َغودح َح َسَجدد َل اَر َسَردد َمدد ددًَاع فَدهحَوحح ََ َخودح َح َسَجدد َهددُع َفَمدد مح إليَُّ
َعَنو   .(3)«تَد ح

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
وَيدُ احُ دُُع    §ِقَ ْقوت ْقو  ادُن ُِ دَّ  دُ تبوَدُ ُممدَ  أ

َيَ قبههُ اُن  هطهُ ْصالة ست  ع فنما ِخهت اُِكَ ِشَ سجد دَ ايفئدَزاُِك  ع(4)َ ْس

                                 
 [.18اْلكَ: ] (1)
َان: ] (2)  [.37آل عم
 .(2500-4/1994)رعهم  لحوح  جُز رَ حَي   (3)
 (.1104-2/832)رعهم  حوحل (4)

o  p 
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ا رَ وههَن يطوق اِقوُ   §تُم اُن اَِيب  ًَ ََ وح َة ويُ  ال ي َرضُن عك إما ْقَّ رَ 
 !(1)إال وقُرَن

 عإي سار إما َ تكَ هذَ اِهوُ  اِ َُه  سقت اتكعَُ ستضََ س ُ  إس ار
َرَي  َويددت إن عهمددت ~فمدد  يكدد ن مِددك!! تقدد ل عُلكدد  و  ايفدد َسدد ل ار: و : يددُ 

دددَ  فَدددُعحإو »ِقدددََ ردددُما وقددد ل فوهدددُ؟! قدددُل: "قددد  : ِوهددد  ا َُ ح دددمَّ إلتَّدددَك عو وددد ٌّ ُتولددداُّ اِح اِهَّهو
 .(2)«َعينِّ 

َتُ هددذَ ُِْددَعُُ ِددَعهلظُّ عهدده اْلدددَّ ُواُّ فومددُ تبقدده ردددَ عكدد  اِددَعُُ اِددَعُُع ِددََد
ََْددُ  َليدداع }: - عددز ْددأتَن -اِقودد  ع فقددَ قددُل  ِلي َعددينِّ فَددنلوِّ َق ودداو  َسإلَما َسددَأََِك علبَددُ ووجل

َوسنَ  ْو َح َُهَّهومح يَد َو ا ،ل َِ رل َح وبو ا  ل َسِحودو َُجل ََِعُول فَدهحَوعح اعلَّ إلَما  ََّ  .(3){َِعحَ َة اِ
إما رضددده ْدددطَ اِهودددل وس اهودددَُ يَدددزل ار إس اِعدددمُُ اِدددَتوُ فوقددد ل: هدددل ردددَ 
سددُلل فوُطدده؟ هددل رددَ َِا فوعددُجُب ِددَن؟ هددل رددَ رعددُُ َ فوُ ددَ ِددَن؟ حدد  يَ جددَ 

 .(4)اِصبح

                                 
َرضُن  (1) ََ اْلُفظ   اِ ُح اُُب فضل ِوه  اِقََع ُْب اُِمل   اُِكَ اهساخَ رَ  . (310)ما

 ستعبَن ِهرترذي َس وجََ عَََ.
َجَن3330؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")حوحل (2) ع (25384-42/236)اإلرُ  و َ (ع وخ

 (.3513-5/534)ساِرترذي 
َة:  (3)  [.186]اِبق
 .(058-1/522)رعهم  لحوح (4)
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ُح هددذَ اهسددحَُ ُتمددل وتددي ايفددذتبيع سوت ددُس ا بددي سقصددأل اُِددُلبي..  عَيدد
ْقهدددا خُْدددع قدددُلاًل: وسدددُُ َ ار اِدددذي ال إِدددَن إال هددد  اْلدددَّ اِقوددد    يهجدددأ اِصدددُِ :

 .(1)امُ عََ و، ِاِس ساِرترذي  عسوت ب إِوَن فوُ َ َِن سإن اُن فَ رَ اِزحإ
َهم سقهدددد  سقدددد   ِو عهدددده ْددددَة حددددذ عهم   اهخطددددُُ ساِددددذت ب ِقددددَ اددددُن اُِب ددددُ

َا  ردددُ االسدددُُ َُ؟! عدددَ اْدددَ عمدددَ  َسن ردددَ االسدددُُ َُ.. االسدددُُ َُ سردددُ وِ  ¢يكوددد
َسددد ل ار  ُلَدددَ  َردددٍََّة:  §قدددُل: إن اَدددُ َُِدددَ ِ َل رل ددد هلدددسل اِحَ احل ع » ل اِحَمجح ََبِّ اغح لدددَح  ل

ومو  ع إلتََّك وَتحَت اُِدَّ َّابو اََِّحل  .(2) «َستواح َعَهََّّ
َة عَ اَِيب س  لحوح  َي َي عَ و، ه َو »ع قُل: §اِبخُ ُح ل دَُد َساِهَّدَنل إلوِّ َهَسح

ُلَي َرََّةً  َح َسبح وَدََ رل  .(3)«اِهَََّن َسوَتو بو إلَِوحَنل  ل اِوَد ح ل َواح
إلتَّددَنو َِودوَُددُنو َعهَدده »ع قددُل: §س  لددحوح رعددهم عددَ اهغددَ ايفددزو عددَ اَِدديب 

َو ارَ  ُح ل َُد ع َسإلوِّ َهَسح َُلَ  َرََّةٍ قَدهحيبل  .(4)«ع  ل اِحوَد ح ل رل
ع َسإلنَّ قُل: قهت:  ¢س  ايفعََ عَ حذي    َلبو اِهَِّعُنل يَُ ََسو َل اِهََّنلع إلوِّ َم
هلَّع فَدَقَُل:  َل؟»َعُرََّ  َمِلَك َعَهه وَهح ُحَ ُ ُل سح ََ االل ََ وَتحَت رل َو  ل »ع فَدَقَُل: « وَيح ُح ل َُد إلوِّ َهَسح

َه ل اِحوَد ح ل َساِ َُلَ  َرََّةٍ  عَوسح  ل اِحوَد ح ل  عهَّودح  .(1)«رل

                                 
َجَن1622لححَن اهِبُو   لحوح "اِرتغوا") ؛لحوح (1) ع (1510-2/85)ِاِس  وْ  (ع وخ

 (.3500-5/568)ساِرترذي 
َجَن  (ع5/248)ِس لححَن اهِبُو   لحوح و، ِا؛ لحوح (2) اِسوخ  (.1516)وِْ 
َي  لحوح (3)  (.6370-8/68اِبخُ
 (.2072-4/2705)رعهم  حوحل (4)
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َُدَل »ع قدُل: §عَ اَِديب  ٭     سعَ اَْ عبُس َلع َج ُحَ ُ دُل ََ االسح د وَددََ رل َل واح َرد
داو  َِحَُعل َح َحوحد و اَل  د دوٍق خَمحًََجدُع َسَََزقَدَنو رل َل َح اودلِّ  د َح اودلِّ َهدمٍّ فَدًََجدُع َسرل د َساَ  «اِهَّدَنو َِدَنو رل

  .(2)اَِعُلَّاإلرُ  و َ س 
َة َة: إو هسددُُ َ ار سوتدد ب إِوددَن اددل يدد   وِددإ ردد َيدد سمِددك عهدده  عقددُل وْدد  ه

 قََ ِيد.
َاً   .اوساً   سقُِت عُلك :     يفَ سجَ   لحو َُن اسُُ ُ

قدددُل وْددد  ايفَهدددُل: ردددُ جدددَُس عبدددَ   قدددَ  ردددَ جدددَُ وحدددا  إِودددَن ردددَ اسدددُُ َُ  
 .(3)اوس

َجا  ُ مه ع فَساُ¬قُل اْلُفظ اَْ  َسيَدُ ردَ  : ْس اِذت ب االسُُ َُع س
َف عًُ   : إن ِكل ِاُ ِساُع سإن ِساُ اِذت ب االسُُ َُ.حَي  و، مَ ر

سالكدددددمع فأردددددُ ِاهادددددم:  َآن يدددددَِكم عهددددده ِالكدددددم ِس قدددددُل قُدددددُِة: إن هدددددذا اِقددددد
 فُِذت بع سورُ ِساهام: فُالسُُ َُ.

د ُو ساالسدُُ َُع فمدَ وُِ دَن متْ  َنع واودَ سقُل ُْضهم: إ ُ رُ ل ايفدذتبي اِبكدُ
  ُ رَ االسُُ َُ.

                                                                                     

َس  اَِضس" ؛ َُ َن اهِبُو  َُوإ (1) َجَن(287)"اِ  (.23362-38/384)و َ  ع وخ
َجَن (ع 075لُ َن اهِبُو   "اِضُو  ") ؛َُوإ (2) -9/101)اَِعُلَّ  (2234-4/174)و َ وخ

17210.) 
َجا  (3)  .(2/415)جُرع اُِه   ساْلكم الَْ 
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ُح اِقوعَّ  َْ َُْد ن متبدًُ ¬قُل  َت ار ِكدل متدا :   توإ سو ع قدَ اسدُُ 
َة ًُُ  عرُلددد  وِدددإ رددد  سحُسدددا ُْضدددهم ت عدددَن ردددَ سقدددت ْه غدددَنع فدددنما زالتدددَن ال جتدددُسز سددد

َةع سلدهه ِكدل ِزد  وِدإ َاُد ع سخدُم  ساالاي ِز ع فُسُُ َ ار ِكل ِز  رُل  وِدإ رد
 ع قُل: سرع مِك فنو غس آرَ سط ة َ، ون يأخذو  ُ سوتُ   ال َاُ  رَهُ خُم

دَن  ععهه خطَ رَ قب ل اُِْ   َةُ تُهق ْأميُل ردَ قهَّدت متْ  َن ف سرَ زاِ اهُمُرَن ْذتْ 
 فُُِمس رََن االسُُ َُ.

ساددُن وْدد   عسادُن عمددَ يطهددا رددَ اِصددبوُن االسدُُ َُ سيقدد ل: إتكددم َ تددذتب ا
ددد َة يقددد ل ُِهمدددُن اِكُ دددُب: قِ  َيددد َرَ عهددده ِعدددُلهمه َةع فوددد َيددد   ا: اِههدددم اغ دددَ ه، ه

¬(1).  
ي اوخاو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َة ار عسرَ تزعت رََن حالسة ايفَُجُة أ ذة  ها رُ د ساِهجدُ   عِس

َردُنع وَ يعدُُذ اَِديب  دُت ساْل ردَ قهدا  §إِوَن رَ اِقها عُيش وَْ وِد ان اُِقْ 
عددُُ ال يعددمع؟! رددُ وهددل هددذَ اهيددُ  !!..  ُمددع فوهددُ ال  كددعع سعددي ال تددَرعع ِس

َرضددُنع ساهسددحَُ  َي  ع اُِكددَ اهخددسةع جدد و اِهوددل رددَ  وسقددُت فَُدده  سوحدد ال ْدد
َآنع جمدُرع ايفعدهمي  ع ستالسة اِقد ُتع وح ال اِعجِ  َرضُنع َِْ اهمان سايفكُْ  رَ 

 (2)  جمدددُِس اودددس ساِدددذاَع اههدددُ جتُمدددع   هدددذَ اِهودددُ  ساهيدددُ ع فدددأيَ ايفَُُفعددد ن؟!
َاس   (3)م رُ َ يُجلع يق ل: ِع ت فهم يعُجا  ""يعُجُب هح

                                 
 (.2/416)جُرع اُِه   ساْلكم  (1)
 خمُصَ رَ خطب  ِهكوخ لُن َْ  وَ. (2)
َي  لحوح  جُز رَ حَي   (3)  (.6347-8/04)اِبخُ
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ااااااي اوخااااااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َسدددددد ل ار  أ هددددددذَ اهيددددددُ  اُِكددددددَ حدددددد  ت فددددددَُ  §اعُكددددددإ 

َآن  دَو ار وتوعدَنع ساِقد َسسدَنع فدُيفُُكإ ملاح ََ ِس َا ار...عجوا هذا االعُكُو   وسد
َاحَُنع سرَُجُة اْلبوا رَُُُنع ساَِعُُ ساُِضََ ِذتَن  .جهوعَنع ساِصالة 

َي قددُل اِ َ يرتاددَن  ’: عجبددًُ ِهمعددهمي تَادد ا االعُكددُو ساَِدديب ¬زهدد
 .(1)رَذ ِخل ايفَيَ  ح  قبضَن ار..

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َي ِوهددد  اِقددََ:  أ َجدددُُ ْدددٍُ    ُتدد هَددد و }سالزال اِ ََاَ  َردددُ َِودح ِح َسَردددُ َو

َل  َح وِدإ  رَ قُرهدُ إَيُتًدُ ساحُعدًُُْ غ دَ ِدَن ردُ تقدَ  ردَ متبدَنع ِوهد ع خدس ردَ ع(2){اِحَق
ددقُُ اهْددقوُُ:  َي فوهددُ وقددال  اِقضددُُ ْنسددُُِ اِعددَُاُ ْس فلوَهددُ }ْددهَع إ ددُ ِوهدد  جتدد

ٍَ َحكلومٍ  ََ و اولُّ وَرح  .(4)ع سال يههك عهه ار إال هُِك(3){يدو ح
َيددَ اُِكددَ  : اددُت ا يعددُحب ن ون يُُعدده ا اددل ِوهدد  رددَ ِوددُ ¬ قددُل اْددَ ج

َي حهدد  اْددرتاهُ  اُِكددَ اددل ِوهدد ع ساددُن اَِخُددَّ يُُعددل   عاهساخددَ ساددُن ُِمددوم اِددَا
َهمع ساُن يهبعهُ   اِهوه  َجه فوهُ ِوه  اِقََ ْأِإ ِ  .(5)اِد ت

َلي َس حَُاتلكومح َسَليًكُ َسِلَبُسو } َُ َعَهوحكومح ِلَبًُسُ يدوَ ا َح وَتَزَِح ََِ  َق ََ َمِلَك  يَُ َْينل آ  َ اُِدَّقح
َُهَّهومح َيذَّ  َح آيَُتل اِه َنل َِ َع َمِلَك رل َوسنَ َخودح  .(1){اَّ

                                 
َي  (1)  (.4/285)فُح اِبُ
 .[2]اِقََ:  (2)
 .[4]اَِخُن:  (3)
 رَ خطب  ِهكوخ لُن َْ  وَ. (4)
َجع اِعُْق. (5)  ايف
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َِدددُ  فدددال يصدددهح يفَُجدددُة ايفهدددك   اوهددد ات ُ َدددَنع س هَّ ََ ْس إال ردددَ زيدددَ  دددُه
خص لًُ يفهدك ايفهد   اِدذي يُهدم اِعدَ سوخ ده.. سقدَ مهدا ُْدر اِعدهإ اُِكدُيب 

َهُ   ِزس  االجُهُِ   اُِمل اِصُن  .(2)ساِكُفَُّ إس اعُبَُ ِوه  اِقََ اَهُ
ََس إتدَن هد  اُِ دَ  وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار  كم رَ ال متا فُسدُُ    ِس

َحوم..  اِ
 الخطبة الثينية  
 اْلمَ ر... ورُ َُْ:

ََ هودمح }: ¸وسلوكم ُْقَ  ار  فأيهُ اَُِس: ََ اتدََّقد حا َساَّدذلي إلنَّ اِهَّدََن َردَع اَّدذلي
َو نَ   .(3){ُموحعل

َ   ارع س    َ َس  رَ ح َو عَ  ُع  ارع سا  ايفأس و عهودَن ايفُب ن رَ اتص
َجددَُه   ِوهدد  اِقددََع رُبدد ن  َِ   فضددل اُِكددَع سخددُب  رددَ فُتُددَن فددَال اِكددهَع سفدد

َو عوََن َْرُ ع َس  كع قهبَن ر ْلظ .. َفع يَيَن َْع ةع َس تذ  رَ َ ي
اااي اوخاااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َح  أ َل َعددد ََ زََادددُةل اِح لطحددد ََا ددد َُ إلخح َُدددُ ل َلددد حرل دددمح  ل خل َُدددَُس َِكو ََ ارو تَد دددََ َْ

ْحد ُ َو اتَل َِّاَهدُ قَدبحدَل اِصَّداَلةل »ََ َح َو ع َس وُحَمدً  ِلهحَمَعدُاليلع َرد ُحد ل ساََِّفَد ل ََ اِهَّ د ًََة ِلهصَُّللمل رل  وهح

                                                                                     

َاو: ] (1)  [.26اهع
َجَن 5/310")ِس لحوح و، ِا"حعَ َن اهِبُو    ؛حعَ (2)  .(1679-2/111) ِسِا وْ (ع وخ
 [.128]اَِحل:  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قَُتل  ََ ََ اِصَّددد ددد َق ع رل ََ دددََّ َلددد ََ اِصَّددداَلةل َفهل ددد ُح َِّاَهدددُ َْد َح َو َددد عع َسَرددد بوِ  دددََّ زََادددُةع َرقح ْوددد   «َفهل َو َو َََسا
 َِ  .(1)َِاسو

َليضَ  دلل َْدوحُلدَنلع َاَمدُ َسهلََّ َف َح وَهح د َح تَدهحَزرودَنو تَدَ َقُودَنو رل د دَنل َسَعمَّ َح تَد حعل َلجوَهُ اََِّجودلو َعد  ع  وح
َل عوَمََ  ْح َلي ل ا ٍَع َوسح  §فَدَََ  ََسو لو ارل »قََُل:  ٭     ل َح َح ََتد د َل َلدًُعُ رل زََاَُة اِح لطحد

ع َساِدذَّ  َل َساْلحودَِّ َُبحد ُلٍس َعهَده اِح َْ َح  دهلملَيع َلًُعُ رل ََ اِحمعح د ُلسل َساِحَكبلدسل رل وتدحوَدهع َساِصَّد َل َساهح َا
َوسَل اَُِّسل إلَس اِصَّاَلةل  ََِّ قَدبحَل خو ََ َُ َونح تدو  .(2)رُ ق عهوَن «َسوََرََ  ل

َليِّ قَددَُل تَددُفلعع   َلَسايَددٍ  ِلهحبوَخددُ ُلسل »: ¬َس ل  َل اِصَّدد ُحطلددَّ َعدد َو َعَمددََ يدو ْحدد َفَكددَُن ا
َّ َساِحَكبل  َح َْدينل ُحطلدَّ َعد َو عوَمدََ  عسل َح َّ إلنح َاَُن يدو ْحد بَدهو تَدَهدُع  ٭     سََادَُن ا ََ يَدقح ُحطلوَهدُ اَّدذلي يدو

ل  َل ْلوَد حٍ  َوسح يَد حَريح ُحَط حَن قَدبحَل اِح لطح  .(3)«سََاُتو ا يدو
ِّ يَُ وَيدُّ } عبيد هللا   ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل َهُ اَّذلي

هلوًمُ  .(4){َسَسهِّمو ا َتعح

 
  

                                 
َجَن  (ع5/310) "ِسلحوح و، ِا"حعَ َن اهِبُو    ؛حعََن (1)   (1679-2/111) ِسِا وْ وخ
َي  لحوح (2)  .(984-2/600)ع سرعهم (1573-2/137)اِبخُ
َي  لحوح (3)  .(1511-2/131)اِبخُ
 [.56اهحزاب: ] (4)
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 (1)هـ 1341خطبة عيد الفطر 

 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

ا  َوًِّبُ َاولسًا روَبًََُاُ فلودَنل  ًَ َو ِلهََّنل َ ح مح َو ِلهَّدَنل َاَمدُ   اْلَح د مح ََدهع َساْلَح َح ِولداُّ ََْدََُّدُ َسيَد َاَمدُ 
َُع  ُحَمدُ َل اَِدَّ ِل ُلع َستَدََُْع َعهَده علبَدُ َُطَدُ ِح يحدَنل ُْل ََ هلَنل َسَعظلومل سوهحطَُتلَنلع ََْعدَ  َي اَللل َسجح ُلَّ  َل يَدَحَب

َح ََبٍّ َابلددٍس َعظلددوٍمع دد َُع َفعوددبحَحُتَنو رل َح ََبٍّ َع ودد ٍّ َغ ودد ٍَ  َسَلددَََو َعددَدحهومو اِضَّددََّا دد َسسوددبحَحُتَنو رل
َح  اع فَدَقدد ًَ ًَا َرزليدد ددكح ْو َوَو  ددكو ا َاولددسًاع َسَتكح ًَ َو َ حدد َو َلمٍيع َمحَمدد ٍِ َادد َح ََبٍّ َجددَ ا دد ددوٍمع َسسوددبحَحُتَنو رل ََحل

َََُدددُ َََرَضدددَُنع سَ  ع َسَْدهَّ اتَُ ْلدددُِحقوَحآنل ََ ع َسَهددد َيَدددُنل ددداَل ل َساإلحل إلحلسح ََدددُ ُْل ََّ َعَهودح وََعُتَدََدددُ َعهَددده اِصِّدددَوُ ل َرددد
َو َونح اَل إل  دَه ْح ؛ َسَو َل َساِودَّدَ ابل َجح تَُ ْلدُهح ََ ع َسَسَعد َعُنل سحل َساإلحلحح ع َسفَدََُح َََُِ وَْدحَ اَب اوَح َِدََن َساِحقلَوُ ل

َليَك َِددَنو  دد َْ َو اَل  ََ دد ددَّ ل وَيَّددٍُ  ُثوَّ }إلالَّ اِهَّددَنو َسحح ََحَ   ل سل ددَمَُساتل َساهح ددَُدَ َ َعهَدده َخهَددَق اِعَّ  اسح
سَو وَفَدداَل  َو ددمح فَُعحبودد ددمو اِهَّددَنو ََُّكو َل إلمحتلددَنل َمِلكو دد ُح َح َْد دد دد لوٍع إلالَّ رل َْ َح  دد ددََ َرددُ رل َرح ْدَِّو اهح ََ َُددَحلل يودد اِح

َوسنَ   .(2){َتذَاَّ
َلَيع سَ  َحرل ددد َُدددَُس ِلهحمو ايَددد و اِهَّدددَنل تَد ََ َو َسََسوددد ِوَنو؛ هل َو ا َعبحددد ًَ ددد َو َونَّ ُموَمَّ دددَه ْح ُودددَنو َعهَددده َسَو حوجَّ

 َِ َُ َحدَنوع تَدَََاََدُ َعهَده َْدوحَضدُ ََتَُ رل دََّ إلالَّ َحدذَّ َْ ََََُِّ َعَهوحَنلع َساَل  ََ إلالَّ  ُلَيع اَل َخودح َهحقل َوهحَ هوَهدُ  اوح ودح

                                 
 َة خطا سر اعظ.رعُ ُِة رَ ع (1)
 .[3]يو توَس:  (2)

o  p 
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ع َلددهَّه اِهَّددَنو َسَسددهََّم َسَْددَََُ  َعَهوحددَنل َسَعهَدده آِلددَنل  َهددُ إلالَّ َهُِلددكع َلَهددُ اَل يَزليددغو َعَدح ددَحُْلَنل  َاََدَهُ َسَولح
َعٍُن. ُلَي َ ومح ْلنلحح ٍا َسآٍلع َسَعَهه اَُِّْل  َخسحل َلحح

 ورُ َُْ:
َ و ويهددددُ اوود ددددَو اِطددددُلعو ايفَّقلددددَّ ويهددددُ اُُِلدددداو  وعددددهلمو ايف فددددق ويهددددُ ايفبددددُ

فوددددُ ويدَُّهددددُ ايف
َو سايفَ دد .. ع ِددك رَددُ وهددلو هتَئددٍ  تقبددل ار رَددُ سرَددك لددُن اُِمددل.. ر اْلمدد  اِصددُِ و
َل سإما ْلددَك حَُددَع ِلكوددهو ِل اِصَّددالةل  وَتَمددَت اِكَّددهََ رُُبددَاً  ُددواًلع ُث وْددََقت َِشددسو اُِودد
َو ساِككَع تعألو اَر َُِ  ئٍََُنع فَهلهَنل اَْلم ٍَ سعُفوٍ ع َسَسكلوٍََ  َسا مل ُل َساَوسلع   وَر َعُ َُّ َساِ

َك اإلخالاَل ساِقب ل َلَي َِ ال} :ِس اتَُ ارو َسَرُ اوَُّ ِلََهَُ ََ دك سَ  ع(1){ َونح َه َتعدَأِوَنو َِدُ ِس
َلَلع  َمُلَنل سَاو  ُو مو ْلَنل رلَ جوحو ِل تُل ََ رلَ َفضهلَنل ْلكوكَلَلع َستَد َزلي

َسَِ  َونَّ َوهَل اِقوَََ آَرَو ا }ايف
ْو ا َفَأَخددذ َح َاددذَّ ُل َساهََ ل َسَِكلدد ددَمُ ََ اِعَّ دد تَُهوم ةددُ َاددُتو ا َساتدََّقدد ا ََِ َُحََددُ َعهَددوهلم َْدَََاددٍُت رل

بو نَ  متو }: -َسقََُل َجلَّ َسَعال  ع(2){َيكعل تَّكوم َسَِئلَ َاَ  ََ متو َهزلي ََْك َسإلمح تََأمََّن ََُّكوم َِئلَ 
َع  َلي  .(3){إلنَّ َعَذا، ََِك

 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

اااي
َ
ه
ُّ
 
َ
  أ

َ
ُ ور ُِ َو ُِقدددَ  ار   الُ سااا َُبددد َََ اِ ََحدددٍ ع َون يوهددد َمدددٍ  َسَوادددَ  رل إلنَّ َوَجدددلَّ تُل

َل  َُُدَقد
و
َل َسللحََّ  ايف ي َِّ ََةل.. إلنَّ َسالَرَ  اِ وَطهَّ

َل اِعَُّّ ل ايف ع َسَون يدوَ فََّق التدَِّبُ َل اوَُِلألل ول ع سِلهَّ حل
ددَّ ل َساُِدَّقَ  َُ ِلهعُّ ا ََ َو َساالهُلدد َُبدد ع َ وددَ  َخددسو َرددُ ااََُعددَبَنو اِ َل ُلددومل االتدِّبَددُ َفَمددَ َاددَُن } :هُّددَا   َت

                                 
َاو:  (1)  .[43]اهع
َاو:  (2)  .[96]اهع
َاهوم:  (3)  [.0]إْ
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ا ًَ َِةل ََِّددَنل َوَحدد ُلبَددُ َل ح ْل ًُ َسال يوكدد َُ ََِّددَنل فَدهحَوَُمددلح َعَمددالً َلددُْلل دد  ِلَقددُ َجو .. وجددل.. إلنَّ (1){َي
َََع سهد  اِقُلدل سدبحُتَن َََ ارل هودَ  ا ود ََ } :هو َل اتدَّبَدَع هود دَقه َفَمد دلُّ َساَل َيكح اَي فَداَل َيضل

َحًكُ( 123) ََ ُلوَكً   َلي فَنلنَّ ََِنو َر َح ملاح َح َوعحَََ  َع  .(2){َسَر
 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

َو  ُلود ااي اوخاو  -اِ
َ
ه
ُّ
 
َ
ََحدد ع َسَ َجد عع َسَْددذلع سَ  - أ ُع؛ َفَمددَ َوَحدداَّ َون َف ُع َسَسدَخُ َعطَددُ

  َِ دَنل ازَِا َِ حوبُّدَنو ِلََ عل ع َسَرَ َوَحاَّ َون يوقَبَل فَدهحَوََُجمَّدلح َسِحَوََُحمَّدلحع َردَ زَا يوعَُرَح فَدهحووعُرلحح
ََدَع َوفلدَعع سَ  ِوفلدَعع َسَردَ تَدَ ا ََو اَُِّسل ََِنوع َسَرَ َتَكبدَّدََ  ع" او ََِدإو َو يَدأَِإو َسيو َرل د

و
َسال َخدَس  ايف

ُوهوم ِلهَُّسل  ع َسَخسو اَُِّسل وَتَ  ََِإو َُح فلوَنل فلوَمَ ال يَأَِإو َسال يو َب
و
َ  ايف َل َساِهَّهح ُلو ِ َوسََ ُْل " َساِعُّ

َضََ اَِدِّوََّ  فلوَهُ؛  َُحح َهُ إلَما اسح َو َعَهودح وَحرل
َحَجَو ايف َُُللَلَل اَّدل يدو َْ َح  َُُ}رل َْ َُظِّمح  َح يدو للََ َمِلَك َسَر

َح تَدقحَ َ اِحقوهو بل   .(3){اِهََّنل فَنلتدََّهُ رل
 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

ََ اَِّدَُس َعهَده َردُ آتَدُهومو  َدَنوع َوس َحَعد يَنل َوس َقَطَع ََ ل ََ َل َرَ َعقَّ َساِل ُلو ِ َو ُْل ال َيعَُ
ِل.ارو  ُلَبُ ِل ََْي اِ َِ َعُ ٍَ ُْل ٍَ َوس َغكٍَُّلع وس َسُ َُلل َو ول ُلو  رلَ َفضهلَنلع َسَِوَس اِ

 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

دد َُددَُس ُتولددو و ْلددَنل فلددَ و اِعَّ َو  ل َسددسحلَل إلَس ارل تَد َحرل ودد
ُل ايف ددََّا ُلع َف لددَ و اِعَّ ُل سفلددَ و اِضَّددََّا ََّا

ِوَد دوبوَنو ُْل َح توصل ُل َق ََةلع َسفلَ و اِضَََّّا ََُملل ِلآلخل َل اِ تدحَوُع َستدوهحهلوَنل َع َُّ َقَُ   ل اِ
و
َو ََِنو ايف َح تدوَزيِّ أحسل َق

                                 
 .[117]اِكهإ:  (1)
 [.124ع 123] َن:  (2)
 .[32]اْلا:  (3)
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دد
و
دداع َعهَدده ايف َُددَُسع َسَساجل َدد ل ارل تَد َح ََ ح دد ِل رل ِل َساِقوَودد  بَددُ َُددَُس  ل َساإللحح ََ اَر تَد ددكو َل َونح َيكح َحرل

ُودَوسَلع َسالَ يوطحبلدَق َعَهوحدَنل اِوَدأح  َِّ اِ ََحو إلَس َحد ََّ ْلدَنل اَِ د دَُبل ُلع َفاَل َيعح ُلع َسَيصح لَ  ل اِضَََّّا ََّا سو اِعَّ
َح َخهح  د ٍَ رل َل َوَحد َل الَ ْلوَد َل ََ ْلَو ُحَهمح َونَّ اَهرح ع َسِحوَد ِل َِّ اِقوَو  َو إلَس َح َِّ قلدَنلع َسهودَ  سودبحَحُتَنو الَ يدوَقد

ددددَع َ ودددمحع  دددَ  َخودح َلَي إلالَّ َردددُ هو َحرل ودددد
َل ايف ِل ُلبَدددُ ددددَّ ِل دددًَّا َُمحًضدددُع َسالَ يَدقحضل دددََ اوهَّددددَنو }َْ َرح قوددددلح إلنَّ اهح

ََُُِمليَ }ع (1){ِلهََّنل  َو تَدَبَََُ  اِهََّنو ََبُّ اِح َرح َهحقو َساهح  .(2){َواَل ََِنو اوح
 
 
ك
َ
. هللُا أ

ُ
   

َ
ُ َوهلِل الح َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا، هللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
 ِإل
َ
، ال ُ َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ  ير

ُحَضدكومح } :وعدَاُ اِدَيَ خَمدذوسِو نَ  هودَ  َْد َح ِلَوبدح دَدحهومح َسَِكلد ُو اِهَّدَنو اَلتدحََُصدََ رل َسَِد ح َيَكدُ
ُحرٍ  َوسَن }ع (3){ْلبَد  َسََيحكو

َ
َو ارو َسارو َخسو ايف ََ َسََيكو َلي  .(4){ُال

َُددم    -تَد
َ
ور

ُ
اا 
ُ
ااي الُ َوب

َ
ه
ُّ
 
َ
َوس رددُ  - أ َُزليددزل اوَبلددسلع َسال يَُدد ددَس إلس اِ َصل

ددَع َسايف َجل
َ
إلنَّ ايف

وسا َستَدُدَّقود ا ال  عهلملَي رلَ اِك َُ سايفَُفقي َون َيكو َن وًَمَ َفَحعداو "َسإلن َتصد ل
و
واو ايف يوصل

دددددوًئُ إلنَّ ارَ  َْ َوهوم  َُُقلبَدددددَ   َيضودددددَُّاوم َاوددددد َرَ يُهدددددم سيددددد قَ َونَّ اِ ةدددددُ يََُمهوددددد َن ُمولو ع...سايفددددد
ددَِّ َساوَدسل  ِكَّ َل َسارُلَحدُ للم ُْل ِل ددَا }ِلهموَّقلدَيع َسَونَّ سودََّ  ارل قَددَ َرَضدت   اْدُلالُل علبَددُ َوَحعل

َوددد َن  َُد دددمح اَل يدو ح ددد ا َونح يَدقو ِوددد ا آَرَّدددُ َسهو ََاو َح قَددددبحهلهلمح سَ  (2)اَِّدددُسو َونح يدوُدح ددد ََ رل َح فَدَُدَّدددُ اَّدددذلي ََِقددد
ََّ اِحَكُملْليَ  َهَم ُح قو ا َسَِوَد ََ ََ َل ََّ اِهََّنو اَّذلي َهَم ُح  .(5){فَدَهوَد

                                 
َان:  (1)  .[154]آل عم
َاو:  (2)  .[54]اهع
 .[4]ُممَ:  (3)
 [.37]اهت ُل:  (4)
 .[3ع 2]اَُِكب ت:  (5)
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َوع َسال   َُ ا ََ َو روههلددكع وَعدد َُ َوَددُ ِليََددَنو َسروُددٍل َاهلَمَُددَنوع َحددُفلظع َوِس ددَع  سار جددل ْددأت َن تَُلل
َكَو اِعَّوِّدو إلالَّ ْلأَ 

َقهلبو نَ } :ههلَنل َِلوقو ايف َقَهٍا يَدَدح ََ  ََهمو ا َويَّ روَدح ُحَهمو اَّذلي  .(1){َسَسوَد
  .

ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

ََكدكَ اَُِِّمدد  َقَدَ  ِس َبحدلل اِهَّدَنل } :َِهدز  اَ َمَُعدَ  َسََِبدذ اِ و دمو ا حبل ًُددُ َساَل  َساعحَُصل و هَل
ََ } ع(2){تَدَ ََّقو ا َلي وسا إلنَّ اَر َرَع اِصَُّْل ِوكوم َسال ل َل  .(3){َسال تَدَََُزعو ا فَدَُ َكهو ا َسَتذَهَا 

َلع َسهودَ  »: §َُل قَ  د ََقَ ؛ فَنلنَّ اِكَّوطََُن َرَع اَِ احل اوم َساِ و َ َمَُع ل َسإليَُّ َعَهوكوم ُْل
ع َرددد َو َُددد ََ االاََددديل وَْ ددد بو َحدددَ  ا َّددد ل فَدهحَوهدددَز ل اَ َمَُعددد َ رل َِ حبو ََا دددذليُّ َسَلدددحََّحَنو  «َ َو رل َو اِرتِّ َََسا

 .(4)اهََِبُوُّ 
 .
ُ
   

َ
ُ َوهلِل الح َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا، هللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
 ِإل
َ
، ال ُ َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا أ

ددد ْو َعلَن س َو ردددَ ارل يدددأ  ُْطبودددقل ْددد كَل اِدددَُمل ستبدددذل اِظهدددمل سيكددد نو اَِصدددَو ساهرددد
ََاللرل  َحَُفظَدد ل َعهَدده اَِ دد

و
يف َل فددنن  تضددووَع  -ُْل خُلددً  اِصدده ات اومددس هُعددً    ايفعددج

َل ويضدًُ:  َل رَ اوذالنل اُِظدومع سيكد ن اَِصدَو سُتقودقو اهرد اِصه اتل هُعً    ايفعج
َُددَوسول فن دد

ع سَلددََُللعو ايف ََ اَِدََّ افلددلل دد ُِّ ُْإللاوَددَُو رل َو ُوع فَنلتَّددَنو يَددد َعُ َُّ ََ اِعُّدد ُلع ساِدد َل ُ َتقلددَّ َرَصددُ

                                 
َاُ:  (1)  .[220]اِكُ
َان:  (2)  .[173]آل عم
 .[46]اهت ُل:  (3)
.2165َجَن اِرترذي)وخ (ع2546لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع") ؛لحوح (4)  (ع سغَس
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َلع فَنلنَّ مِك َسَباع  ل حل ظل ارل  ََك
و
َل ايف  َساَِهَّو َع

ََُوسول
يف َُع ساهرَو ُْل ََفعو اَِبال ََ َسَي ََ اَِق

ِل  ُلَبُ هوَهُ رو }ِلهبلالِل َساِ هلَك اِحقوَََ ْلظوهحٍم َسَوهح هلحو نَ َسَرُ َاَُن َََُّك ِلودوهح  .(1){صح
َحوم. عََُْ تقبل رَُ إتك وتت اِعموع اُِهوم  ستا عهوَُ إتك وتت اُِ اب اِ

َو اَر. ع َسوَقو لو َهَذا اَِق َل َسَوسَُُ ل ََ ََهُ َسَرُ ََْط ََُ اِ لَ َ َرُ َ َهََ رل  اِهَّهومَّ َجَِّبدح
 الخطبة الثينية  

ًَاع َساِكُّدكَو َِدَنو  َو رل َوسَّاًل َسآخل َََع اَْلم ََ فَدَهد ََّ ًَاع َخهَدَق َفَعد ََّع َسقَد َُْ لًَدُ َس َدُهل
َو وَعهَددده  ال َردددُتلَع ِلَمدددُ َسَهدددَاع َسال روُطلدددََّ ِلَمدددُ َسدددَهَاع  ََُعُودددَنو وَفَضدددلو روكََُعدددٍاع َسَتقدددَ ا

َجو   ُ اََِّجَُة  ًَِة ت َهُ َْ َليَك ََِنو  َْ َو ال  ََ َو َون ال إلَََِن إلالَّ ارو َسح َه رلَ علَقُْلَنل َتَعٍاع َسوَْ
َغَم ايفُُتُة  َل  ََح ُُِْو َو َسََسو ِوَنو اَُِلح هرَُنع َف َو ا َعب ًَ م َو َونَّ ُمو َه ََُتَنع َسوَْ ساِ  ز ة
َلَ يدد َ   رددَ ايفكددَاي ساِوهددِ  سايفَددُفقي.. سومَن ِهحبكدد ل ون يهُبدد ا ُِْعددالحل   رعددج

َرَيَ  ان ه ِّ ايفدد ََ دد كل َيُيل اِصددُستيل تَو ََ  ا ددُ َلع  ~عُلكددَ   اُِوددَع ستدد َل اهتَصددُ َْكددو
ِليَلََدُ فعدح »سقُل:  دَنل َسَولدَحُْلَنل  «ِوُهَم يه ِو ونَّ    َلدهَّه ارو َعَهودَنل َسَعهَده آِلدَنل َسوَزَساجل

 سرَ تبَُن.
 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

َو   :وَرَُّ َُْ
َح  اُِوَ ُُِْقَ  ساِطُع  سايفعُُم ..فُكم  ل ف

                                 
(1)  :  [.110]هِ 
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َح سسوَ  اُِ سُ  عهه اُِوُل  دا ون ال تَََعده َزَََ  جد ل  عس  ر ج  هذا اِ 
َارددددلل  ُل عهددده اهيُدددُ ل ساه َ ددددُ ُل سايفعددددُايلع سون توطدددلَّ إ الِدددَ  اِ َا َل   ْوددد تل اِ قددد اُِوددد

الُل َِن ح سَل ايفعَي فكولٌّ رَ ه ََه ِس َلع سايف  قع ابسع..ساِصُُ
َاُ ُتت اِقصدإ ساُِهجدس   ْدالٍِ   س ا ون ال تََعه إخ اتًَُ َُِ اُْه ا ُِْض

ددسُّ ارو حدُ َم سيَ دُحو عهدوهم رددَ  ْد  ردَ ْدالِ ايفعدهمي فددَوبَّ ِعد ة رَدك وس ِعدم. يُو
 َْاُتلَن..

َاْطَي عهده اُد َل ايفعدهمي ََ اِصُِقَي ايف  عسعهده حدَسِل ْالِلتدُ عساذا ا،ُهَي
َهم ار ِس ظهدم سيوبدُهمع  ؛أقلُّ حقٍّ  م ون يكد َن  دم رَدَك ِعد ةع لدُِق ع ف ْدأن يَصد

َري. َ  اها َم ارو رَ افُقَتُهم   هذا اُِوَ  َ تِز ا ْضوُف  وا  سََحل
 .
ُ
   

َ
ُ َوهلِل الح َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا، هللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
 ِإل
َ
، ال ُ َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا أ

َ ة  أ ُِ اا
ُ س 
 
 ال
ُ
تهااي اوخاال

ّ
هَدده إس    َاً سآيددٍُت تدوُدح َح وتحددزَل فلوددكل سوددَ  ددُس قدد إن  اَر تَُ
َ دعو  ؛يَد ح ل اِحقلوُر  وٍل َلُِلٍح يَدَدح َحْلَو ل جل ُحقو ِع َعَهوكل  ل تَد ََرَل َر ََل ارلع إلنَّ اهح كل ْلك فُسَُمحعل

دد َعددَن َسيَدددَدحَهرو ْلأورَُّلددَنلع َفكودد حول وورًّددُ َتصح ََ َحَحبَددٍل تَد ح ْحدد  ََ َدد ددَّ ل َو ح ددلل اِعُّ ََعو وورَّددً ع فَددنلنَّ إَرددَُ  وَهح
َ هُ ار َتَكَأ يَُلوَمًُ  ¬ َُُحَنو وورَُّنو  ََُُس َستَد حفلوقلدَنلع َفَصدََُ وورَّدً   ل ََجودٍلع  َفَصََد ْلَلعُيَ ل ارل تَد

دددهلَم ل  ورَّددد ل اِحموعح ُلدددَنل ِلألح َل َستَد ح ِل َهدددُ دددَنل َسجل دددلُّ علهحمل ُحدددَنو  سَاو ََِّْد ورِّدددَنل اَّددددل ََْدَُّحدددَنو َسَو .. َفألل  ودددَ اَل اِحقودددَوسنل
َنو َعُْلوًُ. َواح ََح تَدُدح َُُحَنو إلَرًُرُع َس َتدََّهُ َلََد َلَل.. هل  َسقََُرتح َعَهوَنل رلوحلو َوجح

ُلَِّّ  ُودَا َعهَده قَد َ  ۹سََاَُتتح وو ُّ اِكَُّفل ََاَ  اَُِِّلَ َ  ََِنو ِلَوكح َسح َوسَسدَنوع تَدهحَُقل و اهح ِو َُهدُ 
هلملَي. َ ل وَللمَّ ل اِحموعح َح َواح َح لوَحعل إلَرٍُ  رل َو َع ََِّهُ اِحَ قح  َسَرُ ََ

  
ُ
َ ة ُِ اااا

 الُ س 
ُ
 
َ
أ ااااي الَ اااا  

َ
ه
ُ
ت
َّ
ََاول  مااااأل  أ  دددد َو اِبَددددَذمبل َساإللسح َو ْوددددَكَ َرظَددددُهل دددد ون تَدَحَُكل

ِِّي إلَس َسهحبلَهُع رَ  ََ َح ت ُحَم ل اِد َق ََانل اَِدِّ َع ويضًُ سار هذا االفَُُنو ْ سدُللل اُِ الدلل سَاو ح
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َ  ُْضَكَ    وٍا رَ عدَ ل اْلودُُ سقهد ل اُِدسةل إال  ردُ ْدُُ  ل عسا  اتإل اِذ او ل اِذي وغ
دددقلوَّ ل اِحموَ كََّكددد ل  ََُحْلوَّددد ل اِكَّ دددََةل اِح وسح مَُب اهح ُلَحَعددد ُو دددلل اللسح ََ جدددَاً اسدددُجُْ و ُْدددرل اِ ار!! رددد

َِّيَّدد ل سجهبهددُ ِهبودد   وددال إلَس حو دداَل ل اََِّحل ُل اإلحلسح َح َفَضددُ دد َحوَةل رل ددلل اِحَمدد َدقح َل ايفعددهم لع َِل تل ساهسدد
ددده  ََ َح دددََ َِعُيَدددٍُت روَضدددهَِّه لع َسوو حَوسَحدددٍُت زاللَ ددد لع إي سار اَل َعُقلهَدددَ  تَد اِحَُدددَحبل اِضِّدددوَق لع َعبدح

ََددٍ  تقو ددٍ  َع و ددٍ ع فَُ َحرل َح رو دداًل َعدد ََفَدددَ  ْلددَذِلَك َفضح ُلع َسََِعددَ اهتللمح اِحموَزخح ا ََ َعحدد ََ اهح َحَن َرَصددُلل ددَذ حح
ُحاَلاًل. ُل َل اِحَمَحوَةلع فَدَهوحَعتح إلالَّ موالًّ َسإلَهُتًَ  َساسح َلي  ْلَُحح

َل  َح َاوحددد ددد ََّ رل َََوع َسَ َدددُهو دددُدح ََّ سل دددَبَغ َعهَدددوهل دددهلملَي حبلل حظلدددَنلع َسَوسح َُ اِحموعح َح لدددَظ ارو تلَعدددُ
.اِحَكُلل  ََ َلي ع َسََِعَ اتل اِحمو حعل ََ  َلي

 وهلل الح  ...هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا... هللا أكير هللا أكير 

ااي اوبباااة
َ
ه
ُّ
 
َ
سر اْلمدددَ سايفَددد .. سقدددَ  عاجُمدددَع اِوددد َ  عودددَان: هُددد ع سعودددَ  (1)أ

  جُُ   فَُُس اِهجَ  اَِالم :
َ  اْلضدَ  ِصدالة ا مُد  مِدك رَ لهه اُِوَ ي   ا مُ .. َوخِّأل َِن   تد"

 س ددَ َ عاِودد   إال اإلرددُ ع فوجددا عهوددَن إقُرُهددُ ةددَ َحضددََ ِصددالهتُ  ددَ لددهه اُِوددَ
َة  َي َساَ وْ  ِاِس   سَََن عَ و، ه َسد ل ار  ¢يصل اُِوَع ساَِِول رُ   §عدَ 

َو »وتدددَن قدددُل  دددَزَو َُ َوجح دددُ َْ َح  ع َفَمددد انل ََ ََُمدددَع  ل يَدددد حرلكومح َهدددَذا علوددد َل اجح َُددد لع َسإلتَّدددُ  قَددد ََ ا حومو ددد رل
ُودد نَ  ع فددَل مِددك عهدده اِرتخددوأل   ا مُدد  يفددَ لددهه اُِوددَ   مِددك اِودد  ع (2)«جموَمِّ

ددَن   اْلددَي   َخصدد  ِارددُ ع ِقِ  ُدد ن»سعهددم عددَ  اِ َساَ رعددهم عددَ «سإتددُ جَممِّ ع سرددُ 

                                 
َة تَبوَن ايفصهي  َ َِ ِضَ ا مُ  ون يصهَّ اِظهَ. (1) َس  توذاَ إما سافَق اُِوَ ا مُ  رع َ
")؛ لححَن اهِبُو   "لحولحوح (2) )984ح و، ِاِس َجَن وْ  ِاِس .1703(ع وخ  (ع سغَس
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ددد لو ارل » §ون اَِددديب  ٭     اَُِمدددُن ْدددَ ْكدددس ََ  §َادددَُن ََسو ُلوددد دددََوو  ل اِح َلع َس ل يَدقح يح
ددَو ل  ْل َُُ َلي و اِح َعحهَددهع َسَهددلح وَتَددَُ  َحدد ددَم ََِّددَك اهح َُدد ل ْلَعددبِّحل اسح ََُمددَع »ع قَددَُل: «ا حومو َسإلَما اجح

ل  ََوو  للَمُ وَيحًضُ  ل اِصَّداَلتَديح ٍَع يَدقح َُ وع  ل يَد حٍ  َساحل َو َسا حومو ُلو َةدُ اجُمُدُ   يد   ع (1)«اِح س
َو  مدُ فوهمدُع سرد َ َ ِضدَ ا مُد   دَ ْدهَ لدالة اُِودَ سجدا عهودَن ون يصدهَّ فق

اِظهددددَع عمددددالً ُْمدددد   اهِِدددد  اَِاِدددد  عهدددده سجدددد ب لددددالة اِظهددددَ عهدددده رددددَ َ يصددددل 
 ا مُ .

 .
ُ
   

َ
ُ َوهلِل الح َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا، هللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
 ِإل
َ
، ال ُ َ ير

 
ك
َ
ُ هللُا أ َ ير

 
ك
َ
 هللُا أ

َِتَد ع سردَ اُِمدلل ايف فدقو ردَ َخدََُم عبُ َن ُْسدُُ َُ.. ساسدُمََّ عهده اُِمدلل اِصدُنل
َلَي.. عل ِولاُّ اِحموحح َو ا فَنلنَّ اِهَََّن  عل َْ َّاَلع َسَوحح َح  تٍّ رل َوُ ل سل َُ َََرَضَُن ْلصل  اِصُنل إتب

َيَدددُنل  َل َساإلحل دددهلملَي ْلدددُِحوومح َُدددَُس َعَهوََدددُ َسَعهَدددوكومح َسَعهَددده اِحموعح َو ارو تَد َِ ددداَلَر ل  وََعدددُ َساِعَّ
. َعحَمُلل َحكومح َلُِلَح اهح َُّ َسرل ع سابُُ َستَدَقبََّل اِهََّنو رل اَل ل  َساإلحلسح

ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(2){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 (.808رعهم) حوحل (1)
 [.56]اهحزاب:  (2)
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 ستنصار بالدعاء اال
 (1)وعشر ذي احلجة

َجُددهع و ددََ  ع سقددََ فهددََع سإِوددَن اِ اْلمددَ ر اُِهددَّ اهعهدده؛ خهددق فعددَ 
َيك ِددددَن؛ عددددمَّ فضددددهوَن عهدددده اُِددددُيفي  ََع سوْددددهَ ون ال إِددددَن إال ار سحددددََ ال ْدددد سوْددددك
َ ُدَن ادل  َهمع سسسدُت  فدع عدَهم ردُ يضد َزقهم سهَاهم إس رُ يَ ُهمع ِس فخهقهم س

َحم  دُ َرَد ن اْلدظ اهسفدَ رَهدُ َُّْ ف ٍُ } :خهقدَنع ستدُل ايف دَّح َْ َُتح اودلَّ  د َددل َسسل َسََ ح
َو نَ  رل َح ََ هومح ْلَ يَُتلََُ يدو تو َن اِزََّاَُة َساَّذلي َح ََ يَدُدَّقو َن َسيدو ُوبدوَهُ ِلهَّذلي  .(2){َفَعَأاح

َتُ رََنع  َن؛ ال خس إال َُِِ عهوَنع سال َْ إال حذ َسِ  سوْهَ ون ُممَا عبََ س
َ  عهودَن تَ  دُ َهدُ ال يزيدغ عَهدُ إال هُِدكع لدهه ار سسدهم ْس اَُ عهده ْوضدُُ ِوههدُ اَهُ

َهم عهمدًُ ع سوزادُهم عمدالً سعهه آَِن سولحَُْن؛ وتقه هذَ اهر  قه ًُْ  ع ساُِدُُْي ع سواود
  م ْنحعُن إس ي   اَِيَ.

 ورُ َُْ:

                                 
َة رَ عَة خطا سر اعظ. (1)  رعُ ُِة سخمُص
َاو:  (2)  .[156]اهع

o  p 
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َعت َْدُ إس قب َ ¸فأسلَّ ت عَّ سإيُام ُْقدَ  ار  تدُع ؛ فدنن اهيدُ  قدَ وسد
دددَ جندددَ ورُرَدددُ إال وعمَُِدددُ َتدددُع ِس َتُ سوع ارَدددُع سردددُ ما  إال ردددَ وعمُ  :سوتقصدددت ْددده 

ُحولَنل َسإلتَُّ ََِنو َاُتلبو نَ } ََاَن ِلَع َع َفاَل او ح رل َح َُتل َسهوَ  رو ََ اِصَُّْلل ُحَملح رل َح يَد  .(1){َفَم
ي هللا  

 
ااي اوخااو   ي

َ
ه
ُّ
 
َ
َ  اِددد يضددُ أ عإ هددُ مددَ تُددوش قددَّ خض ددم اهْددهَ اْلدد

َاً }: ۲ عفوهُ اِو اب ساُِقُب دهح َْ ََ اِهَّدَنل اادحََدُ َعَكدََ  َة اِكُّهو َل علَحد ََّ إلنَّ عل
َو اِحَقددوِّمو فَددال  ي َِّ ددَو ع َمِلددَك اِدد َُدد ع حو َحَْد َهددُ َو َدح ََحَ  رل ددَمَُساتل َساهح  ل الَُددُبل اِهَّددَنل يَددد حَ  َخهَددَق اِعَّ

ََّ وَتدح وَعكومح   .(2){َتظحهلمو ا فلوهل
  َ َتكدددُب اِدددذت بع هن ار  :¬يب قدددُل اِقددد ال تظهمددد ا فدددوهَ وت عدددكم ُْ

َرددد ع ساحدددَةع سإما عظ مدددَن ردددَ  َت ِدددَن ح سدددبحُتَن إما عظَّدددم ْدددوئًُ ردددَ جهدددٍ  ساحدددٍَة لدددُ
َرُوَن رًَُُِة فوضُعإ فوهُ اُِقُب ُُِْمل اِعَُّع امدُ  َت ح جهُي وس جهٍُت لُ

َُ ار   اِكددهَ اْلددَ  َا  يضددُعإ اِودد اب ُُِْمددل اِصددُنع فددنن رددَ و دد ا    اِبهددَ اْلدد
َا ع سرددَ و ُعددَن   اِكددهَ  ِددوس ا اْددَن ادد اب رددَ و ُعددَن   اِكددهَ اْلددالل   اِبهددَ اْلدد

َا  ِوس ا اَْن ا اب رَ و ُعَن   ْهَ حالل   ْهَ حالل...  اْلالل   اِبهَ اْل
َ  ستكبددُت..   دُإ ست دد سردع رددُ َتدَ ْددَن اهرد    هددذَ اهزرَدد  ردَ سيددالت َس

َح تَد حفلودددددقل ارل  ددددد َُدددددَُس ِل فدددددنن رل َلَي  ووددددد َُ  تَد َحرل ددددد َل اِحمو ِل دددددُتل ُلبَدددددُ دددددبحَحُتَنو  ل اِحموهلمَّ  عهومح إلَِوحدددددَنل سو
ََاحل َعَهه َُْْلَنلع َس ََهال اْلد الا  ساسُُالل اهسقُت اِ َُه  اُِظوم  ُُِْضََ ََِنوع َساالتحطل

                                 
 [.94]اهتبوُُ:  (1)
 .[36]اُِْ  :  (2)
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َل  دد ددَ ا عساسددَُزالل اَِّصح ِوسَن سل َحددَنو سوددبحَحُتَنو  ددَ ساِعددكوَ  رل َرح ددََ َساهح َو؛ سرددَ َاَُددَا ار َِددَنو اَِّصح
ُلوً ُ د ََ ا  ََ َمدُ َْد َح يدوَهدَزَ  َرهح َح َما } :فَدَه ِحكومح َفَمد إلنح يَدَحصودَحاومو ارو فَداَل َغُِلدَا َِكودمح َسإلنح َ حدذو

َو نَ  رل وَح
َل َسَعَهه ار فَدهحَوَُد َاَّلل ايف َل ُح َح َْد  .(1){اَّذلي يَدَحصوَواومح رل

َل َحَقددُللَق رو  اع َسَِكلددَدَّهومح َسَهددذل ًَ َهددُ اِكَّددكُّ وََْدد َلَيع اَل يَدَُطَددَََّ  إلَِودح َحرل دد ََ اِحمو َعددهََّم ع علَحدد
ُح وهو َن.  يَد

ددددَنو  دددداَلٍح ََيحهلكو ددددَ  وَعحظَددددمو سل َُ لَي ْلددددَنل هو دددد َُضح ددددَََة اِحموعح ُلع َستوصح َعُ َُّ ِدددد ُلَحَصددددََُ ُْل إلنَّ االسح
ََُمَُّسا َو َن َِ ح َعملهو ا ْلَنلع َساسح َحرل َجََُْ . اِحمو َُبحطلئو ا اإلحل ََح َيعح  َعَهوَنلع َس

ََ اِصَّددُْلللَي  ل روَ اَجَهدد ل اددل  دد َحَسددهلَي َسوَتدحبَددُعلهلمح رل دداَلَح اِحمو ُو سل َعُ َُّ َح َاددَُن اِدد َسََِقدد
َُدددَُسع  عْدددالُ سفَُددد  دددَو ارل تَد ددد َن َحددد َّ يَدَُدََددددزََّل َتصح ددد َن َسيوهلحُّ سادددل رُدددرت    اْلودددُة.. فووهلحُّ

َجَُْ لع َسَجَُتَا َرَ اتلََُهُ.يَع ن  َبُبل اإلحل َح َوَخذ ْلَأسح َُ َر  ِوَعُ
َُ   اهرُاَ ساهزرَ  اِ َُه  اُهْدهَ   ؛سيهح ن فوهُ عساُت ا يقصَسن اَِعُ

 َ َرضُن عاْل  سم هُ.. عسعكَ مي اْلج  عسا مع عس
َُدددَُس َابلدددسع   ََ ارل تَد دددأحتوَنو علَحددد َْ ُل َعظلدددومعع َس َعُ َُّ َو اِددد ددد دددَ  ِوبدَُّهدددُ َسوَرح َِةوع َسهو ُلبَدددُ دددَ  اِح ؛ فَدهو

َوسََ. َكح
َحَفعو ايف ع َسيَد سََ َو  َسخموَُّهُع َسهوَ  اَّذلي ََيحََعو اِحَمقح

ُل تدو حٍح  َعُ َو َََُ ل إلالَّ تو حع  ’ْل ََ اِح ََح يَدَحاو رل ََحَ  اوهََّهُع َس وََغَََ  ارو سوبحَحُتَنو اهح
َُدَنو  ل اِعَّد لوََ ل؛  َح َر دَح }َسَرد ُحهود بع فَُتدحَُصل َعُ َََّدَنو َووِّ َر ََ ُل  (17)فَد دَمُ ََدُ وَْدحدَ اَب اِعَّ فَدَ َُحح

 ٍَ َهمل ٍُ روَدح َُ ََ  (11)ةل َل َح قود ٍَ قَد د ُو َعهَده وَرح َُ
َحتَُ اَهَحَ  عووو تًُ فََُُِدَقه ايف َو  (12)َسَفجَّ َسَ َهحََدُ

                                 
َان:  (1)  .[167]آل عم
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 ٍَ َلي ْلَأعحووَلََ  (13)َعَهه َماتل وَِحَ اٍح َسِوسو َح َاَُن او لََ جَتح َََُهُ َآيًَ   (14)ُ َجزَاًُ ِلَم َح تَدََاح َسََِق
 ٍَ ََّال َح رو  .(1){فَدَهلح رل

َُدَحَصدََ اِحَكهلددومو  َعُ قَدُللاًل:  ’َساسح ََ َل؛ فَدد َل َحدد ددسح }َََّدَنو َعهَدده فلَحَعد حَن َسجو ََْدَََّددُ ا حمل
َودد ا  رل َح ِح َعهَدده قدوهودد  للمح فَدداَل يدو َو دد ْح ددَ ا للمح َسا َُددَذاَب اَهِلددومَ َعهَدده وَرح ع َفَكددَُن (2){َحدد َّ يَدددََسوا اِ

َُدددَُس َِددَنو:  ََ اَل }َجددَ ابو ارل تَد َُدددُنِّ َسدددبلوَل اَّدددذلي ددَُقلوَمُ َساَل تَدَّبل َِعحَ توكوَمدددُ فَُسح وبَدددتح  َح ووجل قَددد
ُحَهمو نَ   .(3){يَد

ددََهومح   ع َسَتصح ِوَعددُللهلمح َُددَُس فلددوهلمح إلَجَُْددَ   ع َسمََاددََ  سََاُتَددتح سوددَّ و ارل تَد اللهلمح ََ َعهَدده وَعحدد
وَردمل اِعَّدُْلَق ل  َل اهح ََُُس َمِلَك َع دِّوُّد َن َاولدسع َفَمدُ َسَهَود ا } :ارو تَد َْل َُدَنو  ٍّ قَُتَدَل َر َح تَديبل د َح رل سََادأَيِّ

َلي ِولاُّ اِصَُّْل ََُكُتو ا َسارو  ُو و ا َسَرُ اسح ََ َسَرُ َاَُن  146ََ ِلَمُ َوَلَُْدهومح  ل َسبلولل ارل َسَرُ 
َح  اَرََُ َساتحصود ََ َلتَدُ َساَدبِّدتح وَقحد دََافَدََُ  ل وَرح َدََدُ َسإلسح َح َََِدُ موتوْ  تَُ َعهَده قَد حَ ومح إلالَّ َونح قَدُِو ا ََْدَََّدُ اغح لد

 ََ َلي  .(4){اَِق ح ل اَِكُفل
َو  ََ دد َُددَُس َسِوَعُللددَنل َسحح َلهلمح ْلددُرل تَد ُلَحَصددُ َليَك َِددَنو  سََاُتَددتح تَُلوَجدد و اسح دد َْ َفَ تَددُهومو } :اَل 

ََةل  ََ اَدَ ابل اَاخل تدحَوُ َسحوعح َُّ ُل.(5){ارو اَدَ اَب اِ ا ََ َعح َو َعَهه اهح تدحَوُ هوَ  اَِّصح َُّ  ع َساَدَ ابو اِ

                                 
 [.15-17]اِقمَ:  (1)
 .[88]ي تس:  (2)
 .[89]ي تس:  (3)
َان:  (4)  .[140-146]آل عم
َان:  (5)  .[148]آل عم
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ٍَ  §سسقددإ تبوَددُ ُممددَ   َح َُددَُس  ؛ ل َْدد عو  اَر تَد َح َوَهددُ يَدد بَد َلالددَنل َسَواح َُُ ددََّ َوسَّلو َر َسهل
َوَو  دد َُدَحصل طَّددُبل َسَيعح َو اوَح ْحدد َو  دد ََادََِّ عومح دد ََ اِحمو ددَه ِوَعُللددَنلع َسَسَلددَإ َمِلكوددمو اِحَمكح  ~ع َسيوهلددحُّ  ل 

ُّ ارل  َبَل َتيبل َُدقح ُلدإو ْلََِّدَنل:  §قَُللاًل: فَُسح َُدَل يَدهح يحَنلع َفَج ََ ََّ َي َهَ ع ُثوَّ َر اِههودمَّ َوجنحلدزح  ل »اِحقلبدح
ع اِههومَّ آتل رَ  َتينل َح اَل ل اَل َرُ َسَع لل اإلحلسح َح َوهح ُلَصََُْ  رل َل اِح هلكح َهذل ع اِههومَّ إلنح تدوهح َتينل َح ُ َسَع

ََح ل  َح  ل اهح َب ُح َو «تدو َلَِاهو هَد لع َحد َّ َسدَقَ   بلَل اِحقلبدح دَُدقح يحدَنل روعح ََ ًِّا َي ُلدإو ْلََِّدَنلع َردُ ع َفَمُ زَاَل يَدهح
ٍَ َفأَ  ددد ْودد  َْكح َو َو َح َرَحكلبَدوحددَنلع َفأَتَدددُ ََاللدددَنلع َعدد َح َس دد َو َعهَددده َرَحكلبَدوحددَنلع ُثوَّ اِحَُدَزَردددَنو رل َوع َفَأِحَقددُ َُ َلَِا َخددَذ 

َ ع فَدأَتدحَزَل ارو  ََ زو ََِك َرُ َسَع توَك ََََّكع فَنلتََّنو َسودوَحجل ََ َْ َّ ارلع َاَ َُ  روََُ : ¸َسقََُل: يَُ َتيبل
دددمح َووِّ } دددََُجَُب َِكو دددمح فَُسح ُلووو َن َََّكو دددَُ ِلفليَ إلمح َتعح َح َاَلللَكددد ل روددد

ََ ايف ددد َُّاومح ْلدددَأِحٍإ رل  ع(1){  ولددد
ِحَماَلللَك ل  َو ارو ُْل ََّ هلمع  «َفَأَر َو روعح  .(2)َََسا

َل   ُلَحَصددُ َلهلمح َعهَده َهدَذا اِحَمدَدحَهال اَِّبَد ليِّ  ل االسح دد ُح َح َْد د َِةو رل َسَسدََُ اِصَّدَحَُْ و َساِحَقدُ
ددددََةل اِحموعح  ُلع َستوصح َعُ َُّ ِدددد َو روَقددددٍَِّن ُْل ْحدددد َمددددُنو  ُح َلَس قَددددَُل اَِدُّ َُ لَي ْلددددَنلع َس ل فَدددددُححل فَددددُ دددد : ~َُضح

تو اِقلَُددَُل َرددَع ََسودد لل ار  َح ددهل َلع اتدحَُظَددََ َحدد َّ »َاددَُن   §َْ ََح يدوَقُتلددلح  ل َوسَّلل اَِدََّهددُ إلَما 
َليُّ « تَدهودداَّ اَهَحَساحوع َسَُتحضوددََ اِصَّددَهَ اتو  َو اِحبوَخددُ َليِّ: فَدَقددَُل  ع(3)َََسا َددسحل اِحبوَخددُ َلَسايَددٍ  ُِل َس ل 

ُحَمددُنو:  ع َسمولُّ »اَِدُّ دداَل ل دد نو فلوددَنل علددزُّ اإلحلسح َ  ْلَ ددُحٍح َيكو ددَأِوَك َونح تَدَقددََّ علوحددينل اِحوَددد ح ددمَّ إلوِّ َوسح اِهَّهو
َِةو  ل  دددَهُ َلع َساِكَّ ددد ََِعدددُ ْلدددَنل  «اِحكو ح دددهل ~فَدَ قَدددَع َردددُ  ع ؛ إلمل اتدحََُصدددََ اِحموعح مو َن َعهَددده اِح ودددَحسل
ُحَمُنو. ََ اَِدُّ هل ُوكح  َساسح

                                 
 .[9]اهت ُل:  (1)
 (.1063رعهم ) حوحل (2)
َي) لحوح (3)  (.3167اِبخُ
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َل  ي َِّ هلملَي َلاَلحو اِ َِةل اِحموعح َل قَُ َه ْح َح َو ٍِ ¬َسرل ا ََّ َْ َو  ْح َّ ا َل َح اَلَزَرَنو اِحَقُ ع َسَق
دددهلمليَ  ُل اِحموعح ِوَعددُ قَدددَُت  َلالدددَنل َوسح َُُ َلالددَنل؛ َفَحَكددده َعَحددَنو وَتَّدددَنو َادددَُن يَدََُحددَََّ  ل َر َُُ  فَدَقدددَُل:  ل َر

ُل  ُل اوحوطَبَددُ َعُ َو َُدد ل؛ تَدبَدًَُّاددُ ْلدد قَددُتو َلدداَلةل ا حومو َُُتلددَنل ا حوَمددَع َسددوََّمُ َوسح َو َْدَ قَد دد ا يَدقحصل ًَ سََاددَُن وََْدد
َجَُْ ل. َََب إلَس اإلحل َُ َاَُتتح وَقدح َوةَّ ع فَد  َعَهه اِحَمََُْلََ
ََح يَددََمل اِهَّ  َو َسحوكله َعَحَنو َماَت َرٍََّة وَتَّدَنو  ْحد دََُ َعَهوحدَنل ا َْ ع َفَأ دَََ ُحَََادٍ  اوبدح َح َهدمِّ َر د وحدَل رل

ََيل َمِلدددَكع  َ يَددد َقٍ  َْدددديح ََ َلميل َلددد ددد َلَلع َستَدقح ُلَحَصدددُ َُدددَُس َسِوَعُللدددَنل َساسح ِل إلَس ارل تَد اَل ٍِ ْلدددُإلحلخح ا ََّ ددد َْ
َُِل  َُد َُدَل َمِلدَك اوهَّدَنوع َسَلدهَّوحتو إلَس َجُتلبلدَنل َعهَده اِح : فَدَ  َمانل يَدقو لو َ اهح ل َْدديح ََُُديح ةلع َسَلدهَّه اِدََّاح

َددعو َرددُ  َِتلَنلع َسالَ َوْسح ددجَُّ ددوحَبُلَنلع ُثوَّ َعهَدده سل َْ ا َسِورو عوددَنو تَدَُدَقددَُ َو َعهَدده  ًَ ُوددَنو َسددُجل ََوَيدح قََُردد لع َس َساإلحل
َُ ع... فلوَهُ َونَّ اِ ع فَدَهمح يَدَدحَقرل َمِلَك اِوَد ح و َح َّ َسَلَهتح َوقدح ََتحَا خموحَُبلطو َن...يَدقو لو   ل

َجوم  دَم }وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ ُح َد حَس َستل
ُحَم ايف ر هوَ  َر حاَلاومح َفَل مو ا ُْل َساعحَُصل

سو   .(1){اَِّصل
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر..
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
مددَ رقبهدد ن عهدده عكددَ مي اْلجدد  سهددَّ عكددَ عظومدد  ربَُادد ع  أ

َل }غسهُ ردَ اهيدُ ع فأقعدم سدبحُتَن  دُ   اُُْدَن اُِزيدز فضَّههُ ار تُُس عهه  د َساَِ جح
 ٍَ دددد عَددددَ اإلرددددُ  و ددددَ: و ددددُ عكددددَ مي  ~جددددُُ   حددددَي  جددددَُْ  ع(2){َسَِوَددددٍُل َعكح

                                 
 .[08]اْلا:  (1)
 .[2]اِ جَ:  (2)
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َن  ََ سبحُتَن   قِ  دَم }اْلج ع ساخُصهُ ار تُُس ْذا َوسا اسح سا َرََُفلَع َ ومح َسيَدذحاو َو َه ِلَوكح
ُحهو رَ  ٍ  َر َُُ ل ارل  ل وَيَُّ َح  َلوَم ل اهَتدح  .(1){ٍُت َعَهه َرُ َََزقَدهومح رل

فُهيُ  ايفُه رُت هَّ عكَ مي اْلج ع سقَ اخَُُ ار تُُس ون يك ن اُِمل 
 §عَ اَِيب  ƒاِصُن فوهُ وفضل رََن   غسهُ؛ امُ جُُ   حَي  اَْ َعبٍَُّس 

ََُملو   وَيَُّ ل اُِكَل وَفحَضلو »وَتََّنو قُل:  ِو؟ قُل: رُ اِح رَ اُِمل   هذَع قُِ ا: سال ا حلَهُ
 ٍُ عح ْلَكَّح َنل َسَرُِلَنل فهم يَدَحجل َد حعل َو َْل َُ ل ََ  و ِو إال ََجولع َخََ َي «سال ا حلَهُ  .(2)َساَ اِبخُ

: "ساِددذي يظهدَ ون اِعددبا   ارُودُز عكددَ مي ¬قدُل اْلدُفظ اْددَ حجدَ 
َُ ورهدُت اُِبدُِة فودَن سال  عة ساِصدوُ  ساِصدَق  ساْلداسهدَّ اِصدال ؛اْلج  يفكُن اجُمد

."  يُأته مِك   غَس
ون ويدُ  عكدَ مي اْلجد  وفضدل ردَ : ۹سقَ ماَ ْوخ اإلسدال  ساْدَ اِقدوم 

َرضددُن وفضددل  َفدد  ساَِحددَع سون ِوددُ  عكددَ  َرضددُن ُْعُبددَُ ويددُ  اِرتسيدد  سع ويددُ  عكددَ 
 رَ ِوُ  عكَ مي اْلج  ُْعُبَُ ِوه  اِقََ فوهُ.

ُح اِددَتوُ عهدده   اوددس رددَ اَِددُس ْددُت ا يعددُُه ن اددلَّ إجددُزة قصددسة وس سرددع ات ُدد
َهم ردددَ تضدددووع  َةدددُ ادددُن مِدددك ةدددُ يضددد   يهددد ع   اِرتفودددَن ساِهُدددا ساُِ هددد  ساِعددد َع ِس
َ  ت افددل اُِبدُِاتع ساُِ هدد  عدَ ماددَ ار  ا مدع سا مُعددُتع ساُِهدُسن ُِْصدده اتع ستد

َاٍت ال َهم سرَُزهُهتم رَك ََع سقَ يكُهَسن   وس ُ ك َهُع تُُس ْس  يعُطوُ ن إتكُ

                                 
 .[20]اْلا:  (1)
َي ) حوحل (2)  (.969اِبخُ
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َق  ددُ فوُحمهدد ن آاددُ  سددك هتم عَهددُع سقددَ ي قُدد ن وت عددهم وس وسالِهددم فومددُ  سال ي ُ
َ  ار تُُس عهوهم  سهم   غًن عَ مِك. عح

َة اَِ قدددُتع  َُ يقدددَر ن ردددَ ادددل فددداع سيُحمهددد ن اوددد سسدددبحُن ار!!.. اْلجددد
َات؛ هِاُ رَُ َة اِزحُ  ساالتُظَُ   ايفطُ سكهمع ستُظدوم ْدُُلَ سركق  اِع َع ْس

الُ عهددده اُِكدددس ردددَ مِدددكع يُحمهددد ن  ََ   اهيدددُ  ايفُه ردددُتع سهددد ار تُدددُسع سماددد
َحهدد ع سَعََددَت اِعدد َ ست قُتدَن َة هددذَ اهيددُ  ْددذاَ ار  عركدق  اِ فومددُ يكددُههم عددَ عمدُ

 تُُس سعبُِتَن..
إن ركددق  اُِمددل اِصددُن تددزسل سيبقدده اهجددَع سإن ِددذة ايفُُلددَّ تددزسل سيبقدده 

َان ون تك ن هذَ اُِكَ ايفبَُا  عََ اَُِس اُسهُ رَ اهيُ !! عاِ َز  سإن رَ اوع
ََ رَ وسل .عبايد هللا   ََ سو  ُ .سرَ اُن   توَُن ون يضحَّ فهومعك عَ ُْ

ََِخهَدددتح »قدددُل:  §َونَّ اَِددديب  ~ِودددُ  اُِكدددَ؛ يفدددُ جدددُُ   حدددَي  وو ِّ َسدددَهَمَ   إما 
َواوم َونح يوَضددد َِ َوَحددد ََا َو َسَو ددد َُكح َلَل ْدددوئُاِح َلَل َسََْكددد َُ ددد َْ َسايددد   «حََِّّ فدددال ََيَدددسَّ ردددَ  فدددال »س  
ََّ  و وًَا هلَم ًَا سال يَدقح ُح َْ  .(1)َساَ رعهم «يَأحخوَذنَّ 

ُ دددل ردددَ تُددد  ِ عهددده حهدددق ْلوُدددَن  ددد ال اُِدددُ  ون تكددد ن هدددذَ   َي ِ ودددت ْدددُ ِس
 ..§ِعَ   ايفصط ه   ُ ارُوُالً  ¸اُِكَ َْاي  ِرتاهُ إس اهَْ فوهقه ار 

                                 
 (.1900رعهم ) لحوح (1)
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ِّ يَُ} عبيد هللا   ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل  إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل وَيدَُّهُ اَّذلي
هلوًمُ  .(1){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 .[56]اهحزاب:  (1)
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 عاشوراء و فضل آل البيت

 اْلمَ ر.. إنَّ 
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
ي هللا   أ

 
َرَن سجِ س تعُ  إِوَُ.سال تزال ت حُت ايف   ي َ .. سرَ ا
ََ ر اسددم اودسات.. .. سمدَ تُددوش   ْدهَ رددَ اهْددهَ .عمددل قهودل سوجددَ  ابددسة ْد

 َ ًَا  ل  }فوهددُ:  ۲. اِددد .اْلدد ددهح َْ ََ اِهَّددَنل اادحََددُ َعَكددََ  ددهو َل علَحدد َة اِكُّ ََّ إلنَّ علدد
َو ع  َُ ع حو َحَْد َهُ َو َدح َو اِحَقوِّمو َفاَل َتظحهلمو ا الَُُبل اِهََّنل يَد حَ  َخَهَق اِعََّمَ اتل َساهَحَ  رل ي َِّ َمِلَك اِ

ََّ وَتدح وَعكومح    .(1){فلوهل
َََة   َح َو،ل َْكح ِّ  ¢سَع َح اَِّيبل دَو ع : »§َع َُد ع حو َحَْد َهدُ َو َدح ًَا رل دهح َْ اِعَََّ و اادحََُ َعَكََ 

ددد ل َساِحموَحدددََّ وع َسَََجددداو  ةل َسموس اْلحلجَّ ََ ددد ُح ََِ َاالاَددد ع روَُدَ اِلوَدددُتع موس اِحَق َدددُ َ هو روَضدددََ اَّدددذلي َْدددديح
ُحَبُنَ  َْ َي« َس  .(2)َساَ اِبخُ

ددَن تُددُس   اايدد :   ََّ وَت وَعددكومح }سقِ  دد اح فلددوهل ع وي   هددذَ اهْددهَ {فَددالَ َتظحهلمو
َر  ه ُ آاَ سوْهغ   اإلُث رَ غسهُ.  ا 

                                 
 .[36]اُِْ  :  (1)
َُ ا لحوح (2)  (.4476ي )ِبخ

o  p 
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ََيدحددَََة  َح َو،ل هو ََ َََرَضددَُن وَفحَضدلو اِصِّدد» :§قَددَُل: قَدَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  ¢َعد دد ُح َوُ ل َْد
َليَض ل َلالةو اِهَّوحلل  ََ اِحَ  ُح َو اِهََّنل اِحموَحََّ وع َسوَفحَضلو اِصَّالةل َْد هح   .(1)َساَ رعهم« َْ

َن:   إَُف  اِك هَ إس ار إَُف  تُظوم.« ْهَ ار»قِ 
ااي اوخااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
ع س ددذا  أ َُ ال االُْددََا سرددَ لدد ُت وهددل اِعددَ  سا مُعدد  االتبدد

ع س يفدُ ا  §ًُ رُ يطبقد ن وساردَ اَِديب ِالم مدُ هدَّ س دُِ  ن لد ُت ايفكدَاي ساِوهدِ 
 ُّ َلَ  اَِّيبل َُ فَدَقَُل:  §َق ََا ْو  ََوََ اِحوَدهو َِ َتصو  و يَد حَ  َعُ َليَََ  فَد ؟ قَُِو ا: َهَذا «َرُ َهَذا»اِحَم
َح ع يَدد ح ع َلددُِلحع  دد ََاللوَل رل دد َوسِّهلمح َهدَذا يَددد ح ع جَنَّده اِهَّددَنو َْدينل إلسح َفأَتَددُ » قَددَُل: عَفَصددَُرَنو رو َسده عَعد

َحكومح  َوُرلَنل  عَوَحقُّ ةلو َسه رل َي« َفَصَُرَنو َسوََرََ ْلصل  .(2)َساَ اِبخُ
َسايَُن:   َاً ر تُُس فَحَ تص رَن»زاِ رعهم    َي:  (3)«ْك َساي  ِهبخُ س  

َساَ اإلرُ  و َ ْزيُِة (4)«سمَ تص رَن تُظومًُ َِن»    اِذي اسُ ت فوَن سه  اِو» :س
َا ي فصُرَن ت ح ْك  .(5)«اِع وَ  عهه ا ِ 

ََ َعبَّددددٍُس   ْحدددد ََ اِهَّددددَنل  ددددَي َلددددَُ  ََسودددد لو اِهَّددددَنل »قددددُل:  ƒََس َعبحدددد يَددددد حَ   §حل
َُظِّموَنو اِحوَدهو ِو َساََِّصَََُ فَدَقُلَ  َوُرلَنل قَُِو ا يَُ ََسو َل اِهََّنل إلتََّنو يَد ح ع تدو َُ َسوََرََ ْلصل ََا ْو  ََسو لو  َعُ

                                 
 (.1163رعهم ) حوحل (1)
َي) حوحل (2)  (.2774اِبخُ
 (. 1137رعهم) لحوح (3)
َي)رُ ق عهوَن (4)  (.1137(ع سرعهم)3943؛ اِبخُ
 (.8010-14/335عََ و َ )ر (5)
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دع» §اِهََّنل  ََُ اِحوَدد حَ  اَُِّسل َُ اِهَّدَنو لودمح دُ َْ بلدلو إلنح  َُدُ و اِحموقح قَدَُل: فَدهَدمح يَدأحتل  «فَنلَما َادَُن اِح
بللو َح َّ تدو و َِّ ََسو لو اِهََّنل  َُُ و اِحموقح  .(1)َساَ رعهم« §اِح

َسن: يعدددُحا لددد   اُُِسدددع  قدددُل اِكدددُفَُّ سولدددحَُْن سو دددَ سإسدددحُ  سآخددد
 لُ  اَُُِْع ستَ  لوُ  اُُِسع. §َُُْ هوًُُع هن اَِيب ساِ

ُدددل اِعدددبا   لددد   اُُِسدددع ردددع اُُِْدددَ وال يُكدددبَن  سقدددُل ُْدددر اُِهمدددُُ: ِس
َاِ اَُُِْ.  ُِْوهِ    إف

َاً  §. مَ تص رَن اتبُعًُ ِهَيب .تُم  ر تُُس... ْك
لل ال امدددُ ي ُهدددَن ُْدددر ايفبَُعددد  ردددَ رددد مت سوحدددزان امدددُ تَقهدددَن اودددس ردددَ سسدددُ

 ..§.تطبوقًُ خمُِ ًُ هسارَ اَِيب .اإلعال 
.. §وَ يَددََن اَِدديب  طددم اوددَِس ْددل لددح عَددَن وتددَن قددُل:  عددَ ْددق ا ودد ب ِس

عحَ َ» ََ َْقَّ ا ووو َبع َسََِعُ ْل َوسَِع َس َح ََِطَم اوو َُّ َر ..هل سبق سون .(2)«ا َُهلهلوَّ ل  َِوحَس رل
ََ ادل عُ ؟!!...خُلد رأَتًُ  §وقُ  اَِيب  ردَ هد   §ً  سقدَ اسُكدهَ   زرَدَن يُك

.. اسُكدددهَ  دددزة سجُ دددَ سقدددبههم ت فودددت .ردددَ آل ْوُدددَن سردددَ وحدددا اَِدددُس إِودددَن!!؟؟
َات.. ْوئًُ  §.َس يوقلم .وهُي €خَ     رَ تهك ايفَك

اااي اوبباااة  
َ
ه
ُّ
 
َ
سرَُقبدددَن ْدددل سردددَ يكدددك    ¢إتدددَن ال تدددزَا   فضدددل اْلعدددي  أ

َرَي   ردَ عهمدُُ اِصد ¢مِك فه  َُل رضدل؛ فُْلعدي  حُْ ع سردَ سدُِات ايفد

                                 
 (.1134رعهم ) حوحل (1)
َي) ؛ُ ق عهوَنر (2)  (.173(ع سرعهم)1294اِبخُ
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َو اوهدددق  َفددد ا ُُِْبدددُِة ساِكدددجُع  ساِعدددخُُع ساْدددَ َْدددت وْددد َة اِدددذيَ ع اِدددَتوُ سااخدددددد
..ُمددزن ِكددل .ع ساِددد هددَّ وفدضدددل َُْتددَنع سرددُ سقدددددع رددَ قُهددَن فددأرَ رَكددَ... ْددَوع§

رددددَ قدُدهدُددددَن فأهدددُ م   اِدددَتوُ سجُههدددم عددد ةع فألدددُُْهم  ¸ رعدددهمع سقدددَ اتدددُقم ار
  اُُِهُت ساِ  ...

ََ...سيكد ن رُبُدًُ  سايفعهم اْلق ه  اِذي يُُهم ردَها اإلسدال    اْلدا ساِك
َافٍُت رُ وتزل ار  ُ رَ سهطُن سآل ْوَُن ال § مَ   ..ربَُعًُ و

َ  اَِيب   ك َو آل ْوَُنع سُمب  اَِيب  §ِس َفَن ْ ك َيَُنع ِس َرت م ل آس  §ا
تَُع ستكهَ ار عهه مِكع اوإ الع سهم ساتبُعهم جزُع ال يُجُز رَ عقوَ €ْوَُن 

 إم يق ل: سهم ْقوَُنع.. هم سلوَُن.. §سلو  تبوَُ ُممَ 
لل َْدوحدل » َواومو اَر  ل َوهح ع وومَاِّ لل َْدوحدل َواومو ارَ  ل وَهح ع وومَاِّ لل َْدوحدل َواومو ارَ  ل َوهح « وومَاِّ
 .(1)َساَ رعهم
َا §سآل ْوَُن   َيَُن سق َردت عهدوهم اِصدَق هم وزساجَن سم . هدم .َُْن اِدذيَ ح

َاو اَِدددددُسع سقدددددَ قدددددُل اَِددددديب  دددددلل ا َّددددد ل  فُ مددددد و  »: §وْددددد ُل َوهح َة تلَعدددددُ ََ َساَ « َسدددددوِّ
َي َح َوغحَضدبَدَهُ »قُل:  §..س  اِصحوحي ون اَِيب .ع(2)اِبخُ ع َر َُ ع رلينِّ فَُ لَم  ْلضح

                                 
 (.2478رعهم) حوحل (1)
َي) حوحل (2)  (.3624اِبخُ
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َسايددد    اِصدددحوحي ويًضدددُ:  (1)«َوغحَضدددَبينل  َليبوينل َردددُ ََاَْدَهدددُ فَُ لَمددد  َْ »س   ع يَددد دددينِّ َُ ع رل ددد ضح
َحمليينل َرُ آَماَهُ  .(2)«َسيدو

َي   ََس اِبخدددُ وَتحدددَت » :¢ قدددُل ُِهدددَّ ْدددَ و،  ُِدددا §ون اَِددديب  ¬س
َحكَ  َع »: ¢عَ اْلعَ َْ عهَّ  §ع امُ قُل اَِيب (3)«رلينِّ َسوَتَُ رل إلنَّ اْحينل َهَذا َسوِّ

هلَح ْلَنل  َُلَّ اِهَََّن َونح يوصح هلمليَ َسَِ وعح
ََ ايف ل رل ل َعظلوَمَُديح َ فلَئَُديح َي« َْديح  .(4)َساَ اِبخُ

َة  َي بََّنوع »: ¢قُل ِهحعَ  §ون اَِيب  ¢سعَ و، ه بَُّنو َفَأحل اِهَّهومَّ إلوِّ ووحل
ِولبَُّنو  َح  اَّ َر  .(5)رُ ق عهوَن «َسَوحل

َددُ يوَليدد}ن يُهدده إس قوددُ  اِعددُع : آ  قددَ  قددُل ار تُددُسسقددَ   هلَا إل َّ َو اِهَّددَنو ِلووددذح
َل اِحبَدوحتل َسيوَطهََِّاومح َتطحهلسًا سرُه   ون هذَ ااي  تِزت   وزسَا  ع(6){َعَكومو اَِِّجحَس َوهح

ع س  اِصددحوحي ون اَِدديب ‡هن رددُ قبههددُ سرددُ ُْددَهُ اهددَن خطددُب  ددَ  §اَِدديب 
ٍَ َسوَزحسَ »قُل هلحَُْن: قِ  ا:  § َنل َسموَِّيَُّلَنلع َاَمُ َلهَّوحَت َعَهه اِهَّهومَّ َللِّ َعَهه ُموَمَّ اجل

وَم إلتََّك  َل  ََاهل َت َعَهه آلل إلْدح َنل َسموَِّيَُّلَنلع َاَمُ َََُْاح ٍَ َسوَزحَساجل َل ح َعَهه ُموَمَّ ََاهلوَمع َسَُْ َع آلل إلْدح و

                                 
َي)؛ اِبرُ ق عهوَن (1)  (.2449(ع رعهم)3014خُ
َي)عهوَنرُ ق  (2)  (.2449(ع سرعهم)5237؛ اِبخُ
َي) حوحل (3)  (.2699اِبخُ
َي) لحوح (4)  (.2074اِبخُ
َي)اِ لحوح (5)  (.2421(ع سرعهم)5884بخُ
 .[33]اهحزاب:  (6)
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َع  ٍَ َسَعهَدده آلل ». سهددذا ي عددَ اِه ددظ ااخددَ ِهحددَي : (1)«جمَلودد ددمَّ َلددلِّ َعهَدده ُموَمدد  اِههو
 ٍَ ٍَع َسَعَهه آلل ُموَم َل ح َعَهه ُموَم ٍَع َسَُْ َي  امدُ   (2)«ُموَم ؛ فُال هَُ هم اهزسَا ساِذ

 ....اْلَي 
سهذا ه  رَهجَُ مَ وهل اِعَ  سا مُع  سرَها آُْلَُ رَ قبهَدُ ْدل سردَها  

دوس ِدَيَُ حبمدَ ار تقود  وس .سه َُ اِصُن . مبهم س تُدبُهم ستُدُِي ردَ عدُِاهمع ِس
قُل ُِهدَّ ْدَ و،  ُِدا  ¢ون وُْ ْكَ  :ُِع  وس ُتهواًل ِهكذب ف َّ اِصحوحيخم

َل ََِقََاَْ و ََسو لو اِهََّنل »: ¢ َل َّ ْلَو َح قَدََاَْدل  §َساَّذلي تَد حعل َل رل  .(3)«وَحاُّ إلَ َّ َونح ولل
َي ون عمدددَ ْدددَ اوطدددُب  ََدددُ ُِهدددَّ ْدددَ و،  ¢س  لدددحوح اِبخدددُ ْدددهَ ُِْ

دددع اِدددَي ان ْدددَو ْأهدددل ْودددت اَِددديب ساِعدددبق ساِ  ¢ ُِدددا  ع سادددُن §ضدددلع سيفدددُ َس
 §سار إلسدالرك وحدا إ  ردَ إسدال  اوطدُب ْلدا اَِديب »: ¢يقد ل ِهُبدُس 

 .(4)«إلسالرك
َ  عبَ ار َْ عبُس عامُ اسُعقه ُُِْبُس مبع عسوا ادل  سوِخهدَن ردع اهْدو

. َي سغَس  مِك   لحوح اِبخُ

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.470(ع سرعهم)3369؛ اِبخُ
َجَن اَِعُلَّ)و(ع 3083   "لحوح ا ُرع")؛ لححَن اهِبُولحوح (2) .9985خ  ( سغَس
َي)ُ ق عهوَنر (3)  (.1059(ع سرعهم)3012؛ اِبخُ
َجَن اِبوهقَّ   "ِاللل اَِب ة")0/1729لححَن اهِبُو   اِصحوح  )؛ لحوح (4) (ع 5/32(ع وخ

.  سغَس



107 
 

ََس إرددُ  وهددل اِعددَ  اإلرددُ  و ددَ ْدد   فضددُلل آل اِبوددت  ¬َ حَبددل سقددَ 
َْوُد   َساَ عَ عبَ ايفطها َْ  ون  ¢سح ظ ِألر  وحُِي  اوسة   مِكع رَهُ رُ 

ِولددبَّكومح ِلهَّددَنلع »قددُل ُِمددَن اُِبددُس:  §اَِدديب  َلٍ  إلَيَددُنع َحدد َّ  دد خولو قَدهحددَا ارح َح َساِهَّددَنلع اَل يَدد
 .(1)«َسِلَقََاَْدل 

ول ل وهل اِعَ  سا مُع  سالر   سرَ" :¬قُل ْوخ اإلسال  اَْ تومو   
َسددددد ل ار  َسددددد ل ار §قهددددد  م سوِعدددددَُهم هلدددددحُب  بددددد ن وهدددددل ْودددددت   §ع ِس

َسد ل ار  دَواومو »فدوهم حود  قدُل يد   غدَيَ خدم:  §سيُِ   م ِس ظد ن سلدو   وومَاِّ
ددددددَواومو اَر  ع وومَاِّ ددددددلل َْدوحدددددددل ددددددَواومو اَر  ل َوهح ع وومَاِّ ددددددلل َْدوحدددددددل ددددددلل َْدوحدددددددل اَر  ل َوهح َساَ «  ل َوهح

 .(3()2)رعهم
َهمع سال  :¬سقدددددُل اِطحدددددُسي  ُدددددس اودددددس يدددددذا "ستدددددبُر ردددددَ يبُضدددددهم ْس

ُضددهم ا ددَ ست ددُ  س ُوددُن َهم إال خبددس سحددبهم ِيددَ سإَيددُن سإحعددُنع ْس سرددَ  عتددذا
َسدد ل ار  َيُتددَن  §وحعددَ اِقدد ل   ولددحُب  َات رددَ اددل ِتددس سم سوزساجددَن اِطددُه

 َْ َجس فقَ    (4)  رَ اَِ ُ "ايفقَسي رَ ال 

                                 
َجَن و َ )5733؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ ا ُرع" )َُوإ (1) .1000-3/289(ع وخ  (ع سغَس
 (.2478رعهم) حوحل (2)
)جممَ  اِ  (3)  (.3/154َُُس
 (.460سي  )اُِقوَة اِطحُ (4)
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حددق ال يكددَاهم فوددَن  §"اِددَن  :¬قددُل اإلرددُ  ُممددَ ْددَ عبددَ اِ هددُب  
َيش  َيشع سقدددد غددددسهم سيعددددُحق ن رددددَ زيددددُِة ا بدددد  سايفدددد االة رددددُ ال يعددددُحقَن سددددُلَ قدددد

 .(1)يعُحق ن رُ ال يعُحقَن غسهم رَ اِقبُلل"
ع آخَ: ¬قُل س  َس ل ار    رَ  عهه  §"سقَ وسجا ار ههل ْوت 
حق قًُع فال   ز يفعدهم ون يعدق  حقد قهم سيظدَ وتدَن ردَ اُِ حودَ ْدل هد  ردَ اَُِس 

َا  ردَعَّ مِدك" َتُ إال اِعُُ اهِ هو  فدوهم سإاد اتُهده   (2)اُِه  سا  ُُع سمَ رُ وتك
 .¬االرَن 

: "ساِكددوخ ¬سقددُل إرددُ  وهددل اِعددَ    زرُتددَن اِكددوخ عبددَ اُِزيددز اْددَ ْددُز 
َسا ِع تدَن اههدم ِبد ن وهدل سوتبُ -يُين اَْ عبَاِ هُب  – ¬ُممَ  عَن اِذيَ تُلد

َسدددد ل ار  َْدددد ن إس ار  §ْوددددت  َفدددد ن فضددددههم سيُق َسا عهدددده  جددددَن سيُ اِددددذيَ سددددُ
ََدُ عسبحُتَن ةحبُهم َ   ساِ َة ساِ  ¢اُُِبدُس ْدَ عبدَ ايفطهدا   ؛ساَِعُُ  م ُْيفُ 
َسدد ل ار  َاْددَ عهددَّ ْددَ و،  ُِددا §عددم   َاْددع اِ سوَُْلددَن اْلعددَ  ¢ع ساُوهو دد  اِ
 .¬سرَ سَُ عهه  جهم رَ وهل اِبوت" اتُهه االرَن  ع€ساْلعي سُممَ 

هم سإقُردددد  ايفدددد مت ُ جهددددم ال ِعددددُإن حددددبهم يقُضددددَّ اتبددددُعهم ساِعددددس عهدددده 
َسهُ   .€ساهحزان اِد َ ي ُه هُ هم ْل سوتك

                                 
َِ ُت اِكوخ ُممَ َْ  (1) رعُلل وصهُ اِكوخ ُممَ َْ عبَ اِ هُب رَ اال  َْ تومو  )رطبَ  َمَ ر

 .(51عبَ اِ هُبع ا ُز اِوُو عكَ( )ال: 
َسُلل اِكخصو   (2)  .(233 اَْ عبَ اِ هُب )ال: -اِ
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َح َِ } ُح ل ِوحبلبحكومو اِهََّنو َسيَد ُو ول   َغ و َع  َساِهََّنو كومح موتو َْكومح قولح إلن اوَُومح ُتولبُّ َن اِهَََّن فَُتَّبل
ومع    .(1){ََّحل

ََد ان ار عهدوهم حبود  يدَع هم سيكدَاهم  إن ردَ  دُِإ ردَها وهدل اِبودت 
َحًَُُْْ رَِّ } :فوهم قُل ار تُُسرع ار تُُس فه  امول رَ  َبُتَدهومح َو ََهومح َسَوهح َبُ اختََّذوسا َوحح

 .(2){ِوسنل اِهََّنل 
دَن تُدُستُم إن رَها وهل ا  تلوَدَنو } :ِبودت هد  اإلَيدُن ْقِ  َح ٍَ َون يدو َردُ َادَُن ِلَبَكد

ِوسنل اِه دَنل َسَِكلدَ او تود اح  دَ  ًِا  ِّ رل َم َساُِّبدو ََّة ُثوَّ يَدقو َل ِلهَّدُسل او تود اح علبَدُ  اِه َنو اِحكلََُُب َساْلحوكح
َدددُ اوَدددُو  ددد َن اِحكلَُدددَُب َسةل َُهِّمو َدددُ اوَدددُومح تدو ددد نَ َََّدددُتلوَِّي ةل َوسو َح دددذوساح  (09) مح َت َسالَ يَدددأحروََاومح َون تَدَّخل

هلمو نَ  ََ إلمح وَتُوم رُّعح ُح َل َْد ِحكو ح َحًَُُْْ وَيَأحروَواوم ُْل َ َو  .(3){اِحَمالَللَكَ  َساَِِّبلودِّيح
دَن تُدُس دَإ }: ساإلَيُن ْقِ  ِوستلدَنل فَداَل ََيحهلكود َن َاكح دُوم رِّدَ  ََ َزَعمح عود ا اَّدذلي ِح قودلل ا

ََبو  (56)اِضَُِّّ َعَكومح َساَل َُتح لياًل  وَه َ وَيدُّهومح وَقدح ُو َن إلَسَٰ ََ ِّلمو اِحَ سل عو َن يَدبحَُد َح ََ َي ووسََِٰئلَك اَّذلي
َََُنو َسَ َُفو َن َعَذاَْنو   .(4){َُمحذوسًَا َاُنَ  ََِّكَ  َعَذابَ  إلنَّ َسيَدَحجو َن ََ ح

َن قِ  ِحعو ا قولل } تُُس ْس ََ  ا ُوم اَّذلي َقدَُل َمٍََّة  ل  َزَعمح ودح ِوسنل اِهَّدَنل اَل ََيحهلكود َن رل رِّدَ 
دٍس  دَدحهوم رِّدَ َ هل َحٍ  َسَردُ َِدَنو رل د ْل دَ  َمدُ رل ََح ل َسَرُ َ ومح فلوهل َساَل  (22)اِعََّمَُساتل َساَل  ل اهح

َح وَملَن ََِن... َو إلالَّ ِلَم ََ   .(1){تَََ عو اِكََّ َُع و علَ

                                 
َان:  (1)  [.31]آل عم
 [.31]اُِْ  :  (2)
َان:  (3)  .[87 ع09]آل عم
َاُ:  (4)  .[50 ع56]اإلس
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َاخ  .ساجُهَُ  َ حقق اُِ حوَ.. ذتُ ةُ فُل اِع هُُ رَُفُِههم ال ت
َة ُممددددَ  َتُ   زردددد َا   عل ْوُددددَن اِطوبددددي اه هددددَُآس  §ساحكدددد سلددددحَُُْن اِكدددد

َاَ  .اهْ
ََس إتدَن هد  اُِ دَ   كم ردَ ادل متدا فُسدُُ  وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار   ِس

َحوم.  اِ
 الخطبة الثينية  

 ..ر اْلمَ
ال تبدددوح ِعدددُُهم  ..€س §ت اَِددديب إن عقودددَتَُ   سجددد ب حدددا آل ْوددد

هتم عهه اوهق عرَ عهم اُِوا ؛سسل هم ْص ُت اهِ هو  عرَ ِسن ار سو م  عسقَ
دد ن ِهكددَُّ اددَ فوكدد نع امددُ ون حبَددُ ال اِبوددت ساتبددُعهم  يُددين وتددَن ال  ال €يقِ 

يهدز  رَدَن  سال ساُِهمدُُ اِدذيَ جدُهسا ردَ ُْدَهم..ع €عهم عَ غسهم رَ اِصدحُْ  
ئك اِضالل ساُِتضهول اِ َُهم ستك سهم امُ ي ُل وِس   ُم ُْر..وصحُْ  ِس

الُ ون اِددددددددذي ورددددددددَ حبدددددددددا آل اِبوددددددددت ورددددددددَ حبددددددددا اِصدددددددددحُْ   ددددددددوُهم هدددددددد ِس
َعٍُن }:ساتبُعهم ُو هوم ْلنلحح ََ اتدَّبَد َل َساَّذلي ََ َساهَتَصُ َلي ََ اِحموَهُجل ََّ َساِعَُّْلقو َن اَهسَِّو َن رل َل ََ
هومح  َود   اِهََّنو َعَدح ا َمِلدَك َسََ ًَ ََ فلوَهدُ وََْد َلي َلي َُتحَُدَهدُ اهَتدحَهدَُو َخُِلد ََّ َ ودمح َجَّدٍُت جَتحد اح َعَحدَنو َسَوَعد

َُظلومو  َس ل ار  ع(2){اِحَ  حزو اِح َسن ساهتصَُ؟ وِوع ا لحُْ   إلمح }:§رَ هم ايفهُج
هل  َُهل وََّ  ا ح وََّ   َل مل ََ َاَ َوسا  ل قدوهو  للمو اْلَح ََُل اَّذلي وَّ ل َفأَتَزَل اِهََّنو َسكلوََََُنو َعَهه ََسو ِلَنل َسَعَهه َج

                                                                                     

 [.23ع 22]سبأ:  (1)
 .[177]اُِْ  :  (2)
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 ٍُ ددددَّح َْ ددددلِّ  َهَهددددُ سََاددددَُن اِهَّددددَنو ْلكو َددددُ َسَوهح ددددَ َ سََاددددُتو ا َوَحددددقَّ  ل َلَي َسوَِحددددَزَرهومح َاهلَمددددَ  اُِدَّقح رل َح دددد اِحمو
َرَدد ن اِددذيَ اددُت ا رددع اَِدديب ع (1){َعهلوًمددُ َسدد ل ار .§رددَ هددم ايف .وِوعدد ا لددحُْ  
َل َوَ َدُُ } :وَ يقل ار تُُس ..§ اُ َعهَده اِحكو َّدُ ََّ د ْل َُدَنو َو ََ َر َع ََّسود لو اِهَّدَنل َساَّدذلي ُمَُّمَّ

َل  َح وََا وَمُهومح  ل سوجو هلهلم رِّ َ اتًُ سل َح ََ اِهََّنل َسَل اًل رِّ ُو َن َفضح ا يَدبحَُد ًَ ًُُ سوجَّ ََدهومح تَدََاهومح َواَّ َْدودح
ُحَهَظ اِعُّجو ِل َمِلَك َروَدهو  دَُد َو فَد َزَََو فَُسح دطحَأ َْ  ََ ََ ٍَ َوخح ََاةل َسَروَدهوهومح  ل اإلحلجنلولل َاَزَح هومح  ل اُِدَّ ح

هودد ا  ََ آَرَودد ا َسَعمل ََ اِهَّددَنو اَّددذلي ُلددوَظ  للددمو اِحكو َّددََُ َسَعدد ََ ِلَو دداو اِددزََُّّا ُحجل ددَُدَ َ َعهَدده سودد قلَنل يدو فَُسح
ًََة سَ  ُح ل َدحهوم رَّ َُتل رل ًَا َعظلوًمُاِصَُّْلل  .(2){َوجح

فكدذْ ا عهدوهم ستعدج ا حد  م  ِقَ خُب ق   زعمد ا و دم ِبد ن آل اِبودت..
عد هم ردَ ِسن ارع ْدل قدُل ُْضدهم عودُماً  ْدُر ِعدُُ وهدل اِبودت وفضدل  اهسُ س ِس

َحرل }: رَ ِعُُ ار سحََ ََ اَل يدو َدَأزَّتح قدوهود بو اَّدذلي َو اِشح ََ د ََةل َسإلَما موالََ اِهََّنو َسحح خل َود َن ْلدُاح
ََ  َسإلَما ََ  موال دَوسنَ  هومح  إلَما ِوستلَنل  رلَ اَّذلي َُبحكل َ  اُُِقدل سايفعدهم ع(3){َيعح ل آن حدا و يدَ

عُُهم ساُِه  فدوهمع سال عيبوح اِكذب عهوهم اِبوت ال يبدوح اِطُدَ خبدس خهدق ار  ِس
 .€َُْ اهتبوُُ سهم اِصحُْ  

اهدددَن حبدددا آل اِبودددت سحدددا اِصدددحُْ ع س دددذا وحبدددد فدددُز وهدددل اِعدددَ  ْدددُوس  
ُتبَُ اِبوت َب اُُِيفي عْس َََّ ار عَ ا موعع ساْلمَ ر  ُتبَُ اِصحُْ    ...ْس

 

                                 
 .[26]اِ ُح:  (1)
 .[29]ُممَ:  (2)
 .[45]اِزرَ:  (3)
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 (1)هـ1341طبة عيد األضحى خ

َاً... َاً ْك  اْلمَ ر  َاً  َاً... ساِككَ َِن ْك
، هللا أكير وهلل ال ، هللا أكير ال إله إال هللا، هللا أكير  ح  . هللا أكير

.. ار واددد  عدددَِ ردددُ  دددَ ار حُردددَ  ار واددد  عدددَِ ردددُ مادددَ ار ماادددَع ساددد  
 .. َُ سادد   ددكَ.. ار وادد  رددُ سددطع فجددَ اإلسددال  سوسدد َ.. ار وادد  اهمددُ ِددَب  حدد ْس

ساْلمدَ ر جُدل يد    عساْلمَ ر عهه تُمُلَن اِدد ال ُتصدَ سعهده آاللدَن اِدد ال تقدََ
 ًُْ َاً سا ا ك َحًُ ْس ََ. عاُِوَ ف  فه    ال سَ  يُك

َ.. سوْدددهَ ون ُممدددَاً  ََّ سوْدددهَ ون ال إِدددَن إال ار ادددل ْدددَُّ عَدددََ ْأجدددل رقددد
ددددََ سوتددددذَ... لددددهه ار عهوددددَن سعهدددده آِددددَن  كَّ َنع وتَصددددحو رددددَ ِعددددُ إس ار ْس َسددددِ  عبددددََ س

 سلحبَن سرَ تبَُن ْنحعُن إس ي   ا كَ.
 ورُ َُْ:

دَ اهردَ  §ُممدَ فنن ولَ  اْلَي  اُدُب ارع سخدس ا دَي هدَي  ع ْس
 ُمَاُهتُع سال ُمَا  َْعَنع سال َْع  َالِ ع سال َالِ    اََُِ.

ِلقليَ } ََ آَرَو اح اتدَّقو اح اِه ََن سَاو تو اح َرَع اِصَُّ  .(1){يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي

                                 
 ة رَ عَة خطا سر اعظ.رعُ ُِ (1)

o  p 
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َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا، َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
. هللُا أ

ُ
   

ي اوببة  
َ
ه
ُّ
 
َ
ََ  أ ًرُ َرُهو َردٍُتع َستَدد َّ َلمٍيع َخََُم ارو ْلَنل وَيَُّ ٍَ َا ُ   َي ٍ  َعظلوٍم َسعلو إلتََّ

ََ ارل َسوَعَظموَهدددُع إلتَّدددَنو يَددد  و اْلَددداِّ اَهاددد ل َسيَددد  و  ْلدددَنل َِوَدددَُ  روَبَََُادددٍُتع إلتَّدددَنو وَفَضدددلو اهَيَّدددُ ل علَددد
َلع تَُهوددد َو وَ  ٍَ رل اَِّحددد ٍَب َسملاددد ددد ْو دددََّ وَيَّدددُ و َوادددٍل َس ع هل َوسَِاتع -؛ قَدددَُل ¸يَّدددُ ع َاالاَددد ع َرُددد
َل ُثوَّ يَدد  و اَِقددَِّ »: -۴ ََ ارل يَدد  و اَِّحدد ْودد  «َوعظَددمو اهَيَّددُ ل علَدد َو َسَو َو َو َدد . َََسا

َِ َسَلحََّحَنو اهََِبُوُّ   .(2)َِاسو
َل »: §َسقََُل  دََّ  َي  و َعََفَدَ  َسيَد  و اَِّحد ع َسهل تَُ َوهدَل اإللسدال ل َو َليقل علود َسوَيَّدُ و اَِّكد

َبٍ  د ْو َلَسايَدٍ : «وَيَُّ و َوادٍل َس َو َسَغدسوَو َسَلدحََّحَنو اهَِبَدُوُّ. َس   َو َو َد َل َسيد  و ». َََسا يَد  و اِ لطد
.. تَُ َوهَل اإللسال ل َو  .(3)«اَِّحَل َسوَيَُّ و اَِّكَليقل علو

ٍَ ارل وَيَّد»: -۴-َسقََُل  ٍَب َسملاد د ْو َليقل وَيَّدُ و َوادٍل َس َو «ُ و اَِّكد . َََسا
 .(4)روعهلمع 

 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا، َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

ََ ارو َََِددددُ  ددددََ َْ عددددهلملَي  -ََِقددددَ 
و
قلَهددددُ عل  -َرَُكددددََ ايف ََددددُ سالحل رل َِاٍت   َسددددُْلقل وَيَُّ بَددددُ

َُددَل  ظلوملهددُع َسَج َُددُس َسَحضَّددََُ َعهَدده تَُ َُُللََ َعظلوَمددً ع َسََِقددَ َحودَََّددُ تَد دد َْ َُددَل َََِددُ  َجهلوهَددً ع َسَج

                                                                                     

َة اُِْ  :  (1)  [.119]س 
َجَن و َ)1065و   "لحوح ا ُرع")؛ لححَن اهِبُحوحل (2) (ع سوْ  19705-31/420(ع وخ

( ُ.1065ِاِس  (ع سغِس
")حوحل (3) )2797؛ لححَن اهِبُو   "لحوح و، ِاِس َجَن وْ  ِاِس (ع 2419(ع وخ

ُ.003ساِرترذي)  (ع سغِس
 (.1141رعهم) حوحل (4)
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َُُللََ اِهَّدَنل فَنلتدََّهدُ }َمِلَك َعالَرً  َعهه َتقَ َ اِقوهو بل فَدَقَُل سوبَحُتَنو:  د َْ َُظِّدمح  َح يدو َمِلدَك َسَرد
ددَ َ اِحقوهودد بل  َح تَدقح دد ددَُف ل اَِّقددَ َ إلس اِقوهودد بل َْدوَددُنو وَتدََّهددُ َُمَهَُّهددُ َسَرََكددأوَهُع (1){رل ََ ع َس  إل

َهُ َساالهُلَمُ ل  ُ؛ قََُل  ََذا َحوًُّ َعهه إللالحل دََُ إلس  «اَِّقدَ َ َهُهوََدُ»: §سََاَ ه  ل َْ َسَو
َلَل   .(2)َلَ

ًَُ  إلَما َلددددد»: -۴-َسقَددددَُل  َل روضددددد َهَحت َلدددددَهَح َوال َسإلنَّ   اَ َعددددد
َو اوهَُّنوع َوال َسهلََّ اَِقهاو  ََ اَ َع ََت َفَع َو اوهَُّنوع َسإلَما َفَع  .(3)«اَ َع

َددُ سإزاِدد  رددُ فوهددُ رددَ ْدد الا.. فن ددُ ِِوددل سروُددي  فهَحددَال عهدده لددالح قهْ 
عهدددددددده لددددددددالح اِظددددددددُهَ.. سرددددددددَ وعظددددددددم رددددددددُ يصددددددددهح اِقهدددددددد ب ْددددددددل هدددددددد  وسجددددددددا 

َو ار جل سعال.. قُل ا تحَس }وُِق سبحُتَن: اِ اجبُت....ت حو ََّ َساإلحل َسَرُ َخَهقحتو ا حل
َوسنل  ُحبو  .(4){إلالَّ ِلوَد

ََح }تُددم اُِ حوددَ هدد  وسددُس اهرددَ ساِعددُُِة.. قددُل سددبحُتَن:  ََ آَرَودد ا َس اَّددذلي
َوسنَ  َُ َو َسهومح روهح َرح َئلَك َ ومو اهح إَيُ م  َس يهبع ا وي  هط ا ع(5){يَدهحبلعو ا إلَيَُتَدهومح ْلظوهحٍم ووِس

 َ َهُ اَِيب   ؛ْك  ..~  حَي  اَْ رعُِ   §امُ فع

                                 
 .[32]اْلا:  (1)
 (.2564رعهم) لحوح (2)
َيرُ ق عهوَن  (3)  (.1599(ع سرعهم)52)؛ اِبخُ
َيُت:  (4)  .[56]اِذا
 [.82]اهتُُ :  (5)
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َس ل ار  َا، عهه  َسد ل ار  §س  اِصحوح ويضُ ِخل وع ِوَّدينل فقُل يدُ 
ََِخهحتو ا ََّ ع قََُل:  وحًئُع َستوقلومو اِصَّداَلَة »َعَهه َعَمٍل إلَما َعملهحُوَنو  َْ َل و ْلَنل  َو اِهَََّن الَ توكح ُحبو تَد

ُو  َكح
َََ ع َسَتصو  و َََرَضدُنَ ايف َوس َ ح

ِِّي اِزََّاَُة ايف ََ ََ ع َستدو َا، قَدُلَ « ْ  َل اهعد َل دَّ ْلوَد : َساَّدذلي تَد حعل
 ُّ ع قَدَُل اَِّدديبل دُ َسسَّ َو َعهَده َهددَذاع فَدَهمَّ ددلل : »§الَ وَزليد َح وَهح د َح َسدَََّو َونح يَدَحظوددََ إلَس ََجودٍل رل َرد

َسايد  فهمدُ سس قدُل اَِديب  ع(1)«اا َّ لع فَدهحوَدَحظوَح إلَس َهذَ  ََ َ » §س   هَدَح إلنح َلد .. «وَفدح
َي  .(2)َساَ اِبخُ

 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا، َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

ددَنل  َنل   تَ عل وعددهلمو ْلَصددالحل
َُُللَل ارل َون ال َيكَُ لددََّ ايف دد َْ ظلددومل  ددَ تَُ َحدد َّ يوصددهلَح َسرل

 علظَددد ل 
َ
ْللكَمددد ل َسايف َلع َسيَدددَعوَ  إلس َسدددبلولل ََِّدددَنل ُْل وََكددد

َل ايف ََُوسول َسيَََهددده َعددد
َغدددَسَوع فَدوَدددأروََ ْلدددُيف

َلع فَنلنح َ َيعَُطلعح فَبلهلَعُتلَنلع فَنلنح »: §اَْلَعََ لع قََُل  َل َو ْلَو َح َُودِّ َرَ ََوََ رلَكوم روََكًَا فَدهحودو
َيَُنل  َ َيعَُطلعح  َُإو اإلل َُم .(3)«فَبلَقهبلَنلع َسَمِلَك وََ وَُظِّدمو  -وورَّدَ  اإللسدال ل -... تَد

َو ايف َرل د
و
ايف

دَّع ُثوَّ ََيودََّ اودلُّ َهدَذا  ََُُلل يف َدَُهََ ُْل َُُللَو َوس َون  و د ََ تلهَك اِكَّ َُدَه ََه َون َتو َُُللَل ارلع ال يََ ِلَك
َدددَِّ َ  ِو َلَل فَدددال  ُلدددَنل َسَْصددد ََّ َون يَدَّقلدددََّ اَر َردددُ َيعدددَُطلوعوع  َعهَددده َْس ْوددد دددَ  ال  دددَ َُثَّ فَدهو َسدددُالًَُع َسرل

دََن ْلهلَعدُتلَنل َردَ  َل َردَ َُتدَت سودهطَُلَنلع َسيدوَ جِّ ََ  ََُقُلدَنلع فَدَوأخودَذ َعهَده يَد َل قََ تَكُ ََ   اإلل َسَ َُهل
ََ ََِنو َعَهوَنلع َسإلالَّ فَنلنَّ قَهَبَنو ال يَََ كُّ رلَ َغسَ  ِو ََتودَّدزو ال َي ََقً  َسوًََِمدُع َستَ َعدَنو َتَكدُ ٍة يَدَُدَقهَّاو حو

.  رلَ َحعََتلَنل َغوظًُ َسًَُِّ

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.14(ع سرعهم)1390؛ اِبخُ
َي)ُ ق عهوَنر (2)  (.11(ع سرعهم)2608؛ اِبخُ
 (.49رعهم) حوحل (3)
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 .
ُ
  

َ
ُ َوهلِل الح كير

َ
، هللُا أ ُ كير

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
، ال ِإل ُ كير

َ
ُ هللُا أ كير

َ
 هللُا أ

َُدددُس َََِددُ   َهددد ددَََعَنو تَد َْ وَُظََّمدد ل َردددُ 
َُُللَل ارل ايف ددد َْ ددَ  َل اِصَّدددالةل َسرل دددَ َهددذل َذا اِوَدد  ل رل

دددددبَحُتَنو:  َلَهدددددُع قَدددددَُل سو َُظلوَمددددد لع َسَردددددُ يَُهو َهدددددُ ردددددَ َمْدددددحل اِضَّدددددَحُيَُ َسَم َفَصدددددلِّ ِلََِّدددددَك }اِ
 .(1){َساَمَح 

ُل  ََا َل فَدَقدَُل:  §قََُل: َخطَبَدََُ اَِّيبُّ  :~َسَعَ اِبَد وو »يَد َ  اَِّحد ََ إلنَّ َوسََّل َردُ تَبد
َُدَل َمِلدَك فَدَقدَ َوَلدَُب سودََُّدََُ...ْلَنل   َي   ع َفَمَ فَد َع فَدََََحََ َجل ََُ َهَذا َون توَصهََِّّ ُثوَّ َت . «رل

ااي -......َوال َفَضددحُّ ا (2)روُدََّ ددقع َعَهوددَنل 
َ
ه
ُّ
 
َ
  أ

َ
ُ ور ُِ ًُ ْلعوددَّ ل تَبلددوِّكومع  -الُ ساا ا ََ ًَا رل َساقُلدد ددك ْو

 ََّ سا َسَتَصد َو َََحُيَُاوم َسوَهد ََ اِضَّدَحُيَُ َو َوبَدَهدُ َسَوْسَََدَهدُ سَاوهو ا رلَ  د دَوساع َساخَُدَُوسا رل َِّخل قو ا َسا
َُددُس  َوِّدداع ال يَقبَددلو إلالَّ  َوِّبًددُع َْسُّدد ا اَر سََابدِّددَوساع سَرددَ   َسوَغالَهددُ مَثًََددُ َسَوهََهَهددُع فَددنلنَّ اَر تَد

َنلع َسَرَ اَ  َو ْلََ عل َح ْل ًَُ ِلهذَّْحل فَدهحووَبُ عل َح َمْلوَحَُدَنوع َوخهلصود ا رل َاَُن ُمو َو فَدهحَوحضود د عل ِو َُن ال 
َو فَد ََ َح يَدََُِوَنو اَِّقَ َ رلَكوم}َسا هوبو ا َرُ علَ ِلَرُهوَهُ َسَِكل .... (3){ََِ يَدَََُل ارَ ْلوو روَهُ َسال 

َهُ إلَرُروكوم  ََّ ٍَُ  َع ََْد َل عووو ٍب َو َُلوَبَ  ْلَأَح
اوم َسايف ََْدعع ال » فَدَقَُل: -۴-َسإليَُّ َو

ُوَهُع  و  َهح ُو اِبَديِّ ََجُ َُ َوَهُع َساِ و َرََ َليَض و اِبَديِّ
َ
و َعَ َوَهُع َسايف ُو اِبَديِّ ََا  َُ َّ: اِ ََُحل ََ   اَه زلي  و

قلَّ ُو اَّد ال تَو َُجَ ُ َل َسَلحََّحَنو اهِبُوُّ (4)«َساِ ََ َو َسَولَحُبو اِعُّ َو َوَ   .. َََسا

                                 
 [.2]اِك اَ:  (1)
َي)ُ ق عهوَنر (2)  (.1961(ع سرعهم)965؛ اِبخُ
 .[30]اْلا:  (3)
َساُ اُِهول")؛ لححَن اهِبُوحوحل (4) َجَن و َ)1148   "إ (ع 18517-37/468(ع وخ

1490ُساِرترذي)  (ع سغِس
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َل إلالَّ َردُ َساعَهمو ا وَتََّنو ال  ََ اِبَدَقد د دَلَيع َسال رل ْلدلل إلالَّ َردُ مَتَّ َِدَنو مَخدسو سل ََ اإلل د دزل و رل  و
 ٍَ دهو دَّ و وَْ ََ اِضَّدأنل إلالَّ َردُ مَتَّ َِدَنو سل د َُدزل إلالَّ َردُ مَتَّ َِدَنو َسدََ عع َسال رل

ََ ايف ع َسال رل ع مَتَّ ََِنو َسَََُُنل
َل اََِّ  ددزل و َعددد ةو جتو ََ دد ددُةو اَِ احل َو َساِكَّ طَدده ا َدددزَّا ُع َسال يُو ددَّ َْ ََهددُ  َو رل جوددلل َسوَهددلل َْوُلددَنلع َسال يدوبَدددُ

ِلد ل رلدَ  َل إلس غوَوسبل َِشسل اِوَد  ل اِوَُّ ُلو َل َلالةل اِ ٌَّ رلَ َُْ َُ ََهُع َسَسقتو اِذَّْحل  و ووجَََتَنو رل
ع َفكوهوددد ا فل  َليقل دددَوُ و وَيَّدددُ ل اَِّكددد دددَو و لل ع َسَِ َليقل َُُللََ ارل وَيَّدددُ ل اَِّكددد ددد َْ ددد ا  وَهدددُ َساْدددََْو اع َسَعظِّمو

ع  وعل اَهسقَدُتل َل اِصَّهَ اتل َس  هَل َلع   وََُِْ و َِّكبلسل َساَِّههلولل َساَِّحمل َل رلَ ملاَلَل ُْل إللاوَُ ُْل
دََّ  ََُُلل ََاللكومع َساجََُلبودد ا ايف ددسَاتلكوم َسفدوَقد دَو ا إلس جل َليكومع َسَوحعل ع َهِّهودد ا َسَْددَُّسا َساِلدد ََاتل ََكدد

و
سايف

ع َتَصدددَُفحو ا َسَتَصدددُْلَو اع سا تددد ا  ََحدددُ ل دددَه ل اَه َُدددُ ل اِطََُّدددُ ل َسلل دددال ل َسإل  ُل اِعَّ ََاوم ْلنلفَكدددُ علوددد
ََُددُ }إلخَ اتًدُ روََُحددَُِّي:  ددم ْلدَنل إلمح قوهددُوم ْسَل ووَُقَدَنو اَّددذلي َسااَدَقكو َمددَ  ارل َعهَددوكوم َسرل دَوسا تُل َساماو

سَل َسَو َ  َو ..تقبدددل ار رَدددُ سردددَكم لدددُن .(1){ََُدددُ َساتدَّقوددد ا اَر إلنَّ اَر َعهلدددومع ْلدددَذاتل اِصُّددد
كدم ردَ ادل  َزقَدُ سإيدُام ْدكَ اَُِمد .. وقد ل قد   هدذا سوسدُُ َ ار   ِس اُِمل.. س

َحوم.. ََس إتَن ه  اُِ َ  اِ  متا فُسُُ 
 الخطبة الثينية  

َيددا فوددَن.. إن ار ال اْلمددَ ر رُوددَ ا مددع ساهعوددُِ.. سجددُ رع اَِددُس ِودد   ال
  هإ ايفوُُِ.

                                 
 .[0]ايفُلَة:  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





181 
 

َيك ِدددَن سالتدددَ سال رضدددُِ.. سوْدددهَ ون  سوْدددهَ ون ال إِدددَن إال ار سحدددََ ال ْددد
َن وفضدددل اُِبُِ...لدددهه ار عهودددَن سعهددده آِدددَن سلدددحبَن سردددَ تبُدددَن  َسدددِ  ُممدددَاً عبدددََ س

 سسهم تعهومًُ اوساً... عْنحعُن إس ي   ايفُُِ
 ورُ َُْ:

دَ } :، اتقاو هللا تعايىلفياي عبايد هللا ََ ووستود اح اِحكلَُدَُب رل ََُ اَّدذلي َح َسلَّدودح ... َسََِقد
َوساح فَنلنَّ ِله َنل َرُ  ل اِعََّمَُساتل َسَرُ  ل اَهَح ل سََاُ اومح َونل اتدَّقو اح اِه ََن َسإلن َتكح و َن قَدبحهلكومح َسإليَُّ

ا ًَ و  .(1){اِه َنو َغَلوًُّ  َل
 ال إله إال هللا... هللا أكير هللا أكير وهلل الح  .  هللا أكير هللا أكير 

َددُ وتكُاددًُ.. سوي عبددُِة خُمددت ُْسددُُ َُ  اهعمددُل ْددُو اتومع فددال تددَقر غِز
...ََ ََ ُِْقب ل...سرَ عالرُت قب ل اِطُع  ون ت لل ْطُع  وخ  فهَّ وح

َسب ِشسل ي   اِوُِ  عكَ...  ... سسَ  اُِكبس ُْقو  إس غ
: ددلو سَ  قَددَُل َرُِلددكع َوُنو َسوَهح َو َساِصِّددبدح َُبلودد ُو َساِح َليقل اََِِّجددُلو َساََِِّعددُ دد يوَكبدِّددَو  ل وَيَّددُ ل اَِّكح

َعدددَهُ  َحوَةو تَد ح دددملعو اِحَمددد َوع َستوعح ََ ددد دددهلٍم َلدددهَّه  ل َهََُعدددٍ ع َوسح َسحح دددلُّ روعح ِليَددد ل َساِحموَعدددُفلَوسَن سَاو اِحَبُ
َلع وَ  بلَسع َاَُتتح  ل اِحَمعحجل  سح  ل َْدوحُلَهُ.اَِّكح

 هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا... هللا أكير هللا أكير وهلل الح  . 

                                 
َة اَِعُُ:  (1)  [.131]س 
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ََن   َرلَليَ -تَددذَاَّ دد
و
َُ ايف َوَةو مَخَعدددَهُع »: §قَددد َل اْلَبلوددال  -يَددُ تلَعددُ َدد

إلَما َلددهَّتل ايف
ََجَهدُع َسَو ََُعدت َزسَجَهدُع قلودَل  دُ: اِ دهَََهُع َسَحصَّدََت َف َْ دَ َويِّ َسَلَُرت  خوهلدَّ ا َّدَ  رل

ئتل  ْل  .(1)«وََْ ابل ا َّ ل 
َحَن  ل } َوسفًُ   َسقَد ُح ََ قَد حاًل َر ِحَق حلل فَدَوطحَمَع اَّذلي  ل قَدهحبلَنل َرََ ع َسقدوهح ََ ُْل ُح َفاَل خَتحَض

ََ اِصَّددداَلةَ  ددد وسَس َسوَقلمح هلوَّددد ل اهح َُهل ََ ا ح ََ تَدبَددددَُّ ََّ َساَل تَدبَددددََّجح ََ اِهَّدددََن  ْدوووددد تلكو ددد ُح َسآتلدددَي اِزََّادددَُة َسَو ل
 .(2){َسََسو ََِنو 

 هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا... هللا أكير هللا أكير وهلل الح  . 

ي اوببة   
َ
ه
ُّ
 
َ
اجُمع اِو   عوَان هُ ع سعوَ سر اْلمَ سايفَد .. سقدَ جدُُ    أ

 فَُُس اِهجَ  اَِالم :
َ  اْلضدَ  ِصدالة ا مُد  مِدك رَ لهه اُِودَ يد   ا مُد .. َو  خِّدأل ِدَن   تد

اِوددد   إال اإلردددُ ع فوجدددا عهودددَن إقُرُهدددُ ةدددَ حضدددَ ِصدددالهتُ  دددَ لدددهه اُِودددَ س دددَ َ 
َساَ وْ  ِاِس   سَََن  ع قَدَُل: يصل اُِوَع ساسَُِ ا ةُ  هَدَ  اِكَّدُرلَِّّ َل َو،ل ََرح ْحد َح إليَدُسل  َع

َوَُنع سَ  ََ َو،ل سودد ح ْحدد َُُسليَددَ   تو رو َح ددهل َت َرددَع ََسودد لل َْ َح ددهل َْ َحقَددَمع قَددَُل: َو ََ َو ْحدد  ََ ددَألو َزيحدد ددَ  َيعح هو
ع  §اِهََّنل  ََ ُلود ع قَدَُل: َفَكوحدَإ َلدَََع؟ قَدَُل: َلدهَّه اِح َُدمح َُدُ  ل يَدد حٍ ؟ قَدَُل: تَد ََُم َل اجح يح ََ علو

َُ لع فَدَقَُل:  َُ َونح يوَصهََِّّع فَدهحووَصلِّ »ُثوَّ ََخَّأَل  ل ا حومو ُ َْ َح   .(3)«َر

                                 
َجَن و َ)655؛ حعََن اهِبُو   "اِرتغوا ساِرتهوا")عَ َُِسح (1) .1661-3/199(ع وخ  (ع سغَس
 [.33ع 32]اهحزاب:  (2)
") ؛ لححَن اهِبُو  حوحل (3) )981"لحوح و، ِاِس َجَن وْ  ِاِس .1707(ع وخ  (ع سغَس
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َة  َيدد َساَ وْدد  ِاِس   سددَََن ويضددًُ عددَ و، ه َسدد ل ار  ~سةددُ  وتددَن  §عددَ 
َُدددد لع َسإلتَّددددُ » :قددددُل ََ ا حومو دددد َو رل ددددَزَو َُ َوجح ددددُ َْ َح  ع َفَمدددد انل ََ ََُمددددَع  ل يَددددد حرلكومح َهددددَذا علودددد َل اجح قَدددد

ُودد نَ  ه اُِوددَ   مِددك اِودد  ع فددَل مِددك عهدده اِرتخددوأل   ا مُدد  يفددَ لددهَّ ع (1)«جموَمِّ
دَن   اْلدَي  "سإتدُ جممُد ن"سعهم  َخصد  ِاردُ ؛ ِقِ  َساَ  عدَ  اِ عدَ اُُِّمدُنل ع سيفدُ 

َل َْكٍس  ْƒ :َس لو ارل »ع قُل دَم  §اُن  َلع س  ا وموُ ل ْددَعبِّحل اسح ُلوَي َوو   اِ يق
دَو ل  ْل َُُ َلي و اِ َو  مدُ فوهمدُ(2)«َََِّك اَهعحَههع سَهلح وَتََُ  َح َةدُ اجُمُدُ   يد   فقد ع ع س

سردددَ َ ِضدددَ ا مُددد   دددَ ْدددهَ لدددالة اُِودددَ سجدددا عهودددَن ون يصدددهَّ اِظهدددَع عمدددالً 
 ا مُ . ُْم   اهِِ  اَِاِ  عهه سج ب لالة اِظهَ عهه رَ َ يصلِّ 

 هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا... هللا أكير هللا أكير وهلل الح  . 

ِّ يَددُإلنَّ اِهَّدََن َسَراَلللَكَُددَنو يوَصدهُّ  } عبايد هللا    ََ آَرَود ا َلددهُّ ا  َن َعهَدده اَِّديبل وَيدَُّهدُ اَّددذلي
هلوًمُ  .(3){َعَهوحَنل َسَسهِّمو ا َتعح

 الُه  صّل وسُ  عىل عب   وءسولك دمحم.. 

 

  

                                 
")حوحل (1) )984؛ لححَن اهِبُو   "لحوح و، ِاِس َجَن وْ  ِاِس .1703(ع وخ  ( سغَس
 (.808رعهم) لحوح (2)
 .[56]اهحزاب:  (3)
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  (1)ه1341خطبة للجمعة يف يوم األضحى 

ََ ستُد ب إِودَنع ستُد مو ْدُرل رلدَ ْد إنَّ   ُلوََن ستعدَُُ ل َ ستعدُ َو ََ رع ممد ََس اْلم
ِلَي ِدَنع  دلَّ ِدَنع سَردَ يضدهلل فدالَ هدُ َلَ ار فدالَ رضل دُع َردَ يهد َُ سرلَ سوِّئُت وعمَُِل وت عل
َن.لهه ار  َسِ  ا عبََ س ًَ َيَك ََِنع سوَْهَ ون  ُمم  َ الَ ْ ََ سوَْهَ ون الَ إََِن إال  ار َسح

 عهوَن سعهه آَِن سلحبَن سرَ تبَُن سسهم تعهومُ اوسا.
ََ  يَُ} هلمو نَ وَيدَُّهُ اَّذلي ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح  .(2){آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو
َهُ َزسحَجَهُ  يَُ} َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل سو اتدَّقو ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل وَيدَُّهُ اََُِّ

ًُ َساتدَّقودد َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددَُن َسَْدد َّ رل َُِو َن ْلددَنل َساهح  ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ
 .(3){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ا  يَُ} ًَ َلي ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح  (07)وَيدَُّهُ اَّذلي يوصح

َح يوطلعل اِهَّ  َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمَُسيَد   .(4){ََن َسََسو ََِنو فَدَق

                                 
َة رَ ُْر اوطا سايف اعظ. (1)  خمُص
َان:  (2)  .[172]آل عم
 .[1]اَِعُُ:  (3)
 [.01ع 07]اهحزاب:  (4)

o  p 
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ااااي اوخااااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َح  أ دددد ََح َيكو ددددَي  وَدددد ل حل ُح ع َسقلصَّددددَ  اِبل َِّّ ُل اِددددَ حح َح َليَ  َْدددد ََوَ َحدددد َح قَددددد سَردددد

ددهلملَي  ل اهَ  وعح
ِل ايف ََ َح َعدد دد ُحهَددمو رل َددُ يَد ع ُثوَّ قَددَََُن َمِلددَك ةل ددال ل إللسح َو ُْل َلي َح يَدد ع ْلددَُهَح ل َردد َح ل

َُدَُس  ل  َكِّدََّّ َسَردُ َح حَِدَنو َعهلدَم َعَظَمدَ  ارل تَد
دوال اَّددل ََتحدأَلو اْلَدَََ  ايف َل اَْلجل دَ ا َح وَفدح د َُ يَدَََ رل  َسةل

َلَل  َُُللَلَلع َسزليَدََُةل َرَكدُعل د َْ ُحظلدومل  َِتلدَنلع َستَد َح َخهحقلدَنل ِلاحلَيَدُنل ْلدَنل َسعلَبُ د اليليل رل
َ
ِلولل قدوهو بل ايف ع َتذح

َدددسحل وورَّدددٍ   ع َساالتحُلَعدددُبل ول َيَدددُنل ايَددد ل ِلاحل ََ َُدددَُس َعَهوحدددَنل ُْل ل دددَل ارل تَد دددكلَنلع َسَعهلدددَم َفضح ُل َرََُسل َِا َسَو
 ََ د بلدسلَلع َسَحدَُفَظ َعهَده قَدهحبلدَنل رل َلَل َسَتكح د َلَل َسملاح ْوكح ََُُس َس َل ارل تَد َمح ع فَدَهَهَا حبل َلَجتح ِلهَُّسل ووخح

َهعحَمُلل اِصَُّْلَل ل.اِزَّيحغل  َدزحالَوُلَنل َسَ َُللَنل ُْل ََ اِذََّهُبل َساَِدَّقحألل ُْل  ع َسَعَهه إلَيَُتلَنل رل
دد و  َح َاُتَددتح َركَّ َُددَُس  -ََِقدد ََ  -َحَََسددَهُ ارو تَد دد هَددً  رل ع  وححل َيَددُنل اْلَددقِّ ََ اإلل دد روقح لددًََة رل

َُدَُس  ََُ  ارو تَد ِل؛ َح َّ َْد ُ َْ َّ ا َدُِشللََّّ ا وَََ ساََِّ َل َد و  § فلوَهدُ اَِّديبل  ~َف َرََدتح ْلدَنل َخ
َح  َل َسقَد دُ ََوَيدحدُومح َاوَُفَدَ  اْلوجَّ َيَدُنل َحد َّ  تحَنو َساَدبََُُّحَنوع َستَدَََُُْع اَُِّسو َعَهه اإلل ََ َغصَّدتح َسآَزََتحَنو َسوَيَّ

ٍَ َرهلوٍا ََيحأَلو  َه َس و  ل َركح ََّ َق
و
ََكُعلَو ايف

ََُُس. للمو ايف ُحظلوًمُ رل تَد   اِقوهو َب تَد
َل َددد و  بَدَهُ إلالَّ إلَس َخدددسحٍع َسِلدددَذا َحَكَمدددتح َخ َلي َلدددُحل ددد  ~َسوعحَمدددَُل اوَدددسحل الَ تَدهح

 َّ ُحرَتلَي اَِّيبل ُحهلدَنل  §َعَهه َونَّ َرُ يَد َّتح َعهَده َمِلدَك ْل ل ََ دَُ ع َساسح دَع َِّّ ْلأَتََّنو َخودح َل اَِ حح ِل َح َْدَ ا رل
ع  § ََا ل اِضَّددوحإل دد ع َسإلاح َوس ل دد َُح

َعددُبل ايف ع َسإلاح َلي ل َح ل اْلَدد دد ع َسلل مل ددَه ل اِددََّحل َح لل دد ِلهحَخددسحل رل
لل  ُحدلل اوَدسحلع َسَْدذح دوبدوهومحع َس ل َهدَذا تَدَحغلوداع َََِدُ َعهَده فل َسإلَعُتَ ل اَُِّسل َعَهه اَِدََّ اللال اَّدل توصل

َعُنل إلَس  ع َساإللحح َوسول َُح
ََتلَنل.ايف َو َسآخل ِوتدحَوُ تحَعُنل  ل  َع ِلاحل ؛ فَنلنَّ عوقحََب َمِلَك َخودح  اَُِّسل

وكوددد ٍَ  اسل و َعهَددده تلالَستلدددَنل خبل ََ َُدددَُسع َسيوددد دددَُُ و ِلَكدددال ل ارل تَد سإن  اِعدددُوَ سار ردددَ َيكح
؛ َمِلَك اِ َّل َستَدََدزُّلل اِقوَحآنل ُل اَِ حح َح ًَا قلصََّ  َْ ضل َُحح ََدُ ََْدَََّدُ َسخوضو ٍَ روعح كلَُُبو اَّذلي ْلدَنل َعََفدح

تَُ  َو ََددُ َرددُ يدوَقَِّْدوََددُ إلَِوحددَنلع َسَرددُ يدوَبُعلدد َُهَّمح َُُِلددَنلع َستَد ددَ ُتلَنل َسوَفدح َُللددَنل َسلل َُددَُس ْلَأْسح َعَحددَنو؛ سوددبحَحُتَنو َستَد
ْدُّ  ََ جودََ تلالَستَدَنو َسحل حظَدَنو َستَد َوع َسال تَدهح ََ ََُُه ََُ َونح تَدَُد َح َفَحقٌّ َعَهودح ََُمدَل ْلدَنلع َسإلالَّ َتكود نو قَد َََو َساِ
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َوتَددُ؛  ََددلَّ َعَحددَنو َغودح َليََُ إلَِوحددَنل َس دد ٍُ هو ددَّح َْ َلي ل الًَُُْددُ }فَدََّ حََدُ  ل وَعحظَددمل  َدد ََ اْلح َعدد اِهَّددَنو تَدددزََّل َوحح
ََ َ حَك حَن ََْدَّهومح ُثوَّ تَهل  َحَنو جوهو ِو اَّذلي ُلَُّ رل َ تَدقحَك ًُ َروَُول َل روََُكُ ل دوهومح إلَس ملاح يو جوهو ِوهومح َسقدوهوْ 

...ٍِ َح َهُ هللل اِهََّنو َفَمُ ََِنو رل َح يوضح ُو َسَر َح َيَكُ َلي ْلَنل َر َََ اِهََّنل يَدهح   .(1){اِهََّنل َمِلَك هو
أقول قوىلي هذا وأستغا  هللا ىلي ولي  من كل ذنب فيستغا وه إناه هاو 

 الغاوء ال بي .. 

  الخطبة الثينية

ََهع سوْهَ ون ال إِدَن  اْلمَ ر ََُْ سي ا اوسًا  وًبُ ربًََُاُ فوَنع امُ ِا  ًَ  
َنع سل وَن رَ خهقَن سخهوهَنع  َسِ  ا عبََ س ًَ َيك َِنع سوْهَ ون ُمم إال ار سحََ ال ْ

 لهه ار عهوَن سعهه آَِن س لحبَن سرَ تبَُن ْنحعُن إس ي   اَِيَ... ورُ َُْ:
 فُتق ا ار عبُِ ار..

ااااي اوخاااا
َ
ه
ُّ
 
َ
َ .. سرددددَ َ يكددددم َ ِهطُعددددُت رددددَ  و   أ مي ربددددُ َددددُ   عوددددَ ادددد سالِز

َحم فهوبَُِ..  اهَُحَّ ساُِكبس ساِصَق  سله  اِ
ددمح }ساسدَُار و اِطُعددُت رددَ ع ارددلل اِوبددُتع سقدَ قددُل اْلددق  سددبحُتَن:  َسَِدد ح وَتدَّهو

ََّ تَدوحبلوًُدُ  د َْ دًَا َ ودمح َسَو َُهو ا َرُ يو َعظو َن ْلدَنل ََِكدَُن َخودح دًَا  (66)فَد تَُّ َوجح َو َح َِد د ََدُهومح رل َسإلًما اتَدودح
َُقلوًمُ (60)َعظلوًمُ  ََا ًُ روعح يدحََُهومح لل  .(2){َسَ َََ

                                 
 [.23]اِزرَ:  (1)
 .[68 - 66]اَِعُُ:  (2)
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َُْ و ورَ  تَُوا عَ اِطُع ل: اوسي   ساِوبُتو ساهجدَ َة  فهذَ و ايد ؛ س  سد  سا َل
هَددتح }اهت دُل:  ََ إلَما موالددََ اِهَّدَنو َسجل َودد َن اَّدذلي رل َح َدُ اِحمو دوهومح َسإلَما توهلوَددتح َعهَدوحهلمح آيُتوددَنو  إل َّ قدوهودْ 

َِتدحهومح إلَيَُتَُ َسَعَهه ََ ِّلمح يَدَُد َاَّهو نَ   .(1){َزا
ََّ ار عهودَن  َجُتل اإلَيُن!! سَرَ َرد فُتظَ إس اقرتانل اِذِّاَ ُُِْملل ساِرتق َّ   ِ

َ  ح   يك َن رَُهَُ ا َ  . ٍَْ  فهوزَِِ رَ ار قو  ْطُع  سق
ِّ يَُ}: يد هللاعب ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل  إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل وَيدَُّهُ اَّذلي

هلوًمُ   .(2){َسَسهِّمو ا َتعح

 

 
 

  

                                 
 .[2]اهت ُل:  (1)
 [.56]اهحزاب:  (2)
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  (1)الفتور بعد مواسم الطاعات 

 اْلمَ ر..  إنَّ  
 ورُ َُْ:

ََ:  َْدد  ار تُددُس ُتقوددق اُِقددَ  فياي عباايد هللا   ْددأس  اهِبددُبع فقددُل جددل مادد
ِل اُِدَّقحَ َ َساتدَّقو نل يَدُ} ََ اِزَّا َِحبَدُبل  فَنلنَّ َخودح ََ جُههدُ سلدو  .(2){ووس ل اهح . س  آيد  وخد

َيَ.. ددي سااخدد َح قَدددبحهلكومح َسإليَّددُاومح َونل اتدَّقودد ا }ِألِس دد ََ ووستودد ا اِحكلَُددَُب رل ََُ اَّددذلي َح َسلَّددودح َسََِقدد
  .(3){اِهََّنَ 
للبح نللأن كُ ض  ذاللأل الل       لل    -1 حللل   للل      -حهللا تعلل غ  للّ    لل   -بللأ ضَح

ََح ل سََاددَُن اِهَّددَنو َغَلوًّددُ }تتمل   يةلل      ددَمَُساتل َسَرددُ  ل اهح َسإلنح َتكح وددَوسا فَددنلنَّ ِلهَّددَنل َرددُ  ل اِعَّ
ا ًَ ودد للُ اللأ ..لل؟  لت.لل ا       لت.لل ا  لللي { َل  مجمللما َألل ح هللا   ف يسلل   ذاللأَّ   للل  كلسح

 ح خل فح   ُ حر  ءحه  

                                 
 رعُ ُِة رَ عَة اُا سخطا سر اعظ. (1)
َة:  (2)  .[190]اِبق
 .[131]اَِعُُ:  (3)

o  p 
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ُع فُدوَقَِّبو الَّ ُْوَع ستو ين الَّ جَيَع سال يبَُ و  ََِّْ ُل  َو َُْ إس ِقُ ساهيُ و تعَ
َيًُُ  َرضددُن رددََّ   يفددح اِبصددَع سوعقبددَن اْلددا ُث رضدده سدد عددُ ع إال سيَُهددَّع سهددُ هدد  ما 

دُهرس  َي؛ فوخه َن عدُ  جَيدَع ْس ووغهقدت ايفدَاَسو سغدَاً تو دُحوع سيَُهَّ َْن اُُِ  ا ج
وُِوددَن  سهكددذا َتضددَّ اهيددُ و ْددُُِمَع حدد  يبهوددَغ اهجددلوع ساْلددُز و رددَ اسددُ َِ   ويُرددَن ِس
َبو  ََ رُ تكد ن ْدَن جنُتدَنع سايفخدذسل ردَ يأادلو سيكد ُوَنع ساِخََّ   عم عماًل لُْلًُ يَ 

دددَنلع سال يُُدددد و ةددد دددَنل َسوَرحعل َ يَد حرل َلَل؛ سيههددد ع َساَل يدوَ دددَِّ و َْدددديح وَفَدََوَيحددددَت إلنح }ُ رضددده ردددَ عمددد
َلَي  ََُهومح سل ُح َوسنَ  (275)َرُدَّ َُهومح َرُ َاُتو ا يو َع   .(1){ُثوَّ َجُ

ااااي اوخااااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ََ ا مدددد ل  أ ََ رَ ددددُ ُْددددَ ر اسددددمل اِطُعددددُتل فَبُدددد حُِدددد ع تصددددواو اوددددسي
َه فوُُودددددددَو  كدددددددَُ سيبدددددددَو َددددددد   عساإلقبدددددددُلل عهددددددده ار يبدددددددَو ْضدددددددٍُإ سقصددددددد ٍَ  عاُُِِوددددددد ل 

َةددددُ يكدددد ن  بُوددددًُ   ْ هددددذا اِضدددددُإو  َايُددددَن ِكددددَ ايفصددددوبَ  إما اسددددَُمََُّْالمعددددَُ... 
 ساُِكُسلو...

ْددل هدد  رددَخلع رددَ  اِ ُدد َو عددَ اِطُعدد  َ يعددهم رَددَن حدد  ُْددرو اِصددُْلي..
َ   اإللدددُْ ل ْدددَن  ََ ردددَاخلل اِكدددوطُنل إِدددوهمع ْدددل إن تَدَ دددس اِكدددوطُنل فودددَن   يدددلعع ساوددد

ع ح  يقََُع لُح َو.رََُ   بوَن وتَن فوَن عهه حقع سوتَن اُن عهه خطأ وس تط
ََع سهددَّ اِك ْدد و  ُو قددَ يَددَُقمَّألو   ت ددس ايفصددُب ْددَن ْخصددوً  وخدد سهددذا اِددَا
ُو وس مددددد  مِدددددك.. سردددددُ ما  إال هن اُِبدددددَ  ع وس االتطددددد ا وحوُتًدددددُ وس اْلدددددسةوع وس اوددددد وو

                                 
َاُ:  (1)  [.276ع 275]اِكُ
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ايفعددم  ؟!!ع اِصددُن ايفددَاس  عهدده اِطُعدد  غددَ ع اددم َتددًن اِكددوطُن ون يصددوَبَن ْعددهمَن 
يَن قُوَل اِضُإل ايفمق تع ساالتُكُس ل ايفهوَ .  ِِس

كدَ ردُ وهد َن هددذا اِكدوطُن سردُ وَدَُإ اودََ إما ساجهددَن  عسردُ وقدلَّ حوهُددَن عِس
َاجددع وسددبَُب َددَُإ إَيُتددَنع ستظددََ  ََّددُُ!! ف ََل اِ  َرَ ْعددالحل اإلَيددُن ايفضَّددُُ!!ع ستدد  ايفدد

ع ساختدذَّ ردَ وسدبُبل  اِوبدُت عهده ِيَدَن ردُ يَصدََو عهده اِكدوطُن    عهَل فُد ََل ستقصدسَل
َِاُ: ون يُُُهدَ إَيُتدَن سرددُ  ََا اَُِودإ.. فمدَ فقدَنل اُِبدَ امددُ قدُل وْد  اِدَ   هدذا اِصد

اِ ه  و  يَُقلأل؟ اهد..  تقأل رََنع سرَ فقَن اُِبَ ون يُهم: ويِز
َة  َيدد َِ عددَ و، ه : هتددَن َسََ فضددُإ اإلَيددُن   اِقهددا رددَ وخطددَ وسددبُب اِ ُددَ 

َعُيدددَُع فدددنن  دددَُب ايفهدددك "ل: وتدددَن قدددُ ¢ َحو جَددد ِوَ س اِقهددداو َرهلدددكو اهعضدددُُع سا ددد ا
َعُيُ َعُيُع سإن َخبوَ  ايفهك خبوت ا َ ِو ساِ  ." ُْت ا َ ِو ساِ

َُ ": ¢قدددُل عبدددَ ار ْدددَ رعدددُِ   ا هدددا قهبدددك   االاددد  رددد ا َ: عَدددَ ْسددد
َآنع س  جمُِس اِذاَ   اهد."س  وسقُت اوه ة -وي اُِهم  -اِق

ََاًحُع فَُهتَّلمودَنوع "ل ْوخ اإلسال : سيق   د ََُمدلل َحداَلَسًة  ل قَدهحبلدَك َساتحكل َح ِلهح ََح جتَل إلَما 
َح  دد تدحَوُ رل َُّ ددَل َعهَدده َعَمهلددَنل  ل اِدد َُُرل ََّ َونح يوولوددَا اِح ْودد ددينل وَتَّددَنو اَل  ُح . يَد ددكو َع َْ َُددَُس  فَددنلنَّ اِددََّبَّ تَد

َهُ  ل قَدهحبلددددددَنلع َسقدوددددد َّ  َو ددددد ََُمهوددددددَنو َحددددداَلَسٍة  َل َح َمِلدددددَك فَد دددددد ََح  َل ٍ. َفَحوحددددد و  ََاٍح َسقدوددددددََّةل َعددددديح ددددد ةل اتحكل
خو لع  َح  اهد .(1)"َر

                                 
ََ اِعُِكي ْي رَُزل إيُ  تُبَ سإيُ  تعُُي (1)  (.2/68) رَا
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َاِة سا م ل  د  ْكد عساتُبَن رَ َُإل اإل َيا ِس  ٍَُّ سإن َدُ ت فُُُهدَهُ ُُِْدَ
 يك  ْوئًُ فكوئًُ.. يعس ي روًُ 

ََ إ ددُ يقطدددع رَدددُزَل اِعدددسل إس ار": ¬قددُل اْدددَ اِقدددوم   تُدددُس اعهدددم ون اُِبددد
َح.. قدُل ُلَن ال ْبَتَنع فُُِقَ    اْلقوق  تقَ  اِقها ال تقَ  ا  ا جدل  - ْقهبَن ِس

َل قَدهحبَدَنو }سعال:  د ِهَّدَنل يَدهح َح ُْل رل َح َح يدود د  هدََ ار  ع(1){َسَرد َةع ِاَيدُنع ِس فهَايد  اِقهدا مثد
َحك اههُ عهه اِطُع ..  قهبك اسُقُرت ج ا
 اْل َ ْي اَِهَ وَْ يُش ♦♦♦سرَ يُهوا لُِ  ا بُل 
َيَ اَقأل ♦♦♦َس وَ   عو ب اَُِس عوبُ   اُِمُ  عهه اِقُِ

دددُْلقو َن }ال: سقدددُل جدددل سعددد دددُْلقو َن اِعَّ َقََّْوددد َن  (17)َساِعَّ َئلدددَك اِحمو  ل  (11)ووِس
ُلومل  َسَِّلَي  (12)َجَُّتل اَِّ ََ اهح ََ  (13)ادوهَّ ع رل َلي خل ََ ااح   .(2){َسَقهلولع رل

ََددددد ان سا َدددددُت هدددددم " :¬قدددددوم قدددددُل اْدددددَ اِ َة إس اِ فُِعدددددُْق ن   ااخددددد
اِعددددُْق ن   اِددددَتوُ إس اوددددسات ساِطُعددددُتع فُهدددده قددددََ اِعددددبق هَددددُ يكدددد ن اِعددددبق 

 اهد"هَُ ...
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َل اِددذت بع ساَِدديب  أ : االسددُهُت و ْصددُُل َل رددُ يددَميو اِ ُدد ََ سرددَ وخطدد

اومح َسُموَقَََّاتل اِذُّتو  إل »يق ل:  § َََنو يَُّ هلكح ََ َعَهه اََِّجولل َح َّ يدوهح ُح ََّ َ حَُمل ع فَنلتدَّهو  ع(3)«بل

                                 
 .[11 ]اَُُُِْ: (1)
 [.14-17]اِ اقُ :  (2)
َجَن و َ)و(ع 2680؛ حعََن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")حعَ (3)  (.3818-6/360خ
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َي عَ اَْ رعُِ   َع »قُل:  ¢ْل س  لحوح اِبخُ َنو َاأَتَّدَنو قَُعلد ََ يَدَََ موتوْ  وَحرل
إلنَّ ايف

َدَنو َادذوٍَُْب َردََّ  ََ يَددَََ موتوْ  فَدَقدَُل « َعهَده وَتح لدَنل  َُتحَت َجَبٍل َ َُوو َونح يَدَقَع َعَهوحَنلع َسإلنَّ اَِ ُجل
   .(1)ْلَنل َهَكَذا

َاً " :ƒقددُل اْددَ عبددُس     سقدد ةً  ع  اِ جددَن سزيَددًُ  ع  اِقهددا إن ِهحعددَ  تدد 
َز  سسُ ً  عاِبَن ًَُ  ع  اِقها سإن ِهعوئ   هم ً  ع  قه ب اوهق سُمب ً  ع  اِ دو    ْس
ًَُ  عاِ جَن َز  ستقصًُ  ع  اِبَن سسه ُض ً  ع  اِ  .(2)"  قه ب اوهق ْس

َو }قدددُل جدددل سعدددال:  َُلو َ ودددمو اِدددََّ حَ َُتل َسدددَوجح هوددد ا اِصَّدددُْلل ََ آَرَوددد ا َسَعمل إلنَّ اَّدددذلي
ًِّا َرَي. ع(3){سو  وي: ُمبً  سركُتً    قه بل عبَُِ ايف

َاِات اَِتوئد   يُكُا اِ َُ  ْدَُِ س عَدَرُ تصدُحا مسي ا دم اِضدُو   ساإل
َو َ  عاَِتودددد  َح توددددذَاِّ ستعدددددُوسو اهمددددُهتوم ْددددده اتوك  عسجددددد هوهوم ُْيفُُلددددَّ فمدددددَ اَِددددُسل َرددددد

َاللددددزو  ا ُجُدددد ع فنيددددُ  ون تصددددحَا  م غ م سسجدددد ههوم ساهمددددُهتو اِكُرَدددد ع سُتددددَِّ و اهمددددُهتو
ُو ُْوََن..!! الُ فهم سار اَِا  ه

يدٍ  ْعدهمع ةُدًن: ادل عبِ  َبح ردع وهدل ل الدحا  سامُ قول: اتحاو َْ عك ساَد
َب رُهدم ْعدوإ سالدح َب رُهدم ْعدهمع وهل اِصالحع ساَ ا وهدل اإلت دُ ع ساَد
َب رُهدددم ْعدددهم َب رُهدددم  عسالدددحا وهدددل اِقودددُ  ساَددد سالدددحا وهدددل اِدددذاَ ساَددد

 ْعهم.

                                 
َي) حوحل (1)  (.6378اِبخُ
ََ اَْ اِقوم  م  (2)  .)441ََس  ا بي )ال  ا
مي:  (3)  .[96]ر
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ََُُرَك إلالَّ َتقلٌَّّ »س  اْلَي :  ًَُع َساَل يَأحاولح َ  رل َح اح إلالَّ رو   (1)«اَل توَصُحل
َعت اوطه ُِهحق  َت ت عك سسُ َويت ايف فقي سبق   احُق تُم هتك إما 

َاددا.. سإن رددَ وعظدددم اِبوئددُتل اِدددد يُجددَِ فوهددُ إَيُتودددك جمددُِس اُِهدددمع قددُل جدددل ُِْ
َََجددُتٍ }سعددال:  َِ ُلهحددَم  ََ ووستودد ا اِح ددَحكومح َساَّددذلي ََ آَرَودد ا رل َحفَددعل اِهَّددَنو اَّددذلي سقددُل جددل  ع(2){يَد
دد نَ }سعددال:  ُحَهمو ََ اَل يَد دد َن َساَّددذلي ُحَهمو ََ يَد ددَُ لي اَّددذلي ا هددوس اِصددُن  سروددل ع(3){َهددلح َيعح

 سا هوس اِعُ  احُرل ايفعك ستُفخ اِكسع سوِس  اهِبُب هم رَ يُ ن هذا..!
دي عهده  َي  ردَ خدسل ردُ يُو ٍِ وس ت  َا ََ ساالعَُاَل   اِطُعُت ْال إف إن اِقص

َع    اوددسات... وَ يقدل اَِدديب  ََ  §ِفدعل اِ ُد َل ْددل سايفعدُ ِهوالاد ل اِددذيَ قَدُِو ا: َسوَيحدد
دد َو رل ِّ َمحدد : وَرَّددُ وَتَددُ §ََ اَِّدديبل َوهومح ع قَددَُل َوَحدد ََ َح َمتحبلددَنل َسَرددُ تَددَأخَّ دد َ  رل ََّ َح غو لددََ َِددَنو َرددُ تَدَقدد ؟ قَدد

: وَتَدُ وَعحَُدزللو  ع َسقَدَُل آَخدَو ََ َسالَ ووفحطلدَو هح ََّ : وَتَدُ َولود  و اِد اع َسقَدَُل آَخدَو ًَ فَنلوِّ ووَلدهَِّّ اِهَّوحدَل وََْد
َُ فَددالَ وَتَددد َُ ََسود لو اِهَّددَنل اََِِّعدُ اع َفَجددُ ًَ َو وََْدد ع فَدَقددَُل:  §َزسَّ ََ قدوهحددُومح َاددَذا »إلَِددوحهلمح ددُومو اَّددذلي وَتدح

ع َو َحقودد ع َسووَلددهَِّّ َسَو ددَو َقددُاومح َِددَنوع َِكلددينِّ َولودد  و َسووفحطل َكددُاومح ِلهَّددَنل َسوَتدح  سََاددَذاع وََرددُ َساِهَّددَنل إلوِّ َهَخح

                                 
َجَن وْ  ِ (ع0341")لحوح ا ُرع؛ حعََن اهِبُو   "حعَ (1) )وخ (ع 2395رذي)(ع ساِرت 4832اِس

.ُ  سغِس
 .[11]ا،ُِِ :  (2)
 .[9]اِزرَ:  (3)



194 
 

َح  َُع َفَمدد َو اََِِّعددُ ددينِّ  َسوَتَدددَزسَّ َح سوددَّدل فَدهَددوحَس رل ِلووَصددلِّ »  :§ سقددُل ويضددًُ  ع(1)«ََغلددَا َعدد
َح  ُو َواومح َتَكُ َنوع فَنلَما فَدَُدََ فَدهحوَدقح َساي  ع(2)«َوَح َح »: س   َحقو   .(3)«فَدهحوَد

 اَْو ُْهسهل فُهسهل ح  ي ُح ار ِك وْ اًُْ رَ اِطُع ...
َة فوهددُ ماددَ   اِصددحوح: إن وسل رددُ ووتددزل ردد ƒقُِددت عُلكدد   َآن سدد  َ اِقدد

َْ ا  َا ع ال تزتد ا ال تكد ِهجَ  ساََُِع ح  إما تدُب اَِدُس إس اإلسدال  تدزل اْلدالل ساْلد
ََ اومدَ سال  ِس  تزل وسل رُ اومَع تق ل: َْ ا اومدَ سال تزتد ا ِقدُِ ا ال تد تدزل: ال تكد

  .(4)اِزتُ وَْا..
َِة ساَِ َان ساهماَُ اِ ا َِاً رَ اِق  افل: فنن  دُ تدأاسا عجوبدًُ ساجُل َِ عك س

َِت    َُأردددل هدددذَ اايددد  اِدددد س   اِوبدددُتل ردددع ا ُفظددد  عهددده اِصددده ات   هُعددد ع ِس
َو  يَدُ}قص  ُْوا رع ق رَن اِذيَ قدُِ ا ِدَن:  ُحبود دَوَ  َردُ يَد َُوحاو َوَلداَلتوَك تَدأحروَوَ  َونح تَدُدح د ْو
َ اِلََُ َرُ َتَكُ ََُل  ل وَرح َو آَُْهوتَُ َوسح َونح تَد ح و ْل َهلومو اََِّ  ؟!. (5){ُو إلتََّك َهَتحَت اْلح

َهم يددددََا ن ون ِهصددددالة تددددأاساً عهدددده اسددددُقُر  سدددده   اإلتعددددُن  فهددددم رددددع ا دددد
 ست حوََ ْل ح    رُُرالتَن ايفُِو !

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.1471(ع سرعهم)5763؛ اِبخُ
َي) ق عهوَنرُ (2)  (.219(ع سرعهم)1157؛ اِبخُ
 (.8897ُجم اهسس  ِهط او)ايف (3)
َي ) حوحل جُز رَ حَي    (4)  .(4993اِبخُ
(5)  :  .[80]هِ 
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َكُُل } و قول هللا ال شأنه   َل اِحَ حح َهه َع  .(1){َسوَقلمل اِصَّاَلَة إلنَّ اِصَّاَلَة تَدَدح
دد  ْددوئًُ  عهوددك ُْيفَاسردد  عهدده حدد  تكُددا عَددَ  يعددساً  االسددُُ َُ   اِعددحَ ِس

َبل اهَ  ساِعمُُع قُل  ُل ِ َيَ ُْهسحَُع رع اُِذِل ساُِضََ ساَِعُ ار رَ ايفعُُ 
ع َسَرُ تَدَقَََّب إلَ َّ » ار تُُس   اْلَي  اِقَسَّ: َحبل ْلَح ُوَنو ُْل َح آَمتدح ََِ  ل َسِلوًُّ فَدَق َح َعُ َر

 ٍُ َلي ْلَكَّح َِدََّ افلدلل َحد َّ َعبح َلي يَدَُدَقََّبو إلَ َّ ُْل َحتو َعَهوحَنلع َسَرُ يَدَزالو َعبح َُدََ َوَحاَّ إلَ َّ  لَُّ افدح
َو اَّدل يَدبح  ََ َو ْلَنلع َسَي َمعو ْلَنلع سََْصَََو اَّذلي يدوبحصل ََُنو اَّذلي َيعح َببحُوَنو اوَحتو َْسح بََّنوع فَنلَما َوحح طلشو ووحل

َهَنو  َُع َسَلجح ِحتو   ل َِّ ََُُمول َهوعلوَذتَّدَنوع َسَردُ تَددََ َُد َح اسح َُع َسإلنح َسَأَِينل َهوعحطلوَدََّنوع َسَِئل َّ  ل اَّدل ََيحكل
ََُتَنو  دَََو َرَعدُ دَََو اِحَمد حَت َسوَتَدُ َواح َلع َيكح رل َح د دسل اِحمو َح تَد ح ِلي َع ُِّ ٍُ وَتَُ فَُعلهوَنو تَدََ ََّْح َح  َساَ « َع

َي  .(2)اِبخُ
أقاااول قاااوىلي هاااذا وأساااتغا  هللا ىلي وليااا   وإ ااايك  مااان أوليي اااه.. اعُواااي هللا 

 من كل ذنب وخطيئة فيستغا وه.. 

  الخطبة الثينية

 اْلمَ ر:
َحَعَُن رددُ يَدبحطوددلو اُِمددلو إما اددُن ُِددسل ار.. أ هااي اوخااو    فدد آٍَ ُث آآآٍَ عهدده  سودد

َح يوَلِح } :وعمٍُل َُعت قوصَ  ُ غسو سجَنل ار.. سار يق ل َهُ  َسَر َدح تلَنل رل َح تدحَوُ تدو َُّ اَدَ اَب اِ
 ََ َلي ددُال زلي اِكَّ َهددُ َسَسددََجح َدح تلددَنل رل َح ددََةل تدو خل َلِح اَدددَ اَب ااح َح يودد  :§..ْددل سقددُل َِبوددَن .(3){َسَردد

                                 
 . [45]اَُِكب ت:  (1)
َي) حوحل (2)  (.6572اِبخُ
َان:  (3)  .[145]آل عم
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تدحَوُ} َُّ َوَدَُة اِد ََح يوَلِح إلالَّ اْلح َلتَُ َس َح ملاح َح تَدَ سَّ َع َح َر َل ح َع ْدل اهردَو وعظدم ردَ  ع(1){َفَأعح
َة  مِك فَُ َي سل يدوقحَضه يَد حَ  اِحقلوََُر ل َعَهوحَنل ََجولع » §قُل  :قُل ¢و، ه إلنَّ َوسََّل اََُِّ

هحَت فلوَهُ؟ قََُل: قَُتَدهحتو فلوَك َح َّ  َََُفَدَهُع قََُل: َفَمُ َعمل ََََُّفَنو تلََُمَنو فَد َ ْلَنل فَد ع َفأو ل ََ ُوكحهل اسح
ع قَددَُل: َادَذْحَتع َسَِكلَّددكَ  تو َح دهل ُوكح ددََ ْلددَنل  اسح َح قلودَلع ُثوَّ وورل َليُعع فَدَقدد َنح يدوَقددَُل: َجد قَُتَدهحدَت هل

 َ ََوَ اِحقوَحآَنع َفأو ل ُلهحَمع َسَعهََّمَنو َسقَد َُهََّم اِح َلع َسََجولع تَد هلَنل َح َّ ووِحقلََّ  ل اََُِّ َا َعَهه َسجح ْلَنل  َفعوحل
هحَت فل  َََُفَدَهُع قََُل: َفَمُ َعمل َََُّفَنو تلََُمَنو فَد ُوَنو َسقَدََوحتو فلوَك فَد ُلهحَمع َسَعهَّمح َُهَّمحتو اِح وَهُ؟ قََُل: تَد

دَ   َحآَن ِلودوَقدَُل: هو َلعع َسقَددََوحَت اِحقود ُلهحَم ِلودوَقَُل: َعُ َت اِح َُهَّمح اِحقوَحآَنع قََُل: َاَذْحَتع َسَِكلََّك تَد
دَنل َحد هل َا َعهَده َسجح ََ ْلَنل َفعوحل َح قلوَلع ُثوَّ وورل َل عع فَدَق دَع ارو قَُ َلع َسََجودلع َسسَّ  َّ ووِحقلدََّ  ل اَِّدُ

هحدَت  َََُفَدَهدُع قَدَُل: َفَمدُ َعمل ََََُّفَنو تلََُمدَنو فَد َ ْلَنل فَد ََُول اِحَمُلل اوهَِّنلع َفأو ل َح َولح َو رل َعَهوحَنلع َسَوعحطَُ
َ َق فلوَهُ إلالَّ وَتدح  َح َسبلوٍل ُتولاُّ َونح يدوَدح َ قحتو فلوَهُ ََِكع قََُل: َاَذْحَتع فلوَهُ؟ قََُل: َرُ تَدََاحتو رل

هلَنلع ُثوَّ ووِحقلََّ  ل  َا َعَهه َسجح ََ ْلَنل َفعوحل َح قلوَلع ُثوَّ وورل ِعع فَدَق َُهحَت ِلودوَقَُل: هوَ  َجَ ا َسَِكلََّك فَد
َل   .(2)َساَ رعهم «اَُِّ

ََ سحعددددَ  عَزقَددددُ ار اإلخددددالال   اِقدددد ل ساُِمددددل ددددك ََ ْس سوعُتَددددُ عهدددده مادددد
 عبُِتَن..

 
 

                                 
 .[29]اَِجم:  (1)
 (.1975رعهم ) لحوح (2)
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 كثرة ذكر اليهود يف القرآن

 اْلمَ ر:
ااااي اوخااااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َة ماددددَ اِوهددددِ  فوددددَنع سماددددَ  أ مي  ددددَ اودددد َآن اِكدددد ايفُأرددددل   اِقدددد

ََ رُ اِعَ   مِك؟  ل ُهتمع سقصصهمع فوُ ت
َسدد ل  َُ  §يفددُ قددَ  اِ ايفَيَدد  اددُن  ددُ اددالِ قبُلددل رددَ اِوهددِ  هددم َْدد  قوَقدد

ُهمدددددَن َيظددددد ع ِس َددددد  ق َددددد  اَِضدددددس ْس َهم  عْطبدددددُعهم سلددددد ُهتم ۴ ْس سغدددددَ
َاِ ون يُقَ  عسخوُتُهم َي غسهمع و َهم هي جَس ْك رُهدم  ۴ساحُقُ

َعُن ردُ كدَ سد خدُت ا اُِهدَ ستطدُِس ا عهده تديب  رُُهَة ورُنع سفُاًل حصدل اُِهدَع ِس
 رع خوُتُهم؟ §ع فكوإ تُُرل اَِيب §ار 

ع سمِدك ْعد با إخال دم فأر ُ َْ  قوَقَُ فهدم وسل ردَ خدُن اُِهدَ ردَ اِوهدِ 
َسددد ل  هتم ُُِْدددَسان ُْدددَ اتُصدددَُ ايفعدددهمي   غدددزسة ْدددََع فجمُهدددم اِ ْدددُهرَ سجمدددُه

َيكًُ   ََْ " :  س قهم سقُل  م § يُ يهِ  وسهم ا قبل ون يصوبكم رُ ولُب ق
َف ن اِقُُل َجُل".  عفقُِ ا َِن إتك قُْهت وتُسًُ ال يُ َفت إتُ مَ اِ  ِس  قُتهَُُ ُِ

َسا اُِدددَاُ ِهم َسددد ل فدددأ ه   اِعدددَ  اِوُتوددد  ردددَ  §عدددهميع فعدددَُ إِدددوهم اِ
دد ا عهدده  َعددا   قهدد  مع فَِز َهم مخعدد  عكددَ ي رددًُ حدد  قددذو اِه ددَن اِ َةع سحُلدد ا جدد

َج ا إس ْالِ اِكُ . §حكم اَِيب  َاجهم رَ ايفَيَ ع فخ  فأرَ ْنخ

o  p 
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َس ل  إِوهم يطهدا رعدُعَهتم   ِفدع ِيد   §سور ُ َْ  اَِضس فقَ مها اِ
َسا قُوهدي قُه َي خطددأع فقددُِ ا: تُوَددك يددُ وْددُ اِقُسددمع ُث تدد ر َس ْددَ ورودد  اِضددم همددُ عمدد

ََ  ععهددده قُهدددَن ْنِقدددُُ حجدددَ عهودددَن ردددَ عهددده سدددقإ رَدددزل ادددُن  هدددس إس جَدددا جدددَا
َجدددع إس ايفَيَددد  سهدددع ايفعدددهمي ُث سدددَُ إِدددوهمع سادددُن مِدددك    فدددأخَ  اِه دددَن ْدددذِكع ف

َهم فدددُرَُُ ا حبصددد   َة سحُلددد َاُْددد  ردددَ ا جددد كدددَ اِه دددَن قدددذو   قهددد  م اِعدددَ  اِ مع ِس
َسدد ل  َعدداع ف افقدد ا عهدده حكددم اِ ََس سيددرت   ددم §اِ ع سسددأَِ  ون يعددمح  ددم ْددُو
رددُُهم سرددُ  هددت اإلْددل َسدد ل  عوردد ا م ِس َجدد ا رددَ ايفَيَدد  ُْددَ ون  §ف ُددل اِ فخ

دددالِ اِكدددُ ع  ددد ا ْوددد هتم ْأيدددَيهمع إس خوددد  ْس ََ }:۲خَْ  دددََ دددَ  اَّدددذلي َوخح هو
ََ َاَ َوس  َل َرُ  ََََُومح َون َ حَوجو ا َس ُّ ا وَتدَّهوم اَّذلي كح َلهلمح َهسَّلل اْلَح ِليَُ لل اِحكلَُُبل رلَ  َح َوهح ا رل

بو ا َسَقَذَو  ل قدوهو  للمو اَُِّعحَا  َِحَُعل ََح  َح َحوح و  ََ اِهََّنل َفأَتَُهومو اِهََّنو رل رَُّتلَُُدوهومح حوصو تدوهوم رِّ
َلْو َن ْدووو تَدهوم  وسا يَُ وح َلَي فَُعحَُ ل رل َح َلي اِحمو َليهلمح َسوَيح  .(1){ووس ل اَهْحَصَُ ْلأَيح

َيض  فقدَ ات قد ا ردع اهحدزاب عهده رهُهد  ايفعدهمي ردَ اوهدإع   سور ُ َْ  ق
ُدددَ  ددددُي  غدددزسة اهحدددزاب وردددَ اِه دددَن  َسددد ل  ´ْس َيظددد ع فقدددُل  §اِ ُْيفعدددس إس ْدددين ق

َسددد ل  َسا إِدددوهم ِهدددذيَ رُدددَن "ال يصدددهي وحدددَ  §اِ َيظددد " فعدددُ اُِصدددَ إال   ْدددين ق
ق عهوهمع ُث تِز ا عهده حكدم  َيَ ِوه  ح  وتُبهم اْلصَُ ْس َسهم مخعًُ سعك سحُل

َسدد ل  َة فكدد ُت §اِ ع ساددُن مِددك   ْددهَ مي اِقُددَة رددَ اِعددَ  اوُرعدد  ِههجدد
َجددل رددَكم" § ددم اهسسع فقددُل  ََدد ن ون ِكددم فددوهم  : يددُ رُكددَ اهسس "وال ت

                                 
 .[2 ]اْلكَ: (1)
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َسد ل قُِ ا: ْههع ف ع سقدَ ¢فجدَُّ ْعدَُ  ع"فدذِك إس سدَُ ْدَ رُدُم" §قدُل اِ
َجددُلع ستقعددم  ولددوا ْعددهم   غددزسة اهحددزابع فقددُل: إو وحكددم فددوهم: ون تقُددل اِ

َس ل  َي ساَِعُُع فقُل اِ َا ِقَ حكمت فدوهم حبكدم اِه دَن " :§اهر الع ستوعحيب اِذ
ذِك اتُهه سجِ  اِوهِ    ايفَيَ . "رَ ف   سبع ْسُسات  ْس

َة: "ال ي جدَ سعدِ   §َ اُن ِق ع فهدم ولدحُب عبدُ َ  خوُتُهم ِهُهدِ  يَو
سدد "  ََّ وَدددَوهومح الَ  َوسَ }:۲رق َليددقع رِّددَدحهوم َْددلح َواح َو َف ددَاً تدَّبَددَذ ساح َعهح َو اوهََّمددُ َعَُهدد
َو ن رل َح َي هم ِهكال  س اًُ  §ع سقَ اُن (1){يدو َ  ُت دًُ وس رعدم عًُ وس   يَ اُن ركُْ 
اًع  َُس ََ اَّ }: ۲رق ََُ رِّ ُح ُلَنل َسيَدقو ِو َن ْسَل َل ِوََِّفو َن اِحَكهلَم َعَ رََّ ا ِوساح  ََ َهُ ذلي

َل َسَِد ح وَتدَّهودمح قَدُِو اح ْسَل  ي َِّ ُحًَدُ  ل اِد دََُلهلمح َسَ  َمٍع َسََاعلََُ َِوًّدُ ْلَأِحعل ََ روعح ََُ َساْسحَعح َغودح ََدُ َسَعَصودح ُح
ََُ َساْسحَعح َساتظوَحتَُ ََِكَُن َخودح  ُح َود َن إلالَّ َسَوَ  رل َح َلهلمح فَدالَ يدو د َُدََدهومو اِه دَنو ْلكو ح َ َ  َسَِكلَ َّ ًَا  َّومح َسوَقدح

َ  إفعدددددددُِهم   اهَ ع س دددددددذا فهدددددددم   هودددددددع  §سقدددددددَ ادددددددُن  ع(2){َقهلدددددددوال يدددددددَ
ًَة ِهمكدددددُال..  َوي واودددددَ اِكدددددُ ب   اُِدددددَُ إادددددُ : ۲اسدددددُطالعُت اِددددد

دددددََاللوَل  ل اِحكل } ََُ إلَس َْدددددينل إلسح ََّ عوهوددددد ًّا  َسَقَضدددددودح ُحهو ل َسَِدددددَُد َونَّ  ل اَهَح ل َردددددََّتَديح ددددد َُدددددُبل َُِدو حعل
 .(3){َابلسًا

                                 
َة: (1)  .[177]اِبق
 .[46]اَِعُُ: (2)
َاُ: (3)  [.4]اإلس
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ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َهم سعدَ  وردَ  أ  ذَ اِص ُت اِد قل  ون ت جدَ   غدسهمع سيفكد

َهم ُدوهود َن } :ساُِهمُُ ساَِعُة عسخوُتُهم سقُههم اهتبوُُ ساِصُْلي عجُتبهم سخط َسيَدقح
ََُذاٍب وَِلوماَِّبلوَِّي ْل  َحهوم ْل ََ اَُِّسل فَدَبكِّ ِحقلعح ل رل ََ يَأحروَوسَن ُْل ُدوهو َن اِّذلي  .(1){َُسحل َحقٍّ َسيَدقح

ََ  ددددم وي  َآنع سحدددد  ال يَخدددد َهم   اِقدددد  ددددذا اهددددَن واوددددَ ار تُددددُس رددددَ مادددد
َِ حدد  َغَضددال  َسا رددَ اُِصددوُن ساُِمدد َيخ ساِ اقددعع فهقددَ واودد ََّ  مِددك اُِددُ رعددهمع لدد

ُحضو بل َعَهوحهلمح اِهَّ  ِحَم ََُُس َعَهوحهلمحع سسل هم  ل اِحقوَحآنل ُْل دَُقلوَم } :َنل تَد َِ اِحموعح ََا َلتَُ اِصِّ اهح
ُحضو بل َعَهوحهلمح َساَل اِضَُِّّيَ  (5) َت َعَهوحهلمح َغسحل اِحَم َُمح ََ وَتدح َِ اَّذلي ََا  .(2){لل

دددَوُ للمو اِدددذُّ  دددَََب َعهَدددوحهلمح ْلَعدددَبال علصح ََ ددد َل  ل َس َع ََتَدددَُ  اِظُّهو َدددَ اَنع َسَهدددَذا  َدددُهل لَّ َسا ح
َِحَُمودد   َل لوَّدٍ ع َْدلح َادُتو ا  بَدٍ  تَُ قح ددهلمح  ل َويِّ حل َُيَدَ  وَتدح وعل ُو ا  ل دَُطلو ََح َيعح ع َس َل لهلمو اِطَّ ليدلل َن تَدُ

َ اهومحع  َوسا إلالَّ ْلعل َُأحسل َُدقح وسا َسَيعح ََح َيعح ع َس َُسحلهلمح َُدَُس: ْل تلوَّ ل يَدقو لو اِهََّنو تَد َل اِعَُّّ ل اَََُِّّْ َس ل َهذل
ََ اِهَّدَنل َمِلدَك ْلدأَتدَّهومح َادُتو ا َيكح ودَوسَن } د ََُضدٍا رل ُوسا ْل َكََ و َسَْدُ َّ و َساِحَمعح َلَْتح َعَهوحهلمو اِذِّ َو َس

قِّ َمِلكَ  َُسحل اْلَح ُدوهو َن اَِّبلوَِّي ْل َوسنَ  ْل يَُتل اِهََّنل َسيَدقح َُ ُح َُ َعَص حا سََاُتو ا يَد َُ  ل  ع(3){ةل َسِلَذا َجُ
ََُُس  ََ اِهََّنل تَد ؛ فَنلنَّ سوََ وبََُ َرُ َوَلَُْدهومح َح فُل رُ فُه ا؛ ح  ال يوصل آيٍَُت َاولسٍَة َُتحذليَوتَُ رل

َح َخهحقلَنلع  ا رل ًَ ََ آَرَو ا َونح خَتحكَ }اَل ُتوَُ،ل َوَح ََح يَأحنل ِلهَّذلي َل اِهَّدَنل َسَردُ تَددَزَل َو دوهومح ِلدذلاح َع قدوهودْ 

                                 
َان: (1)  .[21]آل عم
 [.0 -6: اِ ُُت ] (2)
َةا] (3)  [.61: ِبق
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دوهومح  َو فَدَقَعتح قدوهوْ  ََر َح قَدبحلو َفطََُل َعَهوحهلمو اهح ََ ووستو ا اِحكلََُُب رل قِّ َساَل َيكو تو ا َاَُّذلي ََ اْلَح رل
قو نَ  َدحهومح فَُسل .(1){سََاولسع رل يَُتل ََ ااح َوَهُ رل  ع َسَغودح

َفددددد ن اْلدددددق س  قدددددَ ادددددُت ا يُ يكُم تدددددَن سيُ الددددد ن فومدددددُ ْودددددَهم عهددددده مِدددددكع ِس
ُحدٍر قَدُِو اح }:۲ ُحضودهومح إلَسَ َْد ََ آَرَو اح قَدُِو اح آَرَّدُ َسإلَما َخدالَ َْد َسإلَما َِقو اح اَّذلي

ُحقلهو ن ََ ََِّكومح وََفالَ تَد َُ فَدََُح اِه َنو َعَهوحكومح ِلووَح جُّ اوم ْلَنل علَ او تَدهوم ةل َِّ  .(2){َوُتوَ
َهم ِدددَعم ا ُدددُجي وس غدددسهمع  سهدددم ردددَ  َتكم تظدددُه وخبدددل خهدددق ار فدددال يُددد

تود َن اَِّدَُس تَقلدسًا}:۲ َح ََ اِحموهحدكل فَدنلًما الَّ يدو واع رِّ ْدل هدم  (3){وَ ح َ ومح َتصل
دددددددَ ا  سيدددددددأاه ن ورددددددد ال اَِدددددددُس ُْدددددددس حدددددددق َْددددددد ة..  عسو َْدددددددُ ساُِدددددددش ساِ سيُُدددددددُره ن ُِْ

َل }: ۲ هومح يوَعددُ َت َستَدددَََ َاولددسًا رِّددَدح ددحح ددمو اِعُّ هلهل َسانل َسَواح َح ُودد عو َن  ل اإللُثحل َساِح
ُحَمهودد ن ددمح }ع سقددُل تُددُل:  (4){َِبلددئحَس َرددُ َاددُتو اح يَد هلهل دد اح َعَحددَنو َسَواح َح تدوهو ددذلهلمو اََِِّْددُ َسقَدد َسَوخح

هومح َعَذاًُْ وَِلوًمُ َدح ََ رل َلي تَُ ِلهحَكُفل َح ِحَبُ للل َسَوعحَُ َ اَل اَُِّسل ُْل  .(5){وَرح
َهم إال ون  ار تُدددددُس سلددددد هم ْدددددُ ُب  سردددددع هُهدددددم ِهمدددددُل سخدددددَاعهم سركددددد

دددََاو اح يَددددَ ُِّ } :اِكدددَيَ ساوددد و ْح ََ َو ََ اَّدددذلي ددد دددََاَل اَِّدددُسل َعهَددده َحوَدددٍُة َسرل تدَّهومح َوحح ََ ددد َسََُِجل
َُددَذابل َون يدو  ََ اِح دد ددَنل رل زلحل ددَ  ةلوَزحح َو وَِحددَإ َسددٍََ  َسَرددُ هو دد َُمَّ َوهومح َِدد ح يدو َددُ َوَحدد ددسع ةل ددََ َساِه ددَنو َْصل َُمَّ

                                 
 .[16: ْلَيَا] (1)
َة: (2)  [.06]اِبق
 .[53]اَِعُُ: (3)
 .[62]ايفُلَة: (4)
 [.161]اَِعُُ: (5)
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ُحَمهودد ن ٍَ َْأحسوددهومح }ع  (1){يَد َو دد ددَ َسََاُ جو ًُددُ إلالَّ  ل قدوددًََ ُمَُّصَّددٍََ  َوسح رل و الَ يدوَقددُتلهو َتكومح هَل
ُحقلهو ن َْ َّ َمِلَك ْلأَتدَّهومح قَد ح ع الَّ يَد دوهومح  ًُُ َسقدوهوْ  و َع َُتحَعبدوهومح هَل َلي َْ ََدهومح   .(2){َْدودح

َهم ساوَهم.. وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار. تعأل  ار ون يك وَُ سايفعهمي ْ
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر..
َآنع فنت دَن جدل سعدال  سرع ماَ ار تُُس ِص ُهتم ساُِحذيَ رَهُ سرَهم   اِقد

َ اهلهلمح َسيَدأحَ  ا} :سوصَ  سعََ حو  قُل َوساح تود ََ اِه دَنل ْلدأَفدح َوسَن َون يوطح لد ِه دَنو إلالَّ َون يوَلي
َلََ اِحَكُفلَوسن  .(4()3){يوُلمَّ تو َََو َسَِ ح َا

                                 
َة: (1)  .[96]اِبق
 [.14]اْلكَ: (2)
 .[32]اُِْ  : (3)
َاجع سرصَُِ اوطب : (4)  ر
مي. -1 َآن اِك  اِق
َي ِهحُفظ اَْ حجَ. -2  فُح اِبُ
 اِبَاي  ساَِهُي  ِارُ  اَْ اوس. -3
 ت عس اَْ اوس. -4
َات -5 َات رَ اِعسة اَِب ي  رَ إلَا  ا ُرُ  اإلسالرو  خمُُ
َاهوم اْلقول. -6 َآن ِ اْ  اِوهِ    اِق
َيإ. -0 َحوم ْ َآن عبَاِ  ل ُت اِوهِ    اِق
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ِّ يَددُ} عبايد هللا    ََ آَرَود ا َلددهُّ ا  إلنَّ اِهَّدََن َسَرالَللَكَُددَنو يوَصدهُّ َن َعهَدده اَِّديبل وَيدَُّهدُ اَّددذلي
هلوًمُ  .(1){َعَهوحَنل َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 [.56]اهحزاب: (1)
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 (1معامل من سورة الفتح )

ميْعم ار َب يعَ سوعَ يُ ا  .. 
 اْلمَ ر..
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َِ وحكُ  سوخبَُع إ ُ  أ َآتو  عََرُ تَزل فهَّ ِوعت جم اِعَ  اِق

 ًَُ ددحً  ِبددالُ رددع اهحكددُ  ساهخبددَُ سايفُددُو سددَ ا تودد    وُْددَ رددَ مِددك إ ددُ تَددزل رَ 
َعو  دد َيَع  عْس َيقدد  عوكددهم سحوددُهتم ِوعددَُسا   اِددَا َرَدد ن   سمثدد  سدد َع يعددَُس  ددُ ايف

َآتو  عظوم  مَ ْأرس اْلُج  اِو   إس فقَن رُُتوهدُ َعو  اِدد  عق ساِعدََ اِك تود  ساِكد
َ تعُطوع   هذا ايفقُ  اإلحُ    ُ ِكَ سَعُظل ْبُر رُُيفهُ.  جُُت فوهُع ِس

َسدد ل ار   § ابددت   اْلددَي  اِصددحوح عددَ زيددَ ْددَ وسددهمع عددَ وْوددَن ون 
ََ ع فعأَِن عمَ عَ َُّْ اوطُب يعس رَُن ِوالً  سعمَ َْ عاُن يعس   ُْر وس ُ

َسدددد ل ار ع ُث سددددأَِن فهددددم  بددددَنع ُث سددددأَِن فهددددم  بددددَنع فقددددُل عمددددَ ْددددَ § فهددددم  بددددَن 
َسدد ل ار َت  َات اددل مِددك ال  وبددكع  § اوطددُب: ههكددت و  عمددَ تددز اددالِ ردد

َآنع فمددُ  فقددُل عمددَ: فحَاددت ُْددسيع ُث تقددَرت ورددُ  اَِددُس سخكددوت ون يَددزل    قدد
َآنع تكبت ون ْس َخًُ يصمب ،ع فقهت: ِقَ خكدوت ون يكد ن قدَ تدزل    قد ُت لُ

o  p 
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َس ل ار َة  دَّ وحدا إ  » ُل:فعهمت عهوَنع فق § فجئت  ِقدَ وتِزدت عهدَّ سد 
َو:  ََُ ََِك فَدُحًحُ روبلوًَُ} ُ  هُت عهوَن اِكمسع ُث ق َة اِ ُح[{إلتَُّ فَدَُحح  .(1)«]وي: س 

ََِةع َونَّ وَتَ  س  لحوح رعهم َح قَدَُُ : َع دُ تَدزََِدتح ع قَدَُل: َِمَّ اَدهومح ََّ ََ َرُِلٍكع َحد َس ْح
ََ ََِك ارو } ُح ل ََُ ََِك فَدُحًحُ روبلوًَُ ِلوَد ِلَنل  ع(2){إلتَُّ فَدَُحح ََُنو  ع(3){فَد حًزا َعظلوًمُ}إلَس قَد ح َرَحجل

َدد َح َمَددََ ا ح َددُِلطوهومو اْلحوددزحنو َساِحَك َْدد وع َسقَدد يحبلوَدد لع َسهوددمح  و ََ ََ اْلحو دد يحبلوَدد لع فَدَقددَُل: رل ََ ْلحو َي ُْل َح »َح ََِقدد
ًُُ و تدحَوُ هَل َُّ ََ اِ  .(4)«ووتحزلَِتح َعَهََّّ آيَ ع هلََّ َوَحاُّ إلَ َّ رل

ََُ ََِك فَدُحًحُ روبلوًَُ )} ََ 1إلتَُّ فَدَُحح َح َمتحبلَك َسَرُ تَدَأخَّ َ  رل ََّ ََ ََِك اِهََّنو َرُ تَدَق ُح ل ( ِلوَد
ُحَمََُنو َعَهوح  َُقلوًمُ )َسيوُلمَّ تل ََا ًُ روعح َلَيَك لل ًَا َعزليًزا )2َك َسيَدهح  .(5){(3( َسيَدَحصوَََ  اِهََّنو َتصح

َسد ل ار  يفدُ  §هذا اِ ُح ايفذاَ  ه  لهح اْلَيبو ع حي لدَ ايفكدَا ن 
َاً  َسد ل ار  جُُ رُُم َهدُ ون لدُْلهم  دع  §  قص    يه ع لَُ آخدَ ور عهده َس

وددَهم عكددَ سددَيع س  َب ْوَددَن ْس َاِ اْلدد عهدده ون يُُمددَ رددَ اُِددُ  ايفقبددلع سعهدده ون رددَ و
َسدد ل ار  َيش سحه هددم ِخددلع سرددَ وحددا ون يددَخل   عهددَ  ون يددَخل   عهددَ قدد

 سعقََ فُل. §

                                 
َي  لحوح (1) َآنع ُْب سرَ (4833-6/135)اِبخُ ع ساِه ظ ِهرترذي سََ اِرترذيع اُُب ت عس اِق

َة اِ ُح   (.1/1381)ع فُح اِقَيَ ِهك اُو (3262-5/359)س 
 .[2]اِ ُح:  (2)
 [.03اَِعُُ: ] (3)
 (.1086رعهم ) حوحل (4)
 .[3 - 1]اِ ُح:  (5)
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َة اِددَع ة ِددَيَ ار  عددبا مِددك يفددُ ورددَ اَِددُس ُْضددهم ُْضددُع اتعددُت ِالدد ْس
َرَ ْددأي ُمددل اددُن رددَ تهددك اهقطددَُ يددُمكَ رددَ مِددكع سوركددَ ¸ ع سلددَُ اددل ردد
يأل عهدده اِ قدد و عهدده حقوقدد  اإلسددال ع فددَخل اَِددُس   تهددك ايفددَة   ِيددَ ار اْلددَ 

وف اجددُع فهددذِك ْسددَُ ار فُحددُع سسلدد َن ْأتددَن فددُح ربددي وي:  ددُهَ جهددَّع سمِددك هن 
ايفقصدددِ    فددددُح ْهدددَان ايفكددددَاي إعددددزاز ِيدددَ ارع ساتُصددددَُ ايفعدددهميع سهددددذا حصددددل 

َتا ار عهه هذا اِ ُح عَة و ع فقُل: ْذِك اِ ُحع س َ  }رَ  ََّ ََ َِدَك اِهَّدَنو َردُ تَدَقد ُح ل ِلوَد
 ََ َح َمتحبلَك َسَرُ تََأخَّ  .{رل

ْعدددددبا ردددددُ حصدددددل ْعدددددببَن ردددددَ اِطُعدددددُت اِكودددددسةع  -سار وعهدددددم  -سمِدددددك 
َةع سةددُ ُتمددل  َِس اِددد ال يصدد  عهوهددُ إال  §ساِدَخ ل   اِددَيَ ْكودد ردَ تهددك اِكدد

َسهيع سهذا رَ وعظم رَُقبَن َارُتَن  وِس  اُِز  رَ ايف ع ون غ َ ار ِدَن ردُ تقدَ  §سا
 رَ متبَن سرُ تأخَ.

َُ اهمُددكع   َ  عهدده وعددَالكع ساتعدد سيددُم تُمُددَن عهوددك ْددنعزاز ِيَددكع ستصدد
َا ًُ  َرَي. رعُقومًُ  سيهَيك ل  تَل َْن اِعُُِة اهَْي ع ساِ الح اِع

َاً   َ  ار تصدددد ال يُضُضددددع فوددددَن اإلسددددال ع ْددددل ِصددددل  وي: ق يددددًُ  عزيددددزاً  سيَصدددد
َيَع سم م ستقصهمع رع ت فَ قَ  ايفعهمي س  همع س   االتُصَُ  اُُِ ع سقمع اِكُف

 .ور ا م
َرَ ون  َعو   ا عهه ايفد َاً رَ اهرَ  اِك تو  وس اِك س ذا عََرُ يق ََ ار ور

  ز  ْأن تقَيَ ار ه  اوس ُْوََن!! رُ وح جَُ إس هذَ ايفُُو   اُِصَ!!
َرَي فقُل:ُث ماَ ار تُُس آاَُ هذا   اِ ُح عهه ايف
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ِوسا إلَيَُتًددُ َرددَع إلَيَددُ للمح َسِلهَّددَنل } َِا َلَي ِلوَدددزح رل َح د ددكلوَََ   ل قدوهودد بل اِحمو ددَزَل اِعَّ دَ  اَّددذلي وَتدح هو
ََح ل سََاَُن اِهَّدَنو َعهلوًمدُ َحكلوًمدُ ) َو ِو اِعََّمَُساتل َساهح ََدُتل 4جو رل َح َلَي َساِحمو رل َح د َل اِحمو خل َح ( ِلوود

ََ اِهََّنل جَ  ََ َعَدحهومح َسوَِّئُهتللمح سََاَُن َمِلَك علَح ََ فلوَهُ َسيوَك ِّ َلي َتدحَهَُو َخُِل َح َُتحُلَهُ اهح َلي رل ٍت جَتح ََُّ 
ِهَّدَنل 5فَد حًزا َعظلوًمُ ) َلَاُتل اِظَّدُتَِّي ُْل د َلالَي َساِحموكح د ََُفلَقُتل َساِحموكح ََُفلقلَي َساِحمو َُذَِّب اِحمو ( َسيدو

 ََّ َُتح  َ  ََّ َ ودمح َجَهدََّم َسَسدُ َُدََدهومح َسَوَعد دَا اِهَّدَنو َعهَدوحهلمح َسَِ ُل َسَغضل َِاللََةو اِعَّد ح ُل َعَهوحهلمح  اِعَّ ح
سًا  .(1){َرصل

َرَي ْددنتزال اِعددكوَ    قهدد  مع سهددَّ اِعددك ن  خدد  تُددُس عددَ رَُددَن عهدده ايفدد
ِصددُب ع اِددد تكدد ل اِقهدد بع ساِطمأتوَدد ع ساِوبددُت عَددَ تددزسل ا ددَ ايفقهقدد ع ساهرددَ  ا

 ستزعا اهِبُبع ستضُإ اَِ  س..
دددَن:   ََح ل }سقِ  ددددَمَُساتل َساهح َودددد ِو اِعَّ وي: هوُهددددُ   رهكددددَنع سُتددددت  {َسِلهَّددددَنل جو

كَددددَن تُددددُس عهددددوم  ََع فددددال يظددددَ ايفكددددَا ن ون ار ال يَصددددَ ِيَددددَن ستبوددددَنع ِس تددددََْس سقهدددد
َرَي إس سقدت حكومع فُقُضَّ حكمَُن ايفَاِس  ْي اَُِس   اهيُ  ع ستأخس تصدَ ايفد

 آخَ.
ََ فلوَهدُ } َلي َتدحَهدَُو َخُِلد َح َُتحُلَهدُ اهح د َلي رل ََدُتل َجَّدٍُت جَتحد رل َح َلَي َساِحمو رل َح د َل اِحمو خل َح ِلوو

هومح َسدددوَِّئُهتللمح  دددََ َعدددَدح َغددد ب  {َسيوَك ِّ َرَيع ون ِصدددل  دددم ايف فهدددذا وعظدددم ردددُ ِصدددل ِهمددد
 عَهم ا ذَس ُْك س اِعوئُت.ايفطه ب َْخ ل ا َُتع سيزيل 

                                 
 .[6 - 4]اِ ُح:  (1)
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َرَي عَددددَ ار فدددد زاً  عظومدددُع فهددددذا رددددُ ي ُددددل  سادددُن مِددددك ا ددددزاُ ايفدددذاَ  ِهمدددد
َرَي   مِك اِ ُح ايفبي  .ُْيف

ار يُدددذ م ْدددذِكع سوردددُ ايفَدددُفق ن سايفَُفقدددُتع سايفكدددَا ن سايفكدددَاُتع فدددنن  
َيهم رُ يع   َرَيع س َد ا ْده سي هم خذالن ايفد ع هم؛ حو  اُن رقصِ  ُر اِظدَ اِعدُ 

َة عهدده وهددل  وتددَن ال يَصددَ ِيَددَنع سال يُهددَّ اهمُددَنع سون وهددل اِبُ ددلع سددُك ن  ددم اِددَال
َة اِعدددُ  عهدددوهم   اِدددَتوُع سغضدددا ار  اْلدددقع فدددأِاَ ار عهدددوهم  دددَهمع ساُتدددت ِالددد
َ ُددَن  ُددَهم وي: وُْددَهم سوقصددُهم عددَ  َنع ِس َسددِ  عهددوهم ةددُ اقرتفددَ  رددَ ا ددُِة ر ِس

  .(1)م سسُُت رصساً سوعَ  م جهَ
 ًُْ سوحدددق  س  تقددَمي ايفَدددُفقي عهدده ايفكدددَاي ِالِددد  عهدده و دددم وْدددَ رددَهم عدددذا

 رَهم ةُ سعَهم ار َْن.
َيقي   ََّ ا}ع فقددددُل: -ايفَددددُفقي سايفكددددَاي -ُث سلددددإ اِ دددد ِهَّددددَنل  َدددد ِظَّددددُتَِّي ُْل

ُل   ال .يُها سون اهم  اِك َ تُه  اهم  اإلس § سه   َهم ون اَِيب ع{اِعَّ ح
دددَن:  ددد لو }س دددُ  َدددَ  ردددُ حكدددَُ ار عدددَهم ْقِ  َقهلدددَا اََِّسو َح يَدَدح َحدددُومح َونح َِددد َْدددلح  َََد

ا ًَ هلددددوهلمح وََْدددد َودددد َن إلَس َوهح رل َح صدددد تَن  (2){َساِحمو َة اِعددددُ  وي : رددددُ يظَ تددددَن سيرْت عهددددوهم ِالدددد

                                 
 (.1660ال: )ت عس اِعَُي  (1)
 .[12]اِ ُح:  (2)
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َرَي ِالددددَ عهددددوهم حددددُلق  دددددم ع سايفُددددًن : ون اُِددددذاب سا ددددال  اِددددذي يُ قُ تدددددَن  ْددددُيف
 .(1)َرَي ساقُُن عهوهم تُزالن  مِهم

ي اوخاو   -سهَُ تُجهه  
َ
ه
ُّ
 
َ
ََع  -أ َعو  وخد د  :۲سََ ا تو  ْس

َدُ يَدَحكود و } َح َتَكدَ  فَنل َّ َليهلمح َفَمد َو اِهَّدَنل فَدد حَ  وَيحد ُو َن اِهَّدََن يَد َُ يدوبَدُيل ُو َتَك إل َّ ََ يدوَبُيل  إلنَّ اَّذلي
 َُ َح َوسحَ  ةل َنل َسَر ًَا َعظلوًمَُعَهه تَد حعل تلوَنل َوجح َح ََ َعَهوحَنو اِهَََّن َفَعودو  .(2){َعَُه

ََددد ان( اِدددد ْدددُيع اِصدددحُْ   َسددد ل ار  ٪هدددذَ ايفبُيُددد  هدددَّ )ْوُددد  اِ فوهدددُ 
دد  َ يبددق § َساع ِس َسا عَددَنع فهددَّ عقددَ خددُالع رددَ ِ ازرددَن ون ال ي دد ع عهدده ون ال ي دد

َاَ فوهدُع  فدأخ  تُدُس: ون اِدذيَ رَهم إال اِقهولع ْل ح  ِ  ادُت ا   حدُل  د ز اِ د
ُْيُ   حقوق  اهرَ و م يبُيُ ن ار سيُقدَسن اُِقدَ رُدَنع حد  إتدَن ردَ ْدَة تأادََ 

َليهلمح }وتَن قُل:  َو اِهََّنل فَد حَ  وَيح وي: اأ م ُْيُ ا ار سلُفحَ  ُْهك ايفبُيُد ع سادل  {َي
َ تكد  فهدم يدإ هذا ِزيُِة اُِأاوَ ساُِق ي ع س ههم عهه اِ فُُ  ُع س دذا قدُل: فمد

ُددَن  َاجددع إِوددَنع سعقْ  ددُل مِددك  ةددُ عُهددَ ار عهوددَن فن ددُ يَكدد  عهدده ت عددَن وي: هن ْس
ََ َعَهوحدَنو اِهَّدَنَ }ساله  ِدَنع  َدُ َعَُهد َح َوسحَ  ةل َاً  وي: وتده ْدَن ادُرالً  {َسَرد َاً رد ف َتوَن وجد  ع فعدو

ََ إال اِذي آتَُ إيَُ عظومًُ   . (3)ال يُهم عظمَن سقَ
ار سجُهددددَ   سددددبوهَن.. فددددُر تُددددُس رُك ددددل حب ظددددَن سهكددددذا اددددل ِاعودددد  إس  

ََ يوهز  وس يقهَ؟! ََ !!فهل رَ يُك ل ار حب ظَن ستص  ستص

                                 
 (.1/1382)فُح اِقَيَ  (1)
 .[17]اِ ُح:  (2)
 (.1607ال: )ت عس اِعَُي  (3)
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 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار..
  الخطبة الثينية

 اْلمَ ر
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َة؟ أ َة اِ ُح واوَ رَ ر ََ ماَ إتزال اِعكوَ    س    يفُما تك

َتبدددُِ ْدددي اإلَيدددُن ساِعددد َاب ساِ ددد  مثددد  ا ِودددل عهددده ون حُِددد  االَدددط كوَ ع ِس
َرَي سحدددددَهمع ْددددل يوبدددددُهم سيَددددزل عهدددددوهم  ُت ساالْددددُالُات ال يدددددرت  ار ايفدددد ساِصددددُْ 

ددذا   اايدد   عاِعدكوَ  ساِطمأتوَدد  ساَِصددَ ساِ ددُح حد  ِ اددُن  ددُهَو اْلددُل غدَس مِددك ِس
َرَي ْكدكل عدُ  ْدنتزال اِعدكوَ     قهد  مع سهدَّ اهسس وخ  تُُس عَ رََُن عهه ايف

اِعددك ن ساِطمأتوَدد ع ساِوبددُت عَددَ تددزسل ا ددَ ايفقهقدد ع ساهرددَ  اِصددُب ع اِددد تكدد ل 
اِقه بع ستزعا اهِبُبع ستضُإ اَِ  سع فمدَ تُمد  ار عهده عبدََ   هدذَ اْلدُل 
َْ  عهدده قهبددَنع سيَددزل عهوددَن اِعددكوَ ع ِوُهقدده هددذَ ايفكددقُت ْقهددا اُْددت  ون يوبُددَن سيدد

اِ ْددذِك إَيُتددَنع ست ددس رطمئَدد ع فوعددُُ َ ْددذِك إلقُردد  ورددَ ار   هددذَ اْلددُلع فوددِز
َسدد ل ار  ٪سيددُم إيقُتددَنع فُِصددحُْ   ََ ْددي  ََ رددُ جدد سايفكددَايع رددَ  §يفددُ جدد

َهمع ستهددك ال تكددُِ  َهددُ و ددُ غضَُدد  عهددوهمع سحدد  رددَ وقددَا َِس اِددد  ُه تهددك اِكدد
اِ سا ْددذِك إَيُتددُ رددع تصدد  عهوهددُ اَِ دد سع فهمددُ لدد سا عهوهددُ سس َدد ا وت عددهم  ددُع اِز

 إَيُ م.
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ُو تَددَك }س  اايدد  اِوُتودد  قددُل سددبحُتَن:   َلَي إلمح يدوَبُيل رل َح دد َل اِحمو ددََّ اِهَّددَنو َعدد َل َح ََ ََِقدد
َليبًددُ ) ددكلوَََ  َعهَددوحهلمح َسوَاَددَُْدهومح فَدُحًحددُ َق َُهلددَم َرددُ  ل قدوهودد  للمح فَددأَتدحَزَل اِعَّ ددَجََةل فَد ( 18َُتحددَت اِكَّ

َُُِنلَ َاول   .(1){سًَة يَأحخوذوستَدَهُ سََاَُن اِهََّنو َعزليًزا َحكلوًمَُسَر
َسد ل  َرَي إم يبدُيُ ن اِ ََدَُ عدَ ايفد َ ُدَنع ْ تهدك  §وخد  تُدُس ْ ضدهَن س

َةع  ََدد ان" اِددد ْوضددت سجدد ههمع سااُعددب ا  ددُ سددُُِة اِددَتوُ سااخدد ايفبُيُدد  "ْوُدد  اِ
َرَي فوهدُع سي -ساُن سبا هذَ اِبوُ   ََُ ار عدَ ايفد َة" ِ قدُل  دُ "ْوُد  وهدل اِكدج

َسدد ل ار  - ددي ايفكددَاي يدد   اْلَيبودد    ْددأن جموئددَنع  §ون  يفددُ ِاَ اِكددال  ْوَددَن ْس
َاً  َسد ل ار  هذا اِبوتع رُظمًُ  سوتَن َ  د ِقُُل وحَع سإ ُ جُُ زال  §َِنع فبُ  

عومددُن ْددَ ع ددُن يفكدد    مِددكع فجددُُ خدد  غددس لددُِ ع ون عومددُن قُهددَن ايفكددَا نع 
َس ل ار فجم َرَيع سادُت ا مد اً  §ع  ردَ وِدإ سمخعدمُل ع فبدُيَُ   رَ رَُن ردَ ايفد

ََدَّ عدَ  َسا حد  َي تد اع فدأخ  تُدُس وتدَن  َة عهه قُُل ايفكَايع سون ال ي د ُتت ْج
َْدددُتع فُهدددم ردددُ    َرَي   تهدددك اْلدددُلع اِدددد هدددَّ ردددَ واددد  اِطُعدددُت سوجدددل اِق ايفددد

َاً قه  م رَ اإلَيُنع فأتزل اِعكوَ  عهو  م عهه ردُ   قهد  مع زاِهدم هدََع  هم ْك
َنع  َسددِ  َ هُ ايفكددَا ن عهدده  َِس اِددد ْدد سعهددم رددُ   قهدد  م رددَ ا ددَز رددَ تهددك اِكدد

َيبًُ  فأتزل عهوهم اِعكوَ  توبُهمع ستطمئَ  ُ قه  مع سواُ م فُحًُ  سه : فُح خو ع  ق
ََ سددَ  وهددل اْلَيبودد ع فُخُصدد ا خبودد  سغَُلمهددُع جددزاُ  ددم َاً َ ِضدد ددك عهدده رددُ  ع ْس

ََُتَن.  فُهَ  رَ  ُع  ار تُُس ساِقوُ  ة

                                 
 .[19ع 18]اِ ُح:  (1)
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َرَي   َن سعهده ايفد َسِ  س  ااي  اِوُِو  قُل جل سعال: فأتزل ار سكوََُن عهه 
فهدددم ِمههدددم اُِضدددا عهددده رقُْهددد  ايفكدددَاي ةدددُ قدددُْه هم ْدددَنع ْدددل لددد سا ْلكدددم ارع 

دد  اُتددت َرددُت ار ِس َِس اِددد فوهددُ تُظددوم ح رددُ اُتددتع َس يبددُِ ا ْقدد ل  ساُِزردد ا اِكدد
 اِقُلهيع سال ِ   اِاللمي.

" سحق قهدددُع وِدددزرهم اِقودددُ   دددُع ال إِدددَن إال ارسوِدددزرهم اهمددد  اُِقدددَ  سهدددَّ " 
فُُِزر هدددددُ سقدددددُر ا  دددددُع سادددددُت ا وحدددددق  دددددُ ردددددَ غدددددسهم.. )س( ادددددُت ا " وهههدددددُ " اِدددددذيَ 

قدُل: سادُن ار ْكدل ْدَُّ اسُأهه هُ يفُ يُهم ار عََهم س  قه  م ردَ اودسع س دذا 
 .(1)عهومُ

اااااي اوخاااااو   -سهكدددددذا 
َ
ه
ُّ
 
َ
ََدددددُ ْقضدددددُُ ار  -أ إما اجُمدددددع اإلَيدددددُن ساُِ ادددددل ساِ

َسددددد ل  ه زل َساُِمدددددل ُْهسدددددبُب فدددددنن ار تُدددددُس سدددددو §ساُِعدددددهوم ساالسدددددُجُْ  ر ِس
َرَ ن.. اِعكوَ  ستَقها اهرَ  إس فُح ستصَ  َ يكَ يُ قَُن ايف

هحَي  ْقو  إن ُُْ ا  َة.ِس ََ رَ هذَ اِع   ر تُُس ح ل رَُُ وخ

 
 

  

                                 
َاجع اِعُْق . (1)  ايف
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 (2معامل من سورة الفتح )

 اْلمَ ر..

ي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َة اِ دُح..  أ َة اُِظومد  سد  سال زال اْلدَي  عدَ رُدَُ تهدك اِعد 

ََددُ َِددَك فَدُحًحددُ رُّبلوًَددُ} سرددع اهحكددُ  ساهخبددَُ سايفُددُوع ساِعددََ اِك تودد  ع (1){إلتَّددُ فَدَُحح
َرَ ن   حوُهتم.ساِكَ   عو  اِد يعُضود  ُ ايف

  ََّ َسدد ل ار  ستبددي  ون  اِ ددُح ايفددذاَ  هدد  لددهح اْلَيبودد ع حددي لدد ايفكددَا ن 
َس ل ار  § َهُ ون لُْلهم  َاً   قص    يه  لَُ آخَ ور عهه  §يفُ جُُ رُُم

وَهم عكَ سَيع سعهه ون يُُمدَ ردَ اُِدُ  ايفقبدلع سعهده ون ردَ  َب ْوََن ْس ع اْل َس
َسدد ل  َيش سحه هددم ِخددلع سرددَ وحددا ون يددَخل   عهددَ  َاِ ون يددَخل   عهددَ قدد و

 سعقََ فُل. §ار 
َة اِددَع ة ِددَيَ ار   عددبا مِددكع اتعددُت ِالدد َرَ ْددأي ¸ْس ع سلددَُ اددل ردد

َيأل عهددده اِ قدد و عهددده  ُمددل اددُن ردددَ تهددك اهقطدددَُ يددُمكَ ردددَ مِددكع سوركدددَ اْلدد
ر وف اجدددُع فهدددذِك ْسدددَُ ار حقوقددد  اإلسدددال ع فدددَخل اَِدددُس   تهدددك ايفدددَة   ِيدددَ ا

َاً ردَ اهردَ   فُحُع سسل َن ْأتَن فُح ربي وي:  ُهَ جهَّع س دذا عَدَرُ يق دََ ار ورد

                                 
 .[1]اِ ُح:  (1)

o  p 
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َرَ ون  ز  ْأن تقَيَ ار ه  اوس ُْوََن !! حقًُ رُ  َعو   ا عهه ايف اِك تو  وس اِك
 وح جَُ إس هذَ ايفُُو   اُِصَ!!

اااي اوخاااو   -سجتهدددت َِدددُ  
َ
ه
ُّ
 
َ
دددَن تُدددُس: سددد -أ ََ عَدددَ قِ  َعو  وخددد ددد َع ا توددد  ْس َ

َدُ يََكود و } َليهلمح َفَمدَ تََّكدَ  فَنل َّ َو اِهَّدَنل فَدد حَ  وَيحد ُو َن اِهَّدََن يَد َدُ يدوبَدُيل ُو َتَك إل َّ ََ يدوَبُيل  إلنَّ اَّذلي
ًَا َعظلومً  تلوَنل َوجح َح ََ َعَهوحَنو اِهَََّن َفَعودو َُ َعَُه َح َوسحَ َٰ ةل َنل َسَر  .(1){َُعَههَٰ تَد حعل

ََ ان( اِد ُْيع اِصحُْ   َس ل ار  ٪  )ْوُ  اِ ع تبي  ون  ال §فوهُ 
ََ !!فهدل  ِاعود  إس ارع سجمُهدَ   سدبول ار تُدُس.. فدُر تُدُس رُك دل حب ظدَن ستصد

ََ يوهز  وس يقهَ؟!  رَ يُك ل ار حب ظَن ستص
َتبُِ   ي اوخو   -سمث  ا

َ
ه
ُّ
 
َ
ِودل عهده وت دَن ْدي اإلَيدُن ساُِ ادل ساِعد -أ كوَ ع ِس

َرَي سحدَهمع ْدل  ُت ساالُْالُات ال يرت  ار ايفد َاب ساِ   ساِصُْ    حُِ  االَط
يوبددُهمع سيَددزل عهددوهم اِعددكوَ  ساِطمأتوَدد  ساَِصددَ ساِ ددُحع حدد  ِدد  اددُن  ددُهَو اْلددُل 

 غَس مِكع سمث  االِ آيُت   اِ ُح ِِ ت عهه مِك..
ااااي اوخااااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
َةل اِ ددددُح و ددددُ سرددددَ وعظددددم رُددددَُ أ َة اُِظومدددد ؛ سدددد   هددددذَ اِعدددد 

َسددد ل ار  چُتدددَات عدددَ فضدددلل وفضدددل اوهدددق ُْدددَ اهتبودددُُ  ع §إ دددم لدددحُْ  و
َُ ردددَهجهم سحدددبهم ساِدددَفَُ  ساأ دددُ تكدددس إس اودددس ساِ دددُح ساَِصدددَ ساُِمكدددي   اتبددد
َيقُهم  عددَهمع سون  اودددزي ساُِددَُ ساِدددذل   االتُقددُال ردددَهم ساِبُددَ عدددَ رددَهجهم س ددد

٪.. 

                                 
 .[17]اِ ُح:  (1)
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ُو تَدَك َُتحدَت اِكَّدَجََةل }: ۲ َلَي إلمح يدوَبُيل رل َح د َل اِحمو دََّ اِهَّدَنو َعد َل َح ََ ََّق
َليًبُ َُهلَم َرُ  ل قدوهو  للمح َفأَتَزَل اِعَّكلوَََ  َعَهوحهلمح َسوَاََُْدهومح فَدُحًحُ َق  .(1){فَد

َسددد ل ار  َرَي لدددحُْ   ََدددَُ عدددَ ايفددد اِدددذيَ ْدددُيُ ا  §فدددأخ  تُدددُس عدددَ 
َة  § َسدددد ل ار َُهلددددَم َرددددُ  ل قدوهودددد  للمح }ُتددددت اِكددددج وي: رددددَ اِصددددَ  ساِ فددددُُع  {فَد

َليًبُ}: سهَّ اِطمأتوَ  ع {َفأَتَزَل اِعَّكلوََ َ َعَهوحهلمح }ساِعمع ساِطُع ع   {َسوَاََُْدهومح فَدُحًحُ َق
دي وعدَالهمع سردُ حصدل ْدذِك  ََ ار عهه ويَيهم رَ اِصهح ْودَهم ْس : سه  رُ وج

ايفعددُمَ ايفُصددل ْ ددُح خودد  سفددُح ركدد ع ُث فددُح سددُلَ اِددبالِ ساهقددُِوم  رددَ اوددس اُِددُ 
َة َفُ    اَِتوُ سااخ  .(2)عهوهمع سرُ حصل  م رَ اُِز ساَِصَ ساِ

َة:   ُو َعهَده }سقُل جل سعال   آخَ اِعد  ا ََّ د ْل ََُنو َو ََ َر َع ََّسو لو اِهََّنل َساَّذلي ُمَُّمَّ
ددََدهومح  ُو َْدودح َل َوَ َددُ ددوَمُهومح  ل اِحكو َّددُ ددَ اتًُ سل َح ََ اِهَّددَنل َسَل دداًل رِّدد ُودد َن َفضح ا يَدبحَُد ًَ ًُددُ سوددجَّ تَدددََاهومح َواَّ

َو  َْطحَأ  ََ ََ ٍَ َوخح ََاةل َسَروَدهوهومح  ل اإلحلجنلولل َاَزَح ِلَك َروَدهوهومح  ل اُِدَّ ح َل اِعُّجو ِل مََٰ َح وََا  سوجو هلهلم رِّ
ََٰ َعهَ  َُدَ  ُحَهَظ فَُسح َُد ََ َف َزَََو فَُسح ََ اِهَّدَنو اَّدذلي ُلوَظ  للمو اِحكو َّدََُ َسَعد ََ ِلَو او اِزََُّّا ُحجل هَٰ سو قلَنل يدو

ًَا َعظلوًمُ ًََة َسَوجح ُح ل َدحهوم رَّ َُتل رل هو ا اِصَُّْلل  .(3){آَرَو ا َسَعمل
َن  َسِ  َيَ ساهتصدَُع و دم ْأامدل  §فأخ  تُُس عَ  سولحَُْن ردَ ايفهدُج
َل } اِصد ُتع سوجدل اهحد الع سو دم ُو َعهَده اِحكو َّدُ ا ََّ دد ْل وي: جدُِسن سجمُهددَسن    {َو

َسا رَهم إال اُِهظ  ساِكَةع فهدذِك  عَاسهتمع سسُع ن   مِك ُُْي  جهَهمع فهم ي

                                 
 [.18اِ ُح: ] (1)
َاجع ت عس اَْ اوس ) (2)  (.0/332ِهمزيَ 
 [.19اِ ُح: ] (3)
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َهم ايفعددددهم ن  َساع سقهدددد ددددََدهومح }مل وعددددَاههم  ددددمع ساتكعدددد ُو َْدودح وي: رُحددددُْ ن  {َوَ َددددُ
ردددُ ِدددا َِ عدددَنع هدددذَ ررتا ددد ن رُُدددُ   نع اُ عدددَ اِ احدددَع ِدددا وحدددَهم هخودددَن 

ا}رُدددُرهُهم ردددع اوهدددقع سوردددُ رُدددُرهُهم ردددع اودددُِق فنتدددك  ًَ دددجَّ ًُدددُ سو وي:  {تَددددََاهومح َواَّ
. َة اِصالةع اِد وجل وَاُ ُ اَِاَ  ساِعجِ   ف ل هم ْكو

ُو نَ }  دَ اتًُ}ُْهك اُِبُِة  {يَدبحَُد َح ََ اِهَّدَنل َسَل داًل رِّد هم ْهد غ  {َفضح فهدذا رقصدِ 
َ مع ساِ ل ل إ  س ا اَْن.ََُ 

َل اِعُّجو ِل } َح وََا وَمُهومح  ل سوجو هلهلم رِّ َت اُِبُِة  {سل هتدُ  -وي: قَ وا رَ او
َت  -سحعدددَهُ  َت ُِْصدددالة ْددد ا َهمع اسدددَُُ َتع يفدددُ اسدددَُُ   سجددد ههمع حددد  اسدددَُُ

َهم.  ]ُْ الل[   اه
َب رودلل اِصدحُْ    ح ار تُُس رض   اإلجنودلع سو دم ادُِزََ    ٪ُث  وَس

َس  اِدددزََ ت ُهددد ددد  قددد ة عددد م ِهخهدددق ساحُودددَُ اَِدددُس إِدددوهمع فقددد ة إَيدددُ م سوعمدددُ م ةَِز
ََ سعُستدَن عهده ردُ  سس قَنع سا ن اِصُس سايفُأخَ إسالرَنع قَ ْلدق اِكبدس اِعدُْق سساز
ََ فُسُُهظع  ه  عهوَنع رَ إقُر  ِيَ ار ساَِع ة إِوَنع اُِزََ اِذي وخََ ْطأَع ف ز

ُلوَظ  لل }س ذا قُل:  ََ ِلَو دَهتم عهده ِيدَهمع سحدي  {مو اِحكو َُّ َسن اجُمدُعهم ْس حي يد
َ  اَِزالع سرُُرع اِقُُل  .(1)يُصُِر ن هم سهم   رُُ

ًَا َعظلوًمُ}  ًََة َسَوجح ُح ل َدحهوم رَّ َُتل رل ََ آَرَو ا َسَعملهو ا اِصَُّْلل ََ اِهََّنو اَّذلي ئك  {َسَع وِس
َس ل ار   َيُن ساُِمل اِصُن..اِذيَ هُ ا ْي اإل ٪س §هم ولحُب 

                                 
 .(091ت عس اِعَُي )ال (1)
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َسافر ¬سردددَ هدددذَ اايددد  اتُدددَز اإلردددُ  رُِدددك   َسايددد  عَدددَن ُْك دددس اِددد ع   
اِذيَ يبُض ن اِصحُْ ع قُل: "ه م يُوظ  مع سردَ غدُص اِصدحُْ  فهد  ادُفَ  دذَ 

 .(1)ااي .. سسافقَن  ُل   رَ اُِهمُُ عهه مِك
َي  ون  ال رَ هدع ار اإلَيدُن ساِ  ُمدل اِصدُن ساإلخدالال سمث  سَ  ا تو  قَ

ََه رََن سبحُتَنع ْدل  ¸ ر َز ع س َزقَن ار سُ   دَ انع }ساالحُعُب عََ ار؛  َح َسَل
َو  بَدد ََ اِهََّنل َواح َل اِعُّدجو ِل }حد   (2){رِّ َح وَاَد دوَمُهومح  ل سوجود هلهلم رِّد : عدَ اْدَ عبدُس {سل

وَمُهومح  ل سوجو هلهلم}: ¢  يُين: اِعمت اْلعَ. {سل
 سغس ساحَ: يُين اوكَ  ساُِ اَع.سقُل جمُهَ  

َت لالتَن ُِْهول حعَ سجهَن َُِْهَُ.  سقُل ُْر اِعهإ: رَ او
ددوُُ   اِ جددَنع سسددُ     َاً   اِقهدداع َس قددُل ُْددر اِعددهإ: إن ِهحعددَ  تدد 

َز ع سُمب    قه ب اَُِس.  اِ
َرَي عومدددُن   َة إال وْدددَاهُ ار عهددده ¢سقدددُل وردددس ايفددد َي : ردددُ وسدددَ وحدددَ سددد

 َنع سفهُُت ِعُتَن.ل حُت سجه
َرَ   ساُِددَ  ون اِكددَُّ اِكددُرَ   اِددَ س يظهددَ عهدده لدد حُت اِ جددَنع فددُيف

َسي عددَ عمددَ ْددَ  ََ ِهَددُسع امددُ  َتَن لددحوح  رددع ار ولددهح ار  ددُه َي إما اُتددت سدد

                                 
 (.0/362ت عس اَْ اوس) (1)
 .[02]اُِْ  :  (2)
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َتَن ولدددهح ار عالتوُدددَن»وتدددَن قدددُل:  ¢اوطدددُب  َي اِههدددم ولدددهح  ع(1)«ردددَ ولدددهح سددد
َتُ سعالتوَُُع وق ل ق   هذا سوسُ َال  ُ َ ار.س

  الخطبة الثينية
 اْلمَ ر..

دَن تُدُس:  َة اُِظومد    قِ  َُّساومح }سردَ رُدَُ هدذَ اِعدد  ََ َاَ دَوسا َسَلدد ددمو اَّدذلي هو
ََُ رل َح ُع رُّ َو َن َستلَعُ رل َح َلَجُلع رُّ هوَغ ُمَلهََّنو َسَِ حاَل  ُحكو فًُ َون يَدبدح َي َر ََا ل َسا حََح َل اْلَح َل اِحَمعحجل تع َع

ُو ََّح تدَ  َُلَنل َرَ َيَكُ َل اِهََّنو  ل ََ ح خل َح َُسحل علهحٍم ِّوو َََُّةع ْل وَبكوم رَِّدحهوم رَّ ُحَهمو هومح َون َتطَئو هومح فَدُوصل
هومح َعَذاًُْ وَِلوًمُ َدح ََ َاَ َوسا رل ْدحََُ اَّذلي َُذَّ  .(2){َِ ح تَدَزيدَّهو ا َِ

َيش َب رددَ قدد سرددَ رددُههم  يقدد ل سددبحُتَن خمدد اً عددَ اِك ددَُ رددَ ركددَاَّ اُِدد
َس ل ار  هتم عهه  ََ َاَ َوسا}:  - § -عهه تص وي : هم اِك َُ ِسن  {هومو اَّذلي

َدََا ل } غدسهمع َل اْلح دجل َل اِحَمعح َُّساومح َعد وي: سوتدُم وحدق ْدَن ع سوتدُم وههدَن   ت ددس  {َسَلد
هوَغ ُمَلهََّنو }اهرَع  ُحكو فًُ َون يَدبدح َي َر س ُمهدَنع سهدذا وي: سلَسا ا َي ون يصل إ {َسا حََح

 رَ ُْوهم سعَُِهم.
َن:   ََدُتع }سقِ  رل َح ُع رُّ َو َن َستلَعدُ رل َح َلَجُلع رُّ َهم  دَ يكدُم  {َسَِ حاَل  وي: ْدي و هد

إَيُتَن س  وَن رَهم خو   عهده وت عدهم ردَ قد رهمع ِكَدُ سدهطَُام عهدوهم فقُهُمد هم 
َرَددُت وقدد ا  ال َرَي سايف كددَ ْددي وفَددُلهم رددَ ايفدد َاُهمع ِس َفدد  م حُِدد  سوْددَمت خضدد  تُ

                                 
َجع اِعُْق. (1)  ايف
 [.26اِ ُح: ] (2)
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َدسحل علهحددمٍ }اِقُدل؛ س دذا قددُل:  َُددََّةع ُْل ددوَبكوم رِّدَدحهوم رَّ ُحَهمود هومح َون َتطَئود هومح فَدُوصل وي:  {ََّح تَد
َرَيع ِسسجع اوس رَهم إس اإلسال . َهم ايف ُهم ِوخهأل رَ ْي و ه َخَ عقْ   ي

َرَي {َِدد ح تَدَزيدَّهودد ا}ُث قددُل:   َهم  وي: ِدد  َتوددز اِك ددَُ رددَ ايفدد اِددذيَ ْددي و هدد
هومح َعددَذاًُْ وَِلوًمددُ} ددَدح ََ َاَ ددَوسا رل ْدحََُ اَّددذلي َُددذَّ  وي: ِعددهطَُام عهددوهم فهقُهُمدد هم قددُالً  {َِ

 ًُُ َي  .(1)م
َرَي لددددُْلي ْددددي   ََِّ ار إْددددُِة ا ددددَُ ِ جدددِ  ردددد فدددُتظَ يددددُ عبددددَار!! اودددإ 

َاًع  َهم فهل  طَ ْبُل وحَتُ ون ال يدَفع ار عدَ ايفعدهمي ْد َرَد ن اِدَاع ن و ه سايف
َ د  ار  َهم؟؟ إ دُ  هم ْي و هد َهمع سقَ ِفُهُ عَ اِك َُ ِ جِ  ايف حَسن ْي و ه

َرَ!! فكدددددَ ِالمدددددًُ سوْدددددَاً  َردددددًُ ِهصدددددُْلي فدددددنن ار يدددددَفع اِدددددبالُ عَدددددك  تُدددددُس ْدددددُيف رك
 ْعببهم..
َيد  الُمُِد    ُث    ار تُُس   آي  عظومد  ردَ آيدُت اِ دُحع سسدَ  ا تود  جُ

َل  }عز  رَ قُلل:  لفوق   ي َِّ دَََو َعهَده اِد َدقِّ ِلووظحهل َل اْلح ََٰ َسِليد ََ َحَسَل ََسو ََِنو ُْل حود هوَ  اَّذلي َو
ا ) ًَ و ددهل َْ ِهَّددَنل  َة ون ار تُددُس سددوُز هددذا اَِدديب ع (2){(28اوهِّددَنل سََاَ دده ُْل يددُ  ددُ رددَ ْكددُ

َسدد ل  ََ عهدده سددُلَ رهددل وهددل اهَ :  §اِ ََ سيَصدد دد}سهددذا اِددَيَ سيظهدد َ  اَّددذلي هو
َددقِّ  َل اْلح ََٰ َسِليدد ََ َحَسددَل ََسودد ََِنو ُْل حودد َيُ   {َو وي: ْددُُِهم اَِددُفع ساُِمددل اِصددُن؛ فددنن اِكدد

َعَّ رقبدد لع  َعَّ لددحوحع ساُِمددل اِكدد تكددُمل عهدده ْددوئي: عهددم سعمددلع فددُُِهم اِكدد

                                 
 (.0/345ت عس اَْ اوس ) (1)
 [.33اُِح: ] (2)
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َاهتددُ حددق سإتكددُُاهتُ عددَلع  َل اوهِّددَنل }فنخبُ ي َِّ ددَََو َعهَدده اِدد ع وي: عهدده وهددل هودد {ِلووظحهل
َب سعجدددم سرهودددي سركدددَايع اهِيدددُن ردددَ سدددُلَ وهدددل اهَ  ِهَّدددَنل }ع ردددَ عددد سََاَ ددده ُْل

ا ًَ و ددهل تُددم اُُِقبدد  ساُِهبدد   ددذا اِددَيَ سهتبُعددَن رددَ ايفُقددي سار ْددُهَ عهدده مِددك  ع{َْ
 ..(1)جل  ْأتَن 

َسا سوره  ا.. َة اُِظوم  فُسُبك  سال زال   اْلَي  ْقو  عَ رَُُ هذَ اِع 

 
 
 

  

                                 
َجع اِعُْق. (1) َاجع ايف  ِهمزيَ 
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 (4امل من سورة الفتح )مع
 صلح احلديبية 

 اْلمَ ر..
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َة اِ دُح..  أ َة اُِظومد  سد  سهذا ِقدُُ اُِد  عدَ رُدَُ تهدك اِعد 

ََُ ََِك فَدُحًحُ رُّبلوًَُ} سيك َّ و ُ ُتَات عَ قص  لهح اْلَيبو  اِدذي ْس دَُ  {إلتَُّ فَدَُحح
 ًَُ َة اَِع ة َِيَ ار تُُسيفُ تضمَ ََُْ رَ اتع ؛ار تُُس فُحًُ ربو خد ل  عَُ ِال ِس

َة ْوُدد   عاَِددُس وف اجددًُع س ددُ جددُُ   قصدد  هددذا اِصددهح اُِظددوم سولددحُب ْوُدد  اِكددج
ََ ان..  اِ
ًَاع  § اددُن اَِدديب   ًَرددُ رُُمدد َوَ   ايفَددُ  وتددَن ِخددل ركدد  رددع ايفعددهمي ُم قددَ 

اع سقددَ اْددُُقت ت  سددهم إس عفبكَّددَ  ددُ ولددحَُْن ًَ ًَحددُ ْددَي َحدد ا  ددُ ف َة اِبوددت سف  زيددُ
َة   مي اِقَُةع ساُن رَُن  §اُُِوق ساِط او َْنع فخََ   §سَ  ست رَ ا ج

َسدد ل ار  ا ددَي  §وِددإ سمخعددمُل  عهدده اِصددحوحع سيفددُ اددُت ا ْددذي اْلهو دد  قه ددَ 
َيبًُ رَ عوع ُن وتدَُ خد ع ون  ايفكدَاي قدَ هُد ا  َةع ح  إما اُن ق َ  ُُِْم ََ سوح سوُْ

ولحَُْن فوهم؟ فقدُل  §ِوصََس عَ اِبوتع فُسُكَُ اَِيب  َِن اهحُْوشع سا مَ 
كدَ رددَ حددُل  َيَ َس جنددَُّ ِقُدُل وحددَع ِس َن وعهددم إ دُ جئَددُ رُُمد َسدِ  وْد  ْكددَ: ار س

ددي اِبوددت قُتهَددَُع فقددُل اَِدديب  َاحدد ا حدد  إما اددُت ا ْددبُر §ْوََددُ ْس َسحدد ا إماًع ف : ف
َيددقع قددُل اَِدديب  وددَ ْددُُِموم  §اِط َيش  هوُدد  فخددذسا : إن  خُِددَ ْددَ اِِ   خوددل ِقدد

o  p 
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َاً  مات اِوميع ف ار رُ َُْ  م خَُِ ح  إما هدم ْقدرَتة ا دوشع ساتطهدق يدَار تدذي
َيشع سسَُ اَِيب  َاحهُوَنع  §ِق ح  إما اُن ُِْوَو   اِد يوهب  عهوهم رَهُ َْات َْن 

َديب فقُل اَُِس: َحلح َحلح فأْل ت فقُِ ا: خألت اِقصد اُ! خدألت اِقصد اُ!ع فقدُل اِ
كددَ حبعددهُ حددُْس اِ وددلع ُث قددُل: § : رددُ خددألت اِقصدد اُ سرددُ ما   ددُ خبهددقع ِس

َردُت ار إال وعطودُهم إيُهدُع ُث  ساِذي ت عَّ ْوََ ال يعأِ و خوطَّ  يُظم ن فوهدُ ح
َوَن اَِدُس  َهُ ف ابت َْن فَُل ح  تزل ْأقصه اْلَيبو  عهه مثَ قهول ايفُُ إ ُ يُ   زج

ًُع فهم يدوهحبلووَن َسد ل ار  ت َُّ ع فكدك ا إس  اُِطدشع فدُتَُز سدهمُ  §اَُِسو ون تَزحدَ 
َسا  َهم ون  ُهَ  فودَنع قدُل: فد ار ردُ زال  دوش  دم ْدَُِِّي حد  لدَ رَ اَُتَُنع ُث ور

 عََن..
َسد ل ار  َن عهدوهمع فأحدا  َيش َِزِس َجدالً  §سفزعت ق ردَ  ون يبُد  إِودَن 

َس ل ار  َسدهَن §ولحَُْنع فَعُ  َيش سقدُل: وخد هم وتدُ  عومُن َْ ع دُن فأ إس قد
َاً  َجُالً  َ تأت ِقُُل سإ ُ جئَُ عومَُّ ََ ون يأ   َرَي  ساِعهم إس اإلسال ع سور ةك  ر

َهم ُِْ ُحع س  هم ون ار  َرَُت فوَخل عهوهم سيبك رظهَ ِيََن ةكد   ¸ستعُُ ر
َح فقددُِ ا َيش ْبهدد : ويددَ حدد  ال يوعددُخ ه فوهددُ ُْإلَيددُنع فددُتطهق عومددُن فمددَ عهدده قدد

َسد ل ار  َيَ؟ فقُل: ُْودين  وِعد ام إس ار سإس اإلسدال  سوخد ام وتدُ َ تدأت  §ت
َاً  فقدُِ ا: قددَ ْسَُدُ ردُ تقدد ل فُت دذ ْلُجُدكع سقددُ  إِودَن وْدُن ْددَ  ِقُدُل سإ دُ جئَددُ عمدُ

َِفددَن  ََ سو َسددَنع فحمددل عومددُن عهدده اِ ددَس سوجددُ ََ ف َحددا ْددَن سوسدد سددُوَ ْددَ اُِددُال ف
 وُْن ح  جُُ رك ..

َيقي سا  َجدددل ردددَ وحدددَ اِ ددد َرددده  خدددُه  ايفعدددهم ن ُْيفكدددَاي   وردددَ اِصدددهح ف
َيقدُن االِدُ  َجالً  ُح اِ  َة سلد َارد ا َُِْبدل ساْلجدُ َيق ااخَع ساُتدت رَُاد  ست رَ اِ 
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َس ل ار  هغ  َيقي ةَ فوهمع ْس هتَ ال ساحَ رَ اِ  ون عومُن قَ قُل فَعُ  §سا
َس ل ار  َسا  §إس اِبوُ  فوَُ ايفعهم ن إس  َة فبدُيَُ  عهده وال ي د سه  ُتت اِكدج

َس ل ار   ْوَ ت عَن سقُل: هذَ عَ عومُن. §فأخذ 
َجع عومُن..   سيفُ َتت اِبوُ  

َقُُ اوزاعَّع فقُل: إو تَادت اُدا ْدَ  يل َْ س فبوَمُ هم اذِك إم جُُ َْو
ُوددد مو ايفطُفودددل سهدددم رقدددُته ددد ا وعدددَاِ رودددَُ اْلَيبوددد  رُهدددم اِ َي تِز َي سعدددُرَ ْدددَ ِددد    ِددد

َسددد ل ار  ِ س  عدددَ اِبودددتع قدددُل  كدددَ جئَدددُ  عُ ِقُدددُل وحدددََّ: إتدددُ َ جنددد§سلدددُ ِس
َيكًُ  َيَع سإن ق َت  دمع فدنن ْدُهسا ردُِِهتم س هد ا ْودين  رُُم َب سوَد قَ  كُهم اْلد

ي اَُِسع سإن ُْهسا ون يَخه ا فومُ ِخل فوَن اَُِس فُه ا سإال فقَ ه  اع سإن هدم  ْس
َِ سددُِ د وس  وْد ا إال اِقُدُل فد  اِددذي ت عدَّ َي هددذا حد  تَ د ْودََ هقددُتهَهم عهده ورد

.ََ  ِوَ ذَّنَّ ارو ور
َيكدًُ  فقدُل: إو قدَ جئدُكم  قُل ْودَيل: سدأْهُهم ردُ تقد ل فدُتطهق حد  وتده ق

َجددددل ََدددددَُن عهددددوكمع فقدددددُل  سقدددددَ ْسُُددددَن يقددددد ل قدددد الً  عرددددَ عَددددَ هدددددذا اِ فدددددنن ْددددئُم ع
َوي ردددَهم: هدددُت ردددُ سددد هُههم: ال حُجددد  َِدددُ ون ُتدددَاَُ عَدددَن ْكدددَُّع سقدددُل مسس  اِددد

َسة ْدددَ §ْسُُدددَنع قدددُل: ْسُُدددَن يقددد ل: ادددذا سادددذا فحدددَاهم ةدددُ قدددُل اَِددديب  ع فقدددُل عددد
عدد و آتددَنع فقددُِ ا:  َْددَ فُقبه هددُع ِس رعددُِ  اِوق ددَّ: إن هددذا قددَ عددَ  عهددوكم خطدد  

َسة عَدَ  مد اً  §الَُن فأتَُ فجُل يكهمَنع فقُل ِدَن اَِديب  دَن ِبدَيلع فقدُل ِدَن عد ردَ قِ 
َويددت َب اجُددُح  مِددك: وي ُممددَ و ِدد  اسُألددهت ق رددكع هددل ْسُددت ْأحددَ رددَ اُِدد

ََ سج هدًُ  ََ ف ار إو ه ًُْ  وههَن قبهك؟ سإن تكَ اهخ ََ وس ْدُ  ردَ اَِدُس خهوقدًُ  سو
َسا سيَع  ع فقُل َِن وْ  ْكَ: ارصدأل ْظدَ اِدالت ومدَ ت دَ عَدَن ستَعدَن قدُل:  ون ي 
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تددت ِددك عَددَي َ رددَ ما ؟ قددُِ ا: وْدد  ْكددَ قددُل: ورددُ ساِددذي ت عددَّ ْوددََ ِدد ال يددَ اُ
ساهمدددُ اهمدددَن وخدددذ ْهحوُدددَنع سايفُدددسة ْدددَ  §وجدددز   دددُ هجبُدددكع سجُدددل يكهدددم اَِددديب 

َوس اَِدديب  َسة إس ْلودد   §ْددُب  عَددَ  سرُددَن اِعددوإ سعهوددَن ايفُ ددَع فكهمددُ وهددَ  عدد
َسدد ل ار  §اَِدديب  ددَ يددَ  عددَ ْلودد   َب يددََ َُْددل اِعددوإ سقددُل: وخ  َفددع  §َدد ف

َوسدَن سقدُل: ردَ ما؟ قدُِ ا: ايف َسةو  َ وس ِعدت وسددُه   عد ََ ُدسة ْدَ ْدُب  فقدُل: وي غود
َتك؟ ساُن ايفُدسة لدحا ق ردًُ    ا ُههود  فقدُههم سوخدذ ورد ا مع ُث جدُُ فأسدهم  غَ

 سورُ ايفُل فهعت رََن   َُّْ. ع: ورُ اإلسال  فأقبل§فقُل اَِيب 
َس ل ار   َرق ولحُب  َسة جُل ي ُْوَوَنع ف ار ردُ تدَخم اَِديب  §ُث إن ع

َسا ُنُر   § َهم اُْدَ َجل رَهم فَِك  دُ جهدََ سسجهدَن سإما ورد إال سقُت   اإ 
دد لَنع سإما تكهددم خ ضدد ا ولدد اهتم عَددََ ددأ اددُِسا يقُُهدد ن عهدده َس ََع سإما تَ  سرددُ  عوردد

َسة إس ولحَُْنع فقدُل: وي قد   سار ِقدَ سفدَت  َِسن إِوَن اَِظَ تُظومًُ  َجع ع َِن ف
ََ سقوصددَ ساَِجُْددَّ َويددت رهكددًُ سار ععهدده ايفهدد   عهدده اعدد يُظمددَن ولددحَُْن رددُ   رددُ 

َْدَ فُقبه هدُيُظم ولحُب ُممدَ ُممدَاً  ع ... ُث قدُل  دم: سقدَ عدَ  عهدوكم خطد  
َو عهه اَِيب  َجل رَ ْين اَُت : ِع و آتَن فقُِ ا: الَُن فمُ وْ سولدحَُْن  §فقُل 

َس ل ار  : هذا فدالن سهد  ردَ قد   يُظمد ن اِبدَن فُُْو هدُ ِدَن فبُو هدُ ِدَنع §قُل 
الُ ون يصدَسا عدَ ساسُق َوَ مِك قُل: سبحُن ار رُ يَبُدَّ  د بهَن اِق   يهب ن فهمُ 

ََ ون يصدَسا  َت سردُ و دُ َويدت اِبودَن قدَ قدوه دَت سوْو َجع إس ولحَُْن فقدُل:  اِبوت ف
َو عهددوهم  َز ْدَ ح دأل فقدُل: ِعد و آتدَن فقدُِ ا: الُدَن فهمدُ وْد عدَ اِبودتع فقدُ  رلكد

َج§قُل اَِيب  َز َْ ح أل سه   َسد ل ار : هذا رك  §ل فدُجَع فجُدل يكهدم 
َس فقدُل اَِديب  : قدَ سدهل ِكدم ردَ وردَام §فبوَُ ه  يكهمدَن إم جدُُ سدهول ْدَ عمد

وددَكم اُُْددًُ  َ َ  فقددُل: هددُت ااُددا ْوََددُ ْس فددَعُ اِكُتددا فقددُل: ااُددا ْعددم ار اِدد
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كدَ ااُدا: ُْْسدك اِههدم   َي رُ ه ؟!ع ِس َ َ ف ار رُ تَ َحوم فقُل سهول: ورُ اِ اِ
َحومع فقددُل  امدُ اَدت َ َ اِد تكُدا فقددُل ايفعدهم ن: سار ال تكُبهدُ إال ْعددم ار اِد

َسد ل ارع §اَِيب  : ااُا ُْْسك اِههم ُث قُل: ااُا هدذا ردُ قَُده عهودَن ُممدَ 
َسد ل ار ردُ لدَِتُ  عدَ اِبودت سال قُتهَدُ ع  فقُل سدهول: فد ار ِد  اَدُ تُهدم وتدك 

كدددَ ااُددددا: ُممددددَ ْددددَ عبددددَ ارع فقددددُل اَِدددديب َسدددد ل ار سإن اددددذُْم و § ِس : إو 
دي اِبودت فَطد و §ااُا : ُممدَ ْدَ عبدَ ار فقدُل اَِديب  : عهده ون ختهد ا ْوََدُ ْس

كددَ مِددك رددَ اُِددُ   ُحط ع ِس دد ََ َب وتددُ وخددذتُ  ْددَنع فقددُل سددهول: سار ال تُحددَِ اُِدد
َِِتَن  َجل سإن اُن عهه ِيَك إال  ايفقبل فكُا فقُل سهول: عهه ون ال يأتوك رَُ 

وَدُ هدم  إِوَ َِ إس ايفكدَاي سقدَ جدُُ رعدهمُع ْس ُع فقُل ايفعهم ن: سبحُن ار اوإ ي
ََ ردَ وسد ل  َ قدَ خد َسدإ   قودِ  َس ي اذِك إم جدُُ وْد  جَدَل ْدَ سدهول ْدَ عمد
َرددده َْ عدددَن ْدددي  هدددَ  ايفعدددهميع فقدددُل سدددهول: هدددذا يدددُ ُممدددَ وسل ردددُ  ركددد  حددد  

ََِ إ   فقددُل اَِدديب  اِكُددُب ُْددَ! فقددُل: فدد ار  : إتددُ َ تقددر§وقَُددوك عهوددَن ون تدد
: فدأجَز   قدُل: ردُ وتدُ ةجودَز ِددك §ع فقدُل اَِدديب إما ال ولدُْلك عهده ْدَُّ وْدَاً 

َز: ْهه قَ وجزتَُع فقدُل وْد  جَدَل: يدُ  قُل: ْهه فُفُلع قُل: رُ وتُ ْ ُعل قُل رلك
َِ إس ايفكَاي سقَ جئت رعهمًُ  َسن رُ ِقوت ساُن قَ عدذب  رُكَ ايفعهمي و وال ت

   ًُْ َسدد ل ار:  §ع قدُل عمدَ ْدَ اوطدُب: فأتودت اَِديب ْدَيَاً  ار عدذا فقهدت يدُ 
؟ قددُل: ْهدده قهددت: وِعددَُ عهدده اْلددق سعددَستُ عهدده اِبُ ددل؟ قددُل: وِعددت تدديب ار حقددًُ 

َجع ي وعدَالَُ؟  عْههع فقهت: عال  تُطَّ اَِتو    ِيََُ إماً ست سيفُ ِكم ار ْوََُ ْس
َسدد ل ار سهدد  تُلدد عددت وعصددوَنع قهددت: وس ِعددت اَددت ُتددَاَُ وتددُ فقددُل: إو  َي ِس

سدددَأ  اِبودددت ستطددد و ْدددَن؟ قدددُل: ْهددده وفأخ تدددك وتدددك تأتودددَن اُِدددُ ؟ قهدددت: الع قدددُل: 
َسد ل ار  َِّ  §فنتك آتوَن سروط ِّو َْنع قُل: فأتوت وُْ ْكَ فقهت َِن امدُ قهدت ِ سََ
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َسد ل ار  َِ عهَّ  ََز حد   §عهَّ وْ  ْكَ امُ  َتد ت سد اُع سزاِ: فُسُمعدك ُْد
 ف ار إتَن ُِهه اْلقع قُل عمَ: فُمهت ِذِك وعمُاًل..
َسدد ل ار  َغ رددَ قضدددو  اِكُددُب قدددُل  َسا ُث احهقددد اع §فهمددُ فددد : ق رددد ا فددُم

َاتع فهمدُ َ يقدم ردَهم وحدَ َجل ساحَ ح  قدُل مِدك ادالِ رد  عف ار رُ قُ  رَهم 
َس ل ار: قُ  فَخل عهه و  سهم  فذاَ  ُ رُ ِقَّ رَ اَُِسع فقُِت و  سهم  : يُ 

ََ ُث ال تكهدم وحددَاً  ردَهم اهمد  حدد  تَحدَ ْددَتكع ستدَع  حُِقددك  وُتدا مِدك؟ اخدد
ََ فهدم يكهدم وحدَاً  عدُ حُِقددَن  فوحهقدكع فقدُ  فخد رددَهم حد  فُدل مِدك: مدَ َْتدَن ِس

َسا َوَ اَِدددُس مِدددك قدددُر ا فَحددد سجُدددل ُْضدددهم ِهدددق ُْضدددُ حددد  ادددُِ  عفحهقدددَن فهمدددُ 
َجع إس.ُْضهم يقُل ُْضُ غمُ َجَُن وتزل ار عهوَن:  عايفَيَ  ..ُث  ََدُ }س  ر إلتَّدُ فَدَُحح

ُحَمَُدَنو َعَهوحدَك  (1) ََِك فَدُحًحُ رُّبلوًَُ ََ َسيودُلمَّ تل دَ َمتبلدَك َسَردُ تَدَأخَّ َ  رل ََّ ََ ََِك اِهََّنو َردُ تَدَقد ُح ل ِّوَد
َُقلوًمُ  ََا ًُ رُّعح َلَيَك لل ًَا َعزليًزا (2)َسيَدهح فقُل عمَ: وس فُح هد   ع(1){َسيََصوَََ  اِهََّنو َتصح

َسد ل ار فمدُ َِدُ ؟ فدأتزل ار  َسد ل ار؟ قدُل: تُدم فقدُل اِصدحُْ : هَوئدُ ِدك يدُ  يدُ 
َحرلَليَ }: ¸  .(2){هوَ  اَّذلي وَتَزَل اِعَّكلوَََ   ل قدوهو بل اِحمو

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار..
 الخطبة الثينية  

َة اِدَع ة ِدَيَ تبي  ون  اِ ُح ايفذاَ  ه  لدهح اْلَيب ود  إم اتعدُت ُْدََ ِالد
َاً ¸ار  خل اَُِس   ِيَ ار وف اجُع فهذا ْسَُ ار فُحُ ربوَُ وي:  دُه جهودًُع  ع ِس

                                 
 .[3ع 1]اِ ُح:  (1)
 .[4]اِ ُح :  (2)
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َرَ ون  ددز   َعو   ددا عهدده ايفدد َاً رددَ اهرددَ  اِك تودد  وس اِكدد س ددذا عَددَرُ يق ددََ ار وردد
 ْأن تقَيَ ار ه  اوس ُْوََن!!

ََدد ان( اِددد   َسدد ل ار  ٪ْددُيع اِصددحُْ  س  )ْوُدد  اِ ع تبددي  ون   §فوهددُ 
ََ!! عال ِاعو  إس ار  سجمُهَ   سبول ار تُُس.. فُر تُُس رُك ل حب ظَن ستص

ُت  َاب ساِ دددد  ساِصددددُْ  َة ساِقصدددد  عهدددده وت ددددَن   حُِدددد  االَددددط ِ ددددت اِعدددد  ِس
َرَي سحَهمع ْل يوبُهم سيَزل عهوهم اِعكوَ   ساِطمأتوَد  ساالُْالُات ال يرت  ار ايف

 ساَِصَ ساِ ُح ح  ِ  اُن  ُهَو اْلُل غَس مِك..
اااي اوخاااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
َُ  أ َة إس اودددس ساِ دددُح ساَِصدددَ ساُِمكدددي   اتبددد َت اِعددد  سوْدددُ

سحدددبهم ساِدددَفَُ عدددَهمع سون  اودددزي ساُِدددَُ ساِدددذل   االتُقدددُال  ¢ردددَها اِصدددحُْ  
َيقُهم  عرَهم  .(1)٪ساِبَُ عَ رَهجهم س 

َسايدد  عَددَن ¬ رُِددكساتُددَز اإلرددُ   َسافر اِددذيَ يبُضدد ن  -ع    ُْك ددس اِدد
دَن تُدُس:  ُلدوَظ }اِصحُْ ع قُل: ه م يُوظ  مع سرَ غُص اِصحُْ  فه  ادُفَ ِقِ  ِلَو

 ََ  .(2). سسافقَن  ُل   رَ اُِهمُُ عهه مِك{ للمو اِحكو َُّ
دَن  سردَ  َود َن َستل }اُِد  ساِعدََ اِك تودد    قِ  رل َح َلَجددُلع رُّ ََددُتع َسَِد حاَل  رل َح ُع رُّ  {َعدُ

َهمع سيددَفع اِددبالُ  َرَي ايف حددَيَ ْددي و هدد َي  ْ جددِ  اِصددُْلي ايفدد ون ار ِ ددظ اِبكدد
 عَ اَُِس ْعببهم سَ    م.

                                 
 .(091ال)ت عس اِعَُي  (1)
 (.0/362)ت عس اَْ اوس (2)
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َسدددد ل   َة اُِظومدددد    ون ار تُددددُس سددددوُز هددددذا اِ سهددددذا اِددددَيَ  §ُث  اِبكددددُ
ََ عهه سُلَ رهل وهدل اهَ :  ََ سيَص َحَسدَل ََ }سيظه دَ  اَّدذلي َو َل هو َََ َسِليد سود ََِنو ُْل حود

ا ًَ و ددهل َْ ِهَّددَنل  َل اوهِّددَنل سََاَ دده ُْل ي َِّ ددَََو َعهَدده اِدد َددقِّ ِلووظحهل  عفُُُِقبدد  ساُِهبدد   ددذا اِددَيَ ع(1){اْلح
 .(2)سار ُْهَ عهه مِك جل  ْأتَن عسهتبُعَن رَ ايفُقي

اااي اوخاااو    
َ
ه
ُّ
 
َ
َة اُِظومددد  اِدددد تدودددَحُم أ َقددد  حددد ل تهدددك اِعددد  َات رُ   تهدددك ْدددذ

َرَي  َايُهتُ   ال زرُن سركُنع َ تُكهم إال عَ وجزاُ يعسة رَهُ كَ ُِه َن  عايف ِس
 يك َّ رَ اِقالِة رُ وحُِ َُُِْق.

َيَ اُُِرهي ْكُُْك  .§سسَ  تبوك  عفُِههم اجُهَُ رَ ايفَُْ

 
  

                                 
 [.28اِ ُح: ] (1)
َاجع اِعُْق . (2) َاجع ايف  ِهمزيَ 
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 حاجتنا للسكينة

 اْلمَ ر:
ي اوخاو   

َ
ه
ُّ
 
َ
دُُ ِاخدل اَِ د س  أ َاام رع خض م هدذَ اِضَ  َجهدُع سردع تد سخُ

َُ ون يعَُل  َايُت اِكُدُب ساِعدَ  ع ِوخ دإ ِوعبُُ اْلوُة ايفُِي   سايفَُ ي ع  َُ ايف ُ
و قََ  رُ ان إتُُجهُ سيُظمع ِس ُص   ت عَن سيِز يُُتوَن رَ اِضُ  اَِ عَّ سايفَُ يع ِس

َهُ..  اهرَ  حق قَ
َرَي ال َيهكهددُ  وي وحددَع سال اِعددكوَ  ساِطمأتوَدد  تُمدد ع رددَ ار عظومدد  ِهمدد

َهُع اِعكوَ  سسدوه ع ْدل عمدِ  ردَ وعمدَة اِوبدُت  :يكَُ  ُ إال رَ جَ  ُ سعُيش آاُ
ََةل } خل تدحَوُ َس ل ااح َُّ ََوُةل اِ ْلتل  ل اْلح ِحَق حلل اِوَُّ ََ آَرَو ا ُْل  .(1){يدووَبِّتو اِهََّنو اَّذلي

َرَ ايفُدددََْ ِهكُدددُب ساِعدددَ  رَ حدددً  ردددَ ار اِعدددكوَ  ساِوبدددُت يُحهددده  مدددُ ايفددد
َ  اِقَ  َ ِ اْدَ اِقدوم عدَ ْدوخَن آتُُسع قُ َ  مِك.. يُح ََ يَ ن ايفالز  ُِالستَن ستَْ

ْدددوخ اإلسدددال  اْدددَ توموددد  فوقددد ل: سادددُن ْدددوخ اإلسدددال  اْدددَ توموددد  إما اْدددَُت عهودددَن 
َو آيُت اِعكوَ   .(2)اهرَ  ق

                                 
َاهوم :  (1)  .[20]اْ
ََ اِعُِكي  (2)  (.572/ 2)رَا

o  p 
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ََُْن اِكخصو  ردع ¬سهذا رَ فقهَن ِهكُُب ساِعَ   ع ُث يذاَ اَْ اِقوم جت
َاب اِقها  ُ ه َاُة هذَ اايُت عََ اَط َْت وتُ ويضُ ق ذَ اايُت فوق ل: س قَ ج

َويت  ُ تأاساً  َِ عهوَنع ف  .  سك تَن س مأتوََُن عظومًُ  ي
 إ ُ ْلُج ع عظوم  َُِ مَ   اِزرَ ون تََُْ رول هذَ اايُت ستقإ رُهُ:

َة  روهحكلدددَنل َون يَدددأحتلَوكومو َسقَدددَُل َ ودددمح تلبلدددودُّهومح إلنَّ آيَدددَ  } :۲  آيددد  اِبقددد
هوَنو اِحَمآلللَك و إلنَّ  ْو تو فلوَنل َسكلوََ ع رَِّ ََِّّكومح َسَْقلوَّ ع  َُِّّ تَدَََ  آلو رو َسه َسآلو َهَُوسَن َُتحمل  اَُُِّ

َليَ  َحرل ددمح إلن اوَددُوم رُّدد ددمح } ع(1){ ل َمِلدَك ايَددً  َّكو َن قوددل: رَُددَُ فودد {فلوددَنل َسددكلوََ ع رِّدَ ََِّّكو
 سقَُع سجالِ .

 وي: سقَُ. {فلوَنل َسكلوََ ع } :فَُ قُُِة
  َ َْوع:  َف ن رَ  {فلوَنل َسكلوََ ع رَِّ ََِّّكومح }سقُل عطُُ:  عسقُل اِ قُل: رُ يُ
 .(2)آيُت ار فوعكَ ن إِوَن

ْدَُّ ردَ  {اَِّدُْو تو }س :  ت عس هذَ ااي  :¬ قُل اِكوخ اَْ عوومي
َُ يوكددبَن اِ  –صددََس ع يَددزل س يصددطحب تَن رُهددمع سفوددَن اِعددكوَ  اوكددا وس رددَ اُِدد

" سلدَُ سقدُلسهذا رَ آيدُت ار " –يُين وتَن اُِكَُّ اِذي يوعكَهم سيطمئَ ن إِوَن 

                                 
َة:  (1)  .[248]اِبق
 (.660/ 1) رَ ت عس اَْ اوس (2)
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يصطحب تَن   غزساهتم فوَن اِعكوَ  رَ ار سبحُتَن س تُُس:  -وي اُُِْ ت  -رُهم 
َهم" َحت لَس َوسا هذا اُُِْ ت سكَت قه  مع ساتك  .(1)و م إما 

َة ِدد  تظددَ وحددَ ايفكددَاي إس رددُ ُتددت قَرددَن  § ر قددٍإ ِهَدديب س  يدد   ا جدد
َوَ اَِيب   .¢سلُحبَن وُْ ْكَ  §ِ

َجد  اِكدَيَة ايفكدق ع  :¬قُل اِكوخ اَْ سدَُي  فهمدُ   تهدك اْلُِد  اْل
 ََ ددُع فدأتزل ار عهوهمددُ رددَ تصدد حدي اتُكددَ اهعددَاُ رددَ ادل جُتددا يطهب  مددُ ِوقُهِ 

 رُ ال  طَ عهه اِبُل.
ُحل } §اَِددديب  {إلمح يَدقوددد لو } ال } :و، ْكدددَ يفدددُ حدددزن ساْدددَُ قهقدددَن {ْلدددَنل  ِلَصددد

َََُُ ََ ستأيودََ.  ع{َُتحَزنح إلنَّ اِهَََّن َر وي: اِوبدُت  {فَدأَتزَل اِهَّدَنو َسدكلوََََُنو َعَهوحدَنل }ُْ تدَن ستصد
َاِع س ذا يفُ قهق لُحبَن سدكَ َن سقدُل إلنَّ  اَل َُتحدَزنح } :ساِطمأتوَ ع ساِعك ن ايفوبت ِه 

َََُُ َُ  ل } (2){اِهََّنَ َر ِو ل إلمح  َ اادحََديح ََ َاَ َوساح اَُول َََجَنو اَّذلي َح َتَصَََو اِه َنو إلمح َوخح إلالَّ تََصوَوسَو فَدَق
َو  ََ َََُدُ فَدأَتَزَل اِه دَنو َسدكلوََََُنو َعَهوحدَنل َسوَيَّد بلَنل اَل َُتحدَزنح إلنَّ اِه دََن َر َل إلمح يَدقود لو ِلَصدُحل َُُ ََّح اِح وَود ٍِ  ِبل

ُوهحَوُ َساِه َنو َعزليدزع َحكلدومع  َهه سََاهلَم و اِه َنل هلََّ اِح ََ َاَ َوساح اِعُّ ح ََُل َاهلَمَ  اَّذلي  ع(3){تَدََسحَهُ َسَج
َسدددد ل ار  َِس اِددددد  §س  اْلَيبودددد  يُظددددم اوطددددا عهدددده لددددحُْ   رددددَ تهددددك اِكدددد

َهددُ هضددمع ْلقدد قهمع س  هددذا ايف قددإ اِكددَيَ تَددزل اِعددك وَ  إم يقدد ل ار تُددُس:  ُه

                                 
 (.201/ 3)ت عس اَْ عوومي  (1)
 (.330/ 1)ت عس اِعَُي  (2)
 .[47]اُِْ  : (3)
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َودد ِو } ِوسا إلَيَُتددًُ رَّددَع إلَيَددُ للمح َسِلهَّددَنل جو َِا َلَي ِلوَدددزح رل َح دد ددكلوَََ   ل قدوهودد بل اِحمو ددَ  اَّددذلي وَتددَزَل اِعَّ هو
ََح ل سََاَُن اِهََّنو َعهلومًُ َحكلومًُ    .(1){اِعََّمَُساتل َساهح

َرَي ْدددنتزال  ددد  تُدددُس عدددَ رَ ُدددَن  :¬يقددد ل اِكدددوخ اْدددَ سدددَُي  عهددده ايفددد
اِعددددكوَ    قهدددد  مع سهددددَّ اِعددددك ن ساِطمأتوَدددد ع ساِوبددددُت عَددددَ تددددزسل ا ددددَ ايفقهقدددد ع 
ساهرَ  اِصُب ع اِد تك ل اِقهد بع ستدزعا اهِبدُبع ستضدُإ اَِ د سع فمدَ تُمد  
َْ  عهده قهبدَنع سيَدزل عهودَن اِعدكوَ ع ِوُهقده  ار عهه عبََ   هدذَ اْلدُل ون يوبُدَن سيد

ْقهددا اُْددت ست ددس رطمئَدد ع فوعددَُُ ْددذِك إلقُردد  ورددَ ار   هددذَ  هددذَ ايفكددقُت
اِ ْذِك إَيُتَنع سيُم إيقُتَنع فُِصحُْ   َسد ل  ٪اْلُلع فوِز ََ ْدي  ََ ردُ جد يفُ ج

َهددُ و ددُ غضَُدد  عهددوهمع سحدد  رددَ  §ار  َِس اِددد  ُه سايفكددَايع رددَ تهددك اِكدد
َهمع ستهك ال تكُِ تص  عهوهُ اَِ د سع فهمدُ لد سا ع هوهدُ سس َد ا وت عدهم  دُع وقَا

اِسا ْذِك إَيُتًُ  َن:  اِز َو ِو اِعََّمَُساتل َساهَح ل }رع إَيُ م. سقِ  وي: هوُهُ  {َسِلهََّنل جو
كَدَن  ََع فدال يظدَ ايفكدَا ن ون ار ال يَصدَ ِيَدَن ستبودَنع ِس   رهكَنع سُتدت تدََْس سقهد

ددد  ْدددي اَِدددُس   اهيدددُ  ع ستدددأخس تصدددَ تُدددُس عهدددوم حكدددومع فُقُضدددَّ حكمُدددَن ايفَاِس
َرَي إس سقت آخَ  .(2)ايف

                                 
 .[ 4] اِ ُح: (1)
 (.091/ 1)ت عس اِعَُي  (2)
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ََدد ان إم يقدد ل ار تُددُس ددََّ اِهَّددَنو } :س  اْلَيبودد  ويضددًُ تكدد ن ْوُدد  اِ َل َح ََ ََِقدد
ددكلوَََ  َعهَددوحهلمح  َُهلددَم َرددُ  ل قدوهودد  للمح فَددأَتَزَل اِعَّ ددَجََةل فَد ُو تَددَك َُتحددَت اِكَّ َلَي إلمح يدوَبُيل رل َح دد َل اِحمو َعدد

َليبًُ َسوَاََُْدهومح فدَ   . (1){ُححًُ َق
َسد ل  َرَي إم يبدُيُ ن اِ َََُ عَ ايفد َ َُنع ْ تهدك  §فوخ  تُُس ْ ضهَن س

َةع ساددُن سددبا هددذَ  ايفبُيُدد  اِددد ْوضددت سجدد ههمع سااُعددب ا  ددُ سددُُِة اِددَتوُ سااخدد
َسدددد ل ار  ََدددد ان" ون  ددددي ايفكددددَاي يدددد    §اِبوُدددد  "ْوُدددد  اِ يفددددُ ِاَ اِكددددال  ْوَددددَن ْس

َاً اْلَيبودد    ْددأن جم  هددذا اِبوددتع رُظمددًُ  وئددَنع سوتددَن َ  ددد ِقُددُل وحددَع سإ ددُ جددُُ زالدد
َس ل ار  عومُن َْ ع ُن يفك    مِكع فجُُ خ  غس لُِ ع ون  §َِنع فبُ  

َسدد ل ار  َرَيع ساددُت ا مدد اً  §عومددُن قُهددَن ايفكددَا نع فجمددع  رددَ  رددَ رُددَن رددَ ايفدد
َة عهدده قُددُل ايفكددَاي َسا حدد  َي تدد اع وِددإ سمخعددمُل ع فبددُيَُ  ُتددت ْددج ع سون ال ي دد

َرَي   تهك اْلُلع اِد هدَّ ردَ واد  اِطُعدُت سوجدل  َََّ عَ ايف فأخ  تُُس وتَن 
َْددُت َُهلددَم َرددُ  ل قدوهودد  للمح } عاِق ددكلوَََ  َعهَددوحهلمح }رددَ اإلَيددُنع  {فَد َاً  {فَددأَتزَل اِعَّ  ددم  ْددك

َِس اِدد عهه رُ   قه  مع زاِهم هََع سعهم رُ   قه  م رَ ا دَز رد َ تهدك اِكد
َنع فدددأتزل عهدددوهم اِعدددكوَ  توبدددُهمع ستطمدددئَ  دددُ قهددد  مع  َسدددِ  َ هُ ايفكدددَا ن عهددده  ْددد

َليًبُ} ََ سَ  وهل اْلَيبو ع فُخُص ا خبو   {َسوَاََُْدهومح فَدُحًحُ َق سه : فُح خو ع َ ِض
 ًُ َاً  سغَُلمهُع جزا ك ََُتَن.  مع ْس  عهه رُ فُهَ  رَ  ُع  ار تُُس ساِقوُ  ة

                                 
 .[18] اِ ُح: (1)
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ََ َاَ دَوسا  ل }س  اْلَيبو  ويضًُ تَزل اِعكوَ  سيقد ل ار تُدُس:  َُدَل اَّدذلي إلمح َج
َلَي َسوَِحدد رل َح دد هلوَّدد ل فَدأَتَزَل اِهَّددَنو َسددكلوََََُنو َعهَدده ََسود ِلَنل َسَعهَدده اِحمو َُهل وَّددَ  ا ح وَّددَ   َل مل َزَرهومح  قدوهود  للمو اْلَح

ٍُ َعهلومًُ َاهلَمَ  اُِدَّقحَ َ سََاُتو ا َوحَ  ََّْح َهَهُ سََاَُن اِهََّنو ْلكولِّ  َُ َسَوهح   .(1){قَّ  ل
َحرلَليَ } حود  َ ِمههدم اُِضدا  {َفأَتزَل اِهََّنو َسكلوََََُنو َعَهه ََسو ِلَنل َسَعَهه اِحمو

َِس اِدد فوهدُ  عهه رقُْهد  ايفكدَاي ةدُ قدُْه هم ْدَنع ْدل لد سا ْلكدم ارع ساُِزرد ا اِكد
َرُت ار  ِس  اُتت رُ اُتتع َس يبُِ ا ْق ل اِقُلهيع سال ِ   اِاللمي. تُظوم ح

" سحق قهُع وِزرهم اِقودُ   دُع ال إَِن إال ارسهَّ " {َسوَِحَزَرهومح َاهلَمَ  اُِدَّقحَ َ} 
َدددُ}فُُِزر هدددُ سقدددُر ا  دددُع  اِدددذيَ  {وهههدددُ}ادددُت ا   {س}ردددَ غدددسهم  {سََادددُتو ا َوَحدددقَّ  ل

ددلِّ }عَددَهم س  قهدد  م رددَ اوددسع س ددذا قددُل: اسددُأهه هُ يفددُ يُهددم ار  سََاددَُن اِهَّددَنو ْلكو
ٍُ َعهلوًمُ  .(2){ََّْح

تعدددأل ار تُدددُس ون يَدددزل عهوَدددُ اِعدددكوَ  ساِطمأتوَددد  ساهردددَ ساإلَيدددُن سيصدددهح 
 وح اَُِ سوح ال ايفعهمي.

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر:

                                 
 .[26]اِ ُح: (1)
 .سرُ َُْهُ (049/ 1)ت عس اِعَُي  (2)
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اااااي اوخاااااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
وَ   ُههدددددُ ار   اِقهددددد ب سقدددددت اِقالقدددددل وس اِ دددددَز وس اِعدددددك أ

َجهدددُع فُوبدددت ستعددكَ ستطمدددئَع سهددَّ ردددَ تُدددم ار  َاب ِاخدددل اِددَ س وس خُ االَددط
 اُِظوم  عهه اُِبُِ.
َْدَنع فعدَُ إِدوهم  §يفُ فدُح اَِديب     §ركد ع ْسدع ون هد ازن اجُمُد ا ْل

فكُت ا اادين عكدَ وِ دُع ولحَُْن اِذيَ فُح ا رك ع س َ وسهم رَ اِطهقُُ وهل رك ع 
هتمع سقددُل ُْضددهم: ِددَ تُهددا  َُْدد  آالوع فأعجددا ُْددر ايفعددهمي ْكودد سايفكددَا ن و

 اِو   رَ قه .
فهمددُ اُِقدد ا هددم سهدد ازنع  هدد ا عهدده ايفعددهمي  هدد  ساحددَةع فددُ زر ا ال يهدد ي 

َسدد ل ار  َجددلع ابُدد ا رُددَنع سجُهدد ا  §وحددَ عهدده وحددَع َس يبددق رددع  إال مدد  رُلدد  
وتددُ اَِدديب ال "ع يددَار ُْهُددَن مدد  ايفكددَاي سيقدد ل: §ايفكددَايع سجُددل اَِدديب  يقددُته ن

 اذبع وتُ اَْ عبَ ايفطها".
َوَع وردددَ اُِبدددُس ْدددَ عبدددَ ايفطهدددا ون يَدددُِي    َوَ ردددَ ايفعدددهمي ردددُ  سيفدددُ 
َةع يدُ وهدل  َفودع اِصد تع فَدُِاهم: يدُ ولدحُب اِعدم قو  ايفعدهميع سادُن  اهتصَُ ْس

َة. َة اِبق  س 
َجل ساحَع فُجُهَسا ردع ايفكدَايع فهدز  ار فهمُ ْس ُ ا ل تَنع عط  ا عط   

َهم ستعُلهم سور ا م.  ايفكَايع هزَي  َْوُ ع ساسُِ  ا عهه رُعك
َن تُُس  ٍ }سمِك قِ  ََ َاولدسٍَة َسيَدد حَ  حوََدديح َح َتَصََاومو اِهَّدَنو  ل َردَ ا ل سهد  اسدم  {ََِق

 اِطُلإ.ِهمكُن اِذي اُتت فوَن اِ قُ  ْي رك  س 
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وحًئُ} َْ َل َعَحكومح  ُح ََتوكومح فَدَهمح تدو َام ْوئًُ  {إلمح َوعحَجَبُحكومح َاودح سال   ع قهوالً وي: َ ت 
دددَُقتح َعهَدددوحكومو اهَح و } عاودددساً  ََ َدددُ }ةدددُ ولدددُْكم ردددَ ا دددم ساُِدددم حدددي ا دددزرُم  {َس ةل
َحبهُ سسُُهُع  {ََحوَبتح  ََ }وي: عهه  َلي ْل َح  .(1)رَهزريوي:  {ُثوَّ َسَّوحُومح رو

ََّح تَدََسحَهدددُ } اً  َودددِ  َلَي َسوَتدددَزَل جو رل َح ددد ددد ِلَنل َسَعهَددده اِحمو ُثوَّ وَتدددزَل اِهَّدددَنو َسدددكلوََََُنو َعهَددده ََسو
 ََ َلي ََ َاَ َوساح َسَمِلَك َجَزاُ اِحَكُفل   .(2){َسعذََّب اَّذلي

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َ  ْددوخ  أ اُِدد ة ُْمدد   اِه ددظ ال خبصدد ال اِعددباع سرددَ هَددُ وِ

َهُ  ددددُ يزيددددَ اإلَيددددُنع سيقدددد  ي  عون هَايدددد  هددددذَ اايددددُت ¬سددددال  اإل ستالسهتددددُ ستددددَْ
َهُ  فكدُن مِدك ُْعودًُ  عاُِ ال عهده ار سحدََع سيوبدت اِدَ س عهده اْلدق ُِالسهتدُ ستدَْ

ح  تَُ دزل اِعدكوَ  ساِطمأتوَد  عهده اُِبدَع سهدذا هد  سدَ ادال  اْدَ اِقدوم عدَ ْدوخَن 
َن: ساُن ْوخ اإلسال  اَْ توم ۹ َو آيُت اِعكوَ سقِ   .و  إما اَُْت عهوَن اهرَ  ق

ع وس   ر اقددإ اِكدددبهُت  َو آيددُت اِعددكوَ    ر اقددإ اودد و ساِ ددَز فمددَ قدد
َجدُُ ون يوبدت  َههُ  ساِ  ع وس عََ ا م ساْلزنع وس عََ اَُْاِ سس اس اِكوطُنع يق

َرَي فال حََ عهوَنع سَوجَّ ون يك ن َِن مِكع ا مُ اُن ار قهبَن ةُ ابت َْن قه ب ايف
َاُة  كدَ عهده وال يَعدا اسدُحبُب قد ِكوخ اإلسال  اْدَ تومود  ستهمودذَ اْدَ اِقدومع ِس

َيُ ع سال يُخدددذَ عبدددُِة تكدددبَن عبدددُِة اهمادددَُ  عس دددذَ اِكو وددد ع هدددذَ اايدددُت إس اِكددد
َعو  اِوُُْ    اِكُُب ساِعَ   .(3)ساهِعو  اِك

                                 
 (.1/332)ت عس اِعَُي  (1)
 [. 26]اُِْ  :  (2)
َال سج اب. اإلسال (3)  https:/ / islamqa.info/ ar/ 141318   س
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 ممارسة عبادة الشكر اليومية

 إن   اْلمَ ر...
تُدد اس عهوَددُ حبمددَ ار.. سقددَ ولددوا وقدد ا ع ْددُو و ساِقهددق ساِقُددُلع تلَُددمع  تلَُددمع 

ا رَ ال ركُن سإخ انع َُِ ال  دَسن ِقمد  اُِدوش إال ُُْدا سعَدُُع  ًَ َغ َزا ع تأتوَُ  سو
َةُ رُت ا رَ ا َ  ساإلقاللع سإن َ يكَ فُِقُُل ستعه  اِضُّالل.  س

َز   فُْلمددَ ر عهددده تُمددد  اُِ حوددَ ساْلمدددَ ر عهددده تُمدد  اهردددَ ساإلَيدددُن ساِددد
 ساِصح .

َسدددد  عبددددُِة اْلمددددَ س  َي  عددددَ ون :  ُ اوددددساً رددددُ يُحددددَِ عهمددددُُ اَُِمودددد  اِبكدددد
اِكدددددكَ ر   اْلودددددُة اِو روددددد  ِدددددَن تدددددأاس عجودددددا يبُددددد   مأتوَددددد  سسدددددُُِة سسدددددكوَ  

ساْلقوقدد  ون  اِكُددُب ساِعددَ  سددبقُهم   مِددكع ْددل اهرددَ وعددم سوِشددل رددَ  ع(1)ست فوقددًُ 
َح َاَ دَحمتوح إلنَّ َعدَذا،ل }ع فُر تُُس يقد ل: هذا تَّكومح َسَِدئل ََ َكَحمتوح َهَزلي َْ َح  َسإلمح تََأمََّن ََُّكومح َِئل

َع  َلي  .(2){ََِك

                                 
َاَ "ق ة اِككَ" ل عبَ اَِالم اِكحول. (1)  َاجع   مِك: وس

َاهوم:  (2)  .[0]إْ

o  p 
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َيَ  فُِككَ يزيَ اِدَُم.. امدُ ون اِك دَ يدذهبهُع هكدذا اُتدت تصد ال ايف عد
َِ  اَِالِ ... إ ُ عُر .. إن اِزيُِة   ادل ْدَُّ..    اِصدح ...   ايفدُل.. إ ُ ل

َفُ ..   ال َُّْ.    ا َُ..   اَِصَ..   اُِز ساِ
 :¬قُل اَْ اِقوم 

َن سدددبحُتَن اِكدددكَ ُْإلَيدددُن سوخددد  وتدددَن ال غدددَ  ِدددَن   عدددذاب خهقدددَن إن  "قددد
َسا سآرَ ا َْن فقدُل:  د}ْك َْ دَكَحمتوح َسآَرَحدُومح سََادَُن اِهَّدَنو  َْ َُدَذاْلكومح إلنح  َُدلو اِهَّدَنو ْل ُالًَا َردُ يَد ح

 ..(1){َعهلوًمُ
: سعهق سبحُتَن ايفزيَ ُِْكدكَع سايفزيدَ رَدَن ال  ُيد  ِدَن امدُ ¬إس ون قُل  

 "ََ  ال  ُي  ِكك
َع } َلي َح َاَ َحمتوح إلنَّ َعَذا،ل ََِك تَّكومح َسَِئل ََ َكَحمتوح َهَزلي َْ َح   (3()2){َسإلمح تََأمََّن ََُّكومح َِئل

 .¬اتُهه االرَن 
َآن تزيددَ عهدده اومعددي آيدد ع سيك ددَّ ون ار اوددسةع هددَّ آيددُت ا ِكددكَ   اِقدد

َيَع فَ ح  َح َ َهحََُ َرَع }: éتُُس سلإ اُِظمُُ رَ خهقَن ْأ م رَ اِكُا موَِّيََّ  َر
َْكو ًَا ا  ًَ  .(4){تو ٍح إلتََّنو َاَُن َعبح

                                 
 .[140]اَِعُُ:  (1)
َاهوم:  (2)  .[0]إْ
َيَ )ال (3) َيَ سمخسة اِكُا  .سرُ َُْهُ (98عَة اِصُْ
َاُ:  (4)  .[3]اإلس
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َاهوم  َُقل }: éسإْ ٍِ روعح ََا َو إلَس لل ا ََ َو َسَه ََُبُ ُوملَنل اجح َتدح ُالًَا هل  .(1){ومٍ َْ
ددَن:  éسوسلدده ار ر سدده  ددَطَ وحُوَك َعهَدده اَِّددُسل }ْقِ  قَددَُل يَددُ رو َسدده إلوِّ الح

 ََ َلي ََ اِكَُّال َح رل َلَسُاَل ل َسْلَكاَلرلَّ َفخوذح َرُ آتَدوحُوَك سَاو  . (2){ْل
َ ~ادددُن يقددد   ردددَ اِهودددل حددد  تُ طدددَ قدددَرَُ قُِدددت َعُللَكدددَ   §سُممدددَ  َل :

ددََعو َهددَذا يَددُ ََسودد   ؟ قَددَُل: َتصح ََ َح َمتحبلددَك َسَرددُ تَددَأخَّ دد َ  رل ََّ َح َغَ ددََ اِهَّددَنو َِددَك َرددُ تَدَقدد َل اِهَّددَنلع َسقَدد
َْكو ًَا» ا  ًَ اُّ َونح َواو َن َعبح  .(3)«وََفالَ ووحل

 أ هي اوب ال بيء   
 تكون ممارسة عبادة الشكر اليومية مبا يلي:

مجاعات  أواًل: احملافظة على الفرائض وخصوصًا الصلوات املكتوبة
 يف املساجد:

َات  َ  ايفُُلَّ سايفَكد َالر ساِ اجبُت سعَ  اإلخالل  ُ ست ا ُفظ  عهه اِ 
َهُع سهذا اهرَ رَ وسجا اهرَ    ا ُفظ  عهده اِدَُم.. اْدَو َْ عدك ُث ردَ  سإتكُ

َلزح }: ۲تُ ل  ًََ  روطحَمئلًَّ  يَأحتلوَهُ  َحيًَ  َاَُتتح آرل َََب اِهََّنو َرَواًل قَد ََ ا َس ًَ قدوَهُ َََغ
َددددُ َاددددُتو ا  َدددد حول ةل ُومل اِهَّددددَنل َفَأَماقَدَهددددُ اِهَّددددَنو ِلبَددددَُس ا حودددد َل َساوح ددددلِّ َرَكددددٍُن َفَكَ ددددََتح ْلددددأَتدح َح او دددد رل

ُو نَ  ََد  .(4){َيصح

                                 
 .[121]اَِحل:  (1)
 .[144َاو: ]اهع (2)
َي )ُ ق عهوَنر (3)  (.2827(ع سرعهم)4830؛ اِبخُ
 .[112]اَِحل: (4)
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 ثانيًا: أذكار الصباح واملساء، وأدبار الصلوات، وأذكار النوم:
َرَي ساِد رَهدُ اُِعدبوح حبمدَ ارع امدُ جدُُ   حدَي  جوَ يح   ِل و  ايفد َل َليَدَ  ْلَحدتل اْلَدُ

~ َّ َلَهُع ُثوَّ  §ع َونَّ اَِّيبل دجل َي َلهَّه اِصُّبحَحع َسهلََّ  ل َرعح ًََة حل َلَهُ ْوكح َح علَح ََ رل َخََ
دددََّ َجُِلَعددد عع فَدَقدددَُل:  دددَحهع َسهل َح ََ َونح َو ددد ُح ُودددكل »َََجدددَع َْد ََقدح َدددُلل اَّددددل فَُ َردددُ زلِحدددتل َعهَددده اْلح

َهُ؟ ُّ « َعَهودح ع قََُل اَِّيبل َُمح : تَد َِ َرََّاٍتع : »§قََُِتح ََْع َاهلَمٍُتع َااَل َح ََ ل َو ُح َح قدوهحتو َْد ََِق
دَنل  دُ تَد حعل ََ َِ َخهحقلدَنل َسَل ََ َلع َعد َل د َمح : سودبحَحَُن ارل َسحبل ََّ هو َُ قدوهحتل روَحذو اِحوَدد ح ل َِدَ َزتَدُدح َِ ح سوزلَتتح ةل

َِ َاهل  ا ََ َنل َسرل ْل  . (1)«َمُتلَنل َسزلتََ  َعَح
ََيدحدددَََة  َح َو،ل هو َح قَدددَُل: »قَدددَُل:  §: َونَّ ََسوددد َل اِهَّدددَنل ¢سرَهدددُ ردددُ جدددُُ َعددد َرددد

َل  وحددددَل َزَْدددد َوع َسإلنح َاُتَددددتح رل ُلَددددَ  َرددددٍََّةع حوطَّددددتح َخطَُيَددددُ َلع  ل يَددددد حٍ  رل َل دددد َمح ددددبحَحَُن اِهَّددددَنل َسحبل سو
َل   .(2)«اَِبحح

َل اِهَّدَنل  َح َعبح َسي َع َل َغَّدٍُ   سرَهُ اذِك رُ  ع قَدَُل: §ع َونَّ ََسود َل اِهَّدَنل ¢ْحد
َليَك َِددَكع » دد َْ َ ع اَل  ََ دد َحددَك َسحح ُحَمددٍ  َفمل َح تل دد ددَبَح ،ل رل ددمَّ َرددُ َولح ددبلحو اِهَّهو ددَي يوصح َح قَددَُل حل َردد

يَ  وحَل َمِلَك حل َح قََُل رل ََ يَد حرلَنلع َسَر ْوكح  ََِّ َح َو ع فَدَق َو َوع َسََِك اِكُّكح مح َح  فَدَهَك اْلَح َّ فَدَق َيوحعل
َهُلَنل  ََ َِودح ْوكح  ََِّ  . (3)«َو

 ثالثًا: الصدقة اليومية ولو بشكل يسري:

                                 
 (.2026هم)رع لحوح (1)
َي)رُ ق عهوَن (2)   (.2692(ع سرعهم)6475؛ اِبخُ
َجَن وْ  ِاِس )إسََُِ َُوإ(3) (ع 5703؛   سَََ عبَار َْ عَبع  سه  َُوإع وخ

ُ.9057ساَِعُلَّ)  (ع سغِس
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ََيدحددَََة  َساَ وَْدد  هو َّ ¢ساهلددل   مِددك رددُ  َح يَددد حٍ  »قَددَُل:  §ع َونَّ اَِّدديبل دد َرددُ رل
َُ: اِهَّهومَّ  ِو َو ع فَدوَدقو لو َوَح ِو فلوَنلع إلالَّ َرَهَكُنل يَدَحزلاَلنل ُلَبُ بلحو اِ َوعح ل روَح لًقُ َخَهً ُع َسيَدقو لو  يوصح

ًكُ تَدَهً ُ : اِهَّهومَّ َوعح ل  وحعل  .(1)«ااَخَو
 رابعًا: صالة الضحى:

َح َو،ل َمٍَّ  ِّ ¢َعدد َل اَِّددديبل َح »ع وَتَّدددَنو قَددَُل: §ع َعددد ددد ددداَلَره رل دددلِّ سو دددبلحو َعهَددده او يوصح
َق عع سَاودلُّ  ََ بلوَحٍ  َل َق عع َفكولُّ َتعح ََ َلاومح َل َق عع سَاودلُّ  َوَح ََ هلوهَدٍ  َلد َق عع سَاودلُّ تَدهح ََ ٍة َلد ََ ود َُتحمل

َح َمِلددَك  دد َق عع َس وحددزل و رل ََ َل َلدد َحَكدد َل اِحمو ددَّع َعدد َق عع َستَدهح ََ َوسول َلدد ُح ددَع ْلددُِحَم َق عع َسوَرح ََ بلددسٍَة َلدد َتكح
ََ اِضَُّحه ُوهوَمُ رل َحَا ََُُُنل يَد  .(2)«ََاح

 خامسًا: الشكر عند ممارسة النعم: 
َح ا َل وَتَددٍسع َعدد ْحدد َُددُمل  َل رو ْحدد لل  َح َسددهح َُدد َب ساِهددبس سمدد  مِددك.. ف ُهاددل ساِكدد

ََُمدينل : » §َوْلوَنلع قََُل: قََُل ََسو لو اِهََّنل  َو ِلهَّدَنل اَّدذلي َو ح د ًَُُردُ فَدَقدَُل: اَْلمح َح َوَادَل َ  َرد
ََ ََِنو  َح َغسحل َح حٍل رلينِّ َساَل قدو ٍَّةع غو ل َح َمتحبلَنل  َهَذا َسَََزَقَلوَنل رل َ  رل ََّ  «. َرُ تَدَق

َح َِبلَس اَد حًُْ فَدَقَُل:  َح »قََُل: َسَر د َو ِلهََّنل اَّدذلي َاَعدُول َهدَذا اِودَّد حَب َسَََزَقَلودَنل رل مح اْلَح
 ََ َح َمتحبلَنل َسَرُ تََأخَّ َ  رل ََّ ََ ََِنو َرُ تَدَق ع َساَل قدو ٍَّة غو ل  .(3)«َغسحل َح حٍل رلينِّ

                                 
 (.1717(ع سرعهم)1442َي)بخُ؛ اِرُ ق عهوَن (1)
 (.027هم)رع (2)
َساُ)حعَ (3) َجَن اِرترذي)1989؛ حعََن اهِبُو   اإل )3458(ع وخ ُ. 4723(ع سوْ  ِاِس  (ع سغِس



242 
 

ِّ سوردددُ سدددجِ  اِكدددكَ:   §فوكددد ن عَدددَ جتدددَِ تُمددد  وس حدددَساهُ ادددُن اَِّددديبل
ََُُس » ًَا ِلهََّنل تَدَبَََُ  َستَد ْوكح اع  ًَ ََ ْلَنلع َخََّ َسُجل ََُّو َوسح ْوكِّ َع َيعو َو وَرح  . (1) «َاَُن إلَما وَتَُ

 :¬يق ل اإلرُ  اِبه   اْلَبهَّ 
ِل تلُحَمٍ   َ  َُّ ََ جَتَ َل علَح ةو اِكُّكح ََ ََُحاُّ َسجح ل "َستوعح ٍََة َعُرََُّديح َمٍ   َُهل َِفحعل تلقح ٍََة َوسح  ُهل

 .. َوسٍّ ددٍََة َعهَدده َعدد ٍَ َوسح توصح ٍَ َوسح َرددٍُل َوسح َجددُ ِل َسَِدد َُّ ٍَ َ وصُّددَنو َتصًّددُ َاََُجدد دد َِددَنو َسِلهَّددُسل َوسح  ل وَرح
َُمو اِهَّددَنل  ل اوددلِّ َسقحددتٍ  دد َو فَددَل ُحَمدد ل اِظُّهو ِح  ل اَِدِّ ددَُدََ ََح توكح ُو يدوَهَِّئودد َن  َسإلنح  ُوَقدداَل اَل ُتوحَصدده َساِح

َُهو تَنو  ل اولِّ َسَُعٍ  " َل ل َساَل يَد ح َُُ َح اِح ِعَّاَلَر ل رل  . ¬اتُهه االرَن  (2)ُْل
 سادسًا: الشكر املطلق يف أي وقت:

إم امدددُ ون  اِكدددكَ يكددد ن عَدددَ تَدددُسل اِدددَُمع فوكددد ن ويضدددًُ   وي حدددُل سوي 
َوسا ِلهََّنل يَُ وَيدَُّهُ اَّذل }: ۲سقت  كو ْح ََُاومح َسا َح  َوَِّبُتل َرُ َََزقدح ََ آَرَو ا اوهو ا رل ي

َوسنَ  ُحبو َو تَد َحُومح إليَُّ  . (3){إلنح او
كم. َسا ار   ِس  وق ل ق   هذا ساسُُ 

 الخطبة الثينية  
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َس  عبُِة اْلمَ ساِككَ اِو رو .  أ  س ُ تك ن َْن  ُ

 معروفًا أو خدمة من الناس. سابعًا: شكر من أسدى لك

                                 
َجَن وْ  ِاِس )(ع 4071؛ حعََن اهِبُو   لحوح ا ُرع)حعَ (1)  ع(1/299(ع ساِرترذي)2004وخ

 (ع سغسهم.1394ساَْ رُجَن)
 .(457-1/449اكُو اِقََُ)(2)
َة: (3)  .[102]اِبق
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ٍَ قَددَُل: قَددَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  َل َزيحدد ْحدد َح ووَسددَُرَ   ََس اِرترددذي َعدد َح لوددَلَع إلَِوحددَنل  »: §فقددَ  َردد
ُل  َح وَْدحَهَغ  ل اِودَََُّ ًَا فَدَق َوسوع فَدَقَُل ِلَ ُعلهلَنل: َجَزاَ  اِهََّنو َخودح ُح  . (1)« َر

ددٍسع قَددُلَ  َل َْكل ْحدد ُحَمددُنل  َل اَِدُّ ُّ سَعدد َحددَ ل:  §: قَددَُل اَِّدديبل َل »َعهَدده اِحمل ددكو ََح َيكح َح  َردد
ُحَمد ل اِهَّدَنل  ِو ْلَل َُّ َل اِهَّدََن. اََِّحد دكو ََح َيكح َل اَِّدَُسع  دكو ََح َيكح َح  َل اِحَكولدَسع َسَرد كو ََح َيكح اِحَقهلوَلع 

َحَق و َعَذا َمَُع و ََ حَ عع َساِح و ع َسا َح َع ع َستَدَحاوَهُ او ح َع  .(2)«بع ْوكح
  ثامنًا: احملافظة على النعم: 

َاو.. َهُ ََ االس َهُ عَ  ْك َهُ سرَ ا   َُْ  ا 
َلفليَ }: ۲ د ِولاُّ اِحموعح َلفو ا إلتََّنو اَل  ََْو ا َساَل توعح ْح ع فدال (3){سَاوهو ا َسا

َروهدُ  َُ سإيدُ  س تأخذ رُ ه  زالَ عَ حُجُدكع سإن فضدل ْدَُّ فأعطدَن ردَ هد  ُمُد
َتكدُب ردُ فقَ تضوع رَك سقت رُ َان اَُِم ا تك ن وَْ حُجً  إِوهُع سرَ وخطَ ا 

َمن ْدزسال اَُِمد ع امدُ  يُضا ار تُُس إم اوإ يَُم عهوك سوتت تُصوَن!! سهذا رد
َح  }: ۲ د ا رل ًَ َلزحقدوَهدُ َََغد ًََ  روطحَمئلَّدً  يَأحتلوَهدُ  َحيًَ  َاَُتتح آرل َََب اِهََّنو َرَواًل قَد ََ َس

ُو نَ اولِّ َرَكٍُن َفَكَ ََتح ْل  ََد َُ َاُتو ا َيصح َ حول ةل ُومل اِهََّنل َفأََماقَدَهُ اِهََّنو ِلَبَُس ا حو َل َساوح  .(4){أَتدح
 
 
ا  أ هي اوب ال بيء    وأخي 

                                 
)6368؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")لحوح (1) َجَن وْ  ِاِس (ع 9930ساَِعُلَّ)(ع 2735(ع وخ

.ُ  سغِس
َجَن و َ)2/202؛ حعََن اهِبُو   اِعهعه  اِصحوح )حعَ (2) .(ع 37/397(ع وخ    سغَس
َاو:  (3)  .[31]اهع
 .[112]اَِحل: (4)
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 :¬تذاَ ون اِككَ امُ يق ل اَْ اِقوم 
َا ًُ َساعحرتل ِهَِّعدددددُنل اَدََدددددُ دددددُلَكُتًَ ع َسُْل ِحَقهحدددددال خوضوددددد ًعُ َساسح ددددد نو ُْل ََ َيكو دددددكح فًدددددُع "َونَّ اِكُّ

ًِا" َلحل  ََُعً  َساتحقلَوُ َ ا  .¬اتُهه االرَن  (1) َسُْل َح
مي سحُفظدت عهوهدُع فعدُجَ  َسُهُ ْككٍل يد رَّ وخدَّ اِكد هذَ اَِقُِ إما رُ
َب سفددددزت  َيًُ مدددد  اهفضدددل ساَددددت ردددَ ار وقدددد اً جدددذ ت تُددددس  ون حوُتدددك اَِتو يدددد  تُدددس 

َاسدد  تددأ َب اوددسة َِ ََدد اتَنع س ِقددَ قددُ  ُْددر اه بددُُ ُْجددُ اس اِكددكَ عهدده اِددَرُغ ْ
ستظدددُ  ايفَُعددد  ساُِمهودددُت اَِقوقددد    اُِقدددل اِبدددُ َع سسجدددَسا ون ِهكدددكَ تدددأاساً ُم دددزاً 
ِطُقدد  اِددَرُغ اإل ُْودد ع  ددُ يعددُعَ اإلتعددُن عهدده رزيددَ رددَ اإلْددََا سإجنددُز اهعمددُل 
َس  اِككَ ساإلحعُس  َيَ س ُ َاسُت ون االرَُُن ِآلخ َاَ ُْر اَِ ا َيَة. امُ ت

َة اَِظُ  ايفَُعَّ ِهجعم!اَِا  لم ْ ضل ار تُُس يزيَ رَ قَ
 

َاَُ   َاسدد   Robert Emmonيقدد   اِدد َتوددُ َْ َيددق اِبحدد    جُرُدد  اُِو   سف
َِي إس  َْدَن عهده اِطدالب ون اِكدكَ يد اِ  الَ اِصحو  ِهكدكَع سقدَ سجدَ َُْوجد  جتُ

َاَ اْلُِد  اُُِ  ودد  سإس لدح  ت عددو  سجعدَي  وفضدد ل. فددُِطالب اِعدُُِةع سإس اسددُق
َسددد ن اِكدددكَ ادددُت ا واودددَ ت دددُهالً سواوددَ َتُُدددًُ ُْْلودددُة سرَدددُعُهم وفضدددل َدددَ  اِددذيَ َيُ

َا ع سح  إن رعَُ  اَِ   َِيهم وفضل  . (2)اهر

                                 
ََ اِعُِكي ْ (1)  .(230/ 2ي رَُزل إيُ  تُبَ سإيُ  تعُُي )رَا
َاَ "ق ة اِككَ" ِد عبَ اَِالم اِكحول رَكَ  ع  اِكبك . (2)  رَ رقُل وس
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ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي  إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمَُسَسهِّ   . (1){مو ا َتعح

 
  

                                 
 .[56]اهحزاب:  (1)
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 اعتز بهويتك فأنت مسلم!

 اْلمَ ر..
ااااي اوخااااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
فهمددددُ اددددُن اِكددددبُب هددددم عمددددُِ اهرددددمع لددددَُ االهُمددددُ   ددددمع  أ

َسُِ  اإلسال .  سا ُفظ  عهوهم ه  هَفًُ سُروًُ رَ 
ع سولدددحَُْن تَبئَدددُ ْدددأن اِكدددبُب هدددم رصدددََ اِقددد ةع سلدددََُ §فعدددسة تبوَدددُ 

ا عهًمدُ إال  ¸ردُ وتده ار » :٭     َسي عدَ اْدَ عبدُس ان ايفعدُقبل..ا،َع سعَد   ًَ عبد
دَن تُدُس:  «ًُُْْع ساوس اهَن   اِكدبُب َوهومح يدوَقدُلو َِدَنو }ُث تدال قِ  ََدُ فَددً  يَدذحاو ُح قَدُِو ا ْسَل

ََاهلوم َن تُُس:  ع(1){إلْدح ًََ}سقِ  تَُهومح هو َو ع آَرَو ا ْلََ ِّلمح َسزلِح َن تُُس: (2){إلتدَّهومح فلُدح ع سقِ 
َم َلبلوًُّ} َو اْلحوكح ََُ  .(4()3){َسآتَدودح

                                 
 .[67]اهتبوُُ: (1)
 .[13]اِكهإ: (2)
مي: (3)  .[12]ر
ََ اُِزا   : إحوُُ عه   اَِيَ  (4) َف  ْسستع ساهاَ و (1/144)ما َجَن اِط او   )ايفُجم ِ: ِاَ ايفُ خ

 .(6421تبوًُ إالسه  ُْبع سال وس  عَُ عهمًُ إال سه  ُْب" ) ¸اهسس ( ْه ظ:" رُ ُْ  ار 

o  p 
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َْي تَبوَن اِكبُب إس رُ ُِِ  م ردَ  ذا اُن رَ اِ اجا عهه اُِهمُُ سايف ِس
َهم إِوهددددُ ْددددوُ ي اإلتددددس سا ددددَع ستدددد جوههم  ٍَ ْددددُمةع جتدددد َافددددُت سدددده او ع سوفكددددُ ام

 ساهخذ ْأيَيهم.
ُ  ََ اِكُب  ايفعهم سهخَن رَ ه يُدَن اإلسدالرو   سرَ وخطَ اهرَ  اِد ُتو

سوخالقَن اْلموَةع س رَ ُثَّ تصوسَو تُفهًُ يُبعو وت َن رََنع َدُوَإ اِكخصدو  رقهدَاً تبُدًُ 
َا   َ  ْي ح ََُُ ْه ات ت عَن ستزساهتُع ال ي  ََ َُّْع اليعُه إال إ ال َيهك رَ ور

َجت  عسحالل ِهَدُس فدال وردَ ُث يَعه َُْ مِك اعُزاَز ْك تَن يَُمَّ إس خس ور ٍ  وخ
َسو سال ددَّ عددَ رَكددَع سيَعدده ِش خددَن ْك تددَن يُبددع سددَ  ُممددَ  وفضددل اِبكددَ  §ةُدد

َسا  َات اِدددذيَ فُحددد ا اُِدددَُ ستكددد دددَ آِ ع سيَُكدددَ اُْلدددَن لدددََُ ا،دددَ ساْلضدددُ سسدددوَ ِس
َب اهَ  ساِعددددم ات َ  ا تَددددَن رعددددهمًُ سوت ددددَن ردددد  اُُْدددده اُِددددزة ُْددددس  عت حوددددَ  ساليددددَ

 اإلسال  فقَ ومَِن ار.
 َ رظُهَ تضووع ه ي  ايفعهم رُ يهَّ:سر 

َالر سسددََع ساُِهددُسن  ددُع سوخطددَ رددَ مِددك  وساًل: اُِعددُهل ُِْكددُُلَ رددَ فدد
َجُودد  ساُِخهددإع فَُقهددا ايف ددُهوم سايفبددُِيُ  االسددُهُت   ددُ سسلدد هُ ُِْكددكهوُت س اِ

َعو  عَََ إس رو ع  ستبُو  رقوَُنع سار  َُ }يق ل:  ¸اِك َْ َُظِّمح  َح يدو ُللََ اِهََّنل َمِلَك َسَر
َح تَدقحَ َ اِحقوهو بل   .(1){فَنلتدََّهُ رل

                                 
 .[32]اْلا:  (1)
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دَ ايفَدُفقي قدُل   َجالً رل ََس اإلرُ  اِط ي عَ سَُع عَ زيَ َْ وسهم: ون 
َغبَدُ ْط تًدُ سوادذَُْ وِعدًَ ع سوجبََدُ  الُ و ُِ و َْ رُِك   غزسة تَب  : رُ ِقوََّالَدُ هد

كَددددك رَددددُفقعع  َسدددد ل ار عَددددَ اِهقددددُُ! فقددددُل ِددددَن عدددد و: اددددذَْتع ِس َنَّ  دددد ل ع  §هوخح
َآن قَ سَبقَنع قُل زيَ: قُل عبَار َْ  ع ف جَ اِق َس ل ار ِووخَ  فذها ع وع إس 

َس ل ار  َتو إِوَن روُُهًقُ حَبَقا تُق   َةع يق ل:  §عمَ: فَظ َُ اوَّدُ }تَكبوَنو اْلجُ إل َّ
َُددددددداو  ِهَّدددددددَنل سَ }:  §فوقددددددد ل ِدددددددَن اَِددددددديبُّ  ع(1){َُنوددددددد  و َستَدهح َحدددددددُومح َوُْل ددددددد ِلَنل او آيَُتلدددددددَنل َسََسو

زللو نَ  َُدهح َ ع(2){َتعح َو  .(3)رُ يَزي
ذوسا آيَُتل اِهََّنل هوزوًسا}سقَ  ه ار عَ هذا اِ ُلل اَِقبوحل فقُل:  ع (4){َساَل تَدَّخل
َُ َْن  َحَح   اَِيَ ساالسُهزا َديَّ سبحُتَن ون اِق ََ اُُِبَي   -ْس ه  رُ  -خص ًلُ ُُْل

َِسحا ِهصددالة اختددذسهُ هددزًسا اددُن عهوددَن ايفكددَا ن  ساِك َّددَُ ايفخددُِ  ن ِهمعددهميع فددنما تددُ
ُبًددددُ؛ ُِددددَ  عقهلهددددم س هههددددم اُِظددددومع فقددددُل سددددبحُتَن:  َِيدحُومح إلَس اِصَّدددداَلةل }ِس َسإلَما تَددددُ

ُحقلهو نَ  ُلًبُ َمِلَك ْلأَتدَّهومح قَد ح ع اَل يَد ََ آَرَود ا اَل يَدُ وَيدَُّهدُ اَّدذلي}سقدُل:  ع(5){اختََّذوسَهُ هوزوًسا َسَِ

                                 
 .[65]اُِْ  :  (1)
 .[65]اُِْ  :  (2)
 .(333/ 14)ت عس جُرع اِبوُن  (3)
َة:  (4)  .[231]اِبق
 .[58]ايفُلَة:  (5)
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َح قَددبحهلكومح َساِحكو َّدََُ  د ََ ووستود ا اِحكلَُدَُب رل ََ اَّدذلي د ُلبًدُ رل ِليدََكومح هودزوًسا َسَِ َدذوسا  ََ اختَّ ذوسا اَّذلي تَدَّخل
َليَ  َحرل َحُومح رو َُ َساتدَّقو ا اِهَََّن إلنح او ِلَوُ  .(2()1){َوسح

  اِهبدددُس سا وئددد   : سردددَ رظدددُهَ تضدددووع ه يددد  ايفعدددهم: اُِكدددبَن ُِْك دددَُاُتودددًُ 
َهم سوِبعددُهم  عسقصددُت اِكددَُ َاِ ُْددر ْخصددوُت ْددبَُُْ سرظددُه َ  اِ دد فددنن   ددُ ِدد

َهمع َدحهومح » §سقَ قُل ََسو لو اِهََّنل  ايفُلُ  سقصُت ُْ  َح َتَكبَََّن ْلَق حٍ  فَدهوَ  رل  .(3)«َر
َُهحَقملَّ : ََ ْلزليِّهلمح  قََُل اِحموََُسليُّ َساِح يهمح  ل  َويح تَدَزَّيَّ  ل  َُهل َح سهتللمح َسَه ع َسَسََُ ْلعل
َُُ مح التدحَُدَهه. ُحر وَفدح  َرهحَبعهمح َسَْد

َلي: ِح وعَُّ ل  َسقََُل اِحَقُ َع َوسح ُْل َح اِهَِّبُس َسَغسح َل َرَوال رل ِحكو َُّ بَََّن تَد حعَن ُْل َْ َح  َويح َر
لل اََِّص ُّو َساِصَُّهَحُُ اهَْدحََ  سح َوسح اِح وجََُّ َوسح ْلَأهح َدحهومح(: َويح  ل اإللُثح َساوَح  .(4)اَ )فَدهوَ  رل

َس ْدددَ اُِدددُال  §س  لدددحوح رعدددهم ون اَِددديب  َوَ عهددده عبدددَ ار ْدددَ عمددد
َيَ  ي رُصدد  إن هددذَ رددَ اوددُب اِك ددَُ فددال »فقددُل:  -وي: رصددب غي ُُِْصدد َ-اددْ 

  .(5)«تهبعهُ
سوس دُ م سرَ رظُهَ تضووع ه ي  ايفعهم: جهَ ُْر ايفعدهمي ماسهتدم  اُِوًُ:

َهم ِكددل عمددل جهوددل يوقددُ ع إن  جهددَ اِددذات سا زَيدد  اَِ عددو   َهم ساحُقددُ سورددُهم ستددذر

                                 
 .[50]ايفُلَة:  (1)
َاْ . (2) َفُعَّ عهه اِ   https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/89417 رَ رقُل ل ِ خَُِ اِ
")لحوح (3) َجَن وْ  ِاِسو(ع  3471؛ لححَن اهِبُو   "لحوح و، ِاِس  (.3512) خ
 .(اِهبُس/67ال)ع ن ايفُبِ   (4)
 (.2700)رعهم  لحوح (5)

https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/89417
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َب سايفعددهميع ِوعددت هددَّ تقددَ اِ اقددع  َسددهُ اِكوددسسن رددَ ايفوق ددي اُِدد َ  اِددد َيُ ْددُِط
ًُ رَ  عوًُ  ارد  تُقبدل ايف سدَّ ساِودأس ساإلحبدُِع إتَدُ ردَ  عتقَاً َْ ُ  َ ْل هزَي  ت عدو  ه

َجددت ِهَددُسع يدد   ور دد  خددس وردد َلَجددتح }عَددُ:  ۲  وخ ددََ وورَّددٍ  ووخح َحددُومح َخودح او
ِهَّددَنل  َودد َن ُْل رل َح َل َستدو َحَكدد َل اِحمو َهدد حَن َعدد َوسول َستَدَدح ُح َتبطدد   ع(1){ِلهَّددُسل تَددأحروَوسَن ْلددُِحَم فُوسيدد  ر

َسو ساَِهَّ عَ ايفَكَ َسعَن ع ُْإلَيُن ساهرَ ُْيفُ فوَبَُّ ِهمعهم ون يصَع ه يَُن سرك
.او َسعُت غَس  ُِ  ،ُمَُن سورَُن ال ون يصبح عبووًُ اقوالً خُِ  يفك

سرَ رظُهَ تضووع ه ي  ايفعدهم: قهدا ايف دُهوم ْدُُهم اِهُدُت اهجَبود   َاًُُْ:
َْودددد   َفدددد  ْددددل ِهم ددددُ-نآُِدددد  اِقددددَ -سعددددَ  االهُمددددُ  ُِْهُدددد  اُِ َة خع ِددددوس ِهُهددددم سايفُ

َة ْقددُ َ  خطدد  َْودد  عهوددَن فعددُه قددََ ساَُِطددعع ِقددَ اددُن ايفعددُُمَ ا ُددل يددَ ُ اِهُدد  اُِ
َات ساُِصدددبوُت   مِدددك ْدددبُر  عايفعدددُطَُ إس  مدددس رُدددَُ اِهُددد  حددد  وتكدددأ اَُِددد

َان ساِعدددَ ع ْدددل   ُْدددر اهقهودددُت رَُدددت  اِدددبالِع سحددد  يَكدددأ وجودددُلع ال َتب  ْدددُِق تددد
َْو  ُِْكُرل.  اهْسُُ اُِ

َْود  اِدد " سورُ اعُوُِ اوطُب ُْدس ا :¬يق ل ْوخ اإلسال  اَْ تومو    ُِ
َآن حدد  يصدددس مِددك عددُِة ِهمصدددَ سوههددَن سههددل اِدددَاَ  ُددد  اِقدد هددَّ ْددَُُ اإلسددال  ِس

َاُ وس ههددل اِددَي ان وس ههددل اِ قددَن َجددل رددع لددُحبَن سههددل اِعدد   وس ِألردد ه فددال  عِس
ََس امُ تقَ . ََس فنتَن رَ اُِكبَن ُْهعُجم سه  رك  َيا ون هذا رك

                                 
َان:  (1)  .[117]آل عم
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ُددد  وهههمدددُ س دددذا ادددُن ايفعدددهم ن ايفُقدددَر ن يفدددُ سدددكَ ا  وَ  اِكدددُ  سرصدددَ ِس
َسدو وس  عَسرو  ُد  وهههمدُ فُ َاسدُن ِس َا  سخ َيد  عَ  اُِ َْ ُد  وهههدُ ْ َب ِس  عسوهدل ايفُد

َهم َْو  ح  غهبت عهه وهل هذَ اهرصَُ رعدهمهم سادُف سا وهل هذَ اِبالِ اُِ  ععِ 
َاسدددددُن قدددددََيًُ  ُث إ دددددم تعدددددُهه ا   وردددددَ اِهُددددد  ساعُدددددُِسا اوطدددددُب  عسهكدددددذا اُتدددددت خ

َيددا ون  عسددو ُِْ َُ  َة عَددَ اوددس رددَهم سال  َْودد  رهجدد  َت اُِ حدد  غهبددت عهددوهم سلددُ
. ََس  هذا رك
َْودد  حدد  يُهقَهددُ اِصددَُُ   اِددََس   َيددق اْلعددَ اعُوددُِ اوطددُب ُُِْ سإ ددُ اِط

سايفكُتا فوظهَ َُُْ اإلسال  سوههَن سيكد ن مِدك وسدهل عهده وهدل اإلسدال    فقدَن 
ََ رُُو اِكُُب ساِعَ  ساال  اِعهإ خبال َاِ ون يَُقل إس وخد و رَ اعُُِ ُِ  ُث و

َاَ   اُِقل ساوهق ساِدَيَ تدأاسا ق يدًُ   عْوَدًُ  فنتَن يصُا عهوَنع ساعهم ون اعُوُِ اِهُ  ي
َاَ ويضدددُ   ركدددُ   لدددََ هدددذَ اهرددد  ردددَ اِصدددحُْ  ساُِدددُُْي سركدددُ ُهم تزيدددَ  عسيددد

َْو  رَ اَِي سويضًُ  عاُِقل ساَِيَ ساوهق َفُهدُ فدَ  ساجدافنن ت س اِهُ  اُِ  عَ سرُ
َْود  سردُ ال يدُم اِ اجدا  عفنن فهم اِكُُب ساِعَ  فَ ع سال ي هدم إال ْ هدم اِهُد  اُِ

إال ْددَن فهدد  ساجدداع ُث رَهددُ رددُ هدد  ساجددا عهدده اهعوددُنع سرَهددُ رددُ هدد  ساجددا عهدده 
َساَ وْ  ْكَ َْ و، ْوب  حدَاَُ عوعده ْدَ يد تس عاِك ُي   ععدَ ادَ  عسهذا رًُن رُ 

َي » :قدُل عيدَعَ عمدَ ْدَ يز  وردُ ُْدَ فُ قهد ا  ¢اُدا عمدَ إس و، ر سده اهْدُ
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َْو  ع  اِعَ  َآن فنتدَن عدَ، عست قه ا   اُِ َْد ا اِقد س  حدَي  آخدَ عدَ عمدَ ع «سوع
َالر فن ُ رَ ِيَكم ¢ َْو  فن ُ رَ ِيَكم ستُهم ا اِ    (1)«وتَن قُل تُهم ا اُِ

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية   
 
َ
ي اوخاو   أ
َ
ه
ُّ
َي   خُرعًُ:   سرَ وهم سوخطَ رظُهَ تضووع ه ي  ايفعهم ع اُِ 

َعَّع سُمُِس  إساِ َوة رَ ْوُهُ ْدَعَ  اُِحضدَ سايفَتود . خُعُهل ُْْلجُب اِك ََا ايف
تليَ  يَُ}سار تُُس يق ل:  َح َلَي يود رل َح د َك َسَْدََُتلَك َستلَعدُُ اِحمو َزحَساجل ُّ قول هِّ ََّ  وَيدَُّهُ اَِّيبل َعهَدوحهل

 ََّ َُهلهلوَّ ل اهوسَس }سيق ل:  ع(2){رلَ َجاَلْلوبلهل ََ ا ح ََ تَدبَدَُّ ََّ َسالَ تَدبَدََّجح َحَن  ل ْدووو تلكو  .(3){َسقَد
َاسددد  اِ ضددددوه  ُْددددَرُ سددددُ  وِِدددد   ¬قدددُل اِكددددوخ ْكددددَ وْ زيددددَ    اُُْددددَن ح

ُحهَدددمو ادددلُّ  َُ ساِقودددُس: فممدددُ تقدددَ  يَد َان ساِعدددَ  ساإلهددد ردددَ تددد ََّ ار  اْلجدددُب ردددَ اِقددد
َرَي  موددع اِبددَن سرددُ عهوددَن رددَ زيَدد  ركُعددب ع  ْصددستَن فددََ  اْلجددُب عهدده تعددُُ ايفدد
َالِد  اِقودُس اِصدحوحع  َآن ساِعدَ ع ْس َة اَِالِ  رَ اِ حَّ ايفُص   رَ اِق ْأِِ   ُه
َرَي  ََ عهده ر جبدَن عمدل تعدُُ ايفد ذا ج َعو  اُُِر ع ِس َجوح ِهق اعَ اِك ساالعُبَُ اِ

َب سغسهددُ رددَ ْددالِ ايفعددهميع سون  §يب رددَ عصددَ اَِدد َة اُِدد إس ي رَددُ هددذا   جزيدد
اِعدد َ  عددَ اِ جددَن اِددذي يكددُهَ اِودد     عُردد  وقطددَُ اُِددَُ اإلسددالرَّ هدد  َْايدد  رددُ 
َي  َِّ اوالعددد  ساُِددد حدددل ْدددَن ردددَ اْلعدددَ  عدددَ اودددس ردددَ اِبدددَنع سعدددَ ادددل اِزيَددد  إس حددد

                                 
َاِ ايفعُقوم  (1)  (.2/270)اقُضُُ اِص
 .[59]اهحزاب: (2)
 .[33]اهحزاب: (3)
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سدم َتُ ُْل ع سون هدذا اِدبالُ حدُِِ ساُِهُك ساَُِ  ساُِ عخع ايفعمه   عصد : اِعد َ 
َب  ََ اُِدد َة عهدده يددَ عددَِ رددَ تصددُ َاْددع عكددَ ِههجدد َن اِ َ ِصددل إال   ْددَايُت اِقدد

َْي رَ ايفعهميع سرَ تَصدَ ردَهم ُْدَ اإلسدال .. إس ون قدُل  :  دذا!! ¬سايفعُُ
َرَي اِذي ردسَّ تعدُُهم  دُلإ ردَ اِعد َ  وس اْلعدَ  وس اُِككدإ  فوجا عهه ايف

ساومددددَُع سون  -اُِبددددُُة-رع فوحجبدددد ا تعددددُُهم ةددددُ وردددَ ار ْددددَن ُْ هبددددُب ون يُقددد ا ا
وددُلهَ ردددَ  ََّ ستوبوددُهَ عهوددَنع يفددُ وسجبدددَن ار عهدده وِس َه يأخددذسا ُْهسددبُب اِالزردد  ه ددد
َرَي  اِقودددُ  اِدددذي وسُسدددَن: اُِدددسة اإلسدددالرو ع ساْلموَّددد  اَِيَوددد ع س دددا عهددده تعدددُُ ايفددد

َن ساو -اُِبددُُة-االسددُجُْ  ِهحجددُب  َسددِ  ستأسددًوُ ْأرهددُت  §مددَُع   اعودد  ر ِس
َرَي ستعددُلَنع سار س  اِصددُْلي رددَ عبددَُِ سإرُلددَن سورددُ اَُِبوددَن ساُِحددذيَ: فوجددا  عايفدد

َرَددد   دددذا اِدددَيَ اْلدددذَ اِكدددَيَ ردددَ ِعددد ات وعَالدددَن ردددَ ِاخدددل  َرَ سر عهددده ادددل رددد
َرَي ردَ حجدُ َ  ََا تعدُُ ايفد َيداع سإخد َارو  إس اُُِ َجَن اِ َل اُِ د  اِصإ وس خُ تدُ

َجددددُل اهجُتددددا  َ    وحضددددُن اِ َرددددوه ع س ساْلصددددُت  إس اِعدددد َ  ساُِككددددإ ساْلعددددَ 
عددَهَع سون ال يُددرتسا ْددبُر اهقُسيددل اِكددُمةع اِددد ختددرت  اَِصدد الع سهتددَ  اهلدد لع 
َعو  رددَ  هددا اُِ دد  ساْلصددُت  سح ظهمددُع سلددَ عُِيددُت اُِددَ   ستَُْددذ ايفقُلددَ اِكدد

 .(1)َْيَُ اِقُلهي  ذا اِكذسمساِع َ  ساالخُالِع اِذي حلَّ 

ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعهَوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهَََّن َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ                    .(2){َسَسهِّمو ا َتعح

                                 
َاس  اِ ضوه   (1)  .(53ال )ح
 .[56]اهحزاب:  (2)
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 أخوة املؤمن وخنوته

 .اْلمَ ر. إنَّ 
دي  هكد  تُفدَُ  -اهتَِعدَّ  -ُِة اْلُجا ايفَصدَ  اُن ْي ايفعهمي ْقو ْس

ا ردددَ  ًَ َسا وحددد َِس هدددذا اُِهدددَ والَّ يأسددد عهدددَع سادددُت ا يدددَفُ ن ِدددَن ا زيددد ع سادددُن ردددَ ْددد
َسددددل  َسدددد ل رددددَ  ايفعددددهمي وس يعددددُبق هم   ْالِهددددمع فحددددَِ مات رددددََّة ون مهددددا 

َسدُِ  إس رهد ََِّ اِ ُدَ ون و ك تُفدَُ وقدُر ا اْلُجا ايفَصَ  إس  هك  تُفدَُع سهَدُ  ْس
ددد  سجدددَ ادددالِ تعددد ة ردددَ تعدددُُ ايفعدددهمي   إحدددََ   ددد ع س  واَدددُُ هدددذَ ا ِ  ِدددَن جِ 
هَع سحي سأ َ عدَ مِدك قهدَ ِدَن: إ دَ وسدسات   مِدك  اَُلعهم فُُجَّا ِ جِ 

اع سعدددُِ إس اْلُجدددا ايفَصدددَ  سوْهُدددَن  عايفكدددُن ًَ َسددد ل ايفَصدددَ  غضدددًبُ ْدددَي فُضدددا 
ًَا إلتقدددُم اَِعددد ةع سحدددي سلدددل  اهردددَع فمدددُ ادددُن ردددَ ايفَصدددَ  إالَّ  َا ون سدددسَّ جوًكدددُ جددد

ِوهدش رهدك تُفدَُع سقدُل: مدَ ال تُهدم يفدُما جئدُمع سقدَ اُتدت  ا وش إس ْالِ تُفدَُ 
وَكم رُُهَة عهه والَّ تُقُتلع سمَ تَفع ِكم ا زي  فقُل ِدَن: إتكدم خدُِ ُم  عْوََُ ْس

َام وسددسات رعددهمُت َامع ساحُجددزمت عَدد َسدد ل  ع ددَ فقددُِ ا: ال تُهددم ععهدد فددذها اِ
َو  الُ اَِعددد ة ال تُددد ََ اَِعددد ة اِدددوالِع فقدددُل رهدددك تُفدددَُ: إن هددد إس اِكَوعددد  سوخددد

َهَ جََي ردَ ا َدِ  سقدَ متَّ عقدُب هدذا ا َدَي َسدُِ  إس  ع َ؛ فقَ وس َسدل ْ ُث و

o  p 
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ًَا ابددسًاع س ددَ  ْأتددَن قددَ هددَ  هددذَ اِكَوعدد ع فُددُِ  اْلُجددا ايفَصددَ  يُُددذَ فوهددُ اعُددذا
 .(1)َصَ  إس ْهََ سرَُن اَِع ة اِوالِاْلُجا ايف
تُم تهك اُتت ُن ة سوخ ة وهل اإلَيُن ساَِيُت ع ْل وعظم رَ هذا ردُ جدُُ  

َن تُُس:  ِوس للمو }  قِ  َح  ََ رل قو َن َسَسَج سل َيعح ََ اََُِّ ََ َعَهوحَنل وورَّ ً رل ََ َسَج َي َح َِ َرَُُ َر َسَِمَُّ َسََ
ل تَدددذوسَِانل قَدددَُل َرددد دددََوتَديح دددوحخع  ارح َْ ْو تَدددُ  ُو َسَو ََ اََِِّعدددُ َل ددد دددقلَّ َحددد َّ يوصح ُ َخطحبوكوَمدددُ قَََُُِدددُ اَل َتعح

 .(2){َابلسع 
دد ع سسددقه   َجِ  قددُل اْلجددُزي: فوددَُ ر سددهع سُتَاددت فوددَن ع ارددل اِكددهُر  ساِ

َْت رُْوُهمُ َجُل ح  ْ   (3) مُع سوِس ََِْ  ْي ِالُ اِ
َ ِ ْدَن وتدس   دهُر  ¢ْل َِعمع رُ ح قَدَُل:  ع§َسد ل ار  عدَ ُند ة ْس

ََ  §َاددَُن ََسودد لو اِهَّددَنل  َح فَددزل ع قَددَُل: َسقَدد ددَجَع اَِّددُسل ْح ع َسَو ددَ َِ اَِّددُسل ع َسَوجح ََ اَِّددُسل َعدد َوحح
 ُّ ُودد ا َلدد حتًُع قَددَُل: فَدَُدَهقَّددُهومو اَِّدديبل هَددً  ْسَل ََليََدد ل َِودح

ددلو ايف َ،ل  َهحَحددَ  عوددَحيٍ  §وَهح  َعهَدده فَدددٍََس هل
َ َنوع فَدَقدَُل:  ع(4)(َن سََ سال وِاةوي ِوس عهو) َع َسدودح ََح تدوََاعود ا»َسهوَ  روَُدَقهِّ ع «ََح تدوََاعود اع 

توَنو حَبحًَا: »§ُثوَّ قََُل ََسو لو اِهََّنل  َح َي )«َسَج   .(5)(وي ساسع ا 

                                 
 (.1/473) ت ح اِطوا (1)
 .[23]اِقصأل:  (2)
 (.2/825)اُِ عس اِ اَح  (3)
َي الَْ حجَ (4)  (.6/07) فُح اِبُ
َي  (ع15/68)َح اَِ سي عهه رعهمْ (5) َساَ اِبخُ  .(3747-4/66)ساْلَي  
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َ يب:   هددذا اْلددَي  رددُ يددَل  اددُن قددَ هددع ِددَن  §عهدده ون اَِدديب قددُل اِقدد
ددددجَ  ة َادددد ب اووددددلع ساِكَّ َسبع رددددَ جددددِ  َُع ع ساِكددددهُر ع ساالتُهددددُ  اُِددددُلَّ   اْلدددد

ددذِك قددُل ولددحَُْن عَددَن: إتددَن   َسسددو  سوه ا ددُع رددُ َ يكددَ عَددَ وحددَ رددَ اَِددُسع ِس ساِ 
ذِك قُِ ا: إن اِكجَُ رَهم اُن  َو اَُِس   حُل اِبُسع ِس اُن وْجع اَُِسع سوج

َسبع ستُهودددك ْدددَن؛ فنتدددَن ردددُ سسَّ قددد ُّ  رَهزًردددُع سال  اِدددذي يهددد م ِبَُْدددَن إما اُِحمدددت اْلددد
َاَ  .(1)"ُتَِ وحَ عََن ق  ْ 

ي اوخو   - §ِقَ اُن تبوَُ  
َ
ه
ُّ
 
َ
َوَ ْالًُ  -أ عهده رعدهمع  ستكبد ً  ِزن إما 

دالُ سُمَد ع  سيَع  اَُِس ِات ُ    سبول ارع ح  يدذها ار ردُ  دم ردَ حُجد  ْس
َلع روُدَ  ََاةعع جموحَُُ،ل اََِِّمُ َو قَد ح ع حوَ ُةعع عو َُ ًَة َجُ ع َْدلح  فم َح روَضدََ ع َعُرَُّدوهومح رل َلي اِعُّوو ول َقهِّ

 ََ َح روَض َنو ََسو لل اِهََّنل  عاوهُّهومح رل َََّ َسجح ََ  §فَدََُم َخَل ُثوَّ َخدََ ََ َح اِحَ ُقَد ل فَد د ََوََ  للدمح رل ِلَمُ 
ددمو اَّددذلي يَددُ وَيدَُّهددُ اَِّدد}»: َ  َفَصددهَّه ُثوَّ َخطَددَا فَدَقددُلفَددَأَرََ ْلدداَلاًل فَددَأمََّن َسوَقَددُ ُسو اتدَّقودد ا َََّكو

ٍة.. ََ َح تَد حٍس َساحل يَ ل  {َخَهَقكومح رل َل ااح يََ  اَّدل {إلنَّ اِهَََّن َاَُن َعَهوحكومح ََقلوًبُ}إلَس آخل ع َسااح
َل:  كح ٍَ َساتدَّقود ا اِهَّدَنَ } ل اْلَح َد َرتح ُِل ََّ دسع َردُ قَد َح تَد ح ََّ َ {اتدَّقو ا اِهَّدََن َسِحَُدَحظود َح  ع َتَصد د ََجودلع رل

قِّ ََتحََة  َل ََتحَلَلع َسَِ ح ْلكل َح َلُ َل ْدوََِّلع رل َح َلُ ْلَنلع رل َح اَد ح َِلَنلع رل َح ِل َح  َلَلع رل  «.ِليََُ
َح   َهددددُع َْددددلح قَدددد ددددزو َعَدح ُحجل َِتح َا ُّددددَنو تَد َل ْلصوددددٍََّة َاددددُ َتحَصددددُ َح اهح دددد ددددلع رل َُ ََجو قَددددَُل: َفَجددددُ

ع ُثوَّ تَدَََُُْع اَُِّسو َحد دََن ََسود لل َعَجَزتح ََوَيحدتو َسجح َُدٍُ  َسالوَدٍُبع َحد َّ  َح َ  د ل رل ََوَيحدتو َاد حَريح  َّ 
َهبَددد عع فَدَقدددَُل ََسوددد لو اِهَّدددَنل  §اِهَّدددَنل  دددًَّ  : »§يَدَُدَههَّدددلو َاأَتَّدددَنو روذح ددداَل ل سو ََّ  ل اإلحلسح َح َسددد َرددد

                                 
السُزاِة اتظَ: ع(6/177)ُُب رعهمايف هم يفُ وْكل رَ تهخوأل ا (1)  http://iswy.co/e11fva ِس
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َح غَ  َو رل ََ ُح َُ َْد َح َعملَل  ل َو َر َوَهُ َسَوجح َح َحَعََ ً فَدَهَنو َوجح ُعع َسَر ََّْح َح ووجو َلهلمح  قوأَل رل سحل َونح يَدَدح
َح َغدسحل َونح  د َل رل َل د ُح َح َْد د َدُ رل دَل  ل َح َعمل َو َرد َوَهدُ َسسلزح اَل ل سوًَّ  َسوَِّئً  َادَُن َعَهوحدَنل سلزح ََّ  ل اإلحلسح َس

ُع  ََّْح َلهلمح  َح َوسحَزا قوأَل رل  .(1)«يَدَدح
َن  َح فدَ : »§ْل جَُُ عََن   اِصحوح قِ  ََ اِهََّنو َعَحَنو َسَر َحًَْ  فَدََّ هلٍم او َح روعح ََ َع ََّ

َح اوََبل يَد ح ل اِحقلَوَُر ل  َحًَْ  رل َُ او  .(2)« ل
َو  ل َعددد حنل : »§سقدددُل   حدددَي  آخدددَ  َُبحددد َل َردددُ َادددَُن اِح َُبحددد َساِهَّدددَنو  ل َعددد حنل اِح

وَنل   .(3)«َوخل
ي اوخاو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َجدُل ساَِعد أ ُُ ساه  دُل إخد ا مع إتَُ ََِدَب زرَدًُ يَُخدَّ فودَن اِ

 سال جموا إال رُ ُُْ ار سحعبَُ ار ستُم اِ اول سه  رالمتُ سبحُتَن.. 
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية   
 اْلمَ ر..

إن  اهوخودد َّة اإلَيُتودد  ولددلع ابددسع   اإلسددال ع يوزاسلِوددَن ايفعددهمو   عالقُددَن ْنخ اتددَن 
عددهمي

و
  عايف

و
ُمُددَن ايف َلسوددهُ اكددُسٍة رددَ ْددُُلَل اإلَيددُنع يقدد  و سجمو ُ َددً  عبُِيَّدد ع سَيو عددهم روزاِس

ُودددَن غدددَ ع ت ُدددٌَّّ سال رصدددهح ع ماتوَّددد ع  َيضدددٍ  عظومدددٍ  ال يَف س دددذا يصدددسو  ع دددُ ايفعدددهم ا 

                                 
 (.1710-2/076رعهم) حوحل (1)
َي  لحوح (2)  .(2442-3/182)اِبخُ
السُزاِة اتع (2699-4/2704)رعهم  لحوح (3) َعو  ِ.ِس َيض  ْ َة ايفعهم سر االتَن ف َان  ظَ: تص ره

 .رُهَ عومُن
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َُّ ُْضودَن ًُْضدُع امدُ قدُل  دَ يكد ودُن اِ احل َو اُِظدوم اُِبَو ََِ اِكَ َا وجُمع ايفعهم امُ و
ايف

َو ِه: »§ اَِيب َر َُّ ُْضوَن ًُْضُايف وُن يك َرَ اِبَو َن« مو بَّك ْي ولُُْل  .(1)ْس
ددد َّةع تُطهَّددداو اُِضدددحَوَ  ساِ لدددَاُع ساُُِدددُ وَإ ساِدددرتاحومع ساِهُّطدددَإ ساَِِّفدددَقع  إ دددُ ووخو

صددط ه  عساِددَعُُ ساَِصددح سغسهددُ رددَ ايفُددُو
و
َيدد  اِددد ِعددُ إِوهددُ ايف  §سايفعددُِلك اِك

ِِّ »  ق ِلدددَن:  َرَي   تددد ا دددَع إما روَدددلو ايفددد هم ستُدددُ و هم اموَدددلل ا َعدددَ اِ احل َا و هم ستددد
 .(2)«اَُْكه رََن عض ع تَاَعه َِن سُلَو ا َعَ ُِْعَهَ ساْلومَّه

ُفلَظ عهه سحَهتُ اإلسدالرو ع سلد ِّهُ اإلَيدُوِّع سون  سور و اإلسال  روطَُِب ع ون ُتو
َيق اِصُّد و وع سَتزيدق  طَّطُهتم   ت  د ِّ ُتَذَ رَ ركَ اهعَاُ سخمو سحدَة ايفعدهميع ْس
ُمُُهتمع  َ اَِبُضُُ   جمو ََتل }سسُلل اَُِاسة ْوَهمع ستكَ عَُلل َح َْد َسُِّسا َردُ َعَلدُّمح قَد

َو  بَد َوسَوهومح َواح َ اهلهلمح َسَرُ ختوح لَّ لو َح وَفدح ُو رل ُحَضُ  ار ايفعُُُن. (3){اِحبَد

 
 

  

                                 
َي  حوحل (1)  (.6726-8/12)اِبخُ
َي  حوحل (2)  (.6711-8/17)اِبخُ
َ  اَِب ي ح ل اهخ ة   اَِيَ(3)  جُز رَ خطب  ِهكوخ حعي آل اِكوخ إرُ  اْل

 alukah.net/sharia/0/67077http://www./  
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 الشتاء أحكام وع ر

 ..اْلمَ ر إنَّ 

دددََُكتل ا» ْح ُحًضدددُع فَدددَأملَن َ َدددُ ا دددَّ َْد ُحضل : يَدددُ ََبِّ َوَادددَل َْد َِّدددَُو إلَس ََْدَِّهدددُع فَدَقَُِدددتح
َُّ َرُ  َْ ع َسَو َِّ ََ اْلَح َوسَن رل َُّ َرُ جتَل َْ َ  َو ع فَدهح ُلع َستَدَ ٍس  ل اِصَّوحإل َُُ لع تَدَ ٍس  ل اِكِّ َدَ َعيح َْل

َل  َلي َه ََ اِزَّرح َوسَن رل َي«جتَل َساَ اِبخُ  .(1)؛ 

 :¬اَْ عبَ اِ  قُل 

 : إتددددَن اه هددددَع¬هددددذَ اِكددددكَ  ْهعددددُن ايفقددددُلع سقددددُل اِقَُددددَّ عوددددُ  
ِل  ْلدَأرحَ ¬َسقََُل اِحقوَح ويبل    َن اِحمخد  اِصَّدُ قلوَقد  هل دظ عهده اْلَح : اَل إلَحَُِ   ل  دل اِهَّ ح

َُ إلَس تَأحسليهددَن َفَحمهددَن عهدده َحقلوَقُددَن وسسع َسقَددَُل اَِدَّددَ سل  ِحَُدد : َمحدد  َمِلددكع ¬ي  َجدُللز اَل 
 .(2)ُثَّ قََُل  هَن عهه َحقلوَقَُن هوَ  اِصََّ ابع ستَ عهُ عهه اْلقوق 

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.610(ع سرعهم)530؛ اِبخُ

َي ِ (2)  (.5/69هُوين )عمَة اِقُ

o  p 
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َاِ " َل سايفدد َلي َه َ   اَِددَُ ف وهددُ  بقدد  ْددُِزَّرح ع سال إْددكُل رددَ سجددِ  ": ْددَة اِددِ 
َي  تعأل ار اُُِفو  َي  ...زره

ي اوببة  
َ
ه
ُّ
 
َ
 سإيُام ردَ وهههدُ جُهين ار -ِذا اُن رَ َتُ  تُومل وهلل ا َ   أ

َََاللدكل اَل يَددََسحَن } و م سوق ا ومَ اْلَ ساِ ع امُ قُل سبحُتَن: - روَّكلئلَي فلوَهدُ َعهَده اهح
َليددًَا َه َو ار سإيددُام رَهددُ  -ُْكددس وهددل اَِددَُ  ع(1){فلوَهددُ َِشحًعددُ َساَل َزرح اِددذيَ  -وجددُ

ددئَ   يَُدَ  اُِددذاب   حقهددمع حدد   مددع  ددم ْددي اِطُددُ  اْلددَُ َِ جددَاًع ِس جددَاًع ساِبددُ
َميًُ  َة؟! اُن هذا ر  .(2)   اَِتوُع فمُ  َك َْن   ااخ

دددددددددََاًُْ )} :۲ َْ ًِا َساَل  َح وًمدددددددددُ 24اَل يَدددددددددذوسقو َن فلوَهدددددددددُ َْدددددددددد ( إلالَّ  َل
 .(3){َسَغعَُّقًُ

ََِ سقدددُل  :ƒقدددُل اْدددَ عبدددُس  َ  ردددَ ْددد َِ اِدددذي ِددد َيدددَ اِبدددُ اُِعدددُ : اِزره
ََِ جمُهَ: ه  اِذي ال يعُطوُ ن  .(4)ون يذسقَ  رَ ْ

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ة اِكدُُُ امدُ يُضدُيق اِدبُر ردَ  أ َِس قَ يَزعا ُْر اَُِس ردَ ْد

 حَ اِصوإع س  اٍل رَهمُ س  تقها اهح ال عم رًُ رصُن سحكم.

                                 
 .[13]اإلتعُن:  (1)
ي  اِكُُُ َِ عمَ اِقبل. (2)  خمُصَ رَ عبِ 
 .[25ع 24]اَِبأ:  (3)
َجا )ال:  (4) َو الَْ   (.333ِطُلإ ايفُُ
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 : ¬قُل اُِالر  اَْ اِقوم 
َت ُعهدددُ إلقُرددد  َهدددذل  دددمحس  ل اُن َُدددهُ سا َ ُثَّ تَأردددل ُْدددَ َمِلدددك وحددد ال َهدددذلَ اِكَّ

كدم إلمح َِد  َادَُن اِزََّردُن اوهدَن فصدالً  اهزرَ ع ا  ساِ صد ل َسَردُ فلوَهدُ ردَ اِحمَصدُن َساْلح ًَ د َساحل
اوهَن ِ ُتت َرََُفلع رَصُن اِكدَُُُ َسَِد     ِ ُتت رَصُن اِح وصو ل اِحَبُقلَو  فلوَنل فَدَه  َاَُن لو ًُ 

َْو َليً ُ اوهَن  ًُُ َاَُن ُُُْ ِ ُتت رَصُن اِصَّوإ سََاَذِلَك َِ  َاَُن   .(1)اوهَن اَسح َخ

يذاَ ُْر ف الَ اِِ  س ِخ ل فصل اِكُُُ فقُل: َف لَّ اِكدَُُُ  ¬ُث َْو 
دددَ رددد اِ اِوَِّمدددَُ َسَغسَهدددُع ستدددِ   طددد ن االَ  َسا حلبَدددُل فُُِ  ََة  ل االجددد او ْس ََا َددد تُدددَ  اْلح

َدَ اُع فَوحصدل اِعَّدَحُب سايفطدَ ساِد وها َساِحدِ  اَّدذلي ْلدَنل َحوَدُة اِظََّ اهلَ سيعُكوإ فلودَنل ا ح
َوَدَ ان سق هتُع ستزايَ اِقَ  اِطبوُود ع ساسدُخالو َردُ  هَهُع ساَُْاِ وَْان اْلح اهَ  َسوَهح
َة  ل  َ  اِطبُلعع َستظهَ اِحمَ اِ ايفُِ  وع تُح َة اِصَّوإ رَ اهَْانع َس ل اَِْ  َا حههَُن ح

َوَدددَ ان ِهَُُسددلع َس ل اِصَّددوإ اِكددَُُُع فَوظحهددَ اَِّبَددُت سيَُددَ  اِك ددجَ ْددُِز  َ  اْلح هَع سيُحدد
َدددَ اُ سيعدددخَ جدددَاً فَُضدددا اِوَِّمدددَُ ستَحدددل فضدددالت اهْدددَانع ساهخدددالِ اَّددددل  ُِدددَ ا ح
ُووودد ن سااْددَُع  َددَذا تددِ  اِح َب إس اهجدد اوع َس ل ََُقددَت  ل اِكددَُُُع ستُددَ  اِحبدوددَوسَِة سهتدد اتدح

َاُتَدددت هتضدددمَن  ل اِكدددَُُُ ردددَ اه ُمددد  اُِهوظددد  ه دددُ    َساَل هتضدددم اِحمُدددَة اِطََُّدددُ  اَّددددل 
ََة  ََا َدد َجددت اْلح َُ اِصَّددوإ خ ددُ َجددُ َة اَّدددل سددكَت  ل اِحبوطودد نع فَدَهمَّ َا َاُتَددت هتضددمهُ ْددُْل
 َِ َدَ اُ َسْد َيإ اعَُل اِزََّرُن َسل ُ ا ح َُ او َعَ َسَغََُتح اِحبدوَوسَِة فلوَنل فَنلما َجُ إس  َُهَ ا َح

                                 
ُح ِاَ اِعُُِة سرَكَ  سالي  اِ (1) َاِة )ر ُ  .(278/ 1ُهم ساإل
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َِ اِكدددَُُُفُتكعددَ مَ  َزخدددًُ َْددي ْسددد   اِصَّددوإ َسْددد َمُلددَنل ْ  (1)ِلدددك اِعددمو   َسجُهدددَن ار حبللكح
 .¬تُهه االرَن ا

ااي اوببااة  
َ
ه
ُّ
 
َ
َاُ  عساِددِ  اِكددَيَ عهددذا اِكددُُُ اِقددَُس أ اْددُالُ رددَ ار تُددُس ِ قدد

ايفعددهمي؛ إم يُددُ  ن ا ددَ  ساِددِ  رددع قهدد  مات اِوددَع سهدد  اْددُالُ هغَوددُُ ايفعددهمي 
َِع سيكَد  م ويعَ ع سيدَفئ  م ردَ ْد َاُع فوطُمد  م ردَ جدَ  سن حُج  إخد ا م اِ قد

َاُ؟  !رَ ع

 ٍَ َو َعددُرل ََ : "¬َاددَُن ووَسيحددسو ْدد دد ددلل رل ََ اَِ ضح دد َددُ  ل َْدوحُلددَنل رل ََّ  ةل َعدده تصدد إلَما وَرح
ول ْل  ذح ََاخل َح َرَُت جو حعًُ َفالَ تدو ع ُثوَّ قََُل: اِههمَّ َر ََابل َح َرَُت عوَحيًُ َفالَ اِطََُُّ ل َساِكَّ َنلع َسَر

ول ْلَنل  ذح ََاخل  .(2)"تدو

-س  ِوهدد  ْددُتو  تصددَ  ُممددَ ْددَ عبددَسس ايفددُِكَّ ْقومدد  غهدد  ْعددُُتَن اههددُ
َاُ ور  ُممَ  -ساُتت رئ  ِيََُ مهيب  .§سقُل: رُ  ت اِهوه  غمًَُّ ِ ق

َهددُع سمولددسُّ ُْددر لددقوُهُ سختددو م   ََ ْددوئًُ رددَ وا  ساُُِلدد   اِوهجودد  اِددد تدد
َِن؛ إما فدددَل  بَدددُن ساه دددُع ت رُُتدددُة إخ اتَدددُ اِالجئدددي   تَاودددُ ِس ْدددالِ اِكدددُ ع َس
ََددهمع سغطددت اِوهددَ  خوددُرهمع ساِددِ  ي ددرتس وجعددُِهم سوجعددُِ و  ددُ مع  ا هوددَ و

                                 
َاِة ) (1) ُح ِاَ اِعُُِة سرَكَ  سالي  اُِهم ساإل  .(278/ 1ر ُ
 .(377/  1اْلهو  )هتذيبَن( ) (2)
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ع إال ْوئًُ قهوالً  سال  ُُ  يك َّ ِومَح اَِوُ ساِق ةع سال اعُُ وس غطُُ   إ اِِ 
 .اًُْ عهوهمع سام َي ت رَ و  ُ م رَ َْة اِِ يبقَّ عهه اْلوُةع س ُههُ عذ

اَدت ال وتدُ  ردَ لد ت اِقصدإع  يق ل وحدَ و  دُ م رعدَُجَاً ُْيفعدهمي:
َا   ع سواودددَ ورددد َلدددُال فمدددُت ا ْدددُِِ  َْددد ا ردددَ اِ .. ه سوتدددُ اان ال وتدددُ  ردددَ ْدددَة اِدددِ 

َيُ فخدد و سجددَ  اه  ددُل   ايفالجددد  ع سورددُ   ِاخددل سدد  َا  اِددِ  سا ددَ  هددَّ وردد
َِ  .(1)ْس

َح ايف فق.. اِذي يبَو ُْهمس حُجُت ايفُ زيَ  َِ  -فَم اِذيَ اجُمع عهوهم ْد
ددح اُُِبددس عددَ خسيدد  ا،ُمددع اِددذي يُ قددَ وحدد ال  -اِكددُُُ سغددالُ اهسددَُُ  سيُدد  وَس

 !اِضُ ُُ فوَن؟

سرَ ايف فدق.. اِدذي  ُهدَ وال َيضدَّ عهودَن هدذا اِ صدل إال سقدَ سدُهم َُْفئد  
.. هَُ وس هَُ  حو  يبُوهُ ايفَُِي؟! إن وجَ مِك عََ رعهمع وس إ ُُرَن رَ  جَ 

 .ار ُِظوم

 †وحدَ ولمد  اُِدُُْيع سوحدَ ْدو مب اإلردُ  رُِدك  -خََ ل  انو َْ سهوم 
دَن ساعدَُ  َيدًُع فَدَز اْ  َجدالً عُ َوَ  َِة   ايفَيَد  ردَ ايفعدجَع فد هوًُُ خََ   ِوهد  ْدُ

                                 
:خمُصَ اُِ الإ اِوهجو  ِ (1) َاَُ  َاهوم اْلقول. ه  إْ
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َوَ ُْر وهل اِكُ    رَُرَن ون ل  ان ْ َ سهوم ِخل ا َ  ْقموأٍل َاعَُع إيَُع ف
َوَ  .(1)فقَ  ايفَيَ  فقُل: ِِ و عهه ل  ان فأتَُ فقأل عهوَن رُ 

َرَ حُِيًُ ُِمٍل اهذا ق ل ار تُُس: َح } سيك َّ ايف د كومح رل َتدح وعل رو ا هل َِّ َسَرُ تدوَق
َوس  ُح ل َُد ًَا َساسح ًَا َسَوعحَظَم َوجح ََ اِهََّنل هوَ  َخودح سَو علَح َو ومع َخسحٍ جتَل  .(2){ا اِهَََّن إلنَّ اِهَََّن َغ و َع ََحل

سرَ ر ا َ اِككَ   تقهوا اِهول ساَِهَُع س  فصل اِكُُُ ُِْدذات: لدوُ  
د  ختصدوأل جدُز ردَ اِهودل  رُ وركَ رَ اهيُ  اِد جدُُت اِعدَ  ْبودُن فضدههُع سُمُِس

 .ُِْقوُ  ِس  اُن يعساً..

 ِّ َل اَِّدددديبل ُو ٍِع َعدددد دددد َل َرعح ْحدددد َل  َح َعددددُرل َلَِةو اِصَّدددد ح و  ل »قَددددَُل:  § َعدددد ََُلوَمدددد و اِبَددددُ اِ
ُل  َُُ  .(3)«اِكِّ

َل »س  ايفعََ:  رل َح ُو ََْلوعو اِحمو َُُ  .(4)«اِكِّ

َتدع فودَن   ْعدُتي  قُل ُْر وهل اُِهم: َرَع هتدَن ي َْوع ايفد "إ ُ اُن اِكُُُ 
َيُ  اهعمُل ايفوعَ  ة فوَنع امدُ اِطُعُتع سيعَح   روُِيَ اُِبُِاتع سيََز قهبَن   

                                 
ي  اِكُُُ ِه (1)  عمَ ايفقبل. َاَُ عبِ 
 [.27]ايفزرل:  (2)
َجَن اِرترذي)و(ع 3943ُرع")؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ ا َُوإ (3) (ع 31/297(ع سو َ)090خ

.ُ  سغِس
َجَن و َ)(ع 3429؛ َُ َن اهِبُو   "َُوإ ا ُرع")َُوإ (4)  حَي  و، سُوَ. رَ( 18/245وخ
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َرَ  َْودعع فُعدمَ ستصدهح وجعدُِهُع فكدذِك يصدهح ِيدَ ايفد َعده اِ َتع اِبهدُلم   ر ت
 ََ َرَ يقََ   اِكُُُ عهه لوُ   ُ   اِكُُُع ةُ يعَ ار فوَن رَ اِطُعُتع فنن ايف

 .رَ غس ركق ع سال اه   ُتصل َِن رَ جَ  سال عطش"

دَن َيكدَ ون تأخدذ اِدَ سورُ قوُ  ِول اِكُُُع  س حظهدُ ردَ اَِد   ُث تقد   فهطِ 
َآنع سقددَ وخددذت ت عددَن حظهددُ  ََِ اهددَن رددَ اِقدد َو ايفصددهَّ س ُْددَ مِددك إس اِصددالةع فوقدد
َآن فوكمدددل ِدددَن  ََِ ردددَ اِقددد َا  س َُ إِودددَنع ردددع إِ ردددَ اَِددد   فوجُمدددع ِدددَن فودددَن ت ردددَن ا ُددد

َاح  َْتَن  .(1) "رصهح  ِيََن س

بددددُِة ساِددددذاَ َزقددددين ار سإيددددُام اِ قددددَن   اِددددَيَ سجُددددين سإيددددُام رددددَ وهددددل اُِ
ََس إتدَن هد  اُِ دَ   كم رَ ال متدا فُسدُُ  ساِككَ وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار   ِس

َحوم.  اِ

 الخطبة الثينية   

 اْلمَ ر:

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
س رَ اهحكُ  اِد ُُِجهُ اَُِس سايفُُهق  ُِْكُُُ غُِبًُ: رعدأِ   أ

َسد   َت اِعدَ  اِصدحوح  عدَ  َْيع سقدَ تد ات ُْيفعدح عهده  §ل ار ايفعح عهه ا  
 او ي.

                                 
َجا )ال:  (1) َو الَْ   (326ِطُلإ ايفُُ
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ِددوس   قهدديب رددَ ايفعددح عهدده او ددي ْددَُّع فوددَن : "¬يقدد ل اإلرددُ  و ددَ 
َس ل ار  َُْ ن حَيوًُ عَ   .(1)"§و

 :¬قُل اإلرُ  اَْ اِقوم  

وتَن رعح   اْلضَ ساِع َع َس يَعخ مِك ح  ت  ع سسق دت  §"لح عََن 
همعدُفَ االاد  ويدُ  ْهود وهد ع ِس ُحع ِهمقوم ي ردًُ ِس ُِوهَ   عدَة وحُِيد  حعدُن سلدح

َْي  §ساُن  َيعح  ُهَ او ديع َس يصدح عَدَن رعدح وسد ههمُع سرعدح عهده ا د 
:.. َس يكَ يُكهإ ََ حَُِن اِد عهوهُ قَرَُ ْل إن اُتُدُ  ¬ساَُِهي.. ُث قُل 

  اوددإ رعددح عهوهمددُ َس يَزعهمددُع سإن اُتُددُ رككدد فُي غعددل اِقددَري َس يهددبس 
 . ¬ اتُهه االرَن (2) ح عهوَن"اوإ ِومع

َةع ساو و  ايفعح   سال َْ ِهمُسح عهه خ وَن ون يك ن قَ وِخههمُ عهه  هُ
َافهمدددُ  دددُ يهدددَّ اهلدددُْع إس  دددُ عهددده  هدددَ او دددي ردددَ و  ون يبدددل يَيدددَن ُْيفدددُُع ُث َيَِ 
ََع فهدددذا  ََ عهددده اِوعددد ددد  رعدددح اِومدددًن عهددده اِومدددًنع ساِوعددد َة ساحدددَةع ِس اِعدددُ  رددد

 .هوهمُ ْوََ اِومًن فال حََ   مِك إن ُُْ ارحعَع ِس  رعح ا

ددوس   ستبددَو رددَة ايفعددح رددَ وسل رعددح  رعددحهُ ُْددَ ِددبس عهدده اِصددحوحع ِس
َب  االَُْاُ رَ اْلَِ َُْ اِهبس امُ قُل َْن ُْر اْلَُْه ع فنما ِبس اإلتعدُن ا د 

                                 
 (.164/ 1(ع ساتظَ ايفُين )623يفُهطُي )ال:  ’اإلعال  ْكَح سََُن  (1)
 .(194/ 4ِ )زاِ ايفُُ (2)
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َة إال ِصددالة اِظهددَ فُُْددَاُ ايفددَة رددَ اِ قدد ت ِصددالة اِ جددَ َس َيعددح عهوهمددُ وسل ردد
 .(1)اِذي رعح فوَن ِصالة اِظهَ فومعح ايفقوم إس رول مِك اِ قت رَ اَُِ"

َة اوطدددددُ إس   ََع ساوددددد دددددُ  عهددددده ايفكدددددُ دددددُ  إسدددددبُغ اَِ  سإما ادددددُن إسدددددبُغ اَِ 
َجُتع سَيح  َْن اوطُيُع فكذِك يُظم اهجَ   وسقُت  َفع ار َْن اَِ ايفعُجَ  ُ ي

كَ ايفكُلي   اِظهم إس ايف  .عُجَ ََُِْ  اُُِ  ي   اِقوُر رول اِكُُُع ْس

 

 

  

                                 
 سرُ َُْهُ. 222/ 1َاجع ايفمُع  (1)
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َ
لِك

َ
ا ذ

َ
ن
َ
م

ْ
و
َ
ا ي

َ
ن
ْ
طِر

ُ
م

َ
 (1) ف

 اْلمَ ر..
َل َرُِلددٍك قَددَُل:  ْحدد ِّ »  اِصددحوح عددَ وَتَددسل  َل اَِّدديبل دد َوَلددَُْتح اَِّددَُس َسددََ ع َعهَدده َعهح

§  ُّ ََددُ اَِّدديبل ٌّ فَدَقدددُ §فَدبَدودح ََا،ل َل: يَددُ ََسوددد َل اِهَّددَنل َههَدددَك َ حطوددداو  ل يَددد ح ل هووَُدددٍ ع قَددَُ  وَعحدد
ُل قَدَزَعدددً ع فَدَ اَّدددذلي  دددَمُ يحدددَنل َسَردددُ تَددددَََ  ل اِعَّ ََ َو اِهَّدددََن َََِدددُع فَدََفَددَع َي ِح ع فَدددُ ُلوَدددُلو ََ اِح اِحَمددُلو َسَجدددُ

َحدد َح رل ََح يَدَحددزللح َعدد ع ُثوَّ  وَددَُل ا حلبَددُلل ََُهُ َحدد َّ اَددََُ اِعَّددَحُبو وَرح دد ََ َل َرددُ َس َل ددَّ ْلوَدد َ لَل َحدد َّ تَد حعل
َو َعَهه ْللحَوُلَنل  َِ َل َساَّذلي §ََوَيحتو اِحَمَطََ يَدََُحُ َُ ََ اِح ُح َل َسَْد َُ َح اِح َحتَُ يَد حَرََُ َمِلَك َسرل ع َفموطل

َوَو فَدَقَُل: يَدُ ََسود َل اِهَّدَنل تدَ  ُّ َوسح قََُل َغودح ََا،ل َعح ع َسقََُ  َمِلَك اهح َََ وخح َُ ل اهح َ  يَهلوَنل َح َّ ا حومو ََّ َهد
ََدُ َفَمدُ  ََدُ َساَل َعَهودح يحدَنل فَدَقدَُل: اِهَّهودمَّ َحَ اَِودح ََ َو اِهَّدََن َََِدُع فَدََفَدَع َي ِح َلَ  اِحَمُلو فَدُ ُو َسَغ دسو اِحبلََُ يوكل

وحدَل ا َح حَْد ل  َليََد و رل َح اِعََّحُبل إلالَّ اتدحَ َََجدتح َسَلدََُتح اِحَم َوٍ  رل َل إلَس تَُحل َل َجد  –ْلَو  يدين اِ 
َة  ِلي قَدََُةو -ايفعَُي َع  -سه  اسدم ِد اِ رُدي   ايفَيَد  -َسَسَُل اِحَ ا ََح  َلددح َوَحد ًَا َس دهح َْ

ِل  َِ ُْل َح ح ََّ َوٍ  إلالَّ َح َح تَُحل  .(1)«يُين ايفطَ اُِزيَ -رل

                                 
َي لحوح  (1)  (.933-12/ 2)اِبخُ

o  p 
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ددَن   َُّ ُْددر َددُ ُُ اُِقدد ل وتَددُ اِودد   ِعددَُ حبُجدد  إس ايفطددَع س يَعدده قِ  يظدد
َُهحََُ رل }تُُس:  َو نَ َسَج رل َح ٍُ َحٍَّّ وََفاَل يدو ََّْح فه ال ار ُث ايفُُ ردُ ادُن  ع(1){ََ اِحَمُُل اولَّ 
دُ؛  عإتعُن سرُ عُل حو ان سرُ تبدت زََ وس ْدجَ.. ايفدُُ هد  غدذاُ اِكُلَدُت سحوُهتو

ََ اهَ  هُرَة يُْع  رُد ة رَكمكد ع فدنما تدزل عهوهدُ ايفدُُ  ْس قََ تذْل سَت تع ت
َددتل اِهَّددَنل َاوحددَإ ستددأل عُتَاددت فوهددُ اْلوددُة َل ََ ح َةع...فَُتظوَح إلَس آاَددُ َة ساَِضددُ هت ُْوضدد

ٍُ قَيَ. ََّْح ولَّ اِحَم حَته َسهوَ  َعَهه اولِّ  َُ إلنَّ َمِلَك َِموحح ََ َر حهتل ُح ََحَ  َْد  ِوحولَّ اهح
َةع سفعددددَت  َيُن تدددُْر   قهدددا اهَ ع إما تُددددطل: رُتدددت ايفُمدددد  ايفدددُُ ْدددد

. اْلوددُةع ساتطمدددس اِ ددََْو َن )} جدددِ  َُ اَّددذلي َتكح ََ 68وَفَدددََوَيدحُومو اِحَمددُ دد دد َو رل ددُومح وَتدحَزِحُومو ( وَوَتدح
َحزلِو َن ) َو اِحمو َوسنَ 69اِحموزحنل وَ ح َمح كو َو ووَجًُجُ فَدَه حاَل َتكح َُهحََُ ُو َج   .(2){( َِ ح َتَكُ

َْددَن: ْددال ِدد نع سوسجدددََ ْددال  َياع لدد ََ   ََ غددد  دددُمع خدددهق ايفددُُ عجدددواع ستبدد
 ًُْ َ دددد  ِقددد  ع سعدددذا َالحدددد ع يَددددِزَن ردددَ اِعددددمُُ  دددَن ْدددال  َيَع تعددددأل ار اُِدددد    سوتِز اخدددد

 ساُُِفود .
ع سيدَرَ  ع سيقُهع اِصخددَ  ع فوكدعَ ا دعَ  ََِ اْلدَِس ع سال ت ال َتَدَُن اِعدَِس

ُ َسقلوددَل يَدد} اِبدددو تع س دددُل عُِوهددُ سدددُفههُع حدد  يددأمن ار ْعدددك تَن سيددأرَ ْنرعدددُاَن
ُلدَّ ُو وَقحهل َُ ل َسيَُ َْسَُ ُلَّ َرُ َاد ع  (3){َوَح و اْدحَه ًُع ْس َ دد  ار: ادُن ِط دًُ سهَدُ إن رعددَُن 

                                 
 .[37]اهتبوُُ:  (1)
 .[07 - 68]اِ اقُ :  (2)
(3)  :  .[44]هِ 



207 
 

َاً سهالاددددددًُع سسخدددددددطًُ  : ۲ع ستكددددددَا سإن رعدددددددَن غضددددددا ار: اددددددُن ِرددددددُ
َلرليَ } َطَحتَُ َعَهوحهلمح َرَطًَا فَُتحظوَح َاوحَإ َاَُن َعُقلَب و اِحموجح   .(1){َسوَرح

ُُ قََ ار تُُس َِن تظُرًُ سسًََُ   اْلوُة؛ فقََ َِن جدل سعدال سدًََُ سهِو  ايف
َاتل رطٍَ رُعُقط ع  َةع سسًََُ جتُهَن قط َّ َسَحًُُْ }جتُهَن سحبًُ  ُل ََح تَدََ َونَّ اِهََّنَ يدوزحجل َو
اَلِلَنل  َح خل َو رل َُهوَنو َوَاًُرُ فَدَُدَََ اِحَ ِحَ  َ حَو َََنو ُثوَّ َ ح َبٍُل  ُثوَّ يدوََِّإو َْدودح َح جل ُل رل ََ اِعََّمُ َسيدوََدزِّلو رل

َهاو  َحقلددَنل يَددذح ِو َسددََُ َْد ُو َيَكددُ َح َيَكددُ َح َردد َلفوَنو َعدد دد ُو َسَيصح َح َيَكددُ ددواو ْلددَنل َردد ٍِ فَدووصل َح َْدددََ دد فلوَهددُ رل
َل  َْحَصُ هح  .(2){ُْل

عُت   جددد و اهَ   فدددنما تدددزل ايفطدددَ جُدددل ار ِدددَن سدددًََُ ُت ظدددَن   رعدددُِ 
{ ََ َوسنَ  َسوَتدحَزِحََُ رل ِل ََح ل َسإلتَُّ َعَهه َمَهٍُب ْلَنل ََِقُ َو  ل اهح َكَُّ ٍَ َفَأسح ََ ُل َرًُُ ْلَق ع (3){اِعََّمُ

َاً  ََ جتُل رَ ايفُُ و دُ ُث جُل َِن سًََُ تَفَُن   سوقُن اِكجَ سوغصُ ُع سسًََُ وخ
َاً تُمدَ اافدُ  سَتُهدهُ ُْهْسدُ  ساِكُلَدُت  د ًَةع سحبدُ َي ع سعو تًُ رُ ج ُ ال يُهمدَن جُ

 .(4)إال ار اِذي يُهم رُ   اِ  ساِبحَ
ي اوخو    

َ
ه
ُّ
 
َ
َع ِهَدُس ساِدَساب ساهتُدُ   أ ستأخَ تدزسل ايفطدَ   هدذَ اهيدُ  ردَ

َرُهُ فُِعُْق ن يََا ن خطَ تأخَ ايفطَع سقَ جدُُ   اِصدحوح  عساِكجَ ساهَ  ْ

                                 
َاو:  (1)  [.84]اهع
(2)  :  .[43]اََِ 
َرَ ن:  (3)  .[18]ايف
َو. (4) َعُسي ُْص  رَ خطب  ِهكوخ عبَار اِق

http://www.qaraye.com/articles.php?action=show&id=64 
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« َّ َْددًَُ  §ون  اَِّدديبل ِح َح اَِّددُسل إل دد ََوََ رل ددُ  َسددبحعع َاَعددبحعل يو سوددَإ َفَأَخددَذتدحهومح  قَددَُل اِهَّهوددمَّ ا َِمَّ
ُل  َوهومح إلَس اِعَّدَمُ ٍُ َحد َّ َوَاهود ا ا حوهود َِ َساِحَموحَُدَ  َسا حلوَدَإ َسيَدَحظودََ َوَحد دَّح َْ َسََ ع َحصَّدتح اودلَّ 

د َوَُن فَدَقَُل يَدُ ُموَمَّ ْو  سو ح َو َو َح ا حو َل َفأَتَُ َخَُن رل َُّ دَه ل فَدوَدَََ اِ َو إلتَّدَك تَدأحروَو ْلطََُعد ل اِهَّدَنل َسْلصل
َو اِهَََّن َ ومح  ِح َح َهَهكو ا فَُ مل َسإلنَّ قَد حَرَك َق َي «اََِّحل  .(1)َساَ اِبخُ

َا،:  ُلَوُلو »  حَي  وتس اِعُْق: قُل اهع ََ اِح  .«َهَهَك اِحَمُلو َسَجُ
َنع هسبُب يقرتفهُ ُْضَُ ذا فنن  ايفطَ قَ يُأخَ تزِس ع سال يهُم  ُ فوُُقدا ِس

َسهدددُ  دددَحكومح َخُلَّدددً  }ا مودددع ْعدددببهُ إما َ يَك ددد ا رل ََ  ََهمو دددوَُبَّ اَّدددذلي ََدددً  اَل توصل َساتدَّقوددد ا فلُدح
ُلَقُبل  َو اِح َلي َْ  .(2){َساعحَهمو ا َونَّ اِهَََّن 

 رَ وهم هذَ اهسبُب:
َيُ  ساال وساًل: َ  ُتكددددوم اِكدددد تُقددددُال اُِعددددُهل ُِْ عددددُِ ايفددددُ  ساهخالقددددَّ ستدددد

ََدددُ  بَدددَل َعَهودح َل عوَمدددََ قَددَُل وَقدح ْحددد َل اِهَّددَنل  َح َعبحددد ََصدددت إس هددذا اْلدددَي  ايفخودددإ َعدد رَهددُ.. ِس
ِهَّددَنل َونح » فَدَقددَُل: §ََسود لو اِهَّددَنل  ََّ َسوَعودد مو ُْل : مَخحددسع إلَما اْدحُوهلوددُومح  للدد ََ َلي ُحَكددََ اِحموَهدُجل يَددُ َر

َكدددد َح اِحَ ُحل ََح َتظحَهدددد ع ََّ َلاو هو َح َددددُ إلالَّ َفَكددددُ فلددددوهلمح اِطَّددددُعو نو تودددد ُحهلَودددد ا  ل  و  ل قَددددد حٍ  قَدددد ُّ َحدددد َّ يدو
ََ َرَض حا اَلفلهلمح اَّذلي َح َرَضتح  ل َوسح ََح َتكو َو اَّدل  َسحَجُ ودزَاَن  عَساهح وَدَُل َساِحمل ََح يَدَدحقوصو ا اِحملكح َس

ةل اِحَمئو تَدد ل َسَجدد ََّ دد ْل ددَلَي َس ِعِّ ددذوسا ُْل ددَ ا للمح إلالَّ إلالَّ ووخل ُودد ا زََاددَُة وَرح َد ََح ََيَح ع َس ددهحطَُنل َعهَددوحهلمح َل اِعُّ  ح
ََ ََسو ِلَنل  ََ اِهََّنل َسَعهح ََح يَدَدحقوضو ا َعهح ََح َيوحَطَوساع َس ُل َسَِ حاَل اِحبَدَهُللمو  َح اِعََّمُ ُو ا اِحَقطحََ رل  إلالَّ روَل

                                 
َي  (1)  (.1770-2/26)لحوح اِبخُ
 .[25]اهت ُل:  (2)
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َح َغسحل  َوسًّا رل دُدوهومح َسهََّ  اِهََّنو َعَهوحهلمح َع ََح َُتحكودمح وَللمَّ ع َسَردُ  َليهلمح ُحدَر َردُ  ل وَيحد هلمح َفَأَخدذوسا َْد
ََدهومح  ََُل اِهََّنو َْأحَسهومح َْدودح  .(1)َساَ اَْ رُج  «ْلكلَُُبل اِهََّنل َسيَدََُخودََّوسا  لَُّ وَتدحَزَل اِهََّنو إلالَّ َج

َ  اُِ اَدددع ساوضدددَ  رع  اُتودددًُ: َح سَ }: ۲اِكددد  ساُُِدددُ  ستددد ََِقددد
َُهَّهومح يَدََُضََّعو َن ) ُل َِ ُل َساِضَََّّا ِحَبأحَسُ تَُهومح ُْل َح قَدبحهلَك َفَأَخذح َحَسهحََُ إلَس ووَرٍم رل ( فَدَه حاَل إلمح 42َو

ُحَمهو نَ  ََ َ ومو اِكَّوحطَُنو َرُ َاُتو ا يَد دوهومح َسَزيَّ َح َقَعتح قدوهوْ  َُهومح َْأحسوََُ َتَضََّعو ا َسَِكل  .(2){َجُ
َسدد لو ارل »: ¢قددُل اْددَ عبددُس    ََ ددًُُع  ِالسُعددَقُُ رُبددذالً  §َخددََ َل روَُ ا
َلعًُ   .(3)َساَ اِرترذي «روََُض

َاُ س ا ُدُجي. قدُل اَِدديب  اُِودًُ:  َ  رعدُعَة اِ قد ََا اِزادُةع ستدد  §رَدع إخد
لم َس َيَُ ا زاُة ور ا م إال رَُ ا اِقطَ رَ اِعمُُع ِس ال اِبهدُ»  اْلَي  اِعُْق: 

َسا ََح ل »قددددُل:  §". س  لددددحوح رعددددهم ون  اَِدددديب َ َيطدددد َح اهح دددد ددددلع ْلَ دددداَلٍة رل ََددددُ ََجو َْدودح
َو  ل  َُ َََغ َرددُ دده َمِلددَك اِعَّددَحُبو فَددأَفدح َليَقددَ  فودداَلٍنع فَدَُدََحَّ ددقل َح َفَعددملَع َلدد حتًُ  ل َسددَحٍَُْ  اسح

َُد حعَ  َح اسح َل َق ََا َح تلهحَك اِكِّ َحَج ع رل َْ َُ فَنلَما ََجودلع َحٍََّة فَنلَما  َُ اوهََّنوع فَدََُُبََّع اِحَمُ َبتح َمِلَك اِحَمُ
ََ اِهَّدددَنل َردددُ اْسحودددَك قَدددَُل فوددداَلنع  دددَحُتلَنلع فَدَقدددَُل َِدددَنو: يَدددُ َعبحددد َُ ةللعح َددد ِّلو اِحَمدددُ ِو َليَقُلدددَنل  قَدددُللمع  ل َح

ََ اِهَّد مل اَّذلي ْسَلَع  ل اِعََّحَُْ لع فَدَقدَُل َِدَنو: يَدُ َعبحد سح َح اْسحلدَّع فَدَقدَُل إلوِّ ِلالل دَأِوينل َعد َ َتعح َل َنل 
دددَك َفَمدددُ  ْسحل َليَقدددَ  فوددداَلٍن الل دددقل َح : اسح َو يَدقوددد لو دددَحُبل اَّدددذلي َهدددَذا َردددُهو دددتو َلددد حتًُ  ل اِعَّ ُح ْسَل

                                 
َجَنو(ع 176؛ حعََن اهِبُو   "اِعهعه  اِصحوح ")حعَلحوح  (1) ( 4719-2/1332)اَْ رُج  خ

.  سغَس
 [.43ع 42]اهتُُ :  (2)
َساُ (3) َجَن(ع 665")حعَ؛ حعََن اهِبُو   "اإل   .سغَس (558-2/445)اِرترذي  سوخ
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 ََّ َهدُ َفأََتَصد َدح َو رل َو ََعو فلوَهُع قََُل وَرَُّ إلمح قدوهحَت َهَذا فَنلوِّ وَتحظوَو إلَس َردُ َ حد  و ْلودوهوولدَنلع َسآاودلو َتصح
ُِّ فلوَهُ ادوهوَوَنو  َو َساي  «وَتَُ َسعلَوُ ل ادوهووًُع َسَو َل »: س   ْح َُلو ادوهوَوَنو  ل اِحَمَعُاليل َساِعَُّللهلَي َسا َسَوجح

 .(1)«اِعَّبلولل 
ددَُهم  اااي اوخاااو   -ِس

َ
ه
ُّ
 
َ
ون وي  رُصددو  ردددَ وي ْدددخأل  دددُ َِس فومدددُ ِدددل  -أ

 كَ عهوَن..َُُِْس رَ قح  إما َ يَ
: "إن اِبهدددُلم تهُدددَ عصدددُة ْدددين آِ  إما اْدددَُت اِعدددَ ع س ¬قدددُل جمُهدددَ 

َ  رُصو  اَْ اِ "  .(2)ورعك ايفطَ"ع ستق ل: "هذا ْك
َرددددددد   َب ¬سقدددددددُل عك : "ِساب اهَ  سه ارهدددددددُع حددددددد  اوَدددددددُفس ساُِقدددددددُ

 .(3)يقِ  ن: "رََُُ اِقطَ ْذت ب ْين اِ "
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.. 
 لثينية  الخطبة ا 

َ ُددَن  َيددا رددَ ا عددَيع س َ دد  ار ق َس ا يُعبددُِ ار سوره دد ا فددنن   سرددع هددذا فأْكدد
َات سيُ الددد ن ْدددُوس فومدددُ  َسن ايفَكددد سدددبحُتَن سسدددُت ادددلَّ ْدددَُّع سردددُِا  اَِدددُس يَكددد

َُ ددُُلع قددُل اَِدديب  َ  اِظددَ ْددُر تُددُس ِس  §ْوددَهم فهددم عهدده خددس ْددنمن ارع َِحعدد
َُددَُس » ددَنل يَدقودد لو اِهَّددَنو تَد ع فَددنلنح مََاددََول  ل تَد حعل َُددَنو إلَما مََاددََول ع َسوَتَددُ َر َلي ،ل َِّ َعبحدد ََ  َدد  وَتَددُ علَحدد

                                 
 (.2984-4/2288)رعهم  لحوح (1)
 (.1/403)ت عس اَْ اوس  (2)
 (.3/250)ت عس اِط ي  (3)
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دد حٍ  ع َسإلنح تَدَقددَََّب إلَ َّ ْلكل ددَدحهومح ددَّع َسإلنح مََاددََول  ل َرددَاٍ مََاَحتوددَنو  ل َرددَاٍ َخددسحٍ رل مََاَحتوددَنو  ل تَد حعل
ََاًعُ َسإلنح  َّ وَتَدوحُوَنو َهَحَسَِ ً  تَدَقََّْحتو إلَِوحَنل مل ََاًعُ تَدَقََّْحتو إلَِوحَنل ًَُْعُع َسإلنح وَتَُول ََيحكل  «تَدَقَََّب إلَ َّ مل

َي  .(1)َساَ اِبخُ
َكوَ رَ اِدَعُُ ساالسدُُ َُ ساِصدَق   َح ْبُب ار ِس َوسا }فهََط ُح ل دَُد فَدقوهحدتو اسح

لل اِعََّم17َََُّكومح إلتََّنو َاَُن َغ ًََُّا ) ََاًَا )( يدوَحسل َح َ اٍل َسََْلدَي 11َُ َعَهوحكومح رل ِحاومح ْلدَأرح َل ( َسَيوح
دددددمح وَتدحَهدددددًَُا َُدددددلح َِكو دددددمح َجَّدددددٍُت َسَ ح َُدددددلح َِكو دددددمح } ع(2){َسَ ح َْدهومح َسهو َُدددددذِّ َسَردددددُ َادددددَُن اِهَّدددددَنو رو

َوسنَ  ُح ل دددددَُد َات سورُاَهدددددُ ستبُضدددددهُ ع(3){َيعح َهجدددددَ ايفَكددددد َدددددرت  ايفُُلدددددَّ ِس َبكدددددَ  عِس ِس
ًَُ ف َزقًُ حعد َ   س ََُهومح } " ععُمطَ اِعمُُ ويُرًُ  دَقودح دَُدَقُرو ا َعهَده اِطََّليَقد ل َهَسح َسوَّد ل اسح

قًُ ََ ًُ َغ  .(4){َرُ
َجوم:  َل َردُ قَدََطود ا }وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ د ُح َح َْد د َُوحدَ  رل َسهوَ  اَّدذلي يدوََددزِّلو اِح

ُّ اْلحَ  َََُنو َسهوَ  اِحَ  ل َو ََ ح َو َسيَدَحكو و  .(5){مل
َيئدًُ  َيُدًُ ر اِههم وغوَُع اِههم وغوَُع اِههم وغوَُع اِههم اسقَُ غووًُ رُووًُ هَوئًُ ر

 .غَقًُ جمهالً عُرًُع تُفًُُ غس ََُع عُجالً غس آجل
 اِههم ُِحوَّ َْن اِبالِع ستُوَ  َْن اُِبُِع سجتُهَن ْالغًُ ِهحََُ ساِبُِ.

                                 
َي  (1)  (.0475-9/121)لحوح اِبخُ
 .[12 - 17]ت ح:  (2)
 .[33]اهت ُل:  (3)
 .[16]ا َ:  (4)
(5) [ :ََ  [.28اِك 
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َ ٍ  ال سقوُ عذاٍب سال هَ .اِههم سقوُ  َ ح  ٍ  سال ْالٍُ سال غ
َُْ ساِزالزل سا َ سسُ  اِ   رُ  هدَ  ُُ ساِ اِههم اِفع عَُ اُِالُ ساِبالُ ساِْ 

َب اُُِيفي.  رَهُ سرُ ْطَع عَ ْهَتُ هذا خُل  سعَ سُلَ ْالِ ايفعهميع يُ 
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َ
لِك

َ
ا ذ

َ
ن
َ
م

ْ
و
َ
ا ي

َ
ن
ْ
طِر

ُ
م

َ
 (2) ف

   اووىلالخطبة 
 رزق واخلري مع املطر()االستبشار بالرمحة وال

 اْلمَ ر..
ستُمدد  اهرطددَُ  عرددَ فضددل ار عهوَددُ سعهدده اَِددُس هددذَ اهجدد اُ اِددد تُوكددهُ

َة ساوهددواع فُْلمددَ ر ون اسددُجُب ِعددُُ ايفعددهمي ُُِْودد ع  اُُِردد  عهدده عمدد   ا زيدد
 سهل  عهوهم ايفطَ..
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َ د  سايفطدَع ف أ َز  ساِ َتبدُِ عجودا ْدي اِد َز  مثد  ا  دَّ رعدأِ  اِد

َوسنَ }يق ل ار تُُس:  َلزحقوكومح َسَرُ تو َع ُل   .(1){َس ل اِعََّمُ
ََ اهَ  " :¬قددددُل اِطدددد ي  س  اِعددددمُُ: ايفطددددَ ساِددددوها اِهددددذان  مددددُ ختدددد

 .(2)"َزقكمع سق تكم رَ اِطُُ  ساِومَُ سغس مِك

                                 
َيُت:  (1)  [.22]اِذا
 (.427/ 22)ت عس اِط ي  (2)

o  p 
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َلزحقوكومح } :¬سقُل اِعَُي   ُل  َزقكمع رَ  {َس ل اِعََّمُ اهرطَُع وي رُِة 
َز  اِددددَيين ساِددددَتو يع  َوسنَ }سلددددَ و اهقددددَاَع اِدددد رددددَ ا ددددزاُ   اِددددَتوُ  {َسَرددددُ تو َعدددد
َةع فنتَن يَزل رَ عََ ارع اعُلَ اهقَاَ  .(1)سااخ

َز  ساودس اُِمدوم عهودَن سعهده   فنما حصل سجا عهده ايفعدهم ون يعُبكدَ ْدُِ
ددَن َسن"   قِ  اِهَّددَنو اَّددذلي }تُددُس:  إخ اتددَن ايفعددهميع سرددَ هَددُ جددُُ ت ِ ظدد  "يعُبكدد

  َ َُهودَنو الَعدً ُ فَدَُددَََ اِحدَ ِح ُو َسَ ح ُل َاوحدَإ َيَكدُ دَمُ َُح فَدُوولسو َسَحًُُْ فَدَوبحعودطوَنو  ل اِعَّ لو اََِِّي يدوَحسل
ددَوسنَ  َُبحكل َل إلَما هودمح َيعح ِل َح علبَددُ د ُو رل َح َيَكددُ اَلِلدَنل فَددنلَما َوَلدَُب ْلددَنل َرد َح خل دد َو رل َو  سقبههددُ (2){َ حد

َات"   ِ ظ: "ربك
َُلدددَنل }قددُل سدددبحُتَن:  َح ََ ح ددد ددََاٍت َسِلوودددذليَقكومح رل َُح روَبكِّ دددَل اَِِّيَددد َح آيَُتلدددَنل َونح يدوَحسل دد َسرل

َوسنَ  كو َُهَّكومح َتكح هلَنل َسَِ َح َفضح ُو ا رل َلَل َسِلَُبحَُد َلَي اِح وهحكو ْلَأرح  .(3){َسِلَُجح
س إما تدددزل سعددددم هددددَوت ساالسُبكدددَُ يكدددد ن ُْهْددددوُُ اْلعدددو   سايفَُ يدددد ع فددددُو

َل َرددُ قَدََطودد ا }: ۲اَِ دد س سا مأتددتع  دد ُح َح َْد دد َُوحددَ  رل ددَ  اَّددذلي يدوََدددزِّلو اِح َسهو
َو  ود مل ُّ اْلَح َََُنو َسهوَ  اِحَ  ل َو ََ ح َُلدَنل } ع(4){َسيَدَحكو َح ََ ح د فوَدزل عهدوكم ردَ  ع(5){َسِلوودذليَقكومح رل

َاً ُتوُ َْن اِبالِ ساُِبدُِع ستدذسق ن ردَ َ ُدَن هدَّ ايفَقدذة  َ َُن رط َفد ن ون  َ ُدَن ردُ تُ

                                 
 (879ال)ت عس اِعَُي  (1)
َس :  (2)  .[48]اِ
َس :  (3)  [.46]اِ
(4) :ََ  .[28]اِك 
َس :  (5)  .[46]اِ
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َزاقهددمع فُكددُُق ن  عِهُبددُِ إس اإلاوددَُ رددَ اهعمددُل اِصددُْل  اِ ُُتدد  وددزالَ سا ُِبدد  ه
.  َ  اِ

َزيَ اُِقوهدَّ   َسد ل ار  ¢جُُ   حَي  و،  َك » :§قدُل: قدُل  ََدحل
ِل  َح قدوَو  َلع َسقدوَحبل غلَسلَل ََْدََُُّ رل ِل َسَعهلَم يَد حَ  »: قُل §ون اَِيب  س  ِ ظ آخَع (1)«علَبُ

دََاومح إلَس  َح َعهلدَم َونَّ َغودح دَحكو قَد د لقلَيع فَدَوظَدلُّ َيضح َلوو َعهَدوحكومح آزلِلدَي آزلِلدَي روكح د َُوحَ ع يوكح اِح
ًَا« قدوَحبٍ  َح ََبٍّ َيضحَحكو َخودح َ  رل ََ ُح َح تَد َِ :  .(2)«قََُل َِقلو ع قدوهحتو

ًن وتدَن سدبحُتَن يُجدا ردَ قَدِ  عبدَُِ "سايفُد :¬َجدا قُل اْلدُفظ اْدَ  
َجدددَن  َ ددد ع سقدددَ اقدددرتب سقدددت ف عَدددَ احُبدددُس اِقطدددَ عدددَهمع سقَددد  هم سيأسدددهم ردددَ اِ

َسن َ َُن ُِبَُِ ْنتزال اُِو  عهوهمع ستَُس ْلُ م سهم ال يكُ  .(3)"س
: "س دذا اسدُقَ   عقد ل اَِدُس وتدَن عَدَ ¬سقُل ْوخ اإلسال  اَْ تومو   

َ  "ا َب يك ن تزسل ايفطَ   .(4) م 
َجل ُِمَ   َرَيع قح  ايفطَع سقَ  اَُِسع فقُل عمَ  :¢سقُل  يُ ورس ايف

َو ¢ متع ُث ق َََُنو }: رط َو ََ ح َل َرُ قَدََطو ا َسيَدَحكو ُح َح َْد   .(1()5){َسهوَ  اَّذلي يدوََدزِّلو اِحَُوحَ  رل

                                 
َجَن اَْ رُجَن)(ع و2817اهِبُو   "اِعهعه ") ححَن؛ للحوح (1) (ع 26/176(ع سو َ )181خ

.ُ  سغِس
َ ")16180و َ)  (2)  (.8/387(ع ساْلُام   "ايفعَُ
 .(491/ 1)جُرع اُِه   ساْلكم  (3)
 .(54/ 27)جممَ  اِ َُُس  (4)
(5)  :ََ  .[28]اِك 
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ََس رعددهم رددَ حددَي  عُلكدد   §ْددل ْس دده اَِدديب   َ دد ع امددُ   ~اُِودد  
َبَل  §َاَُن ََسو لو ارل »قُِت:  هلَنلع َسوَقدح َلَو َمِلَك  ل َسجح ع عو َُوحمل إلَما َاَُن يَد ح و اَِِّيحل َساِح

ددََّ ْلددَنلع َسَمَهددَا َعَحددَنو َمِلددكَ  ع فَددنلَما َرطَددََتح سو َْدددََ ِح إلوِّ »ع قََُِددتح َعُللَكدد و: َفَعددَأِحُوَنوع فَدَقددَُل: َسَو
وتو َونح َيكو َن َعَذاًُْ سوهَِّ  عَ  : «َهه وورَّدل َخكل ََوََ اِحَمطَدََ ع إلَما  َد ع »ع َسيَدقو لو وي:  (2)«ََ ح

.  َ  هذا 
ََ ِهمعددهم اُُِددَ  ِددَن ِوصددوبَن ْددَُّ رددَ   َ دد  رددَ ار تُددُس ْدد سهن اُِودد  

ََس  َ  ع امُ  َو َرَع ََسو لل ارل تهك اِ : َوَلَُْدََُ َسَمح ع قََُل: َفَحَعََ  §قََُل وََتسع َرطََع
ُحَت َهددَذا؟  § ََسودد لو ارل  َ َلددََد َل َلع فَدقوهحََددُ: يَددُ ََسودد َل ارل  ََ اِحَمطَدد دد َْددَنوع َحدد َّ َوَلددَُْنو رل اَد ح

ََُُس »قََُل:  ٍَ ْلَََِّنل تَد َلي و َعهح َتََّنو َح  .(3)«هل
َ ددد     َ ددد ع سوسقدددُت اِ دددَن سقدددت  دددَن؛ هن سقدددت تَِز ََ اِدددَعُُ حدددُل تزِس امدددُ ْددد

َجدددد ة اإلجُْدددد ع قددددُل ْددددوخ اإلسددددال  اْددددَ توم ساِددددَعُُ رعددددُجُب عَددددَ تددددزسل ودددد : "ر
 .(4)"ايفطَ

َِة   مِك:  ذِك   سرَ اهِعو  اِ ا اَِعُُ ْ ا  اُِو ع ساتُ َُ اَُِس َْن؛ ِس
َوَ ايفطَ قُل:  §اُن اَِيب  ًُدُ»إما  َسايد  (1)«اِهَّهومَّ َلدوًِّبُ تَُفل َُهحدَنو » :س   اِهَّهودمَّ اجح
ًُُ  .(2)«َلوًِّبُ تَُفل

                                                                                     

 (.530/ 21)ت عس اِط ي  (1)
 (.899رعهم) لحوح (2)
 (.898رعهم) لحوح (3)
 .(129/ 20)جممَ  اِ َُُس  (4)
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َ ُدَن سغ ادَنع امُ يكََ ِهمعهم ون يق   ََ إس ار تُدُسع سحُجُدَن إس  َ ُْفُقدُ
دددددذِك وادددددًن ار تُدددددُس   اْلددددددَي   ؛ ِس فوَعدددددا اِ ضدددددل إِودددددَن سدددددبحُتَنع ال إس غدددددَس

َز  ارع ْس ضددل ار»عهدده ردَ قددُل  (3)اِقَسدَّ دد َ د  ارع ْس َتددُ ْ سعدَ رددَ قددُل  «رط
ع س  َاً ُِْك ااع سم  رَ تعا ايفطَ إس اَُِ  َرًَُ َْنع اُف َرَدًُ مِك ر َاً ْدَنع ر عدََ ادُف

 ُِْك اا.
َعو ع هن سقدددت   َ ددد    اُِوددد : وتدددَن سدددبا ُِخ ودددإ اُِكدددُِوإ اِكددد سردددَ اِ

ددَن رظَدد  ركددق  عهدده اَِددُسع فددنن اددُن يكددق عهدده اَِددُس ْهدد غ ايفعددُجَ جددُز  ددم  تزِس
ََس اْدَ  اِصالة   ْو هتمع َمتد ا فدوهم ُِْصدالة   ْود هتمع امدُ  َمتي ون ي ََ ِهمد د ْس

ٍَع  اددُن  §َسدد ل ار  : "ون٭     عمددَ َلَِةع َماتو َرطَدد هَدد ع َْددُ ََمَِّن إلَما َاُتَددتح َِودح دد يَددأحروَو اِحمو
 :  .(4)«َوالَ َلهُّ ا  ل اََِِّحُلل »يَدقو لو

فددددنن اددددُن اَِددددُس   ايفعددددجَ واَددددُُ ايفطددددَ فقددددَ خ ددددإ عددددَهم ْددددُ مع ْددددي  
 اِصالتي.

َ ددد  ار تُدددُس ُْبدددَُِ؛ فهددد  سدددبحُتَن َ  حدددم عبدددَُِ سادددل هدددذا اُِخ ودددإ ردددَ 
َفع رُ قَ يعببَن ايفطَ رَ حََ سركق  عهوهم. َ هم ْ َ ع ُث    (5)ُُِْو  ايفبُ

                                                                                     

َي ) لحوح (1)  (.1732اِبخُ
 (.1523َِعُلَّ)ا (2)
َي  لحوح (3)  (.846)اِبخُ
َي)ر (4)  (.690(ع سرعهم)632ُ ق عهوَن؛ اِبخُ
َاهوم اْلقول َُْ ان: سيَزل اُِو  (5) َاَُ  إْ  .خمُصَ رَ خطب  ِه
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َآن اُِظوم..  كم   اِق َ  ار   ِس ُْ 
  الخطبة الثينية 
 )األصل التارخيي لبدعّية االحتفال باملولد( 

 اْلمَ ر..
ي اوبباة  

َ
ه
ُّ
 
َ
َ  حقوق  ُمبُدَن  أ َليقوَنو  سو دُ:  ََُعُودَنو فلوَمدُ §اهَُ يَو د ع َسَتصح وََردََ

وعددت ُمبُددَن  ََع ِس ددََ َْ َددُ  ََ ارو إلال ةل بَدد ُح ُلََددُبو َرددُ تَدَهدده َعَحددَنو َسَزَجددَع سَوال يدو ددَ ع ساجح فلوَمددُ َوخح
َحددُومح ُتولبُّدد َن اِهَّدددََن }ُْحُ ددُالت سر اِددَ َْعو دد  رددُ وتدددزل ار  ددُ رددَ سددهطُن..  قودددلح إلنح او

ِوحبلبحكومو اِهََّنو  ُو ول  َح َِكومح موتو َْكومح فَُتَّبل ُح ل  .(1){َسيَد
س  رودددددل هدددددذَ اهيدددددُ  ردددددَ ادددددل عدددددُ  تُدددددَ  اِ ضدددددُلوُت ايفكدددددُهَ اِبَعوددددد   

ددَ اَِدديب  ََ عهدده جههدد  ايفعددهمي ايفقهددَيَع §ِالحُ ددُل ةِ  َة مِددك سوادد ع سرددع خطدد 
َي هددذَ اِبَعدد  عدد  اإلعددال  اخرتعدد ا رعدد غٍُت ِ ُههددُع سوَددَ  حا  فددنن اوددسًا رددَ رَُلدد

َوي ااخدَ   اِقضدو ع  عهوهُ ْوًئُ ََ ايفُهقدَّ ا ُهدلع سحجبد ا اِد َعو ع اِد خت رَ اِك
 سهُه ا ال رَ يَكَ هذَ اِبَع .

َ هددُع سحقوقدد  َرددَ وحددَاهُ   إ ددم وخ دد ا عددَ ايفكددُهَ ولددل هددذَ اِبَعدد ع ستُ
َ و  اِد وحَات فوهُع سرُ ه  قصَ َرَ وحدَاهُ رلدَ هدذا  َسو اُُِ   اإلسال ع ساِظ

!  االََُْا

                                 
َان:  (1)  [.31]آل عم
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َو هدددددذَ اِبَعددددد ع سال إ  َس دددددُ اِوالاددددد  اهسس َ تُدددد ن وردددد  اإلسدددددال  رضددددت ق
َسن اِدد زاُهدُ اَِديب  ََ تكد ن §احُو ل فوهُ  دُع سهدَّ اِقد ع سوخد  ون اودالو ساِبد

 َُْهُ.
ف دَّ  -۴-سهذا رَ عالرُتل تب تَنع إم سقع مِك امُ وخد  ْدَن 

ًَا ُِْ َي  هددَ َْدد  عبوددَع ايفُعددمَّ حن زس َاْددع ا جدد َن اِ  ددُ مويع اتُعددًُُْ إس فُ مدد  اِقدد
ََُهُ. ~س -۴-َْت ُممَ   سو

دددد  اِ ُ مودددد    رصددددَ  َجدددد ا عهدددده اوالفدددد  اُِبُسددددو ع سوقددددُر ا اَِِس سرددددَ ُث خ
 ساِكُ .

َة  َيقُهم   إِا َترل ايفعدددهم ن   رصدددَ ساِكدددُ  سدددسهتم   اْلكدددمع س ددد َس يددد
َة اَِدددُس عهدددوهمع فحدددُِس ا اسدددُمُِ َسن اَِدددُسع فخدددُو َْددد  عبودددَ ردددَ اددد    قهددد  مع ْددد

ساعددا عدد ا  هم ْنحددَاِ االحُ ددُالت اِبَعودد ع فددُخرَت حددُامهم آتددذا  ايفهقددا: 
دددَ اَِددديب  سر اِدددَ ِ ُ مددد  سعهدددَّ ساْلعدددَ ساْلعدددي  §ايفُدددز ِدددَيَ ار اُِبودددَي: رِ 

ََُهم.. ٪س مُع  رَ سالِ  آل اِبوت   سو
ََ اخرتع هدددددُع َ تكدددددَ ردددددَ قبدددددلو     دددددُهم احُ دددددُالت وخددددد ستُُُْدددددت   ِِس
ع سغسهدددُ  اإلسدددال  ََا َاُ سايفُددد وهددد  اإلسددد َيددد ع ِس َوس اِعدددَ  ا ج َةع س ع اُالحُ دددُل ْدددُ ج
 اوس.

ُدددر اِكدددُ ع إس ون اتُهدددت   س ه دددت هدددذَ ايف اِدددَ عَدددَ ْدددين عبودددَ   رصدددَ ْس
َُع ْددددل  َفهددددُ ْقودددد  ايفعددددهمي   ْدددد  اِبقدددد َاهددددُ َرددددَ اددددُت ا ُْددددَهمع سال يُ ددددُهمع سس ِِس

َاْددعع َن اِ َسهددُ َس يقبه هددُ تكمهدد  اِقدد َن اوددُرس ساِعددُِسع إم اتُقهددت  وتك س وهدد  اِقدد
َا ع  َْددل   اُِدد َن اِعددُْع رددَ رصددَ إس وهددل إ عددََس هددذَ االحُ ددُالت   وسالددل اِقدد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





283 
 

َا  وْدُ سدُوَ اد ا ي َْل   اُِ  عتقههُ ْوخ ل   يَعه ايفال عمَع سوقَع  ُ رهك إ
َت َُْ مِك   سُلَ ْهَان ايفعدهميع ْعدبا ا هدل ساُِقهودَ اهعمد هع حد  ُث اتُك

 سلهت إس رُ تكُهَستَن   اُِصَ اْلََُ.
َلوس رددَ إحددَاِ ايف اِددَ هددَفًُ سوُسددوًُّ ُِوبوددت حكددم ْددين   إًما اددُن ا ددَو اِدد

 سال  ب  آل ْوَُن فوَن وي تصوا. §عبوَع َس يكَ  ب  اَِيب 
الُ اِقددد   قدددُل ْدددوخ اإلسدددال  اْدددَ توموددد  فددددوهم  يقصدددَ ْدددين عبوددددَ  -: "سهددد

َسن تكددددهَ  -)اِ دددُ موي(  عهدددوهم اهردددد  سولمُهدددُ و ددددم ادددُت ا رهحددددَيَ زتُِقددد ع يظهدددد
َسن و دددم ردددَ وسالِ  اإلسددال  سيبطَددد ن اِك دددَع سههدددَ  اهرددد  تطُددَ   تعدددبهمع سيدددذا
َ ع ن عهدددم اِبدددُ َع اِدددذي رضدددم تَن اِك دددَ ْدددُر سراللكُدددَن  اِوهدددِ  وس ا،ددد سع سهدددم يددد

َسهَن ساِو   ااخَع سعََهم: ال جَ  سال تَُ سال ُْ  .. سيعدُهوَ ن  ساُبَن س سال تكدَ 
َنع حدد  يكُددا وحدددَهم ار   وسدد لل تُهددَن  َسددِ  ددُ يقدد ل اِظدددُيف ن  ´ُْسددم ار س عم 

  .(1)عهً ا ابسًا"
َجوم:   َو َحَعدًَُ فَدنلنَّ }وع م ُْر رَ اِكوطُن اِد ََ َِدَنو سود ُو َعَمهلدَنل فَددََآ َح زويِّد وََفَمد

َح َيكَ  َلي َر ُو َسيَدهح َح َيَكُ لُّ َر َهاح تَد حعوَك َعَهوحهلمح َحَعََاٍت إلنَّ اِهَََّن َعهلومع اِهََّنَ يوضل ُو َفاَل َتذح ُ
ُو نَ  ََد َُ َيصح  .(3) (2){ةل

                                 
 (.488ُصَ اِ َُُس ِهبُهَّ)خم (1)
 .[8]فُ َ:  (2)
َاْ : (3) َاجُهُ عهه اِ َهُ ُْ صوههُ سر  خمُصَ رَ خطب  سُْق  اتظ

https://www.alukah.net/spotlight/0/123035/  

https://www.alukah.net/spotlight/0/123035/
https://www.alukah.net/spotlight/0/123035/
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ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(1){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
 .[56]اهحزاب:  (1)
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 ة العام اهلجري وقصة اهلجرةخطب

 إنَّ اْلمَ ر..
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َيخ اِددَتوُ سرددَِّ اِددزرَع يقلددإو ايفعددهم ن    أ   هددذَ اهيددُ  رددَ تددُ

َ ُ سق َ  االعُبَُ ساُِ كَُّ؛ ه م يو ِِّع ن رَ حوُهتم عًُرُ رضه  َ  اهَ  سرُُ ركُ
يعددُقبله ن ْبدوددزوسغ هددالل هددذَ  ةددُ  ددم سرددُ عهددوهمع سال يددََوسن رددُ ار قددٍُ  فوددَنع سهددم

ا ال يدددََوسن ردددُ ار فُعدددلع فودددَنع  ًَ َيددد  عًُردددُ جَيددد دددسع َردددَُما }اِعدددَ  ا ج َلي تَد ح َح َسَردددُ تَددد
َحٍ  ََتو تو إلنَّ اِهَََّن َعهلومع َخبلسع  َلي تَد حسع ْلَأيِّ َو َح ا َسَرُ َت ًَ او َغ  .(1){َتكحعل

ٍَة يوهقو  دُ إن ايفعهمي سهوم ْي اُُِ  ايفََُّ ساُُِ  اْلََُع  ََّ  م رَ تظ ال ْو
َوسا ار َساع فوحَمدد دد َسا رددُما اَعددب ا سرددُما خعل  عهدده سددجالهتم سلدد حُت حوددُهتمع ِوَظدد

™ . ََس  ُ اقرتفَ  وس لََُ  ع سيعُُ ل وَ  حبل  عهه رُ 
َ إس ار  َوهدُجل فهَقلإ ْي اَُُِري سق َ  ايفهُجَ ْقهبلَن سإن َ يهدُجَ حبلعِّدَنع ِس

َُ َُ سعقِ  َاتُ ْقهْ  َهَجأ إِوَن ح  يك ن رَُُ يعمَُُ سي  .(2)سوعمَُُِع ِس

                                 
 [.34]ِقمُن:  (1)
َي ا َيَ. (2) مي َُْ ان: اُُِ  ا ج َاَُ  سُِ  اِك  رَ خطب  ِه

o  p 
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ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َة ايفصددط ه  أ َاَ اُُِْددم ْقُددل  §  قصدد  هجدد ُ  مت اختددُم اِقدد يفدد

َيشع سون  ’تزل إِوَن ج يدل  §اَِيب  َة قد َار َ  ستُدُسع فدأخَ  ةد َْدَن تبدُ ْد حَّ 
َة قدددُلاًل: ال ع سحدددَِ ِدددَن سقدددت ا جددد ََس تبدددت هدددذَ اِهوهددد  عهددده  ار قدددَ ومن ِدددَن   اوددد

َاْك اِذي اَت تبوت عهوَن.  ف
َة إس و، ْكدددَ  §سمهدددا اَِددديب  : ْوَمدددُ ~ع قُِدددت عُلكددد  ¢  ا دددُج

َسد ل ار   §مَ جه س   ْوت و، ْكَ   مَ اِظهسة قُل قُلدل ه، ْكدَ هدذا 
 ًُُ جدُُ ع   سُع  َ يكَ يأتوَُ فوهُع فقُل وْ  ْكدَ: فدَاُ ِدَن و، سوردَّع سار ردُ رُقَ

 َْن   هذَ اِعُع  إال ورَ.
َسدد ل ار   §فُسددُأمنع فددأمن ِددَنع فددَخلع فقددُل اَِدديب  §قُِددت: فجددُُ 

ََ ردَ عَدَ »ه، ْكَ:  َسد ل «. وخد فقدُل وْد  ْكدَ: إ دُ هدم وههدكع ْدأ، وتدت يدُ 
ََس»ار. قُل:  َسد ل « فنو قَ ومن     اود فقدُل وْد  ْكدَ: اِصدحب  ْدأ، وتدت يدُ 

َسد ل ار َسد ل ار «. تُدم: »§ ار؟ قُل  َجدع  َة  َا  خطد  ا جد ُدَ إْد إس  §ْس
َيش   غُيددد  االسدددَُُاِ َُِ ودددذ  ْوُدددَنع يَُظدددَ جمدددَُّ اِهودددل.. س  هدددذَ اهاَدددُُ اُتدددت قددد

َيُدًُ  ع سرع مِك فقَ وخدزاهم ار ف كده ا فكدالً §خطُهم ْقُل اَِيب  إم   تهدك  عم
َسدددد ل ار  َجدددد  قددددُل  َاْددددَّع ِن: »¢ُِهددددَّ ْددددَ و،  ُِددددا  §اِعددددُع  اْل  عهدددده ف

َهددَن  َرَّ اهخضددَع فددَم فودَنع فنتددَن ِددَ  هدأل إِوددك ْددَُّ تك ي هددذا اْلضد ستعدبح ْددِ 
َسددد ل ار «ردددَهم َسددد ل ار  §ع سادددُن   ََ ََِ مِدددك إما تدددُ  ُث خددد ع §يَدددُ    ْددد

َهسسهمع سقدَ آخدذ ار  ََ عهه  ساخرت  ل  فهمع سوخذ ح َ  رَ اِبطحُُ فجُل يذ
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َستَنع سه  يُه :  َهم عََن فال ي ا }وْصُ ًَّ دمح َسد َح َخهح لهل د ا َسرل ًَّ َليهلمح َسد ل وَيحد َح َْديح َُهحَُ رل َسَج
ددَوسنَ  ددمح ال يدوبحصل َوسدددَن  (1){َفَأغحَكددوحَُهومح فَدهو ددع عهدده  َجددل إال سقدددَ َس ع فهدددم يبددق رددَهم 

َجددُ رددَ خ خدد    ِاَ و، ْكددَ ِددوالً  َاْددُع سرضدده إس ْوددت و، ْكددَع فخ حدد  ْلقددُ  ت
 َُُْ اَ    اجتَُ اِومَ.

قدددَّ ا  َآهدددم ْبُْدددَن ْس َجدددل  دددَ َ يكدددَ رُهدددمع س َسن سجدددُُهم  َسن يَُظددد ُلددد
َسن؟ قددُِ ا: ُممددَا متع قددَ سار رددََّ  عفقددُل: رددُ تَُظدد عهدده  ْكددمع سمََّ  قددُل: خبددُم سخعدد

َتَُع سقدُر ا يَ ضد ن اِدرتاب عدَ  َهسسكم اِرتابع ساتطهق ْلُجَُنع قدُِ ا: سار ردُ وْصد
 َهسسهم.

َوسا عه كددَهم تطهُدد ا رددَ لددس اِبددُب فدد ع فقددُِ ا: سار إن هددذا  مددَ تُلمددًُع وددًُ ِس
ََِع فهددددم ي حدددد ا اددددذِك حدددد  ولددددبح ا َالع فعددددق     ععهوددددَن ْدددد سقددددُ  عهددددَّ  عددددَ اِ دددد

َس ل ار   ع فقُل: ال عهم   َْن.§ويَيهمع سسأَِ  عَ 
َسدد ل ار  َُْدد  عكددَ رددَ  20ْوُددَن   ِوهدد   §غددَُِ  رددَ ْددهَ لدد َ سددَ  و

َفوقدَن  عاَِب ة . ُث ¢و، ْكدَ  -َدُس عهودَن   لدحبَُن سرُِدَن سآردَ اِ -سوتده إس ِاَ 
َجُ رَ رك  عهه عجلع سقبل ون يطهع اِ جَ. َا رَ ُْب خه َّع ِوخ  غُِ

َو ِببدددل  َسو َتُرددُع حدد  ْهدددغ إس جبددل يُدد َيدددق ايفُدد َيقددًُ يوضددُِ اِط سسددهك  
َتقهع ما وحجَُ اودسةع فح ودت قدَرُ  َيقع لُا ايف ع سهذا جبل ُْرخع سعَ اِط اَ 

ََ ع سقودد§َسدد ل ار  َاو قَروددَن اددَّ   ددَّ وادد َيددق عهدده و دد ل: ْددل اددُن َيكددَّ   اِط

                                 
 [.9يس: ] (1)
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فح وت قَرَُع سويُ رُ اُنع فقَ  هَن وْ  ْكَ حدي ْهدغ إس ا بدلع س  دق يكدَُ ْدَن 
َيخ ُْدَُ ادَ  َو   اُِدُ سيفدُ اتُهودُ إس اُِدَُ ع ح  اتُهه َْن إس غَُ   قم  ا بلع ع

نن ادُن فودَن ْدَُّ ولدُْين ِستدكع قُل وْد  ْكدَ: سار ال تَخهدَن حد  وِخهدَن قبهدكع فد
قددددَّ رَهددددُ ااَددددُن  فددددَخل فكعددددحَنع سسجددددَ   جُتبددددَن اقبددددًُ  ََ سسددددَهُ ْددددَنع ْس فكددددق إزا

َسددد ل ار  َجهودددَنع ُث قدددُل ِ َسددد ل ار §فأِقمهمدددُ  دددع §. اِخدددل. فدددَخل  ع سَس
َ  خمُفدد  ون يَُبددَن  َجهددَن رددَ ا حددَع َس يُحدد َغ وْدد  ْكددَ    ََ ستددُ ع فهدد َوسددَن   حجدد

َسدد ل ار ع فعددقطت §َسدد ل ار  ع فقددُل: رددُ ِددك يددُ وْددُ §ِر عددَن عهدده سجددَن 
َس ل ار  ع فذها رُ  ََ سامَدُ   §ْكَ؟ قُل: َِغتع فَا  و، سورَّع فُ ل 

وهد  اهحدَ وهد  اِعدبت ِس سادُن عبدَ ار اْدَ و، ْكدَ  عاَُُِ االِ ِوُلع ِوه  ا مُ  ِس
ُِ ْعدحَع قُِت عُلك : سه  غدال  ْدُب اقدإ ِقدَع فودَجل ردَ عَدَ عيبوت عََُِ

َاً  َيش ةكدد  ابُلددتع فددال يعددمع وردد يكُددُِان ْددَن إال سعددَُع حدد  يأتوهمددُ  فوصددبح رددع قدد
َعه عهوهمُ عُرَ َْ فهسة ر س و، ْكَ رَح   عخب  مِك حي  ُه  اِظال  ساُن ي

َسدل  هُ عهوهمُ حي تذها سُع  رَ اُِكُُع فوبوُُن    سهد  ِدُب  -رَ غَمع فِس
ََو همُ  يَُق  مُ عُرَ َْ فهسة ُْهسع ي ُدل مِدك   ادل ِوهد  ح   -رَحُهمُ س

ساُن عُرَ َْ فهسة يُبع َُْمَن واَ عبَ ار َْ و، ْكَ َُْ  عرَ تهك اِهوُ  اِوالِ
 مهَُْن إس رك  ِوُ ه عهوَن.
 ََّ َيش فقَ جد َسد ل ار  ورُ ق لدبُح  §جَ  دُ حوَمدُ تأادَ ِدَيهُ إفدالت 

َة َار َْ ا عهودًُ  فدأسل ردُ فُهد ا عِوه  تَ وذ ايفد ع سسدحبَ  إس اِكُبد ع  دذا اِصدَِ و دم َد
.ُ َسن خبِ   سحبعَ  سُع ع عههم يظ 
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َعدد ا ُْْددَنع  يفددُ َ ِصدده ا رددَ عهددَّ  عهدده جددََس جددُهسا إس ْوددت و، ْكددَع سق
َي سار ويددَ  َجددت إِددوهم وْسددُُ َْددت و، ْكددَع فقددُِ ا  ددُ: ويددَ وْدد  ؟ قُِددت: ال وِ فخ

 و،؟
َفددع وْدد  جهددل يددََ  َح رَهددُ  - خبووددًُ  فُحكددًُ ساددُن  -ف فهطددم خددَهُ ِطمدد   دد

َ هُ.  ق
َهُ رُلدد  تُقدد  ْددَل اددل ساحددَ رَهمددُ  َيش إعطددُُ ركُفددأة َددخم  قددَ َت قدد سقددَ

 ًَُ َيش حوي وس روُيع اُل  رَ اُن. يفَ يُوَُِ إس ق
َسا   ادددل  َسددُن سايفكددُة سقصددُال اهاددَ   اِطهدداع ساتُكدد َ ت اِ  سحوَئددذ جدد

َيركُن ح  سله ا إس ُْب اَُُِع  ََس اِبخُ ََع  كَ ار غُِا عهه ور  .(1)ِس
َوسدَّع فدنما  §عَ وتس عَ و، ْكَ قُل: اَت رع اَِيب  َفُدت    اُِدَُ ف

َآتُ  ََ قُل: اسكت يُ وُْ  عوتُ ْأقَا  اِق  ع فقهت يُ تيب ار ِ  ون ُْضهم  أ أ ْص
ُث  ع(2)ْكدددَع ااَدددُن ار اُِوهمدددُع س  ِ دددظ: ردددُ  َدددك يدددُ وْدددُ ْكدددَ ْدددُاَي ار اُِوهمدددُ

ََع  َ  ايفكدَا ن   اِطهداع سار غُِدا عهده ورد َيقهمُ إس ايفَيَد  اَِب يد ع سجد وامال  
ع ف قددإ عهدده اْلددَّ  فقددُل: )ِقددَ  َجددلع رددَ اْلددَّ  ددُ رددَ سا حبددٍَّّ رددَ رددَجلع ْصددَ  ددم  فهم 
َاق و ْددَ رُِددك ْددَ  َل سدد ََ ْددُهر ا سولددحَُْن(ع ف طلدد ًَ َاهددُ إلال ُممدد ًة رددُ وو َويددتو آتً ددُ وسدد ِل

َاِ ون يكدد ن اِظ ددَ ِددَن خُلدد ع سقددَ سددبق ِددَن رددَ اِظ ددَ رددُ َ جُكددم سدد و َ رددَجلع فددأ

                                 
َي  لحوح (1)  (.3922)اِبخُ
َحوق ا (2)  (.1/149)يفخُ   خمُصَ رَ اِ
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َجُ    ها حُج   دم(ع ُث ركد   يكَ   حعَُْنع فقُل: )ْل هم فالن سفالنع خ
َاُ اوبددُُع سر عددَ   َح ْددُِ َس رددَ س َو دد ََُع سقددُل وُِرددَن: )اوخح بددُ قهدواًلع ُث قددُ  فددَخل خل

ُمَنع سخ ر عُِوَن   َاُ اهام (ع ُث وخذ  ََسَنع سسَُ   س  ُّ َْن اهَ  ح  َاا ف
َاُة اَِديب َب رَهمع ْسدع قد ًَا يك ¢ ع سوْد  ْكدَ§  هبهمع فهمُ ق ودَ االُِ دُت حدذ

َس ل ار َجدل  §ع سه  § عهه  َسد ل ارع هدذا  ال يهُ دتع فقدُل وْد  ْكدَ: يدُ 
َهقَُ َس ل ار  عقَ  َسَن   اهَ ع فقُل: َورلودتو إلن  §فَعُ عهوَن  فعُخت يَا ف

ََِّ ا اِذي كمدُ عهدَّ  ون و َِدَُس عَكمدُع فدَعُ ِدَن ولدُْين ْدَعُلكمُع فدُِعَ ا ار  ع ِس
َسدد ل ار§ َسدد ل ار ون يكُددَا ِددَن اًُُْددُع فكُددا ِددَن وْدد   § ع فددأو حهلقع سسددأل 

َجددع يقدد ل ِهَددُس: قددَ ا وددُم رددُ هددُ  ْكددَ   وِ ع سعددَ  عهوهمددُ اْلمددالن ساِددزاِع س
ا عهوهمدددُعع هَدددُ ًَ ًَسدددُ  مدددُع سقدددَ جدددُُ رعدددهًمُ عدددُ   سادددُن وسل اَِهدددَُ جُهددد ََ حُ سآخددد

َسدد ل ار  فددع إلس  ع ِس َا َسدد ل ار §حجدد  اِددِ   اِكُددَُب اِددذي اُبددَن ِددَنع فدد  َّ ِددَن 
 ةُ سعََع سه  ِذِك وهلع. §

َس ل ار  َزًة  §سرَ   َوة ْد   رعَس مِك خبوم  و  رُبَ اوزاعو ع ساُتت ار
ُع؟  جهحَةع ُتُديب ْ َدُُ اوومد ع ُث توطحُدم ستعدقَّ ردَ ردَ   دُع فعدأالهُ: هدل عَدَ  ْدَّ

ع ساِكددُُ عددُزبع  ُع ردددُ وعودد زَام اِقلددَََ ساُتددت سدددَ   عفقُِددت: سارع ِدد  اددُن عَددَتُ ْددَّ
َسدد ل ار َل اوومدد ع فقددُل: رددُ هددذَ اِكددُةو يددُ و    § ْددهبُُع فَظددَ  دد إلس ْددٍُة   العح

َو عددَ اُِددَم دد َو ْددٍُةع خه هددُ اَ هح رددَ ِدددُب؟  فقددُل: هددل  ددُ عرُبددَ؟ قُِددت: هددَّ وجهدد
َو ردددَ مِدددك. فقدددُل: هدددل تدددأمتي   ون وحهبهدددُ؟ قُِدددت: تُدددمع ْدددأ،  قُِدددت: هدددَّ وجهددد

َويَت  ُ َحهحًبُ فُحهوبحهُ.  سورَّع إلن 
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َسددددد ل ار  دددددت عهودددددَنع  §فمعدددددَح  عدددددُع فُ ُج  دددددَحعهُع سْس ددددده ار ِس ََ ْودددددََ 
َ تع فدَعُ ْنلتددُُ  دُ يدوددَحْر اِدََّهَ ع فحهددا فوددَن حد  عهُددَن اَِ غد ةع فعددقُهُ فكدد َْت ِس

تدُُع  َبع سحهدا فودَن اُتوًدُع حد  ردأل اإلل َسساع ُث ْد َسيتع سسقه ولحَُْن ح   ح  
ُته اع فقه مُ ِبوت ون جدُُ زسجهدُ وْد  رُبدَ يعد   وعَدزًا عجُفًدُع  ََ عََهُع فُ ُث غُِ
اع فقُل: رَ ويَ ِك هذاع ساِكدُة عدُزب؟ سال  َوَ اِهُبع عجل يُعُساَ هوزااًلع فهمُ 

َ ع ادُن ردَ حَيودَن اودت حهْ     اِبوت؟ فقُِت َجدلع ربدُ : ال سارع إلالَّ وت دَن ردَ  َْدُ 
َيش اِدذي تطهبددَن إس ون  عساودتع سردَ حُِدَن ادذا سادذا َاَ لدُحَا قد قدُل: سار إلو هو

 قُلع ِقَ ِمت ون ولحبَنع سهفُهَ إلن سجَت إلس مِك سبواًل.
َسن اِقُلل:  سولبح ل تع ةك  عًُِوُع يعمُ تَن سال ي

َب َفوقي حال خومد و  رُبَ.اَُِل خس جزالَن جَز ار   .. 
ُتال َْن َفوق ُممََّ.ُِ تزال ُِْ  سا  .. سوفهح رَ ورعه 

 إس ون قُل:
 .. فنلتكم إن تعأِ ا اِكُُ تكهَ.سه ا وخُكم عَ ُْهتُ سإلتُلهُ

َس لو ار َيَُ ويَ ت ج َن  َجدل  § قُِت وْسُُ َْت و، ْكَ: رُ ِ ح  وقبل 
رك ع فأتكَ هدذَ اهْودُتع ساَِدُس يُبُ تدَنع سيعدمُ ن لد تَن سال  رَ ا َ رَ وس ل

َستَن؛ ح  خََ رَ وعالهُ َسد ل ارع  عي َفَدُ حود  ت جدَن  دَن؛ ع قُِدت: فهمدُ ْسَُدُ قِ 
  .(1)سون سجهَن إلس ايفَيَ 

                                 
 (.155ال) §خمُصَ رَ لحوح اهاَ سهول اُِ  رَ سسة خس اِبكَ  (1)
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 فكُتت رُجزة عظوم . ¢سلُحبَن  §سهكذا ح ظ ار اَِيب  
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار. 

 الخطبة الثينية  
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َيخ اِعددَ ي َ يكددَ رُمدد الً ْددَن   وسل اإلسددال ع حدد    أ إن اُِددُ

َاُْدد  رددَ خالفُددَن ¢اُتددت خالفدد  عمددَ ْددَ اوطددُب   ¢ع ف ددَّ اِعددَ  اِوُِودد  وس اِ
َي  َيخع  ¢اُدا إِوددَن وْدد  ر سدده اهْدُ يقدد ل ِددَن: إتددَن يأتوَددُ رَدك اُددا ِددوس  ددُ تددُ

َهمع فوقددُل: إن ُْ ٪فجمددع عمددَ اِصددحُْ   َخدد ا امددُ تددَمب فُسُكددُ ضددهم قددُل: و
ََ اِصددحُْ  مِددكع فقددُل  َخدد ا ْ اليدد  رددَ ُْددََع فكدد اِ ددَس ةه اهددُ اهمددُ ههددك رهلددك و
دَ اَِديب  َخد ا ردَ رِ  َهد ا مِدك ويضدًُع فقدُل ُْضدهم: و َس  فك َيخ اِد َخ ا ُُْ ُْضهم: و

§ََ َسن: ردَ رهدُج َسن رَ ربُوَنع سقدُل آخد َقدت  عع سقُل آخ َة ف فقدُل عمدَ: ا جد
َةع سات ق ا عهه مِكْي اْلق ساِبُ َخ ا رَ ا ج َخ ا  ُ فأ َسا رَ وي  ع ل فأ ُث تكُس

َرضدددُن هتدددَن اِكدددهَ اِدددذي وتدددزل فودددَن  ًُ اِعدددَ ؟ فقدددُل ُْضدددهم: ردددَ  ْدددهَ يكددد ن اُْدددَا
َْوددع اهسل هتددَن اِكددهَ اِددذي قددَ  فوددَن اَِدديب  َآنع سقددُل ُْضددهم: رددَ   ايفَيَدد  §اِقدد

َاً ساخُدددَُ عمدددَ سعومدددُن سعهدددَّ ون يكددد ن ردددَ ا ددد َا  يهدددَّ مي رهدددُج َ  هتدددَن ْدددهَ حددد
َِي فودَن ايفعددهم ن حجهدم اِددذي ْدَن َتددُ  وَادُن اإلسددال  ساِدذي اُتددت  اْلجد  اِدذي يدد

َةع فكدددُن اُْددددَاُ اِعدددَ  اإلسددددالرو   §فودددَن ْوُددد  اهتصددددَُ ِهَددديب  ساُِزَيددد  عهدددده ا جددد
َا  َيددد  ردددَ اِكدددهَ اْلددد ْلدددَي   ع(1)سسجدددا عهددده ايفعدددهمي اإلمعدددُنو  دددذا اهردددَ عا ج

                                 
َاَُ  سَُ َْ عبَار اْلموَ (1)  https://www.alukah.net/spotlight/0/18790 رَ خطب  ِه
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ُلَحَُْ ل  َليَ َ اِح َل َسُ ع  § َسَعظَََُ ََسو لو اِهَّدَنل »قََُل:  ¢ ْح َهدُ اِحقوهود بو َدح هَدتح رل َر حعلظَدً  َسجل
ددددََُع قَددددَُل:  ٍَ َفَأسحلل ُووودددد نوع فَدقوهحََددددُ: يَددددُ ََسودددد َل اِهَّددددَنل! َاأَتدََّهددددُ َر حعلظَدددد و روددددَ ِِّ َهددددُ اِح َدح َسَمََفَددددتح رل

عل َساِطَّ  دَ َ اِهَّدَنلع َساِعَّدمح َدقح وكومح ُْل دَحكومح ووسلل ُلدشح رل َح َي ع فَنلتَّدَنو َرد َع َُعد ل َسإلنح تَدَأرَََّ َعهَدوحكومح َعبحد
َهدُ َليَيع َعضُّد ا َعَهودح د ََ اِحَمهح َلي ْل ُل اََِّا ََُهوحكومح ْلعوَّدل َسسوَّ ل اوحوَهَ ُ ُلاَلفًُ َاولسًاع فَد  َفَعوَدَََ اخح

ورو َل؛ فَ  اَُتل اهح ََ اومح َسُموح ذلع َسإليَُّ َِدََّ اجل ََاَلَِ ع ُْل َعٍ   َح  .(1)«نلنَّ اولَّ ْل
ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل

هلوًمُ  .(2){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 

  

                                 
َجَن30غوا")؛ لححَن اهِبُو   "لحوح اِرت لحوح (1) (ع 266)ع ساِرترذي (4670)ِاِس  وْ  (ع وخ

 .سقُل حَي  حعَ لحوح
 .[56]اهحزاب:  (2)
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  §حول موعظة النبي وخسف القمر: 
 يف أبواب الكسوف من صحيح البخاري

َو ا َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح ُلوَوَنو ْلَح ددَُ َح َسَتعح دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد َسَتعح
َو َونح اَل  دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو َح يوضحهللح َفاَل َهُ لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح َسوَِّئُتل وَعحَمُِلََُع َر

َو َسََسو ََِنو؛ إلَََِن إلالَّ اِهَّ  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو اَل  ََ ََ آَرَود ا }َنو َسحح يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي
دهلمو نَ  ََّ إلالَّ َسوَتدحدُومح روعح يَدُ وَيدَُّهدُ اَِّدُسو اتدَّقود ا َََّكودمو } ع(1){اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلدَنل َساَل ََتود تو

دد ًُ اَّدذلي َخَهَقكو َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح َهددُ َزسحَجَهددُ َسَْدد َّ رل َدح ٍة َسَخهَددَق رل ََ دد ددٍس َساحل َح تَد ح دد مح رل
ََحَحَُ  إلنَّ اِهَََّن َاَُن َعَهوحكومح ََقلوًبُ َُِو َن ْلَنل َساهح ََ  يَُ} ع(2){َساتدَّقو ا اِهََّنَ اَّذلي َتَعُ وَيدَُّهُ اَّذلي

ا )آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَّدََن َسقو  ًَ َلي ُح لدَح َِكودمح موتود َْكومح 07 ِود ا قَدد حاًل َسد دهلحح َِكودمح َوعحَمدَُِكومح َسيَد ( يوصح
َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق  .(3){َسَر

 ٍَ د يو ُموَمَّ َح يل َه ََ ا حََح َلي ل َااَل و اِهََّنلع َسَخودح َ  اْلَح ََ : فَنلنَّ َولح َو ُح دََّ  §وَرَُّ َْد َّْ َس
َل. ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاولَّ ُموح ََ ورو َل ُموح  اهح

                                 
َان:  (1)  .[172]آل عم
 [.1اَِعُُ: ] (2)
 .[01ع 07]اهحزاب:  (3)

o  p 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





295 
 

ي اوخو    
َ
ه
ُّ
 
َ
َةع سخعإ اِقمَ" أ " مث د  خعد وع   اِدَتوُع سخعد وع   ااخد

َةع فنتَن ساوع و   اَِتوُ إس اجنالُع خبالو ع َه سخعإ اِقمَ وي مها َ   ااخ
 .(1)َه ال يُِ  َ  

هُخ يددإ  ددُ  َة سهوددع وه ا ددُ!! ِس ساوعدد و   اِددَتوُ ِهُددذاس خبعدد و ااخدد
ََُن رَ  هٍم سرُُاٍل. َو آِ    اَِتوُ سلَ  َتَُِ فوَن اْ

َعو ع  سخعدددإ اِقمدددَ" َو اهحدددَاِ اِك توددد  ردددَ زاسيدددٍ  ْددد َرَ ون يقددد " عهددده ايفددد
ََ اودُِق  عَُتاُِكع و ساوع و ساِزالزل ساِ ااي ساِ وُ َِّ ردَ  ´سهوع رُ يوق

ٍِ ا توٍ  جعُ  عظُ !!   وحَا
َاجُدد ع   سيعددَُعَّ سق ددُتل اُِأرددل ساالعُبددَُ حدد  ال َت ددَ عهوددَن ِسن ُمُسددب  سر

َعَّ إما سقُددت روددلو هددذَ اهحددَاِ اِك تودد ؟ع ساوددإ اددُن  ََو رددُ هدد  ايفددَهاو اِكدد سيُدد
  رُهُ؟. §تُُرل اَِيب 
دلو رَ سخعإ اِقمدَ"  َّ " َسدَأَل وَهح دَ  اَِّديبل َُدَل َ ودمو اِصَّدَ ُ َمَهبًدُع َسَونح  §كَّ َونح َ ح

ددددئحَت ون  ْل ع َسإلنح  َ  للددددمح ددددَُأحول ددددئحَت َونح َتعح ْل ََعودددد اع َفقلوددددَل َِددددَنو: إلنح  ددددََّ ا حلبَددددَُل َعددددَدحهومح فَدوَدزح يدوََحِّ
 ََ دد َههومح رل َح َاددَُن قَدددبدح ددتو َردد َهكح َسا ههكدد اع َاَمددُ وَهح وَرددمل  يددأتوهم اِددذي سددأِ ا فددنن ا دد قددُل  عاهح

ََُُس: « الع ْل اسُأن  م» َُ }سوتزل اِهََّنو تَد َيَُتل إلالَّ َونح َاذََّب  ل اح َل ُْل َََُُ َونح تدوَحسل َسَرُ َرََد
َيَُتل إلالَّ خَتح ليً ُ اح لو ُْل َُ َسَرُ تدوَحسل ًََة َفظََهمو ا  ل ََُ مَثو َِ اََُِّقَ  روبحصل َسَِّو َن َسَآتَدودح  .(1)(2){اهح

                                 
َ يب  (1)  (.19/96)ت عس اِق
َاُ (2)  [.59: ]اإلس
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َيَُتل إلالَّ خَتح ليً ُ}" سخعإ اِقمَ" اح لو ُْل َِةو: إلنَّ اِهَََّن َخ ََّو  {َسَرُ تدوَحسل قََُل قَدَُُ
ُو ) َُ َيَكُ ُود َنع موادَ َََِدُ َونَّ اِحكو فَدَ  4اََُِّس ةل َوسَن َسيَدَحجل وسَن َسيَدذَّاَّ ُحَُد ل َُهَّهودمح يَد َح آيَُتلدَنل َِ ( رل

َل رَ  ْح َل ا َ تح َعَهه َعهح ُلبوكومح َفَأعحُلبو َو.َوجل ُح َُد ع إلنح َََّكومح َيعح ُو ٍِ فَدَقَُل: يَُ وَيدَُّهُ اَُِّسو  عح
طَّدددُبل َردددََّاٍتع فَدَقدددَُل  َل اوَح ْحددد َل عوَمدددََ  ددد دددت َعهَددده َعهح ِز َليََدددَ  زِو َسَهَكدددَذا َوسي َونَّ اِحَم

َُهَ  ََّ َسَهَفدح ََُه َِتح َهَفدح َح َعُ ع َساِهََّنل َِئل ادحُومح ََ : َوحح  .(2)ََّ عوَمَو
َي   وْدددد اب سخعددددإ اِقمددددَ" َسايددددُت ساهحُِيدددد  عَددددَ اِبخددددُ " َاددددمٌّ رددددَ اِ

ََ سق ددَ  تأرددٍل   او ودد ل تُُرددلل اَِدديب  َر رددع هددذا  §اِكعدد و ساوعدد و تعددَُعَّ ايفدد
اْلدددَِ اِكددد و ا هدددل!!.. إْطَدددُلع يفدددُ ادددُن عهودددَن وهدددل ا ُههوددد  ردددَ رُُقدددَات فُسدددَة 

ٍَع إل »ستُ يا مِك ُِْصالة ساِذاَ ساَِعُُ  َ ُنل ِلَم حتل َوَح َس َساَِقَمََ الَ يَدَحَكعل نَّ اِكَّمح
َكَإ َرُ ْلكومح  ِحعو ا َح َّ يوكح َُع َفَصهُّ اع َسا  .(3)«فَنلَما ََوَيدحُومو ِو

عددُُ سلدددَق  سُتددذيَع ردددَ ايفُُلددَّع ُتدددذيَع رددَ غدددسةل ار تُددُس عهددده  لددالة ِس
َرددَن سار ايفعددُُُن  ََ »ُمُ َس َساَِقَمدد ددمح ددَ ُنل ِلَمدد حتل  إلنَّ اِكَّ َح آيَددُتل اِهَّددَنلع الَ َ حعل دد آيَدَُددُنل رل

قو ا ََّ َوسا َسَلهُّ ا َسَتَص ِحعو ا اِهَََّنع سََابدِّ ََوُتلَنلع فَنلَما ََوَيدحُومح َمِلَكع فَُ ٍَ َسالَ ْلل يَُ وورََّ  »ُثَّ قََُل: « َوَح

                                                                                     

َجَن(ع و1158/ 0؛ لححَن اهِبُو   "اِعهعه  اِصحوح ")لحوح (1) (ع 2333-4/103)و َ  خ
.   سغَس

 .(91/ 5ت عس اَْ اوس ت سالر  ) (2)
َي لحوح (3)  (.1747-2/33) اِبخُ
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ََ اِهََّنل َونح يَدزح  َو رل ٍَ َوغحوَد َح َوَح ٍَ َساِهََّنل َرُ رل ٍَ َساِهََّنل َِ ح ُموَمَّ َ وََرُوَنوع يَُ وورََّ  ُموَمَّ َو َوسح تَدزحول َو َ َعبح ول
ُومح َقهلواًل َسَِبَكوحُومح َاولسًا كح ُحَهمو َن َرُ َوعحَهمو ََِضحل  .(1)«تَد

َل ِهصالة ساِذاَ سالسُمَُ ايف عظ    .سقبل مِك اوهَِّن اسَُ َُع ِالجُمُ
ٍَس  د َل َعمح َل اِهََّنل ْح َل ََسود لل »َل: ع قَدُ٪عَ َعبح د دُ َاَعدَ تل اِكَّدمحسو َعهَده َعهح َِمَّ

َُ ع  §اِهََّنل   .(2)«تو ِلَي إلنَّ اِصَّاَلَة َجُرل
َهم  َُ اِصالة اِط يه  ور  .(3)ون يُُ مسا رَ عذاب اِق  §س  خطبَُن ْس

يَ   ال َاُد   د اٍل جدَاً  س  لالة اوع و ساِكع و َا عي رع سجِ 
َاسي:  ُّ فَدَََاَع اِ»قُل اِ ٍةع ُثوَّ  §َّيبل ََ ل  ل َسدجح ََُُديح ٍةع ُثوَّ قََُ ع فَدَََاَع ََاح ََ ل  ل َسجح ََُُديح ََاح

َل اِكَّمحسل  تو سودجو ًِا قَد ُّ »: ~ع قََُل: َسقََُِتح َعُللَك و «َجَهَسع ُثوَّ جوهََِّّ َع َح َرُ َسَج
َهُ َدح  .(4)«َاَُن َو حَ َل رل

ُظددمل هددذا اْلددَِ جنددَ اَِدد  َوَ ا َدد  س اَِددَُ   لددالة  §يب  يددُ ار..!! ِس
َاسي: ُثوَّ اتحَصَََو  يُين: اتُهه اَِيب  -اِكع و س ِ ت وتظَُ اَِعُُ خُلً !! قُل اِ

ع فَدَقَُل  -رَ لالتَن  § َح جَتَهَّتل اِكَّمحسو َح : »§َسَق د َس َساَِقَمدََ آيَدَُدُنل رل إلنَّ اِكَّدمح
 ٍَ َ ُنل ِلَم حتل َوَح َوسا اِهََّنَ آيَُتل اِهََّنلع الَ َ حعل ََوُتلَنلع فَنلَما ََوَيدحُومح َمِلَكع فَُمحاو " قَُِو ا: يَُ َسالَ ْلل

دددَت؟ قَدددَُل  ُح ُحَك ََوَيدحََدددَُ  َا دددَك ُثوَّ  دددوحًئُ  ل َرَقُرل َْ ََوَيدحََدددَُ  تَدَََُسِحدددَت  إلوِّ : »§ََسوددد َل اِهَّدددَنلع 

                                 
َي  لحوح (1)  (.1744-2/34)اِبخُ
َي  لحوح (2)  (.1745-2/34)اِبخُ
َي  لحوح (3)  (.1757-2/36اِبخُ
َي  لحوح (4)  (.1751-2/36)اِبخُ
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قو ًِاع َسَِ ح َوَلبحُوَنو َهَ  ع ََوَيحتو ا ََّ ع فَدَُدَََُسِحتو عوَدح تدحَوُع َسووَليدتو اَِّدََُ َُّ َحدَنو َردُ َْقلوَدتل اِد َاهحُومح رل
 َُ هلَهدُ اََِِّعدُ وَددََ َوهح ََ َرَحَظًَا َاُِوَد ح ل َق ُّ وَفحظَدَعع َسََوَيحدتو َواح قَدُِو ا: َلَ يَدُ ََسود َل اِهَّدَنل؟ « فَدَهمح َو

ََّ »قَددَُل:  َلهل دد ِهَّددَنل؟ قَددَُل: "« ْلكو ح َحَن ُْل َح قلوددَل: َيكح ودد َعددَُنع َِدد ح َيكح ودد ددَسع َسَيكح وددَحَن اإللحح َُكل َن اِ
ددًَا  َحددَك َخودح : َرددُ ََوَيحددتو رل ددوحًئُع قََُِددتح َْ َحددَك  ََ اوهَّددَنوع ُثوَّ َََوتح رل هح ََّ ََّ اِدد اهو ََ دد َعددَحَت إلَس إلحح َوحح

 .(1)«َق ُّ 
َن ْصددالة اوعدد و ساِكعدد وع  َر ُظددم هددذا اْلددَِ اِكدد و حدد  اَِعددُُ يدد ِس

َُ ْلَحدددددتل  َدددددُ َح َوْسح ٍَ َعددددد ددددد ِّ ٭     َو،ل َْكح ََ اَِّددددديبل : وَتَدوحدددددتو َعُللَكدددددَ  َزسح دددددَي  §ع وَتدََّهدددددُ قََُِدددددتح حل
ع  : َردُ ِلهَّدُسل دََّ قَُللَمد ع توَصدهَِّّع فَدقوهحدتو ع فَنلَما اَُِّسو قلَوُ ع يوَصهُّ َن َسإلَما هل َخَعَ تل اِكَّمحسو

: سوددبحَحُنَ  ُلع َسقََُِددتح َلَهُ إلَس اِعَّدَمُ دََُتح ْلوَدد َْ ع  َفَأ َُددمح : َويح تَد ددََُتح َْ : آيَد ع؟ َفَأ اِهَّدَنلع فَدقوهحددتو
ددُ اتحَصددَََو  َُع فَدَهمَّ َددُ

ددَّ ايف ََوحسل َُهحددتو َولودداُّ فَددد حَ   ع َفَج ددَّو َُكح ول اِ ددتو َحدد َّ جَتَددالَّ : فَدقومح قََُِددتح
ََ اِهَََّن َسوَادحًَن َعَهوحَنلع ُثوَّ قََُل:  §ََسو لو اِهََّنل  ََح » َل ٍُ اوَحتو  ََّْح َح  ُودَنو  َرُ رل َح ََوَيدح َََو إلالَّ قَد َو

وحدَل  َُدَود َن  ل اِقوبود َل رل دََّ إلَ َّ وَتَّكودمح تدو ح َح ووسحل ع َسََِق َوسح  - ل َرَقُرلَّ َهَذاع َح َّ ا ََّ  َساَََُِّ
َح  دد َليبًددُ رل ََّجَُّلل  -َق ََدد ل اِدد َددَذا اََِّ  -فلُدح ددَك  ل ع فَدودوَقددُلو َِددَنو: َرددُ علهحمو َواومح َته َوَحدد َح ؟ َفَأرَّددُ يدودد ددلل جو
َو  رل وَح

َلي َويَّ َمِلكَ  –ايف ِح َوع الَ َو و قل
ُو  َوسل ايف َدُ َع ََسود لو اِهَّدَنل  -قََُِتح َوْسح د : ُموَمَّ  §فَدوَدقود لو

ََدُ إلنح  َح َعهلمح ًُع فَدَقد ُحََدُع فَدودوَقدُلو َِدَنو: َِنح َلدُْلل ََدُ َسآَرَّدُ َساتدَّبَد َََع َفَأَجبدح ِحبَدودََِّدُتل َسا ود َُتَُ ُْل   َجُ
وََُفلقو او 

دوحًئُ  -َحَت َِمو قلًَُع َسوَرَُّ ايف َْ ُحتو اَِّدَُس يَدقو ِود َن  َليع ْسَل ِح : الَ َو وَحتَُبو فَدوَدقو لو
َوسل ايف

 .(2)«فَدقوهحُوَنو 

                                 
َي  لحوح (1)  (.1752-2/30)اِبخُ
َي لحوح اِبخ (2) ُ(2/30-1753) 
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َي سخعإ اِقمَ" " هدذا ْدَُّ ردَ اهحُِيد  اِدد جدُُت   لدحوح اِبخدُ
اُِظددوم حد ل اوعدد و ساِكعدد وع فكوددإ يفعددهم ون يُصدد  ََ ون هددذا اْلددَِ اِكدد و 

 ورَع عُِي!!
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية   
 اْلمَ ر...
اااي اوخاااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َة سخعدددإ اِقمدددَ" أ وَحدددذل

َةل سايف ُدددَ مادددَ تهدددك اهحُِيددد  ا دددذ  " ْس
هرددد ٍَ قدددَ سقدددع  دددُ اِكودددسسن   هدددذا اُِصدددَ فمدددُ ععدددُتُ ون ت ُدددل؟ َِحدددذَ ايفُُلدددَّ 

َسإلَما }رددَ رددَ ركددَ ار تُددُسع فددُر تُددُس يقدد ل ساِددرتو ساِ عددق ساه عساُِعددُهل فوهددُ
َحتََُهُ  رَّ ََ َهددددُ اِحَقددددد حلو فَددددد ََفلوَهددددُ فَدَ َعدددددقو ا فلوَهددددُ َفَحدددددقَّ َعَهودح َحتَدددددُ روُدح َحيَددددً  وََر هلدددددَك قَد تَددددُ َونح تدوهح ِح ََ َو

رلسًا َح َ ددَز إس اِصددالة ساِددذاَ فددنن اَِدديب  ع(1){تَدد َِاَُ فهدد   §ِس َعًُ  ددَ  ََ رعدد خدد
دد  ساالسددُُ َُ §ْددأ، سورددَّ  َبددَُِ ِهُْ  َسو ساَِهددَّ  عَ يُدد اَن ْلظدد ع ِس ساهرددَ ْددُيفُ
َْدهومح َسوَتحدَت فلدوهلمح َسَردُ َادَُن اِهَّدَنو }فدنن  ار تُدُس يقد ل:  ععَ ايفَكَ َُدذِّ َسَردُ َادَُن اِهَّدَنو ِلودو

َوسنَ  ُح ل َُد َْدهومح َسهومح َيعح َُذِّ  .(2){رو
د  جتدا ردُ قبههدُع سفضدل ار  سرَ تُم ار تُُس ون ُْب اُِْ   ر ُد حع  ساُِْ 

ََّل ار سوئُتَن حعَُت َُن ْ عو َن } عساسعع ْل إن اُِبَ إما لَ    تْ  َح ََ اَل يَد َساَّذلي

                                 
َاُ: ] (1)  [.16اإلس
 [.33اُِْ  : ] (2)
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 َُ َح يَد ح قِّ َساَل يَدزحتو َن َسَر ْلَح ُدوهو َن اَِدَّ حَس اَّدل َحَََّ  اِهََّنو إلالَّ ُْل لح َمِلَك َرَع اِهََّنل إلَ ًُ آَخََ َساَل يَدقح
َح فلوَنل روَهُتًُ )68يَدهحَق وَاًَُرُ ) َ  اِحقلَوَُر ل َسَ حهو ََُذابو يَد ح َح تَدَُب 69( يوَضَُعإح ََِنو اِح ( إلالَّ َرد

لو اِهَّدددَنو َسدددوَِّئُهتللمح َحَعدددٍََُت سََادددَُن اِهَّدددَنو َغ وددد ًَا  َِّ َئلدددَك يدوبَددد ًُ َفأوِس دددَل َعَمددداًل َلدددُْلل ََ َسَعمل َسآَرددد
وًمُ  .(1){ََحل

ََ َآَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(2){َسَسهِّمو ا َتعح

 
 
 

  

                                 
َقُن:  (1)  .[07 - 68]اِ 
 [.56]اهحزاب:  (2)
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 االستبشار بالنصر على احلوثي
 وداعميه من الباطنيني الصفويني 

َو ِلهَّدددَنل  ددَاً  دد مح ددد اْلَح َو فَدهو َو َو اوهُّددَنوع َسَِدددَنو يهودددق ِبالِددَن َمحَمدد دد مح َلع َسَِدددَنو اْلَح دد مح ددلو اْلَح َ  وَهح
ددَ  َعهَدده   ددََُّوع َسهو ددَو اوهُّددَنوع َعاَلتلَوُوددَنو َسسل َرح ددَو اوهُّددَنوع َسإلَِوحددَنل يدوَحَجددعو اهح َودح َل اوح َل وهحددكو اوهُّددَنوع َسْلوَدد

اوددلِّ ايف
ددد َْ َو اَل  ََ ددد َو َونح اَل إلَِدددََن إلالَّ ارو َسحح دددَه ْح ع َسَو َليَع ٍُ قَددد دددَّح َو َْ َو ا َعبحددد ًَ ددد َو َونَّ ُموَمَّ دددَه ْح َليَك َِدددَنو؛ َسَو

. َل ي َِّ َََ  َعَهوحَنل َسَعَهه آِلَنل َسَولحَحُْلَنل َسوَتدحَبُعلَنل إلَس يَد ح ل اِ  َسََسو ِوَنو؛ َلهَّه ارو َسَسهََّم َسَُْ
: َو ُح  وَرَُّ َْد

ُو َوع  ََُُس َسَو لو ََ آَرَو ا يَُ}فَُتدَّقو ا اَر تَد ََّ  وَيدَُّهُ اَّذلي اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو
هلمو َن ) ًُُ َساَل تَدَ ََّقو ا172إلالَّ َسوَتدحُومح روعح و َبحلل اِهََّنل هَل مو ا حبل  .(1){..( َساعحَُصل

ي اوخو    
َ
ه
ُّ
 
َ
َيخل هُع ل اْل اَّ اِبُ ينع  أ سيَّ ل ا قبَل ي ريل ْسَُُ ول اَت ِس

 َ َ َل ار تصددددد َجدددددُلع خمهصددددد َن لدددددُِق َنع معدددددبهوم عهددددده مِدددددك سارو ساِدددددد حبمددددد  دددددُ 
َع..  حعوبوهمع ساْلمَ ر اوساً فقَ ُُْت ُِْ كلل َس يُأاَ  ُ وح

                                 
َان:  (1)  .[173ع 172]آل عم

o  p 
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َو   َددُ تعددمعو ستكددُه ُوَن اِبددُ َو َن  عسال ِز  -ستأتوَددُ اهخبددَُو رددَ اِكددُ  ةددُ يصددَ
َب  سآخَوهدُ ردُ حصدَل ردَ عردع اِكدُ بل ايفعدهم ل  -عهوهم رَ ار رُ يعدُحق ن  اِضد

ُل ساه  ددُلل   ِسرددُع فمددُ سددَُّ هددذَ  ؛ُِْكومددُسي اِقُتددل َجددُلل ساَِعددُ عهدده اِكددو مبل ساِ
 اَُِاسةل اِص  ي ل اِبُ َو ل عهه ايفعهمي؟

َح َمِلدَك َعهَده اِح ودَحسل َساِدَُّس ل   د ََح يَدهو َل اِهَّددَنل وَفدحَ اًجدُ  ِليد ََِخَل اَُِّسو  ل   ؛تُم.. يفُ  
َح َهَ تح َ َُِلكو  ا ل اِصََّحَُْ ل َسَق ََ َِتدوهومح َسفدوَحَسُتدوهومح َلَحَعه َُتحَت وَقح ع َسَسَقَ  قَُ  .٪هومح

  َُّّ ِوعل ََ َتح َو َحزحٍ  اهح ْح َر و ا َُالَّ  :¬يَدقو لو اِح
َح " َحَس َاُتو ا رل اَل ل َونَّ اِح و ِليَُتَ ل اإلحلسح َح  َل اِطََّ اللإل َع َوسَل َهذل َل خو َو َلحلو  ل َواح َساهح

ََ َسَُ  ََا د َحح ... َحد َّ وَتدَّهودمح َادُتو ا يوَعدمُّ َن وَتدح وَعدهومو اهح وَردمل ودعل اهح َل َعهَده هَل وهحكل َسعوهو ِّ اِحوَد
 ل ايف

َِد ل َعدَدحهومح عَ  سح ََّ َود ا ْلدَزَسالل اِ ُوحل دُ ارح ع فَدَهمَّ ا َ ودمح ًَ سَن َسُللََ اَُِّسل َعبلو َُّ ُو َُع سََاُتو ا يَد َْدحََُ هَده َساهح
َلي  ع وَيحددددد دددددَو َرح َُدددددَُ َمهومو اهح ًَا؛ تَد ََ اِح ودددددَحسل َخطَددددد وَردددددمل علَحددددد َُدددددََبو وَقَدددددلَّ اهح ع سََاُتَدددددتل اِح َُدددددََبل اِح

ع َف لددَّ اوددلِّ  دد َّ َْ قَددٍُت  وَحَََُْدد ل  ل َوسح
يف دداَل ل ُْل ََ اإلحلسح ََارودد ا َاوحدد ددوَب وع َس وصل

يحهلمو ايف ََ َسَتَضددَُعَ تح َِدد
َو ارو  قَّ  ´َمِلَك يوظحهل  .(1)«اْلَح

َدَُدَنوع إلمح يَدقود لو َهدَذا  ََُُس َونح  وحزلَل َرووْ  َألو اَر تَد َل َحزحٍ ع َسَتعح ْح َرُ ل ا اتدحَُدَهه َااَل و اإلحل
ددددلل  َلح ددددَُّّ اهح َلسل ددددَ  فَُ ًُ  عاِحَكدددداَلَ  َسهو ع َسَساَل ًِا ِلهحَحددددقِّ سإن اددددُن  ددددَ سددددكَ اهتددددَِسع جَتَددددَُّ

َعُبل علَحقلَنل سَ  اَل ل َسَِ ح َعَهه حل َنل.ِلاحلسح َحعل  َْينل جل

                                 
 (.2/115)اِ صل   ايفهل ساهه اُ ساَِحل ال َْ حز   (1)
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َلع َسقَدَُدددل فلوَهدددُ رلهحوودددد َن  ددد ْل َُُ ََاَن  ل اِحَقدددَحنل اِح دددَُدَهَا إليدددد إلنَّ اََِّكدددوَُّع اِصَّدددَ  ليَّ َردددُ اسح
َلَس َعهَددده  َِ فَدددُ دددَدوهومح روَحدددذو اتدحَُدَزعوددد ا ْلددداَل ََ َ حَهَكدددَ  َسَُسدددَُنع سََاُتَدددتح َعودح ُلوددد دددهلٍم سودددينٍِّّ إلالَّ ِلوو روعح

ع َسزَ  ََا ل ُل دََ اِح َهَهدُع َستَددَبَش قَدبدح َُح وَهح دََُب َُدهََّهُع َساسح َهُ فَُحح َنل َعَهودح ووو ْل َُعلولو اِصََّ  ليُّ ِبل َحَإ إلْسح
َهدددُ  ل  َدح َِهم وهدددل اِعدددَ   رل دددَّ لع إلَس َونح  َدددََ دددلل اِعُّ َمدددُنل تلَكُيَدددً  ْلَأهح ُح َردددُ ل َو،ل َحَلوَ دددَ  اَِدُّ اإلحل

 ََّ ََاَنع َسَِكلدددد َح ُحَََادددد ل َجُِلودددد َل  َر دددد ددددََ َحهلوددددٍإ َ وددددمح َعهَدددده َاعح َََوسحا  ل اِحبَددددُ لَلوَِّي َخودح اِصَّددددهلوبلوَِّي 
َلي ل  َلميل َساْلَح َِحَُُجو َن  ل اِحَق  َُ َُّسهومح ةل ع َسوََر َو ا َ ومح َُهومحع َسَركَّ هلملَي؛ َسِلَذا َُتََُِ و ا َر وعح

 .ايف
ُحَهَمددَنو ا حوودد بو ا  َعددَهُع َس لَّددُ  َلدداو َونح تَد َح َغددسحل اِح وددَحسل َساَّدددل تَددَذََتح تَد ح دد ِحَبُ لَلوَّدد و رل

رو ا َِوحعو ا إلالَّ جموَ  ََّ َمُ َق َمُ َاُتو اع َسَرهح َوسَل اِصََّ  ليِّ وَتدَّهومح َرهح َكح
َر ل ايف َح َِتَدَهُ ول ََا َِ َسَََهََتح إل ََّ

ددددَِّّ  َلسل َليِّ اِحَ ُ ُوَحصودددد ددددَوسَل اِح ٍ  ِلهحَمكح ََ ٍَ َسَخدددد ِل و  عع َساَل َرَكددددَُن َ وددددمح فلوددددَنل َعبلودددد ددددمح إلالَّ َْدوَددددُ إلنح هو
ََ و ُثوَّ تدوَحَره. َُخح  توعح

َح يَدقو َ   ُو َِع َسَِ َح تَد َلس َِ َوسا ْلَنل ون  َ حَهَك و فَُ َُبحكل اَل ل َونح َيعح لل اإلحلسح َهح ُلَّ هل َس لَُّ يَدَحَب
َنَّ اِحبلَكددَََُة اََِّب ليَّددَ   ؛ هل ددَََ ُّ َ وددمح العح َُتح ْلددَذِلَكع َساَِّدديبل َل  ۴َجددُ اَل يَدَحطلددقو َعدد

ََيدحدََةَ  َح َو،ل هو َُ ََ َ؛ ف دَََ »قَدَُل:  §: َونَّ ََسود َل اِهَّددَنل ¢ ا ح دَََ فَدالَ العح إلَما َههَدَك العح
ََّ او  َ َق َل َُِدوَدح َل َّ ْلَو َوع َساَّذلي تَد حعل ََ ُح َوع َسإلَما َهَهَك قَدوحَصَو َفالَ قَدوحَصََ َْد ََ ُح َُ  ل َسبلولل َْد ِو َو زو

 .(1)روُدََّ قع َعَهوحَنل « اِهَّدَنل 

                                 
َي  لحوح (1)  (.4/2236)ع سرعهم (4/3127)اِبخُ
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َليخو  ع َساَِّددُ ددُ ل ِل اِكَّ ََِة ِلهَُّسَرددُنل إلَس ْلدداَل ع َساَل َعدد ح ََا ل ُلدد ددََةل إلَس اِح ََاُسل ََِة ِلألح فَدداَل َعدد ح
َدددد َِهتل َح إلَعُ ددددُ و َعَجددددَز اَُِّسَرددددُنو َعدددد ع فَُِكَّ َلي ل َدددد َُ  ل اْلح َولُّ َعهَدددده َرددددُ َجددددُ ُ وَيَّددددَُ  اْلحوددددَوسبل يَدددد

َهُ. َدح َلجو ا رل ََّ َ ومح َح َّ ووخح َُقل ََح َتعح َح   اِصَّهلوبلوَّ ل َرَع وَتدَّهومح َرَكوو ا فلوَهُ رُلد َسٍََ  َِكل
َهدُ َفَعدهَّمو َهُ ِلهَُّصدسحليِّيَ  َدح ََجود هومح رل لو اِكَُّ ل َحد َّ َوخح َل قََُسَرهومح وَهح ُحَمُ ُل سح َ  االل  َسوَيَُّ
ددكو  ْل ع َسيو  ددلل اِكَّدُ ل َح  وهحدٍم َسَْطحدٍش ْلَأهح دد دَدحهومح رل كومو َهددُع َفَكدَُن َردُ َاددَُن رل تلَوَُْدً  َعدَدحهومح ِلَوحح

ََُُس. قو و ْلنلمحنل اِهَّدَنل تَد قوَ ع َسَسَوعح موهومح َ َُ َونح َيعح  حوكح
َل َعبَّددُسٍ   ْحدد َل ا َُ َعدد َُددَ  §َونَّ ََسودد َل اِهَّدددَنل » :٭     َجددُ ع : َْد ددَََ ْلكلَُُْلددَنل إلَس العح

َُددَنو َعظلددومو  فَد ََ َلع َف ددََيح َُددَنو إلَس َعظلددومل اَِبحح فَد َح ع فَدَأَرَََو َونح َي ملَِّّ َل حوَذافَددَ  اِعَّددهح ْحدد َل اِهَّدددَنل  َردَع َعبحدد
َعُ َعهَدددوحهلمح ََسوددد لو اِهَّددددَنل  ََ َو َرزَّقَدددَنوع فَددد َََو دددُ قَدددد ع فَدَهمَّ دددَََ َل إلَس العح دددََيح َزَّ  §اَِبحح دددلَّ َونح َيو قوددد ا او

َزَّ ٍ  َليُّ «  و َو اِحبوَخُ  .(1)َََسا
َليٍ  روَحَسٍل:   َُ  ل َح اع »سَجُ ًَ َْ َهُ َو ََ ُح َلَس َْد ع ُثوَّ الَ فَُ َلسو َتطحَح ع َوسح َتطحَحَُُنل فَُ

ٍَ اوهََّمُ َمَهَا قَدَحنع َخَهَ َن قَددَحنع َرَكُتَدَنوع  ٍَ َسَلخح َهدَُت َساَُِّس و َماتو اِحقوَوسنل َولحَحُبو حَبح َهودح
َع  َُوحشل َخودح َلع هومح َولحَحُْوكومح َرُ َاَُن  ل اِح هح ََّ َل اِ وحَب َ « إَس آخل َْ َو َو،ل  ْح َو ا  .(2)َََسا

ِو اِحَ َسدددُسلَسع    َو َددد حَوع َستوزليدددلو اِحوَدددأحَسع َسَتطحددد ِو اوح َِّ ََاتل اََِّب ليَّددد ل تدوبَددد ددد وَبكِّ
َل ايف دددلُّ َهدددذل او

َح  ََرددَلع َسَِكلدد َُدد و اهح ورَّدد ل َسَقَضددُيََُهُ. َرددَع  َستَدبدح ددََةو اهح ُوددَوسَل ْلددَذِلَكع َس َلدداو توصح ََ و اِح  َلدداو َعدد
ع ساُُِهددق  َُظَددُللمل َلع ساُِ اددل َعَهوحددَنل  ل اِح الل ََ دد ََ إلَِوحددَنل  ل اِكَّ َل إلَس اِهَّدددَنل سوددبحَحُتَنوع سا دد فحُلَقددُ االل

                                 
َي  لحوح (1)  .(9/97)اِبخُ
َجَن(ع 8/465) َن اهِبُو   اِعهع  اِضُو   َُ؛ َُوإ (2)  .(4/276")رصَ َن"اَْ و، ْوب     وخ
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ع ََ اِددذُّتو بل دد دد  إلَِوحددَنل رل َْددٍ   ْددَن   اِحقوهودد َبع ساُِْ  َد ح ُع إلالَّ ْلددَذتحٍاع َساَل َوفلددَع إلالَّ ُْل َفَمددُ تَدددَزَل َْدداَل
هلحو نَ } َُهَّكومح تدو ح َو َن َِ رل وَح

ًُُ وَيدَُّهُ ايف و  .(1){َستو ْو ا إلَس اِهَّدَنل هَل
َل َسَحدددددُلل   ددددد َرح ًِا َسحوكو َردددددٍُتع  ل َحدددددُلل اهح ََا ددددد ََل وَفدح دددددَحعلَنلع َساِحقلوَدددددُ ل ْلدددددَأرح َْ َسَُتحكلددددومل 

وَدد َح َواح ةلع َسَر ََّ ََُُس  ل اِكِّ ُل َعَََفَنو ارو تَد ََُُس  ل اَََِّخُ ََََُّو إلَس اِهَّدَنل تَد َح تَد ع فَنلنَّ َر َ حول ََ اوح
ََوحبل  ُحَّل  ل َهحدددددعل اِحَكهلَمددددد لع َس ددددد َلع َردددددَع اِعَّ الل ََ ددددد وَا َِدددددَنو  ل اِكَّ دددددُوجل ُل اسح َُ  ل اَََِّخدددددُ َعُ َُّ اِددددد

ع ساهرددددَ ْدددد َل َح َاتاِصَّدددد َسو ساَِهددددَّ عددددَ ايفَكددددَع ساالُُْددددُِ عددددَ ايفُُلددددَّ سايفَكدددد  عُيفُ
َح َغوِّدددَنل  َو َعددد َِّ َو َح يَددد اع َسَِددد ًَ َليًقُ وََْدد َح َيكودد َن َلددد َوسٌّ َسَِددد َوسَّ َعددد َُدد ُلع فَدددنلنَّ اِح ا ََ َعحدد ََ اهح ددد َل رل َددَذ َساْلح

تُ َلع امُ  ا اَِعُُ  َِ  ِل ََا َح َُتحقلوقل رو زوَو َع ُلَنل إلالَّ َعجح سعَ  ْ     ايفوَاتيع َسَرطحَم
َ  اِصدإ َسَب اإلعالرودَ   عاإلُْعُت اِدد ت د سختودإ وهدل اِقهد ب اِضدُو  ع فدننَّ اْلد

دَألو اَر  ساِ هُُتل اِكالرود    سسدُلل اُِ الدل توصدوا ايفعدهمي ْدُِ هَ ساِضدُإع َتعح
بلَت اِحَبُ لَل َسوَهح  َهَنوع َسَونح َيكح قَّ َسوَهح ََُُس َونح يَدَحصوََ اْلَح  .(2)َهَنوع إلتََّنو ْسَلوعع جمولواع تَد

َو اَر... ُح ل َُد  وَقو لو قَد ح ل َهَذا َسَوسح
 الخطبة الثينية   

َو َونح اَل إلَِدََن  َه ْح ََهع َسَو َح ِولاُّ ََْدََُُّ َسيَد ا  َوًِّبُ َاولسًا روَبًََُاُ فلوَنل َاَمُ  ًَ َو ِلهَّدَنل َ ح مح اْلَح
َليَك َِدد دد َْ َو اَل  ََ دد َو َسََسودد ِوَنوع َلددهَّه ارو َسَسددهََّم َسَْددَََُ  إلالَّ ارو َسحح َو ا َعبحدد ًَ دد َو َونَّ ُموَمَّ ددَه ْح َنوع َسَو

َل.. ي َِّ اهومح إلَس يَد ح ل اِ َََ  لوََ َُ َل اهح  َعَهوحَنل َسَعَهه آِلَنل َسَولحَحُْلَنل َسَر

                                 
(1)  :  .[31]اََِ 
َاهوم اْلقول. (2) َاَُ  إْ  خمُصَ رَ خطا ِه
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َو: ُح  وَرَُّ َْد
ُو َو.. ََُُس َسَو لو  فَُتدَّقو ا اَر تَد
ًُْ فُرو جل سعدال جُدَل ِهَ سجُدَل ِهخدذالن وسدبًُُْع سارو جدلَّ سعدالَ  عصدَ وسدبُ

ََ آَرَودد ا إلنح تَدَحصوددَوسا اِهَّددََن  يَددُ}يقدد ل   اُُْددَن اُِظددوم سهدد  ولددَ  اِقددُلهي:  وَيدَُّهددُ اَّددذلي
اَركومح  ََ  .(1){يَدَحصوَحاومح َسيدووَبِّتح وَقح

َيُُلَن ستصدَو ِيَلدَن ساِقودُ  َو ْ َرََي ه : اتبُ دوس هد  ستصَو ارل رَ ايف  و حبقِّدَنع ِس
َسإلنح }سددبحُتَن   حُجددٍ  إس عبددَُِع ْددل هددمو ا ُددُج َن إِوددَن سددبحُتَنع سقددُل سددبحُتَن: 

ُحَمهو َن ُمولو ع  َُ يَد وحًئُ إلنَّ اِهَََّن ةل َْ َوهومح  وسا َستَدُدَّقو ا ال َيضوَُّاومح َاوح . ساِصد و ساُِقدَ  (2){َتصح ل
تَنع ساُِ الَّ ْذِك   اِعَِّ سا هَل   اِكدَة يك تُن: َْصَل ارع ساِقوُ ل َْيَلَن سبحُ

َخُُ   حُل ا هُِ سرُ قبهَن سرُ ََُْ س  هوع اهح ال.  ساِ
َرَيع قددَ حددذََّ سددبحُتَن رددَ اختددُمل اِبطُتدد  رددَ ِسن ايفدد ددَن جددل  ِس امددُ   قِ 

ِوستلكودمح ال يَدأح }سعال:  َح  د دذوسا ْلطَُتَدً  رل ََ آَرَود ا ال تَدَّخل ِو َتكومح َخبَدُاًل َسُِّسا َردُ يَُ وَيدَُّهدُ اَّدذلي
يَُتل إلنح  َح َْدودََُّّ َِكومو ااح َو َق بَد َوسَوهومح َواح َح وَفدحَ اهلهلمح َسَرُ ختوح لَّ لو ُو رل ُحَضُ ََتل اِحبَد َح َْ   َعَلُّمح َق

ُحقلهودد نَ  َحددُومح تَد َل اايددُت و ددم إما لددَ سا ساتقدد ا َ  (3){او سقددَ ْددي  سددبحُتَن ويضددًُ   آخدد

                                 
 .[0]ُممَ:  (1)
َان:  (2)  [.127]آل عم
َان: ] (3)  [.118آل عم
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َدددُ }اهوهم فقدددُل: يضدددَُّهم وعدددَ دددوحًئُ إلنَّ اِهَّدددََن ةل َْ َوهومح  وسا َستَدُدَّقوددد ا ال َيضودددَُّاومح َاوحددد ددد ل َسإلنح َتصح
ُحَمهو َن ُمولو ع   .(1){يَد

َيَ ردُ قُِدَن جدلَّ سعدال:  ََح ل }سرَ ل ُتل ايفَص  َّدُهومح  ل اهح ََ إلنح َركَّ  {اَّدذلي
َتُهم  يُدين: حدُفظ ا عهده هدذلَ سهدذلَ امدُ وردََ  {ُةَ وَقَُرو ا اِصَّالَة َسآتَد وا اِزَّاَ }وي: وقَ

َل }اروع  َحَك َل اِحمو َوسول َستَدَه حا َع ُح ِحَم  سهذا يُمُّ هوع اهسارَ ساَِ اهَّ. ع(2){َسوََرَوسا ُْل
ََ }سوعظمو سسُللل اَِصَل تطبوق ت حوَ ار تُُس عهمًُ سعماًل:  ََ اِهَّدَنو اَّدذلي َسَعد

َحكومح َسَعملهو ا اِ َح قَدبحهلهلمح آَرَو ا رل ََ رل َهَإ اَّذلي َُخح ََح ل َاَمُ اسح هلَ َدَّهومح  ل اهح َُخح َُتل ََِوعح صَُّْلل
َوسَتينل  ُحبودد ًَددُ يَد َل َخدد حفلهلمح وَرح دد ُح َح َْد دد ََِدَّهومح رل َِّ َحَتَضدده َ وددمح َسَِووبَدد ِليددََدهومو اَّددذلي ا ََّ َ وددمح  ددََ ال َسَِووَمكِّ

 ََ َح َاَ  وحًئُ َسَر َْ َلاو َن ،ل  قو نَ  يوكح َئلَك هومو اِحَ ُسل ََ َمِلَك َفأوِس ُح  .(4()3){َْد
 َسَلهُّ ا َسَسهِّمو ا َعَهه تَبلوِّكومح...

 
 

  

                                 
َان:  (1)  [.127]آل عم
 .[41]اْلا:  (2)
(3)  :  [.55]اََِ 
َة ِعمُح  اِكوخ اَْ ُْز خمُصَ  (4) َرَي عهه وعَالهم" "َُْ ان ¬رَ ُمَُ  "وسبُب تصَ ار ِهم

   ر قَُن. ةرَك َ 
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 األقصى بني عظمة الفاحتني
 وأطماع العابثني 

َدََا ل إلَس } :اْلمَ ر اِقُلل  َل اْلح دجل ََ اِحَمعح َل َِدوحالً رِّد َل َُبح َََ ْل سوبحَحَُن اَّذلي َوسح
دد ددساِحَمعح ددملوعو اَِبصل ددَ  اِعَّ َددُ إلتَّددَنو هو َح آيَُتَل دد َليَددَنو رل َِددَنو ِلَو ََددُ َح ح َل اهَقحَصدده اَّددذلي َََُْاح ع (1){جل

َن اِقُلدل:  َسدِ  ا عبدََ س ًَ َيك ِدَنع سوْدهَ ون ُممد سوْهَ ون ال إَِن إال ار سحدََ ال ْد
ُ يصُِو يفُ فَغ سهومُن َْ ِاِس رَ َُُْ ْوت ايفقَس سأل ار خالالً االاًُ: حكمً »

َيددَ إال  حكمدد ع سرهًكددُ ال يَبُددَّ هحددَ رددَ ُْددََع سوال يددأ  هددذا ايفعددجَ وحددَ ال ي
َتدَن وردَن َن اود   ِس َسد ل ار: «. اِصالة فوَن؛ إال خََ رَ متْ  وردُ ااَُدُن فقدَ »فقدُل 
َجدد  ون يكدد ن قددَ وعطددَّ اِوُِودد  لددهه ار عهوددَن سعهدده آِددَن سلددحبَن  (2)«وعطوهمددُع سو

 اَِيَ:سرَ تبَُن ْنحعُن إس ي   
 ورُ َُْ:

                                 
َاُ: (1)  .[1]اإلس
َجَن(2797-1/427")لحوح ا ُرع"لححَن اهِبُو   ؛ لحوح (2)  .(11/227)و َ  ع وخ

o  p 
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ل  يَُ}عبيد هللا  فُتق ا ار  َهيح تلكومح ال ح َح َو ا ْلََسو ِلَنل يدو ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسآرل وَيدَُّهُ اَّذلي
وم َح َِكومح َساِهََّنو َغ و َع ََّحل ُح ل َُل َّكومح تو ًَا ََتحكو َن ْلَنل َسيَد َُلَنل َسَ ح  .(1){رلَ ََّ ح

ااااي اوخااااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َس  عمددددَ    أ ََددددَُع سالددددهت جودددد ل اْلددددق  ¢عهددددَ اِ ددددُ سو

هلمو ن وهههُع ُث تصُْل ا عهده ون يقدَ   وعح
فُحهُع ح  ْهُت ْوت ايفقَسع فحُلَ ايف

 عردددَ ايفَيَددد  ِوبُْدددََ اِصدددهح َْ عدددَنع يفدددُ عهمددد ا ردددَ سدددستَن سعَِدددَن ¢اوهو ددد  عمدددَو 
 سهسبُب اخُهإ فوهُ.

ِل وهددل إيهودد  ُُ )ْوددت ايفقددَس(ع فكددَُس فكُددا وْدد  عبوددَة إس عمددَ  ددَ  ْكددَ
َح لدَََو إس اِقدَس  عهده ْودت ايفقدَسع ساسدُخهإ  ع ُث اتكد ََس عمَو ولحَُْن   اود

َاُ  عهوًّددُ عهدده ايفَيَدد ع سسددَُ إس رَيَدد  اهتبوددُُ عهددوهم اِصددالة ساِعددال  ساُددا إس ووَردد
ََ: وتَن سافدُهم ع َساي  وخ َدَ اهجَُِ ون يعُخه  ا عهه وعمُ م سي افَ  ُْ ُْو ع س  

 ْوت ايفقَس.
فهمدددُ ْهددددغ ا ُْودددد  ردددَ وعمددددُل اِكددددُ  تدددزل  ددددُع سخطددددا خطبددد  ْهوُدددد    يهدددد  

ددددَن  َة اددددُن رَهددددُ قِ  َالَام تصددددهح عالتوددددُكمع ¢ركدددده  : "ويهددددُ اَِددددُسع ولددددهح ا سدددد
ددي آِ  وبع سال  َجددالً ِددوس ْوَددَن ْس َ دد حا ورددَ ِتوددُامع ساعهمدد ا ونَّ  َتكمو توكح ساعمهدد ا اخدد

ي ار ه اِةع فمَ و َيقهدُ  -َاِ ْلَحدَا سجدَن ا َد  ْوََن ْس فهوهدز  ا مُعد ؛ فدنن  -وي  
 اِكوطُن رع اِ احَع سه  رَ االاَي وَُْ..." إخل خطبَُن اِبهوُ .

                                 
 [.28]اْلَيَ: (1)
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  غُيد ل  ¢سلُن عمَو وهل ا ُْو  ُث سَُ سقُِتدَن إس ْودت ايفقدَسع سادُن 
َب اُِددُيفيع قددُل وْدد  اُُِِيدد  ايفددزو َّدد  ِلهددَن  : "قددَ  عهوَددُ عمددَو اُِ اَدع ساالسددُكُت  ساِذ 

َ ع تهدد ح لددهَُُن ِهكددمسع ِددوس عهوددَن عمُردد ع سال قهَعدد ةع  ا ُْودد ع سهدد  عهدده هددل وس
َةع َُمحكد ةع  َاَْن إما تزلع سحقوبُوَن ِشهد ع وس  َلد َس ابحش جنَيع سه  ف ع س ََُه ف ْي عو َِيَح

َ  ُْضَنع سََِسم جوبوَن". َل اُن  ِوً ُ سهَّ سسُِتَنع عهوَن قموأل ق
َاِ هكدددذا تقهددد ا   س   ددد  و تلدددَنع ِس ََّ ِهدددبس  ¢لدددإ رَابدددَن سرهبعدددَنع سهوئُدددَن سعو

 َُ ددد  ْدددُُ ْلمدددل رُدددَن ايفُددد َُع سَادددا ولدددوالت اووددددلع ِس َيدددَع سركددده عهددده اِدددَيب اْل
كَددددَن  َااددددا سايف اادددداع ِس عهددددم قومدددد  اِددددَتوُ فأعطُهددددُ  ¢اِكوددددسع سهحُ ددددت ْددددَن ايف

َة ف َغ قهبَن  ُع سعمل عمههُع سسُه  ُ سُوه  ُ.روعُحقهُع سعهم قََ ااخ
كدَ   عِّدَ ا ردَ هوئُدَن ايفُ اَدُ  وردُ  اهعدَاُع ِس ِو ُو ا دوش ون  َا سقَ حُسل ورد

َسن عهه عمََ اِذي اُن ابسو اِكوُ ي  ُفوَنع سيعهكو فجًّدُ  ؟ ويقَ َح َح يقََو عهه َر َر
 غس فج َنل؟!

ََِ عهددوهم  : "ال وحددا ون ووَعدد  ِ ت عددَّ رددُ َ تُُددََع فُهددوكم ¢فكددُن رددَ 
 َ".رُكَ ايفعهمي ُِْقص
 ََِ َيددَ ون وتزيَّددُ ¢عهدده يزيددَ ْددَ و، سدد وُن  ¢ساددُن رددَ  : "يددُ يزيددَ رددُ وو

ددوَوين عَددَ ار ِهَّددُس ةدد َي عَددَ اَِددُسع سيصددَُ عَددَ ار  ¸ُ َيكل َيددَ ون يُظددم وردد سال و
ِ و َُْهُ   َُّْ رَ هذا اِكال " ¸ َا  فال ت

َُ ع ¢سسالدددددل عمدددددَ  ددددد َل وَُ ا
 رعدددددَس إس ْودددددت ايفقدددددَس عهددددده تهدددددك اْلدددددُل ايف

ٍَ سخدُ  ايفدُُ سرُدَن  ُحَهوحدَن فأرعدكهُ ْود ع ستدَز تَد ََت َِن خمَُ   ي فَدََزل عدَ ُْدَس فُ
ًُُ عظوًمدُ عَدَ وهدلل اهَ ع لدَُت   ع فقُل َِن وْ  عبوَة: "قَ لَُت اِود   لودَ ُْسَو
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دد  غددس  يق  ددُ يددُ وْددُ عبوددَةع إتكددم اَددُم  ََ سقددُل: وِس اددذا ساددذاع قددُل: فصددكَّ   لددَ
َمدُ َتطحهوبد ا اُِدزَّ ُْدَس وملَّ اَُِّسع سوحقَ ا َُِّسع سوقلَّ اَُِّسع فأعزَّام ار ُْإلسدال  َفَمهح

 يذِكم ار".
َستو س ساُددا عمددَ  َيَدَحاهددُ لدد  ََ إِوددَن ْطح  ددم  ¢فهمددُ ْهددغ ْوددت ايفقددَس خددَ

اهرددددَُن هت عددددهم سوردددد ا م ساَُلعددددم سلددددهبُ مع سال يَددددُقأل ْددددَُّ رددددَ وردددد ا مع سال 
َهدد ن عهدده ِيددَهم   رقُ َيَدددَح  ر ددُتوح يوك ْددل ون يُطدد ا ا زيدد  ِهمعددهميع سسددهَّم اَِبطح
َ  فقددددُل ِددددَن عمددددَ: "ال ُتددددزنع َهدددد ِّنح  ¢اِقودددَس ُِمددددََ ْددددَ اوطددددُب  َيددد ُثوَّ ََْكدددده اَِبطح

َ : "و ََُدين عهده َددوَُ  َيد عهودكع فُِدَتوُ ِساِودكع يد  ع ِدك سيدد  ع عهودك"ع فقدُل اِبط
ددُكم عهدده اِددَهَ ايفهددك ْكوددتع سار رددُ  ددذا ْكوددتع سإ ددُ ْكوددتو يفدد ُ ويقَددت ون ِِس

ددد و اُِدددَلل إس قودددُ  اِعدددُع ع ساَدددت  ِس ددد و اِظهدددم سدددُع ع ِس َ  سال تَقطدددعع فَِس ُْقوددد ع تددد
 حعبُهُ ِِس  فُُتي َتَ ُث تَقَ  رع اِعَي".

َسدد ل ار  خددل عمددَ ْوددت ايفقددَس رددَ اِبددُب اِددذي ِخددل رَددَن  سمَتَّ اَِ ددُححوع ِس
َاُع سَلددهَّه فوددَن رعددُقبالً  § َرُهددُ ِوهد  اإلسدد َِالددَن اهقددذاَ اِددد  اِقبهدد ع سجُدل يددزيح ْ

ُحدَل عمدََ وخدذسا   تَظودإ ايفعدجَ ردَ وقدذاَ  َوَ ايفعدهم ن ف ََ   قبهَُن. سيفُ  اَِصُ
ََع ُث َُْ اِ ُح عُِ  إس ايفَيَ  عهه مات ا مل اِذي قدَ  عهودَنع سعهده  ¢اَِصُ

ُِْكددددكهوُت رددددُ اددددُن  ¢ت ددددس ا وئدددد  اِددددد اددددُن عهوهددددُ قبددددل اِ ددددُح؛ هنَّ اهُمُرددددَن 
 سايفظُهَع سإ ُ اُن ْأل ل اِكَُّ سرُُتوَن.

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َ   أ ايفعجَ اهقصه ِدَن ركُتد  عظومد    قهد ب ايفعدهميع إم ْدُ

ْوددددين ر تُددددُس   اهَ  ُْددددَ  -تُددددُس-ار  َهددددُع سهدددد  وسل رعددددجَ  ََددددَن سرددددُ جُس و
َة   َحدددُل إِوددَن ِهُبددُِة فودددَن سا،ددُس َُّ اِ ََ ْدد ددد ْو َا ع س ََدددَنع ساِصددالةو فودددَن  ايفعددجَ اْلدد و
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َري: ايفكدَّ سايفدَوع امدُ ون اِصدالة فودَن سدبا  رضُع   عهه اِصدالة   غدَس إال اْلد
َسب إِوَن وهل اإلَيُن َََنع سي   .ُِك س اِذت بع سرالحم آخَ اِزرُن تك ن عهه و

َح  :¬قدُل ْددوخ اإلسدال  اْددَ تومودد   َِلَّ اِحكلَُددُبو َساِعُّدَّ و َسَرددُ َوسلَي َعدد َح  "َسقَد
رلَي اهَ  َِّ ُل اِحموَُدَقدد َهحددَق  چتحبلوَددُ َلفلَي: َونَّ اوح َُددُ ددلل سَاوكودد فَُتل اِح َُقح َرددَع َرددُ عوهلددَم ْلددُْلحلسِّ َساِح

َليَّد و  َلَلتح اََِِّسدَُِ و اِحموَحمَّ ُود دح ع َسفلوَهُ اْو َهحقل ؛ َفهلََّ وو ُّ اوح َح َركََّ  وو ِّ اِحقوَََ آ رل ََ ََ اْدحَُ اَّددل  َساَهرح
ََح َ  َبَددَق  ددََ … تو َوَهددُ اهح كح ددُ ل َساْلَح ِكَّ ََّالَلللو اِحَمددذحاو ََةو َعهَدده َونَّ روهحددَك اُِّبدودد َّةل ُْل َسََِّددتح اِدد

َهحددددقوع  ِوحَكددددَو اوح ََددددَُ   ع َسهو ددددَو َهحددددقو َساَهرح ُودددد ِو اوح َِددددَنو يَد َلسل َسَرددددُ َح ح دددد َهددددُع فَددددنلَس َْدوحددددت اِحَمقح إَِودح
َل اِزََّردددددُ ددددد دددددال و  ل آخل سح َح َْدوحدددددتل َساإلحل ددددد دددددَ  وَفحَضدددددلو رل ع سََاَمدددددُ َونَّ َركَّ دددددُ ل ِكَّ ددددد نو َو حَهدددددََ ُْل نل َيكو

دَو إَس اِكَّدُ ل   ُود ِو اَهرح َل اِزََّردُنل يَد د َلَهُع سََاَمُ وَتََّنو  ل آخل َح آخل َع رل ع َفَأسَّلو اهورَّ ل َخودح َلسل اِحَمقح
 ِّ َلَي ْلددددَُِّيبل دددد ََا ل  §َاَمددددُ ووسح َدددد َل اْلح ددددجل َح اِحَمعح دددد ددددلل رل وَددددَُو وَهح َقحَصددددهع َفخل َل اهح ددددجل إَس اِحَمعح

وَم  ََاهل َل اِزََّرُنل وَِحَزروهومح روَهَُجََ إْدح " ’اَهَح ل  ل آخل ِكَُّ ل   (1)َسهوَ  ُْل
ااي اوخااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
ََ و ددم خددالل اُِقددِ  ايفَُددو   أ عدد  -رددَ حوددل اِوهددِ  ساَِصددُ

َاسغددددُت اِعوُسددددو  ايفُُددددَ ََع سايف اسددددُطُع ا ُت يددددل قضددددو   -ِةاِضددددخ اإلعالرددددَّ ايفُكدددد
َهُ   اَُِصددَ اُِددَ،ع  احددُالل ْوددت ايفقددَس رددَ ا  ددُ قضددو  إسددالرو  عُيفودد  إس حصدد
َب عَهدددُع ُث حِ  هدددُ إس  ُحوودددَ رهودددَُ رعدددهم ردددَ غدددس اُِددد ا ِيَوًّدددُ؛ ِس ًَ ِدددئال تأخدددذ ُْددد
ََا سدُلَ  َ  وسسدطو  هتدم ِسل اِطد   ا وطد  ْدُهَ  ا ُهد ع سمت إخد قضو  إقهومو  ْ

َْودد  رَهددُع ُث حددُِس ا تضددووق هددذَ اِقضددو  اِددد هتددم اددل رعددهم ُِصددبح ْددأتًُ اِددَ سل اُِ

                                 
 ( سرُ َُْهُ.20/42جممَ  اِ َُُس ) (1)
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َةع سال عالقدد  ِددَسل  فهعدطوَوًُّ ِاخهوًّددُع يكدد ن تُُردل اِوهددِ  فوددَن رددع اِ هعدطوَوي ربُْدد
اِط   َْن إال فومُ  َ  ايفصدُن اِصدهو تو ع إن اِوهدِ  سحه دُُهم اسدُطُع ا ون يَ ُُِّد ا 

ودددَسهُ عدددَ قضدددُيُهُع سردددَ ُث اسدددُبُح ا اهرددد  ايفعدددهم ع سي َ  ق هدددُ ُْدددَ اجُمُعهدددُع ِس
دد  اقُضدده مِددك إْددُِة وهددل  َسعُهتم اَِيَودد  ِس رقَسددُهتُع سهددم عددُزر ن عهدده تَ وددذ ركدد

.ًُُ  اهَ  ايفبَُا  هو
َلوعددد    س ُيددد  و مدددُعهم ال تَُهدددَّ عَدددَ حدددَ وس سعدددَ وس عهدددَع فقدددَ سق دددت 

َُْي سَ  عهه خهوا اُِقب     َالهم قبل و : -سهَّ تعَُكق ا د اُ-إيالت سقُِت سز
َالح  وجَاِي   خو ".  "إو وْم 

يد    ُدَ وِالهدم لدالة اِكدكَ اِوهِ  سحي سقطت اِقَس اِقََيد  ْأيدَيهمع ْس
َبع هدذا  َيدق إس ُْْدل سيود َّ ِيُن: "اِو   فودُح اِط ا  قُل قُلَهم رْ  عََ حُل  اِ و

َِِهدددُ ا َات يددد   ْوددد   خوددد ع ستُُِدددت هُُفدددُت اَِصدددَ اِدددد  َسن: يدددُ ِودددُ ِوهدددِ  ايفَُصددد
 خو ".

َاسد    َ ت يَيب" لدُحا واد  ِ َتِ  سايفَسإ ون ايفَمب اإلجنهوزي ايف س عَّ "و
َيخ  َت   ت عس اُُِ َي   ه َاتع سوحَِ تظ قَ تَبََّن إس هدذا اوطدَ اِدذي  -ِهحضُ

اوطددَ جتُههددَن اِكوددسسنع َس يَُبددَن ِددَن اوددسع رددَ اَُُْددُ سرددَعَّ اِوقُفدد  عَددَتُع تَبددَن  ددذا 
ددك ون يهددزَّ اِبَددُُ اإلتعددُو اهددَنع ف  جددَن   سددَ   ًُ 1955هددد / 1304اِددذي يْ    تددَا

إس اِوهِ    فهعطيع سإس اَُُِ اهَن يقد ل  دم فودَن: "ال َتقرتفد ا وخطدُُ اِصدهوبوي"ع 
ده ساِ عدُِ  يعدوطَ عهده  -سيق ل  م فوَن ويًضُ: ِقدَ ادُن اُِخهدإ ساُِ عُّدخع ساِ َ 

َبع فصددُل اِصددهوب ََِّسا ساسددُ زسا رددُ اُِدد َ ع سهدد َات ايفُددُ َسا   عكدد و ن سجددُِ اع ساتُصدد
ددس رُددَُ  َبع سَ مح َسن عهدده  ددَحِ اُِدد دد وهم سخوددَوالههمع رُُقددَيَ و ددم قددُِ ْددُُ  ددم َزهح
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دد  رَددذ عددُ   َالول ُْددَ اددل جِ  دد  ساإلسددال  حبددَ اِعددوإع امددُ اعُقددَ حكددُ  إسدد َْس اُِ
َب ايفُُُِودد    عهددَ  1948 َات اُِدد اِصددهوبوي قددَ فَُحددت عودد  م  ع غددس ون اتكعددُ

َساع  َاُ لددالح اِددَيَ سددُ عهدده عودد  مع فََُفدد ا ون سددََّ قدد هتم   َسحددَهتم ست ددُتوهمع س
و   3فقطَ  ا مثَُ اَِصَ ي     ه(   حطي.583/د25/4  )1180َت ز/ يِ 

َب  يدددد  ون تُددددوش اأقهودددد  رددددع اُِدددد س  اَِهُيدددد  يطُِددددا "تدددد يَيب" اهقهودددد  اِوهِ 
 ال .سايفعهمي   ورَ سس
اي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َاِهم ِبُددل ْودت اِقددَس عُلددم   ددم ِعدده ل  أ ِد  حقددق اِوهددِ  ردد

َاد  ِد  سقُدت ال قدََ ار  َدُُ هدوكههمع سهدذَ اِكُ  م مِك هَ  ايفعجَ اهقصدهع ْس
عده ُُُْقدا اهزردُنع امدُ  َيخع سال يَو ًَا عهه ايفعدهمي اههدم ال َيحدَ  اُِدُ سُك ن عُ

َن اوددُرس َ يَددَس ايفعددهم ن عهدده رددَِّ اِقددَ  سن تددَتوس اِصددهوبوي ِبوددت ايفقددَس   اِقدد
ََ ار رَهم عهه يَ لالح اِدَيَ  َيع سركوهم فوَن زهُُ تعُي سَ ع إس ون حَ ا ج

 سجَََ.
كم.  وق ل ق   هذاع سوسُُ َ ار   ِس

 الخطبة الثينية  
ََدهع سوْدهَ ون ال إ ََْدُ سي ا  وًبُ اوسًا ربًَُاُ فوَن امدُ ِدا  ًَ ِدَن اْلمَ ر  

  َ ددُ َنع لددهه ار سسددهم ْس َسددِ  ا عبددََ س ًَ َيك ِددَنع سوْددهَ ون ُممدد إال ار سحددََ ال ْدد
 عهوَن سعهه آَِن سولحَُْن سرَ اهََُ  َاهم إس ي   اَِيَ.

 ورُ َُْ: 
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: ُو َن فلوَنل إلَس ار ُثوَّ تدوَ  َّ اولُّ تَد حٍس } فُتق ا ار تُُس سو وَُ  ًرُ تدوَحَج َساتدَّقو ا يَد ح
 .(1){تح َسهومح اَل يوظحَهمو نَ َرُ َاَعبَ 

إن عهه اهر  ايفعهم  ساجًبُ عظوًمُ جتَُ اهَ  ايفبَُاد ؛    ُيُهدُع ساِدَفَُ 
َاْطي   واَُفهُ. َة ايف  عَهُع ستص

ودد   ددا عهددوهم ْوددُن حقوقدد  اِوهددِ  ايفُُددَيَ سرددَ   فأهددل اُِهددم ساِددَع ة ساِرْت
َارهم. امُ  ا عهده  َاُهمع سيع ِّغ  م إج َاْدَة ون  ُهدَسا يقإ س وهدل اهقدال  اِ

ْددددأقالرهمع سون يق دددد ا   سجددددَن سددددول وقددددال  اُِزيوددددإ ساُِزسيددددَ سي ضددددح ا ايفخططددددُت 
َسددد ا   ت ددد س وسالِهدددم  اِصدددهو تو  ساِصدددهوبو ع سساجدددا عهددده ااْدددُُ ساهرهدددُت ون يُ
َ دددَنع سادددذِك ي ُدددل ايفُهمددد ن ردددع  ُمبددد  اِقدددَس سردددَ يدددَافُ ن عَدددَن سيقص ددد ا عهدددوهم تُ

ولم  ايفعُجَ رع هُع  رعدُجَهمع سابدَُ اِقد   ردع جهعدُلهمع حد  ُتودُ  ال مع س 
َاْطي    َة اهقصده سايفد َات َِصد قضو  اهقصه   اِقهد بع فوومدَ مِدك وفُدُالً سربدُِ

َََن.  و
دد  رددَ اِددذت بع حدد   ددي ار تُددُس ُُِْْ  ُددََ إلددالح رددُ ْوََددُ ْس سقبددل مِددك ْس

دُ َُ سوِ د ع يُُس حدُل اهرد ع سيُبدَل م دُ إس عدزع َس َقهدُ إس اجُمد  هُ إس قد ةع ست 
دهلمح }: ۲سقَ  َُودِّدَوسا َردُ ْلأَتدح وعل َو َردُ ْلَقد حٍ  َحد َّ يدو د َُودِّ ردع   ع(2){إلنَّ اَر اَل يدو

                                 
َة: (1)  [.281]اِبق
َعَ: (2)  .[11]اِ
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َاْطيع سح ددددظ ايفعددددجَ اهقصدددده رددددَ  هددددم اِوهددددِ   ََ َْصددددَ ايفدددد َة اِددددَعُُ ساُِضدددد اودددد
 سوع ا م.

َرددَن-تعددأل ار تُددُس  ع ون ِ ددظ ايفعددجَ ا -ةَددَن سا هقصدده رددَ ركددَ اِوهددِ 
َيَع سون  َجهم رَ اهَ  ايفبَُا  ومِ  لُغ َيَع سون   َِهم عهه وعقُ م خُس سون ي

  .(1)يَصَ إخ اتَُ عهوهم؛ إتَن ْسوع جموا

 
 

  

                                 
َاجع سرصَُِ اوطب : (1)  ر

 سرُ َُْهُ. (2/392)اِكُرل الَْ اهاس 
 سرُ َُْهُ (0/45)اِبَاي  ساَِهُي  الَْ اوس 

َيق اإلسال .  اإلرُ  اَْ عوومي سقضو  فهعطي رَكَ  عهه ر قع  
َا َاهوم اْلقول: اِ ُح اهسل ِبوت ايفقَس / االتُصَُ ِألقصه سح  سَن.خطا ِ. اْ

َي  ِ ُح ْوت ايفقَس ِ عبَاْلهوم ع يس.  اِ اوق  اُِم
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 أيها الشاب أدرك حلظات عمرك!!

 ..اْلمَ ر إنَّ 
اااي اوببااااة  

َ
ه
ُّ
 
َ
َاحددددل رَدددذ َخهقلددددَنع ِه قددددت فوهدددُ عالقدددد أ عجوبدددد  اإلتعدددُن َيددددَ  ة   ع

قوقد   عتعَُعَّ رَ اُُِقل اُِ قدإ ساُِأردل َ  ون ادل اُتود  ِس إم ِد  تأرههدُ ايفعدهم هِ
 وغهه رَ اَ ز ايفرتفي.

َيبدددًُ  َحهُدددَن جَوَدددًُ   ْطدددَ ور دددَن تعدددُ  وْدددهَ تق َاحدددل: ر َْدددع ر ََ عهددده  عو ُث  ددد
َََّ امددُ   اْلددَي  ْددي اِعددُي ساِعددبُي ُث اِدد زمب َو اددم يُددوش؟ ُِوقدد  اِددَتوُ سال يُدد

ََ }سار وعهدم ادم ايفكد  فوددَنع ُث اُِدَ  سا دزاُ ساْلعدُب سا َدد  ساَِدَُ  ًردُ علَحدد َسإلنَّ يَد ح
َُّسنَ  ُو  .(1){َََِّك َاَأِحإل َسٍََ   لَُّ تَد

هدددُ  َدددَاَ عهددده هدددذَ اِعدددَو ُت اِدددد تُوكدددهُ   حوُتدددك اِدددَتوُ!!ع قطُ 
ا  دددك سايف

ًُ حَِ سام تعب  عمهك ِه زمب؟!ع ام تعب  عمهك ِهعُي وس اِعبُي سَ ؟!ع  وجزا
َة سا َ   ساََُِ؟!! وغهبَُ هذَ اهيدُ  ساِعدُعُت ساِدَقُلق  سام تعب  عمهك ِهَاَ ااخ
ساِو او ِألسإ يُوش رُظمهُ  ُ.. تُم يُوش ِهعبُي.. وس اِعدُي.. وس اومعدي 
وس وقدددل وس واودددَ.. تُدددم يُدددوش اِدددَتوُ ِهدددَتوُع ِقدددَ تُُفدددل وس غ دددل عدددَ اِددد زمب ساِدددَاَ 

                                 
 .[40]اْلا:  (1)

o  p 
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َة سا َددد  ساَِدددَُ.. ال يُدددين هدددذا ون تُ دددل ا تدحَوُ}اخددد َُّ ََ اِددد ددد دددوَبَك رل  ع(1){َساَل تَددددَحَس َتصل
كَ اهلل  ََةَ }ِس َخل اََ ااح ََّ  .(2){َساْدحَُغل فلوَمُ َآتََُ  اِهََّنو اِ

دددذا ادددُن سال ْدددَ ون يكددد ن ردددَ اقُفددد  ايفعدددهم ون  ادددل ْلظددد  َيدددَ  دددُ   هدددذَ  ِس
َسل ع  َهُ ي   اِقوُر .اْلوُة حج  َِن وس عهوَنع سرع

ُلقوَهُ َوسح رو ْلقوَهُ» :§قُل  ُح َعَنو َفمو َوس فَدَبُللعع تَد ح ُح  .(3)«اولُّ اَُِّسل يَد
َي  ََ إال تدَُِ: يدُ اْدَ آِ ! " :¬سقُل اْلعَ اِبص ردُ ردَ يد ٍ  يَكدق فجد

وتددُ خهددق جَيددَع سعهدده عمهددك ْددهوَع فُددزِس  َّ ُْمددٍل لددُنع فددنو ال وعددِ  إس يدد   
 .(4)"اِقوُر 

َةسر ََ إس ار تُُس سإس اَِاَ ااخ َاحل يقطُهُ اُِبَ   س   .ُ اهيُ  إال ر
َِاُ  اْددَ آِ ! إ ددُ وتددت ويددُ  اهمددُ رضدده رَددك يدد   رضدده " :¢قددُل وْدد  اِددَ

 .(5)"ُْضك

                                 
 .[00]اِقصأل:  (1)
 .[00]اِقصأل:  (2)
َجَن اِرترذي)و(ع 925؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")لحوح (3) (ع 287(ع ساَْ رُجَن)3510خ

.ُ  سغِس
سبول ايفوُل ر س ع  وحعَ اِكال    اوسا رُ يذاَ هذا اهاَ عَ اْلعَ   اوطا سايف اعظ. عهه (4)

َف عُ امُ ماَ اهِبُو مِك   اِعهعه  اِضُو   ستأل 832اِ َُُس ساهحكُ   كَ هذا ال يصح ر ع ِس
َُن  .(12/335)عهه َس

َحا)ِ (5) َو الَْ   (.374طُلإ ايفُُ
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مي ُِْ قددتع فأقعددم  َآن اِكدد سوْهددغ رددَ مِددك اهددَن اهُمددُ  ار جددل سعددال   اِقدد
َة ُُِْصددَ ساِضددحه ساِهوددل ساَِهددَُع سماددَ سددبحُت َن إتُُرددَن عهدده عبددَُِ ُِْ قددت   سدد 

َة اَِحددلع فقددُل جددل سعددال: اِددَل  َس َساِحَقَمددََ }ُم سدد  ددمح ددمو اِهَّوحددَل َساَِدََّهددََُ َساِكَّ ََ َِكو َسَسددخَّ
ُحقلهود نَ  ٍ  يَد َلَل إلنَّ  ل َمِلدَك َاَيَدٍُت ِلَقد ح ََاتع ْلَأرح فبدي سدبحُتَن عظدوم  ع(1){َساُِّجو  و روَعخَّ

َْددد ا فوهدددُ إس ار اِ احدددَ اِقهدددَُ رَُدددَن عهددده عبدددَُِ ون  عسدددخَ  دددم هدددذَ اهسقدددُت ِوُق
َسا ِتددد  ااجدددُل ُْتقضدددُُ اِهودددل ساَِهدددَُع امدددُ  دددَ  اَّدددذلي }: ۲سيُدددذا َسهو

ْوكو ًَا  َِ ََا ََ َوسح َو َِ َونح َيذَّاَّ ََا َح َو هحَ ً  ِلَم ََُل اِهَّوحَل َساَِدََّهََُ خل  .(2){َج
ََس ون  رهدددك ايفددد ت جددُُ إس تددد ح   َا!  ’يودد ع فقدددُل: يددُ و ددد ل اَِبودددي عمددد

ذهتُ؟ قُل:  ًُُ »اوإ سجَت اَِتوُ ِس َجل ِخل ْو َِن ُْْدُنع فقدُ    سسد  اِبودت  ا
 .«ع ُث خََ رَ اِبُب ااخَ-اِقهول رَ اِزرُن  -هَوه  

وعطددددين ومتددددك وِددددس فوهددددُ ال سددددو مُ سوتددددت   إجددددُزة ِوعددددت  :ويهددددُ اِكددددُب
ََ هذا اِ قت اِذي تُوش فوَن إ ب  عهوهُع إي سار فقَ ُِْقصسةع وت  قَدَُل:ت َن تُم ع تُو

 ُّ : اِصِّحَّ و َساَِ ََاغو »: §اَِّيبل ََ اَُِّسل ُحبو نع فلوهلَمُ َاولسع رل ُحَمَُُنل َر  .(3)«تل
َال يد   اِقوُرد ع  َحهد  اِكدبُب ردَ عمدَ اإلتعدُن ُِْعد َحهُدك ر ْل خوصَّدت ر

سماددَ  «َْددعال تددزسل قددَرُ عبددَ يدد   اِقوُردد  حدد  يعددأل عددَ و»: ۴قددُل 
ََ فومُ وفََُ؟ سعَ ْبَُْن فومُ وْالَ؟»رَهُ:   .(1)«عَ عم

                                 
 .[12]اَِحل:  (1)
َقُن:  (2)  .[62]اِ 
َي) حلحو (3)  (.6412اِبخُ
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َي   وَِاددت ": ¬َفقددَن ْددبُب اِعددهإ تهددك ايفُددُو حدد  قددُل اْلعددَ اِبصدد
ََِن ََ رََن عهه ِ  .(2)"وق ارًُ اُن وحَهم وْح  عهه عم

َيع " :¬قددُل اْددَ َعقلوددل اْلَبهددَّ  إو ال ِددل    ون وَددو ع سددُع  رددَ عمدد
َي حدد  إما ت ق ددإ ِعدد َي عددَ رطُُِدد ؛ وعمهددت فكدد صدد َةع ْس َة وس رَددُ  ُو عددَ رددذاا

ََ ُطَلحع فال و ر إال سقَ خطَ   رُ وسط  َاحد سوتُ روعح  .(3)"  حُل 
َاً  ¬س ذا خهَّإ  عظومً  اكُُب اِ َ ن اِذي قول عََن: إتَن ْهغ مثُ ُلد   آاُ

َّإ   اَِتوُ وا  رَ هذا": ¬ح  قُل عََن اِذهيب  عجمهَاً   ."اِكُُب َ يو
ََ ¬سهذا اَِ سي  َ  ِدَن   عمد قودت تصدُتو َن قبد الً  عْ  عَدَ وهدل اُِهدمع  ِس

 ًُُ َُْي سَ  َس يُش إال ْض  .سو
: سقَ ُْهَت رَ ق ة ْوخ اإلسال  اَْ تومود    سقُل اَْ اِقو م عَ ْوخَن

سدددَََن ساالردددَن سإقَاردددَن ساُُُْدددَن وردددًَ عجوبًدددُع فكدددُن يكُدددا   اِوددد   ردددَ اُِصدددَوإ ردددُ 
  (4)َُِسخ   هُ يكُبَن ا

 .""إن تصُتو َن تبهغ مخس رُل  جمه َة :¬ سقُل اِذهيب
ََع سهددد  اُدددُب عظدددوم يقدددع   ¬سوِدددإ اْدددَ اِقدددوم  اُُْدددَن زاِ ايفُدددُِ   سددد 

 مخس جمهَات.. 

                                                                                     

َجَن اِرترذي)946   "اِعهعه  اِصحوح ")؛ لححَن اهِبُوحوحل (1) .2410(ع وخ  (ع سغَس
 (.14/225َْح اِعَ  ِهبُ ي ) (2)
 .(145/ 1)ميل  بقُت اْلَُْه   (3)
 (.00اِ اْل اِصوا رَ اِكهم اِطوا) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





321 
 

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
  الخطبة الثينية

 اْلمَ ر:
َعين ْسُددك.. ساددأو  ْددك تعددأ ويهددُ اِكددُب: ِين: سهددل ال زال اْلددَي  ِددك فددأ

ئك؟ ا  اب: تُم ْنمن ار.  وسُطوع ون وولبح رول وِس
َسعددددك حوَمدددددُ  صدددددم ْددددنمن ار ردددددَ  رددددُ و تضددددع ِددددك خطددددد  حوددددُة عهمودددد ع فُُو

صددم ْددنمن ار رددَ اِكدده اتع ستضددع خطدد   اِكددبهُتع ستضددع خطدد  حوددُة تُبَيدد  فُُو
صم ْنمن ار رَ اِ قَ ساِذِ ع ساجُمُعو  سهكذا..  حوُة رُِي  فُُو

َو   اددل لدده اتك قبددل اددل  َو َسإليَّددَُ  }ْددَُّ اسددَُُ ْددُر وِعددت تقدد ُحبودد إليَّددَُ  تَد
ُليو  ددَُ َُدددد َاِّهليَ } بقهدددُ عمهودددًُ ست اددل عهودددَن فدددد  ع(1){َتعح ِولددداُّ اِحمو ُث وحضدددَ   ع(2){اِهَّددََن 

َسُُِك   اْلوُةع ساجُل وغها اههَاو اِد سُضُهُ تصا  َاس  سقهمًُع ااُا  ا
َيَ..فوهددُ.. ساعهددم ون رددَ يصددَُ ُث اْددَو   لددَُع   هُ هدد  وتددت ال تددُقمأل رددَ ااخدد

ُخُصَُ ا َو ال َْ ون يك ن ساَحًُ ُمدَِاً ْ قدتع ال َيَدع ون يكد ن  وهَافك.. ْس
.. تدد َ    وهددَافكع فهددَو   اُِبددُِة   لددُبًُ ِكددَ غددس رعددُحول ةُددًن  كددَ اِ قددَ 

مي َآن اِكدد ورَوُتددك خل.. تُددم ااُددا إسهددَو عهمددَّ ساجُمددُعَّ سرددُِي  عاح ددظ اِقدد
َة حد  ال  عهه ْكل وهدَاو ُمدَِة سساَدح  ستد َ  فوهدُع سال تدِز عهده مثُتود  وس عكد

                                 
 .[5]اِ ُُت :  (1)
َان:  (2)  .[159]آل عم
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تصددُب ْنحبددُِع سختددُه  اهرددَ  ستكوددَ عهوددك.. ساحددَال حوَمددُ تكُددا وهددَافك ون 
تكد ن ِ حدَ  لدُو اِدذهَع سون تكد ن هُِلدًُ غدَس رَكدُل ْكدَُّع   ركدُن ُمبدا 

َاً  َِ سدددُلالً  إِودددكع رعُكدددُ ًُ.. سإما اُبدددت وهدددَافك  ون ار تُدددُس ال يددد َجدددُ سال  ودددا 
َددع اددل هددَو   لدد ح  رعددُقه ع ُث حددَِ زرددَ اِ قددَ  ايفُحقددق ْددنمن ار سااُددا 
َاحددل َددُهُ  َاحددل ُِحقودق ا ددَوع إما قعددمت ايف َيخع ُث قعددم اِددزرَ ا ددَِ إس ر اُِدُ

َيدَ ُتقوقدَن ََ ِاخل ا َو اهعهه اِذي ت ُث َدع خُتدَن يفدُ  ععهه ْكل وهَاو لُ
ع ُتقددق ردد َي ُتددت رعددمه رددُ مت إجنددَُز ََع ستُُْهددُ ْكددكل ِس َ هددذَ اههددَاو اِصددُ

َاحدل اههددَاو عَدَ ع فُكد ن ُْددََ     َتددا ويدُ  اهسدبَ  عهدده حعدا ر ُْدَ مِدك 
َسعًُ   وس هَفًُ عََ ... ال ي   تُُْع رك

ردددَ  ؛ساُِ دددُهل ساِدددَعُُ سحعدددَ اِظدددَ ْدددُر عساعهدددم ون اُِ ادددل ساإلخدددالال ر
ُح َسعك سجنُحددك   اْلوددُة ايفبدُِ  ايفهمدد  إلجندد اْددَو رددَ اان فُِ قددت ع خطُددك سركدد

 َيضَّ!
دَع َسَوَحداُّ »قَدَُل: فقدَ  §سوخساً اسدُمع إس سلدو  اَِديب  َو اِحَقد ليُّع َخودح رل َح د اِحمو

رل َساَل  َح ُْل ُل َُ ُوَكع َساسح  َ َلالح َعَهه َرُ يَدَدح َع احح ع َس ل اولٍّ َخودح ُلوإل َل اِضَّ رل َح ََ اِحمو  إلَس ارل رل
َو ارل  ََ َح قودلح قَد َُهحتو َاَُن َاَذا سََاَذاع َسَِكل ُعع َفاَل تَدقولح َِ ح َووِّ فَد ََّْح ع َسإلنح َوَلََُْك  ُحَجزح تَد

َُحو َعَمَل اِكَّوحطَُنل  ََُلع فَنلنَّ َِ ح تَد ح َُ فَد ُ َْ  .(1)َساَ رعهم «َسَرُ 

                                 
 (.2664رعهم) حوحل (1)
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 .(1)سفقك ار سسَِ ..

 
  
 

  

                                 
َاجع اوطب : (1)  ر

َجُو َاجع: اوإ تصبح عُيفُ  .سعه  ا م  ِهمقَ  عِهع
  /http://www.alukah.net/social/0/119272اوإ ختط  ْلوُتك: 

http://www.alukah.net/social/0/119272/
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 بني اخلبيئة واجلريرة

 ر.. اْلمَ
َرَ اُُِقددل هد  رددَ  دَنل عهدده هدذَ اِبعددوط ع سايفد َ  اُُِيد  رددَ عوكل اِكدلُّ رَدُ يوددَ
َدددددلل ُْدددددر  َاًع سردددددَ هو ًُ رَوددددد  ََ جهدددددََ عهددددده ون ال يكددددد ن عمهودددددَن هبدددددُ يعدددددُه ْقصدددددُ

َل ارل  عاهحُِيدد  اَِب يدد  اِددد ُتُددَُ إس سق دد  تأرددل ستددََْ َل حددَي  َعبحدد َِ   آخدد رددُ س
ادَََ ¢َْ رعدُِ   ََّ َوس و  § ُ ََسود لو ارل ع قَدَُل: َحد د ِل و اِحَمصح ََاومح »َسهودَ  اِصَّدُ إلنَّ َوَحد

وحَل َمِلَكع ُثوَّ َيكود نو  ل  ُلَي يَد حًرُع ُثوَّ َيكو نو  ل َمِلَك َعَهَقً  رل َْ َح َل وورَِّنل َو  وحَمعو َخهحقوَنو  ل َْطح
وحددَل َمِلددَكع ُثوَّ يدوَحَسددلو اِحَمهَددكو فَدوَدددَدح و  ًَُ  رل دد َحَْعل َاهلَمددٍُت: َمِلددَك روضح َرَو ْلددَأ َح خو فلوددَنل اِددَُّسَحع َسيدودد

ُحَملو  ََاومح َِوَد َوَو إلنَّ َوَح ع فَدَ اَّذلي اَل إلَََِن َغودح َع ُلو َْقلٌَّّ َوسح َس َلزحقلَنلع َسَوَجهلَنلع َسَعَمهلَنلع َس  ْلَكُحال 
ََدَهدُ إلالَّ مل  ََدَنو َسَْدودح َّ ل َحد َّ َردُ َيكود نو َْدودح لل ا ح ََُملل َوهح ُحَمدلو ْل ع فَدوَد دبلقو َعَهوحدَنل اِحكلَُدُبو َعع فَدَوعح ََا

ََدَنو  َلع َح َّ َرُ َيكو نو َْدودح لل اَُِّ ََُملل َوهح ُحَملو ْل ََاومح َِوَد خوهوَهُع َسإلنَّ َوَح َح َلع فَدَو لل اَُِّ ََُملل َوهح ْل
ََُملل وَ  ُحَملو ْل ع فَدوَد بلقو َعَهوحَنل اِحكلَُُبو َعع فَدَوعح ََا ََدَهُ إلالَّ مل خوهوَهَُسَْدودح َح َّ لع فَدَو لل ا ح  .(1)«هح

ََ رُ ه  اِعَ    مِك؟ وي   ا تَن يَقها حَُِن   آخَ حوُتَن!!  فوُ تو

                                 
َي  لحوح (1)  .(2643-4/2736)ع سرعهم ساِه ظ َِن (3278-4/111)اِبخُ

o  p 
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َاِ امُ قدُل وهدل اُِهدم: ون هدذا قدَ يقدع   تدَُِ ردَ اَِدُس  وساًل: َُِهم ون  ايف
َ ُددَن اتقددالب اَِددُس رددَ اِكددَ  ال وت ددَن غُِدداع فددوهمع ُث  إتددَن رددَ ِطددإ ار تُددُس سسددُ  

َةع سور دُ اتقال دم ردَ اودس إس اِكدَ ف دَّ غُيد  اَِدََس س ُيد  اِقهد إ ع (1)س اوس   او
سرع مِك فُُُِقل  ا ون ِذَع سقَ حصهت ح اِِ اتُكُسدٍُت عهده ردَ  اُِصدَ  

 يَََ  ُ ا بي.
َة اِدد اُتوددًُ: َيدد د تكدد ن عَددَ اُِبددَع فقددَ ال اِعددَُّ سار وعهددم هدد    اوبوئدد  سا 

ُ ِكَهدُ تقهدا حَُِدَن   ْلظدُت حوُتدَن اهخدسةع فُوبوئد  اِصدُْل  تقهدا حَُِدَن  د يوبُ 
َة اِعدددوئ  تقهدددا حَُِدددَن فووخدددُم ِدددَن خبَُتدددٍ  سدددوئ   َيددد فووخدددُم ِدددَن خبَُتددد  حعدددٍَ  ربَُاددد ع سا 

 ساُِوُم ُْر.
هكوخ اَْ عوومدي  : ¬ادال ع حد ل رُدًن هدذا اْلدَي  ويضدًُ. قدُل  ¬ِس

َسا فدددنن  هدددذا اْلدددَي   كدددَ وْكددد رقودددَع ْأتدددَن ال يُمدددل ُْمدددل وهدددل ا َددد  فومدددُ يبدددَس "ِس
ِهَُس سه  رَ وهل اََُِع سور ُ اِذي يُمل ُْمل وهل ا َ  ْقهدا سإخدالال فدنن ار 

َ  ردَ اُِبدَع فدنما عمهدت ُْمدل وهدل ا َد  ْدنخالال ¸ال  ذَِن  تعدأل  -ع سار وا
 .(2) ِهَُس" فنن ار ال  ذِكع ِكَ فومُ يبَس -ار ون  ُهَُ سايفعهمي رَهم 

                                 
َاِ عبَاِبُقَّ عهه لحوح رعهم  (1)  .(4/2736)تُهوق اِكوخ ُممَ ف
َيُ  اِصُْلي  (2)  .(293-3/294)َْح 
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ي اوبباة - وعِ 
َ
ه
ُّ
 
َ
َو ُْوبُيُ اِصُْل  - أ َة ون يهُم اُِب َس سوعمدُل اِعدَ  عِض

َسي عَددَن  رددَ اسددُطَُ رددَكم ون : "§اِددد ال يوبددت عهوهددُ إال رددَ سفقددَن ار تُددُسع 
 .(1)"يك ن َِن خاُ رَ عمل لُن فهو ُل

َ  سدده َُ اِصددُن وِودد  هددذا اهرددَع فُددَ و، لددُن اُِ ددُ َي: ون عمددَ ِقددَ وِ
اُن يُُُهَ عج زاً ابسة عموُُ   ُْر ح اَّْ ايفَيَد  ردَ اِهودلع  ¢َْ اوطُب 

َهدددُع فكدددُن إما جدددُُ سجدددَ غدددَس قدددَ سدددبقَن إِوهدددُع فألدددهح ردددُ  فوعدددُقَّ  دددُع سيقددد   ْأر
َلددََ عمدَع فددنما هدد  ْدأ، ْكددَ اِصددَيق  َة اددالً يعددبق إِوهدُع ف َاِتع فجُُهدُ غددس رد و

َي!!اِذي يأتوهُ سه  ي رئذ خهو  فدُتظَ اودإ يصدَع  (2) ع فقُل عمَ: وتت هد  ُِمد
 سه  خهو   ايفعهمي   سقَُن. عوهُي رَ غس ون يكَُ َْن وحَ €وْ  ْكَ 

َاهوم اْلَ، تهموذ اإلرُ  و َ  اُت ا يعدُحب  ن ون يكد ن ": †قُل اإلرُ  إْ
َجل خبوئ  رَ عمل لُن ال تُهم َْن زسجُوَن سال غسهُ  .(3)"ِه

َي: يقد ل اْلعدَ اِب َجدل ِدوجهس ا،هددس فُجوئدَن َع َتودَن فسِ هددُع "صد إنح اددُن اِ
 ".فنما خكَّ ون تعبقَن قُ 

َو! قدُل و دَ:  د َ  يضدع اِهودُ  عهده سجهدَن عَدَ اِقُدُل ِدئال يُو سادُن اْدَ ايفبدُ
َ  إال خببوئٍ  اُتت َِن ََ ايفبُ َفع ارو اْ  .(2) (1)"رُ 

                                 
َجَن  ع(1741/ 2) "لحوح ا ُرع"لححَن اهِبُو   ؛ لحوح (1)  ع(11834-17/477)اَِعُلَّ وخ

.  سغَس
 .(640/ 1)وسَ اُُِْ   (2)
 .(9/349)سس وعال  اَِبالُ  (3)
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َُْدددي سدددَ  ال يُهدددم ْدددَن و ِادددُن سهدددذا ِاِس ْدددَ و، هَدددَ يصددد   و ههدددَنع ادددُن ِدددَن 
ُح فوُصدَ  ْدَنع فدنما جدُُ اُِدَاُ وخدذ غدَاَُ فُصدَ  ْدَنع فدنما  يأخذ  ُُرَن   اِصب

 .جُُ اُِكُُ تُكه رع وههَن!
َيَ سددَ ع َس تُهددم ْددَن زسجُددَنع فعددبحُن  ¬ ساددُن يقدد   اِهوددل واوددَ رددَ عكدد

َْ دد ا وت عددهم عهدده هددذا ُِمددل سإن اددُن ْددُقًُع س ه هددُ عهدده إخ ددُُ  ار.. اتظددَ اوددإ 
َيَ سَ  وس اه عمُل اِصُْل ع فهذَ زسجَُن تضُجَُنع سيَُ  رُهُع سرع مِك يق   عك

 .(3)واوَ َس تُهم َْنع فأيُّ إخ ُُ ِهُمل اهذا! سوي إخالال اهذا!
دددددَن  َ لدددددََّّ »: §ِقدددددَ ارُوهددددد ا قِ  َّع اوح ع اِحَُدددددينل ََ اَِّقلدددددََّّ َُبحددددد ِولددددداُّ اِح َساَ « إلنَّ اَر 

 .(4)رعهم
َن  ِقَ وَِا ا عظم ايف قإ َُ ع يوظلهُّهومح اِهََّنو  ل  لهَِّنل يَد حَ  ال  للَّ »: §  قِ  َسبدح

َلع  َُهَّدقع  ل اِحَمَعدُجل َِةل ََِّدَنلع َسََجودلع قَدهحبودَنو رو دُبٌّ َتَكدأ  ل علبَدُ َْ ع َس ِللو َُدُ َردُ و اِح إلال  لهَُّنو: اإلل
َُُ َعَهوحَنل َستَدَ ََّقَُ ََُم ٍا َسَهٍَُل  َسََجواَلنل َُتََُُّْ  ل اِهََّنل اجح ََوَةع َماتو َرَحصل َعَهوحَنلع َسََجولع  ََهَبُحَنو ارح

َُِوَنو َرُ تدوَح لقو َيَلوَوَنو  ُحَهَم ِشل َ َُهُ َح َّ ال تَد قٍَ  َفَأخح ََ َ  ْلَص ََّ ع فَدَقَُل إلوِّ َوَخُوو اِهَََّنع َسََجولع َتَص
َو  ََُ ََتح َعودح  .(5)َنرُ ق عهو «َسََجولع مََاََ اِهَََّن َخُِلًوُ فَدَ ُ

                                                                                     

 (.2/337)ل   اِص  ة  (1)
َاحب (2) َة     وروَ  و َ زاَِ. رَكَ  عهه اهِ ا .رهخأل رَ رقُل: اوبوئ  اِصُْل  جتُ
 .alimam.wsتظَ: ِوكَ ِك خبوئ  رَ عمل لُنع ر قع ا (3)
 .(2965-4/2200)رعهم  لحوح (4)
َي  لحوح (5)  .(1731-2/015)ع سرعهم (667-1/333)اِبخُ
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عهدددده جُددددل خبوئدددد  ِددددك رددددَ عمددددل لددددُن  - أ هااااي اوب ال باااايء  -فددددُحَال 
َة تَل ت فوقًُ  َة. رعُم  سفالحًُ سجنُحًُ   اَِتوُ سااخ

اِههدم اجُهَدُ رددَ عبدُِ  اهخ ودُُ اهتقوددُُ اهتقودُُ. وقد ل قدد   هدذا سوسددُُ َ 
 ار.

 الخطبة الثينية  
 اْلمَ ر..

اااي اوبباااة  
َ
ه
ُّ
 
َ
اِصدددُْل  تصدددَع ِدددك ْدددنمن ار ت فوقدددًُ سجنُحدددًُ سامدددُ ون اوبوئددد   أ

َان  َة اِعوئ  ساالسُهُت   ُ تصَع او اتوم اِعوئ  ساوعد َي َفًُ  سخَُت  حعًَ ع فنن  ا  س
َة.    اَِتوُ سااخ

ددَن: : ¬قددُل اْددَ اِقددوم  َ يبددق ْوَددَن "  اُُِهوددق عهدده اْلددَي  اِعددُْق: سقِ 
ََا وَهُ إال م ََ سخَُتُدَنع َ يصد  هدذا اُُِردل عهده ..ع فوقُل: يفُ اُن اُِمدل ."ْس ْد خ

ََع فخُتَُن تهك  عمهَن ح  يُم َِنع ْل اُن فوَن آف  اُرَ  ستكُ  خوذل  ُ   آخَ عم
دد  َ  عاافد  َجددع إس ر جبهددُع سعمهددت عمههددُع ِس ساَِاهودد  اِبُ َدد    سقددت اْلُجدد ع ف

رددُ ال يُهمددَن يكددَ هَددُ  غددش سآفدد  َ يقهددا ار إَيُتددَن.. سار يُهددم رددَ سددُلَ اُِبددُِ 
 .(1)ُْضهم رَ ُْر

َجاًل عََ ايف ت يهقَ اِكهُِة: ال إَِن إال ": ¬قُل وحَ اِعهإ  َت  حض
 ".ارع فقُل   آخَ رُ قُل: ه  اُفَ ةُ تق لع سرُت عهه مِك!!

                                 
 .(163ال )اِ  الَ  (1)
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قُل: فعأِت عََنع فنما ه  رَرَ مخَ!!ع ساُن يق ل اتق ا اِدذت ب فن دُ هدَّ 
 .(1)اِد وسقَُُن

َة سال ربددُالةسيُظددم مِددك إما اددُن  ُو عُرددًُ ِددوس  ععددَ جمددُه ْددل قددَ يكدد ن اِددبال
 عهه اِكخأل ماتَن..

َت اهَ ع سو همددت اِعددمُُع س هددَ اِ عددُِ   ¬قددُل اْددَ اِقددو م  : اقكددُ
َةع سمهبدددت اِ اددُتع سقهددت اوددساتع سهِزددت اِ حددد لع  اِدد  ساِبحددَ رددَ  هددم اِ جدد

كددده َدددُ  اَِهدددَُ س همددد  اِهودددل َت اْلودددُة ردددَ فعدددق اِظهمددد ع ْس ردددَ اهعمدددُل  ستكدددَ
َة اِ دد احش  َ ددم اودد َا  اِكددُتب ن سايفُقبددُت إس  ددكه اِكدد اوبوودد  ساهفُددُل اِ ظوُدد ع ْس

َات ساوبُلددد ع سهدددذا  رَدددذَ ْعدددول عدددذاب قدددَ اتُقدددَ غمُردددَنع  -سار  -سغهبددد  ايفَكددد
د  تصد ح ردُ ِاردت  َيقكم هدذا ُْْ  َمن ْهول ْدالُ قدَ اِ دم  الردَنع فُعدَِ ا عدَ  د سر

ُ ددُ ر دد   كَدد  ْس ُح اُِْ  ُ َدد َهَ سقددَ غهددقع ْس ددُِ  ُ حددًُع ساددأتكم ُِْبددُب سقددَ وغهددقع ْس
 سقَ عهقع سسوُهم اِذيَ  هم ا وي رَقها يَقهب ن.

َخوصد ع سمِدك  ع ساِبضدُلع  فُْرت ت عك اِو  ع فُِع   قُلم  ساِومَ ر جدِ 
زاددددُةع فددددأْ اب اودددس ر ُ حدددد ع سسددددوأ  عهدددده تهددددك اِعدددد    صددددَق ع ْس َحددددمع ْس ْصددده  

ل فوَن إس قهول وس اوس رَهُع مِك يد   اُُِدَُْع يد   يُدر اِظدَُ ساِبضُلع ي   ال تص
 .(1()2){َِوحَُينل اوَحتو تدوََاًُْ يَُ}عهه يَيَنع سيق ل اِكُفَ: 

                                 
ِكُُب فوُمل ُْمل وهل ع ساتظَ: رًُن حَي  "فوعبق عهوَن ا(58-50/ 1) جُرع اُِه   ساْلكم (1)

َو. islamqa.infoاََُِ". ر قع   ُْص
 .(3/11)َْح اُُب اِ  الَ  (2)
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ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل

هلوًمَُسَسهِّمو ا تَ   .(2){عح

 
  

                                                                                     

 .[47]اَِبأ:  (1)
 [.65اهحزاب: ] (2)
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 قد أفلح من زكاها
 خطوات عملية يف تزكية النفس

وُلَن وْ اب اوساتع سوجزل عهوهم اُِطُيدُ سا بدُتع   اْلمَ ر اِذي فُح هِس
ََددي عَددَن فبقوددت قهدد  م   اِظوهَددمل ساِضددالالتع سوْددهَ ون ال إِددَن إال ار  سخددذل ايفُ

ايفُدددين  مودددع ايفخه قدددُتع سوْدددهَ ون ُممدددَاً  فدددُ َ اهَ  ساِعدددمُساتع اُِدددين ْذاتدددَنع
َن وامل اِ يُت. َسِ   عبََ س

َارددُتع  اِههددم لددل سسددهم عهدده ُممددَ سعهدده آِددَن سولددحَُْن وس  اِ ضددُلل ساِك
 سرَ تبُهم ْنحعُن إس ي   اَِيَ..

 :ورُ َُْ
 عبيد هللا  فوُ 

o  p 
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َب إس ار ْطوددا ايفقُ َُقدد لددَ َُِددق ار تُددُس ْنلددالح اِبدد ا َ ساِظدد اهَع ِس
َالَ ٍَ َساتدَّقو ا اِهَََّن } :سحعَ اِع َُ َرتح ِل ََّ ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسِحََُظوَح تَد حسع رَُّ َق يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي

ُحَمهو ن َُ تَد  .(1){إلنَّ اِهَََّن َخبلسع ةل
َةع فخهد ت " :¬قُل اْدَ ا د زي   َة ستُهبدين تدُ سردُ ِزدت وغهدا ت عدَّ تدُ

ِددك اْسُددَّ وحددَاك إن هُددت ْددوئًُ رددَ سجددَن فوددَن ْددبه ع ي رددًُ َْ عددَّ فقهددت  ددُ: س 
وفأتددت عهدده يقددي رددَ إت ُقددَن؟ قُِددت: ال.. قهددت  ددُ: فُ َدد  عَددَ ايفدد ت ون ِظدده ْددَن 
ددك اتَاددَّ هددذا اِددذي َيَددع اِدد ََ هجددل  ع ِس غددس  سال تَددُِي إال اِكددََ اُُِجددل ساِدد َز

َن ار خس رََن َ  ْوئُ ر عَ   .(2)ارع َوَسَرُ ْسُت ون رَ ت
ًَُ " سقددُل: َوي ت عددَّ   اُِهددم حعدد َة  سجددَت  إال وو سجددَهتُ ساق ددً  رددع لدد 

اُِكُغل ُُِْهم فصدحت  دُ: فمدُ اِدذي وفدُِ  اُِهدم؟ ويدَ اود و؟ ويدَ اْلدذَ؟ َوَسَردُ 
َسدددد ل  سددددوَ  §ْسُددددت ْأخبددددَُ اِصددددُْلي   تُبددددَهم ساجُهددددُِهم.. َوَسَرددددُ اددددُن اِ

َرت قَرَُ؟ ورُ اُن و َسهي ُث قُ  ح  ت  ْجَّ اَِكوا اوس اِبكُُ؟  ¢ْ  ْكَ ايف
؟ ¢ورُ اُن   خَ عمَ    .(3)"خطُن رَ آاَُ اَِرَ 

ي اوخو     
َ
ه
ُّ
 
َ
ام هَّ خطسة تهك اَِ س يفُ  ُ رَ تأاس عهه حوُة اإلتعُن  أ

َةع فقَ ات ق عهمُُ اِعهإ عهه ون اَِ س قُ ع سحُجز ْي اِقهدا  سرصَس   ااخ
َبع سو ددُ ال ددي اِ لدد ل إس اِدد ََددُة ار ْس ساَِجددُة يددد    ¸ تعدددُطوع ون تصددل إس ر

                                 
 .[18 :اْلكَ] (1)
 .(248ال ) لوَ اوُ َ (2)
َجع اِعُْق. (3)  ايف
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َة عهوهدُع  دٍس َسَردُ َسدد َّاَهُ }: ۲اِقوُرد  إال ُْدَ هتدذيبهُ ساِعدوط  (0)َستَد ح
َ اَهُ  ََمَهُ فوجو َََهُ َستَدقح َح زَاََُّهُ  (8)َفَأ ح َهَح َر َح وَفدح َِسََُّهُ (9)َق َح  َح َخَُب َر  (2) (1){َسَق

ددلُّ تدَ }: ۲س َو او دد ددَ يَدد حَ  جتَل هَددتح رل َح َخددسحٍ ُمُّحَضددًَا َسَردُ َعمل د هَددتح رل دٍس رَّددُ َعمل  ح
ُلَبُِ ِح َعَنو َساِه َنو ََهوسوو ُْل َواومو اِه َنو تَد ح ا َسِوَذِّ ًَ ُلو ا َْ ًَ َََنو وََر ََدَهُ َسَْدودح   (3){سوَ ٍُ تَدَ ُِّ َِ ح َونَّ َْدودح

َاَ عهه حوُة    ام هَّ خطسة تهك اَِ س هن تُوج  لالحهُ سفعُِهُ ال ي
َاَ عهدده اهردد  هُددُُع سلدالح اهردد  ربددَ َِ سرصددَس فحعدداع ْددل يد َ رددَ لددالح واِ د

ددهلمح َسإلَما }أ هااي اوب ال بايء   ت عدك  ددَوساح َرددُ ْلأَتدح وعل َُودِّ َو َرددُ ْلَقدد حٍ  َحد َّ يدو د َُودِّ إلنَّ اِه ددََن الَ يدو
ِوستلَنل  َِّ ََِنو َسَرُ َ وم رَِّ  َِ اِه َنو ْلَق حٍ  سو ًُا َفالَ َرََ ََا  .(4){رلَ َسالٍ  َو

ددَن تُددُس  :¬قددُل اْددَ اوددس  : رددَ زادده {قددَ وفهددح رددَ زاُهددُ}  رُددًن قِ 
َمالل ساهخال  اَِتوئ  َهُ رَ اِ   .(5)ت عَن ْطُع  ارع س ه

َا ُ سوسسُخهُ اِطبُود  ساوهقود ع ستقهودل قبُلحهدُ  فُُِزاو  تطهس ِهَ س رَ وِ
 َ  اهخال .سرعُسيهُع سزيُِة رُ فوهُ رَ ُمُسَ اِطبُلعع سركُ

َا  رددََ  َة خُ  دد  رُُمقدد  ْلددُل ايفعددهمي اِودد   َيكددَ رددَ خال ددُ إِ إن تظدد
َُُ وت عَُع ستأسوعهُ عهه تقَ  رَ  َْو  ستزاو  ْس اْلُج  اُِظوم  سايفُسَّ  إس إعُِة ت

                                 
 .[17 -0]اِكمس:  (1)
 .[8 ع0اِكمس: ] (2)
َان:] (3)  .[37آل عم
َو.رَ خطب  َُْ ان  (4) َة   ر قع ايفَ  ُْص  إلالح اَِ س ل ُممَ َْ سَُ رَك 
 .(412ع ال8َ) ت عس اَْ اوس (5)
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ََددد انع سون اْلُجددد  إس مِدددك ولدددبحت  وْدددَ ردددَ اْلُجددد  إس  -سهدددَّ ِسردددًُ  -ار س
َاب ساِكعددددددُُ َيددددددُت سولددددددَُو اِكدددددده ات س  عاِطُددددددُ  ساِكدددددد َة اِ دددددد  سايفُ مِددددددك ِكودددددد

َة حددد اِِ اَِكددد ال عهددده اهعقدددُبع ساالتُكدددُسع  كوددد ساِكدددبهُت ستعددده  اِطُدددُةع ِس
َتكُس ح  ْي ُْر اُُِرهي ِاسدال ع  دُ ِمهَدُ عهده اود و ردَ ورودُل تهدك  ساال

 ايفصُلَ.
َِيدد  ساإلتعددُن ُِسددا عددَ ت عددَن ال و  ماتودد ع سهن اُِبُدد  ف َِس عددَ  سهن ايفعدد

َهُ}غَس فالَْ رَ ج اب ساسَُُاِ  ِللو َعَ ت حعل   .(1){يَد حَ  تَأح ل اولُّ تَد حٍس جتوَُ
سال تُهم رُ مَ رقبه ن عهوَنع وه  االُْالُ و  اُِمكي؟ س  اال اْلدُِيح مدَ 
َيَ ون تبين غستُع سردَ عجدز عدَ َْدُُ ت عدَن    وََرسِّ اْلُج  إس َُُْ وت عَُع سهتَُ ت

َُُ غَس وعجز... سرُ َ يكُُل اإلتعُن ُْزاو  ت عَن فهَ ي هح وَْاًع وقعم فه  عَ ْ
ارو عهددده هدددذاع سار تُدددُس عَدددَرُ يقعدددم قعدددمًُ إ دددُ ي ُدددل مِدددك هردددَ عظدددوم سخطدددس 

رقعدددمًُ ْعدددبع آيدددُت ا توددد : اِكدددمس ساِقمدددَ ساِهودددل ساَِهدددَُ  ۲جدددَاًع 
ُ سددددببُ وسُسددددُ ِ ددددالح ساِعددددمُُ ساهَ  ساِددددَ سع عهدددده وِودددد  تزاودددد  اِددددَ سع سا  دددد

َوَحَُهُ } ع(2)اإلتعُن. َل إلَما َتاَلَهُ  (1)َساِكَّمحسل َس َهُ  (2)َساِحَقَم َل إلَما َجالَّ  (3)َساَِدََّهُ
ُحَكَُهُ  ُل َسَرُ َْدَََُهُ  (4)َساِهَّوحلل إلَما يَد ََح ل َسَرُ َ َحَُهُ  (5)َساِعََّمُ دٍس َسَردُ  (6)َساهح َستَد ح

                                 
 .[111اَِحل:] (1)
َو ال (2) َو. 3س  2رَ سسُلل َُُْ اَِ س ُِهَّ عبَاوُِق اِق  ُْص
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َ اَهددُ َفَأ حَ  (0)َسدد َّاَهُ  َح زَاََُّهددُ  (8)َمَهددُ فوجو َََهددُ َستَدقح هَددَح َردد َح وَفدح َح  (9)قَدد َح َخددَُب َردد َسقَدد
  .(1){َِسََُّهُ

َلي } :سعَ ار تُُس رَ اعًُن ُْزاو  ت عَن ْدُوهِ    ا َد   ٍن جَتحد َح َجَّدُتو َعد
َح تَدزَاَّ  ُو َر ََ فلوَهُ َسَمِلَك َجَزا َلي َتدحَهَُو َخُِل َح َُتحُلَهُ اهح  .(2){هرل

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َتع إم هددَّ  أ مثدد  عالرددُت يَبُددَّ ِهمعددهم اَُِبددَن  ددُ إما هددَّ  هدد

َعَُن ُِزاودد  ت عددَن ستطهسهددُع مِددك ون اِ ددالح  َة رعددُ َس  -امددُ تقددَ -ِاللددلو عهدده َدد
َة إس تزاو  اَِ س. َتب ع ُْيفبُِ  ر

ردددددَ هدددددذَ اُِالردددددُت االسدددددُهُت  ُْيفُُلدددددَّ ْكددددد  وت اعهدددددُ اِصدددددُس رَهدددددُ وس 
َتكدُب ايفُصدو  اِكبس.. . إ ُ تهك ايفكُعَ ايفهوَ  اِدد ختدُها   ت دس اُُِلدَّ عَدَ ا

َُ اتُهُلَن رَهُع ح  ِ  اُتت تهك ايفُصو  ردَ اِصدُُلَع هن االسدُهُت  ُْيفُصدو   ْس
َرَ اِصحوح اِقها  ُو رَ ادل رُصدو   ََْ خطَ... فُيف حبج  و ُ رَ اِصُُلَ ر

عهوهددُع جتددَ ت عددَن تهقُلوددًُ   ددُ سرقومددًُ  الً حدد  ِدد  اُتددت لددُسةع ْددل حدد  ِدد  اددُن فددُع
تَكُل ُُِْ كس   ع اقا تهك ايفُصو  ْي اْلي سااخدَع سُتدس َُِْدَ  ساْلودُُ ردَ 

د  اَِصد ح ََْن ون  هصدَن ردَ تهدك ايفُصدو  سيأخدذ ْودََ إس اُِْ   ع(3)ارع سجتََ يَع  
َُُللََ اِهََّنل فَنلتدََّهُ رلَ تَدقح } َْ َُظِّمح    .(4){َ َ اِحقوهو بل َمِلَك َسَرَ يدو

                                 
 .[17 -1اِكمس:] (1)
 .[06 َن:] (2)
َو. (3)  رَ: سسُلل تزاو  اَِ س ُِبَ اُِزيز اِع يَان ُْص
 .[32ا:اْل] (4)
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سرددَ عالرددُت اْلُجدد  إس تزاودد  اِددَ س اِكعددلو عددَ ُْددر اِطُعددُتع فقددَان 
ِذة اُِبُِة سحدالسة اإلَيدُن... ت عدق اِدَ س سهتمدل ستعدُوقل اُِبدُِة عَدَرُ ت درت عدَ 

: ال جتددَ   اِددَ س اِددَافع إس االسددُوقُص ِصددالة اِ جددَ اِطُعددُت ْددوئًُ فكددوئًُع فمددوالً 
ُعددد  ه دددُ تكددد ن لدددالة اقوهددد  جدددَاً عهددده لدددُحبهُ ساَِددد   وِدددذ رَهدددُ هِالهدددُ ردددع ا م

َال ال يقدددددُس ع ساِدددددَوُ! س دددددذا  ِصَّددددد حل }: ۲ْكودددددسع ساِ ددددد ُلوَو ا ُْل دددددَُ َساسح
ُليَ  ْل َُ  .(1){َساِصَّاَلةل َسإلتدََّهُ ََِكبلسَةع إلالَّ َعَهه اوح

ايفعدجَ ْل قَ ال ُتُمل اَِ س رُ ه  وقل رَ مِدكع اُِصد  عهده اِبقدُُ   
ُحع سمد   َاتبد ع وس تدالسة ومادَُ ايفعدُُ ساِصدب ِعمَُ ر عظ  رُ روالع وس وِاُ اِعدََ اِ
مِددددك؛ ِوقههددددُ عهدددده اِددددَ سع وس ُِددددَ  اسُكددددَُُ اِهددددذة   وِالهددددُع وَددددإ إس مِددددك 
اْدُُُل اِدَ س ماهتدُ ةدُ هد  وِدذ عَددَهُ ردَ تهدك اِطُعدُت ْكودسع سهدَّ وردَ  اِددَتوُع 

ََ إس تزاو  ت عَنفوَبَُّ يفَ رَ سجَ   ت عَن    .(2)هذا اِوقل ون يعُ
َاُ خصدددُ ُ ايفذر رددد ع ادددُِك   سردددَ عالردددُت اْلُجددد  إس تزاوددد  اِدددَ س اسدددُم
َة  َة اِضدحكع اود َة اِكدال ع اود ع سادذِك اِ ضد ل ايفدذر  : اود ََس ساْلقدَ ساْلعدَ ساُِد
َة اودد     وردددَ   َة اَِدد  ع اوددد اْلددَي  حدد ل اَِدددُس سرددُ يددالز  مِدددك رددَ اُِوبددد ع اودد

َهم ساَِيََُع سم  مِك. فُر ايفعُُُن!اَِ  توُع   ورَ  اَِ

                                 
َة: (1)  [45]اِبق
َو. (2) َجع اِعُْق ُْص  ايف
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ااي اوخااو    
َ
ه
ُّ
 
َ
َجُعهددُ إس ار تُمدد  اُِزاودد  هددذَع يقدد ل  أ رددَ اِددَُم اِددد  ددا إ
ََّ اِهَََّن يدوزَاَِّّ رَ }تُُس:  ا َسَِكل ًَ َْ ٍَ َو َح َوَح َحكومح رل َح َسَِ حاَل َفضحلو اِهََّنل َعَهوحكومح َسََ حَُوَنو َرُ زََاُ رل

ُو َساِهََّنو ْسَلوعع َعهلومع  َ  قهبَن ةقُضُهُع (1){َيَكُ ع هذَ ااي  ِ  َُْ ايفعهم ةُُتوهُع سُت
ي  ا ض ..   .(2)هِخهَُن عهه ار رَ ُْب اُِبِ 

ي اوخو   
َ
ه
ُّ
 
َ
 مث  سسُلل سخط ات رُوَ  ْنمن ار عهه تزاو  اَِ س: أ

اِدَ سل ِس َفد و ر قدع ل َجُلهدُع ِقدَ سلدإ ار سدبحُتَن ورُ اوط ة اهسس فهَّ رُ
َاتا: مي سجُههُ عهه االِ ر َآن اِك  تُُس اَِ س   اِق

َج :  فأِر سوخس ِ
َة وس  هدم  َةع سهَّ اِد تدأرَ لدُحبهُ ةدُ هتد اَ ردَ ْده ة فدُل هَّ اَِ س اهرُ
ََس  ََع فددددددددنن و ُعهدددددددُ اُِبددددددددَ قُِتدددددددَن ِكددددددددل قبدددددددوح سركدددددددد وس حقدددددددَ وس فخددددددددَ إس آخددددددد

ُو تَد حعل }: ۲ َدََِّ َم ََ،َِّ إلنَّ ََ،ِّ َسَرُ وْو ِعُّ ُل إلالَّ َرُ ََحل ََةع ُْل َّ إلنَّ اَِدَّ حَس َهرَُّ
وم   .(3){َغ و َع ََّحل
َتب  اِوُتو :   ورُ ايف

ساِدد َيكدَ ِهددَ س ون تُهد  إِوهدُ فهددَّ اِدَ س اِه ارد ع سهددَّ اِدَ س اِدد تَددَ  
َجددل ال توبددت عهدده حددُل فهددَّ اوددسة اُِقهددا  عهدده رددُ فددُت ستهدد   عهوددَنع سهددذَ ت ددس 

                                 
(1) [:  .[31اََِ 
َو. (2) َجع اِعُْق ُْص  ايف
 .[53ي سإ: ] (3)
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ََددَّ  َةع ت َةع ستَقددُِ  ددُ ردد َةع تقددُس  اِصدد ُت اوبوودد  ردد َة ستُ ددل ردد ساُِهدد نع فُُددذاَ ردد
َة. سفوهدددُ  َعَّ تدددُ َةع ست ق وهدددُ عَدددَ اْلدددَ اِكددد دددمو } ۲ْددده اهتُل تدددُ َساَل ووقحعل

َِدَّ حسل اِهَّ َّاَر ل    .(1){ُْل
َتب :  ورُ وعهه ر

َقددده هدددَّ اِدددَ س ايفطمئَددد  ع سهدددَّ تهدددك ساِدددد َيكدددَ ون تصدددل إِوهدددُ ت عدددك ست
 ََ ََ سوتُْدددددت إِودددددَن سو ُعدددددت ورددددد اِدددددَ س اِدددددد سدددددكَت إس ار تُدددددُس سا مأتدددددت ْدددددذا
َعَن ساْددُُقت إس ِقُلددَنع سهددذَ اِددَ س هددَّ اِددد يقددُل  ددُ عَددَ اِ فددُة  :ساسُعددهمت ِكدد

دوًَّ   (20)وَيدَُّدوَهُ اَِدَّ حسو اِحموطحَمئلَّد و  يَُ} َل دَوً  َرَح َل ُلدَّ إلَس ََِّدكل ََا ِح  (28)اَحجل خوهلَّ  ل فَدُ
ِلي  ِحخوهلَّ َجَّدل  (29)علَبُ   .(3) (2){َسا
َفر  اوط ة اِوُتو    تزاو  ت عك:  هَّ االعرتاو ُْو  ُع سإن  ُ  ُهدك تد

َُ فوهُ إس تذاس  َحه  رَ اِصالح ال ُتُ االعرتاو ُُِْوا اِكَُ  ْأتك قَ ْهُت ر
َوت سعهمت   إلالح اَِ  س... َة رُ ق  ستصح ِكو

ُ ُِود :اوط ة اِو  جمُهدَهتو َليَدَدَّهومح } :إللدالحل اِدَ س ل د سا فلوََدُ َََِدهح َو ََ َجَُهد َساَّدذلي
َلي عل   .(4){سوبدوَهََُ َسإلنَّ اِهَََّن ََِمَع اِحموحح

                                 
 .[2اِقوُر : ] (1)
 .[37-20اِ جَ:] (2)
 رهخأل رَ خطب :  ُت   إلالح اَِ س ستزاوُهُ ه َ عبَاِعال . (3)
 .[69اَُِكب ت: ] (4)
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َاُْ    تزاو  اَِ س َعُيُوهُ ح  يك ن اوط ة اِ : هَّ تَمو و اِص ُت اِطوب  س
 .(1)«إ ُ اْلهم ُُِْحهم»: §قُل  ع ُ اُِهب 

سهدَّ رددَ وِهدُ اِددَخ ل عهده ار رددَ ْددُب  ة اوُرعدد    تزاود  اِددَ س:اوطد  
يد  ا ضدد  ايفقصدِ  هد  ْددُب االتكعدَُ ساالفُقددَُ إس ار  ددُب اُِبِ  يد  ا ضد ع ْس اُِبِ 
َ دد   تُددُسع ساِددذلع مِددك ْددأن يعُكددَُ اإلتعددُن وتددَن مس لدد ٍُت تقُضددَّ اْلُجدد  إس 

َِ وت ددددَن  ع(2)َْددددَن ددددينل »م حصددددوَُ ون يقدددد ل: عهَّدددد §سيددددالز  اِددددَعُُ امددددُ س ددددمَّ َو حلمح اِهَّهو
َّ َِّ تَد حعل َْ َح  ول رل َليع َسَوعلذح ْح  .(3)«َو

وَن سر الهُ.آاِههم   ت ت  سَُ تق اهُ سزاهُ وتت خس رَ زاُهُ وتت ِس
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية  
:َُ  اْلمَ ر ْس

ََاًع فمددددَ سسددددُلل تزاودددد  اِددددَ س اإلقبددددُل عهدددده اُددددُب ار تددددال سًة سح ظددددًُ ستددددَْدُّ
ِلملَي إلالَّ َخَعًَُا} َو اِظَُّ َلَي َساَل يَزلي رل َح ُع َسََ حَ ع ِلهحمو ُ َ ْل ََ اِحقوَحَآنل َرُ هوَ     .(4){َستدوََدزِّلو رل

                                 
َجَن (1/461حوح ا ُرع")ع حعََن اهِبُو   "لعَح (1) َ َن")ع وخ  .(120/ 9اوطوا   "تُ
 رهخأل رَ  ُت   إلالح اَِ س ستزاوُهُ ه َ عبَاِعال . (2)
 .(519ال5َع )اِرترذي (ع 2406) "ايفككُة  " َُ َن اهِبُو؛ َُوإ (3)
َاُ:] (4)  .[82اإلس
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َل اِهَّددَنل َواَل }سرددَ اِ سددُلل اِددذاَ ْن القددَن:  دوهومح ْلددذلاح َُّ قدوهوددْ  ََ َآَرَودد ا َسَتطحَمددئل اَّددذلي
َل اِهَّدد َُّ اِحقوهودد بو ْلددذلاح ََ ار قددُل اِعددَي:  ع(1){َنل َتطحَمددئل ِددوس رددَ عبددَ يددذاَ ار إال مادد

¸(2). 
 فَُِسا  عهه ماَ ار تُُس يكَح اِصََع سيوزاَّ اَِ س.

َو ايفددد تع سقلَصدددَ اهردددلع إن اِدددذي يعدددُجها   سردددَ سسدددُلل تزاوددد  اِدددَ س ماددد
ََا اافددُت إس اِددَ س   هددُ عهدده ايفهددذات ْأت اعهددُع سرددُ يقُضددو َن هددذا اِههددإ رددَ لدد

ع ا كدعع   ت عَّ يقعَّ اِقهاع سيبُ  فودَن اافدُت: اْلعدَع اِعدخ ع اْلدزنع اودََا
َا    اِددَ س ال  هِّوهددُ إال ماددَ ايفدد تع سقصددَ اهرددل..  : ۲اههددُ وردد

دددددَي } َل َل ُح َل اَِّدددددذحالََةل رو دددددَُدَح لََةع   (49)َفَمدددددُ َ ودددددمح َعددددد َح  (57)َادددددأَتدَّهومح  وودددددَع روعح ددددد فَددددددََّتح رل
َ ََةٍ   .(3){َقعح

َ ا للمح } :۲ ع(4)سرَ سسُلل تزاوُهُ اذِك: اِصَق   َح وَرح خوذح رل
َُ َوهومح َستدوزَاِّوهلمح  ل َقً  توَطهِّ ََ  .(5){َل

 

                                 
َعَ:] (1)  .[28اِ
َ يب  (2)  .(101ع ال2َ)ت عس اِق
 .[51 -49ايفَاَ:] (3)
 رهخأل رَ  ُت   إلالح اَِ س ستزاوُهُ ه َ عبَاِعال . (4)
 .[173اُِْ  :] (5)
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ََ آَرَو ا َلهُّ ا َعَهوحَنل } عبيد هللا   ِّ يَُوَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهََّنَ َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمَُسَسهِّمو    .(1){ا َتعح

 
 

  

                                 
 [.56]اهحزاب:  (1)
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 واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

 ..اْلمَ ر إنَّ 
َاَدوهُ  َُ و َُّ إِوهدُع سرد  اسَُحَكدَقتح هد ا اهَ  سايف ا َ تُُهق  ُ اَِ  س سُتل
َاَدددَّ وقدددََس  ٍِ س مأتوَددد ع فكودددإ إما اُتدددت تهدددك اه َل تكدددُ ُحع سجتَيددد َتوددد دددََُتح ُْ َْ

َهُ؟  !اِبقَُ سو ه
َفهُ قدُلاًل:  §وتظَ إس اَِيب ساأوِّ   ََ ردَ ركد  ساق دًُ عهده ركدُ حوَمدُ ووخد

ََ ل » َحكل َرُ َسَكَحتو َغودح ََجو ول رل ٍَع َسَوَحبَّكل إلَ َّع َسَِ حاَل َونَّ قَد حرلَّ َوخح َح َْدَه «: َرُ َو حَوَبكل رل
َنل » َح َهَذا اَِ جح َلياع رل وحع َغ َع َلحل َلي ع َحَع  .(1)«َهَذا َح

ددوس اْلددَي   ااي اوخااو   -اِودد   ِس
َ
ه
ُّ
 
َ
عددَ ركدد  سفضددههُع إ ددُ اْلددَي  عددَ  -أ
ََع وحبهددددُ اَِدددديب  ٍَ سوٍَ  وخدددد احبددددَن يفكدددد  وس وْددددَع فقددددَ جددددُُ   لددددحوح   §ْهدددد

َي ردددَ حدددَي  عُلكددد   َليََدددَ   »قدددُل:  §ون اَِددديب  ~اِبخدددُ
َ
ََدددُ ايف دددمَّ َحبِّددداح إلَِودح اِهَّهو

َل ح َِ  ع اِهَّهومَّ َُْ ََّ َْ تََُاحوبدََُِّ َركََّ  َوسح َو َِّ  .(2)«ََُ  ل َلُعلََُ َس ل رو

                                 
َجَن اِرترذي)و (ع2024؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ايفككُة")لحوح (1) (ع ساَْ حبُن   3926خ

ُ.3079"لحوحَن")  (ع سغِس
َي) (2)  (.1360رعهم)ع س (1889جُز رَ حَي    "اِصحوحي" اِبخُ

o  p 
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ُحَهمود نَ »ايفَيَد   دَع َ ودمح َِد ح َادُتو ا يَد ََليََ و َخودح
ََس  (1)«ايف ايفَيَد  تكدعُّ ُِْ اد  فقدَ 

ََ »قددُل:  §عددَ اَِدديب  ¢وتددسع  دد ددَ  رل َكَّ َُهحددَت ةل ُحَ َّح َرددُ َج دد َل َليََدد ل  ِحَم َُددلح ُْل ددمَّ اجح اِهَّهو
 .(2)«اِبَدَََا ل 

َاِ ُِْ    َُة اُِددوشسايفدد َز  سهَددُ َة اوددس سسددُ  اِدد َة  (3)ادد  اودد َيدد  ¢ََس وْدد  ه
ِّ »قدُل:  ُوسا ْلددَنل إلَس اَِّديبل َل َجددُ َََوسحا َوسََّل اِوََّمد َو ََسودد لو ارل §َاددَُن اَِّددُسو إلَما   ع فَددنلَما َوَخددَذ
َليََُلََ »ع قََُل: § َل ح َََُِ  ل َر َل ح َََُِ  ل مَثََلتَُع َسَُْ َل ح اِههومَّ َُْ َل ح َََُِ  ل َلُعلََُع َسَُْ ُع َسَُْ

 َِ َ  َستَبلوَُّكع َسإلتََّنو  َو َ  َسَخهلوهوَك َستَبلوَُّكع َسإلوِّ َعبح َو وَم َعبح ََاهل تَُع اِههومَّ إلنَّ إلْدح َِّ َعدَُ  َََُِ  ل رو
وح  دَ ع َسرل ََِعَُ  ِلَمكَّ َليََ ل ةللوحلل َرُ  ِحعو َ  ِلهحَم َُدَنو ِلَمكََّ ع َسإلوِّ َو َََُ «هلدَنل َر د عو  َولح َح ع قَدَُل: ُثوَّ يَد

 ََ ُحطلوَنل َمِلَك اِوََّم ٍَ ََِنو فَدودو َجَن رعهم «َسِلو  .(4)وخ
ََح َيضوددَََّو  ل َمِلددَك اِحوَددد ح ل سوددمٌّ َساَل »س ددَ ًةع  ٍ  َسددبحَع ََتَددََاٍت َعجح ددلَّ يَددد ح َح َتَصددبََّح او َردد

َع  حح  .ساُِج ة رَ َتَ ايفَيَ  (5)«سل
َ ع ردُ ْدي الَْدَُدوحهدُ سحََّتَوهدُع سجبَدَهوحهدُ ايفَيَ  سردُ و  َا  ردُ ايفَيَد ؟! ايفَيَد و حد ِ

َسدد لو ار ¢ سرأزلَروحهددُ؛ فُددَ عهددٍَّّ  ايفَيَدد و حددََ ع رددُ َْددي َعددسحٍ إس »: § قددُل: قددُل 
 .(1). رُ ق عهوَن«َا ٍَ 

                                 
َي)ج (1)  (.1363(ع سرعهم)1805ُز رَ حَي    "اِصحوحي" اِبخُ
َي)ُ ق عهوَنر (2)  (.1369(ع سرعهم)1885؛ اِبخُ
َجع اِعُْق تُهوق رصط ه اِبُُ (3)  .ايف
 .(1303-2/1777)رعهم  لحوح (4)
َي  لحوح (5)  (.5069-138/ 0)اِبخُ
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َس لو ار  َة إس ايفَيَ  فقُل:  § سوهَ َ  َلَ مات ر َع »ْو  .(2)«إ ُ حََ ع آرل
َهُع َسالَ "  َو دَو و َلدوح دَ ع فَدَوحح وحدل َركَّ َليََدَ  َحدََ ع رل ُل إلَس َونَّ اِحَم سَمَهَا هوحهود َو اِح وَقَهدُ

ُدوَحبلَت ِلهحَقطحع َجَوَهُ؛ إلالَّ َرُ اسح َْ  .(3) "ل يدوقحَطعو 
َع »  َو وهَل ايفَيَ ل وَح َوهم ْعو ٍُ  عسال َيكلو َي َو  عوس ٍَّْ  عوس يو ََ امدُ يَحَمدُ َدُ إال ا ح

ُل   .(4)«ايفلهححو   ايفُ
ع سعهودددَن َُِددد و ار سايفاللكددد ل ¸سَردددَ وخدددَُو وهدددَل ايفَيَددد ل  وهًمدددُ وخُفَدددَن ار »

َفًُ سال َعَاًل   .(5)«ساَُِسل وهُيع ال يَقَبلو ار رََن ي   اِقوُر ل َل
َلاًُ فُهودددَنل َُِددد و ار سايفاللكددد ل ساَِدددُسل » ددد اًُع وس آَسَ ُمو ََ َِ فوهدددُ َحددد ََ سَردددَ وحددد

َفًُ سال َعَاًل وه  .§ال مِك جُُ عََن  (6) «ُيع ال يَقَبلو ار رََن ي   اِقوُر ل َل
َا  رُ ايفَيَ ؟   !ايفَيَ  سرُ وِ

َسدد ل ار  €  حددَي  رهوددا ساِصددحُْ   يعددُمُ ن  §جمُمُدد ن حدد ل 
َي  خدددد ََ عددددَ ا عُسدددد  سايفعددددوح اِددددَج ُل قددددُل: فوقدددد ل ايفعددددوح  ¢رددددَ َتددددوم اِددددَا

ع فدددددأخََ فأسدددددس    عحاِدددددَجُل: إو وتدددددُ ايفعدددددو ََس َمن     اوددددد دددددك ون يددددد سإو وْس

                                                                                     

َي  ؛رُ ق عهوَن (1)  (.13079- 994/ 2)رعهمس  (ع6055-154/ 8)اِبخُ
 (.1305-1773/ 2)رعهم لحوح (2)
 (.317/ 36)ايف س ع  اِ قهو   (3)
َي  لحوح (4)  (.1800-21/ 3)اِبخُ
َجَن6/303لححَن اهِبُو   اِعهعه  اِصحوح )؛ لحوح (5)  (.91/ 20)و َ (ع وخ
 (.1307-1140/ 2)رعهم  لحوح (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





345 
 

َُْدي ِوهد  َيد  إال هبطُهدُ   و َِ ق َرُدُن عهدَّ   عغدس ركد  س وبد  عاهَ  فال و فهمدُ ُم
َِت ون وِخل ساحَةع وس ساحَاً رَهمُع اسُقبهين رهدك ْودََ اِعدوإ   عاهُُُِ اهمُ و

َس  ُ َس ل ار  علهًُُ يصَو عَهُع سإن عهه ال تقا رَهُ راللك  ِ ع §فقُل 
َتَن   ايفَ  وال هل  -يُين ايفَيَ   - «هذَ  وب ع هذَ  وب ع هذَ  وب » س َُ ةخص

فنتَن وعجبدين حدَي  َتدوم وتدَن سافدق »؟" فقُل اَُِس: تُم. قُل: اَت حَاُكم مِك
َي(1)ساَ رعدهمَ  «اِذي اَت وحَاكم عََن سعَ ايفَيَد  سركد  َسايد  اِبخدُ  (2). س  

َل  ََُْ و   .َهذل
"ساِطُب ساِطودا ُُِدُن ةُدًنع ساْدُقُقهُ ردَ اِكدَُّ  :¬قُل اَْ حجَ  

َُْهُع سقول: ِطوبهُ ِعُاَهُع سقول رَ  وا اُِدوش  دُع قدُل  َة ت اِطوا سقول: ِطهُ
َا ُ سه الهُ ِِول ُْهَ عهه لح  هذَ اُِعدمو ع هن  ُْر وهل اُِهم: س   وا ت

َالح    َُْهُ سحوطُ ُ   .(3)وب  ال تكُِ ت جَ   غسهُ"رَ وقُ   ُ  َ رَ ت
َا  ردُ ايفَيَد ؟  َع قدُل  §روَهدَُجَو اَِديب  !ايفَيَ  سرُ وِ َو : §سفوهدُ رعدج

َا » رُ دق  «لالة   رعجَي هذا وفضل رَ وِإ لالة فومُ س اَ إال ايفعدجَ اْلد
 (4).عهوَن

                                 
 (.2942-2261/ 4) رعهم لحوح (1)
َي  لحوح (2)  (.23/ 3)اِبخُ
َي (3)  (.89/ 4)فُح اِبُ
َي  لحوح (4)  (.1394-1712/ 2)ع لحوح رعهم(1197-2/67)اِبخُ
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َيددُ  ا َدد ع قددُل  §رعددجََ    دد  رددَ  رددُ ْددي ْوددد سرَدد ي »: §ََس
َيُ  ا َ  .(1)« ََس  رَ 

َسد ل ار   َرَدًُ لدُِقًُ حهَّدت ِدَن ْد ُع   فقدَ  §سرَ رُت ُْيفَيَ  ساُن ر
َساَ  «رَ اسُطَُ ون َي ت ُْيفَيَ  فهومت  ُع فنو وْ ع يفَ َي ت  ُ»: §قُل 

  .(2)اِرترذي
قَ اُن عمَ   َزقين ْهُِة   سدبوهكع ساجُدل » يَع  فوق ل: ¢ِس اِههم ا

ك  َسِ  َ  ايفعدهمي  ¢سقَ وجوبت ِع تَن فُسُكهَ  (3) «§ر     ْهَ  سهد  يد
َس ل ار  َاب    .  لالة اِ جَ §  ُم

عددَ عُلكدد   €س  ايفَيَدد  رقدد ة اِبقوددع ِفددَ فوهددُ خهددقع اوددس رددَ اِصددحُْ   
َسد ل ار »قُِت:  ~ ََ   آخدَ اِهودل إس اِبقودعع  §اهمُ اُتدت ِوهدد ردَ   د

َرَيع سإتُ سإيُام رُ اعَسن غَاً وس ر ااه نع سإتدُ  فوق ل: اِعال  عهوكم ِاَ ق   ر
َقددَ َساَ اَِعددُلَّ سلددححَن  «إن ْددُُ ار ْكددم الحقدد نع اِههددم اغ ددَ ههددل ْقوددع اُِ

 .(4)اهِبُو

                                 
َي لحوح (1)  .(1397-1717/ 2)ع لحوح رعهم(1195-2/61) اِبخُ
َجَن  (ع6779-1747/ 2)لححَن اهِبُو لحوح ا ُرع ؛ لحوح (2) -019/ 5)اِرترذي وخ

3910 .   (ع سغَس
َي  لحوح (3)  .)1897-23/ 3)اِبخُ
َجَن اَِعُلَّعسلححَن اهِبُو ؛ لحوح (4)  (ع2739-93/ 4) وخ
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َ  ون تدأ  »: §س  حَي    يل قُل فوَن ج يل ِهَيب   َْك يأر وهدل إن 
َساَ رعهم«اِبقوع فُعُُ َ  م  .(1). 

َا  رُ ايفَيَ ؟   !ايفَيَ  سرُ وِ
َل  §ُُ وسل رعدددجَ َْدددَُ اَِددديب سايفَيَدد  فوهدددُ رعدددجَ قدوبَددد ْحددد َح ا   اإلسدددال  َعددد

ًوُ §َونَّ ََسو َل اِهََّنل :عوَمََ  ْل ًُ ََاالًبُ َسَرُ  .(2)«َاَُن يَدزوسَو قدوَبُ
ََ قوبَُُ فصهَّه فوَن لالًة اُن َِن   رَ تطهََّ   ْوُلَن ُثَّ » س  اْلَي :  وَته رعج

َةٍ   .(3)َساَ اَْ رُجَن سلححَن اهِبُو «اأجَل عوم
ِولبدََُُّ َسمولبَُّنو »: §س  ايفَيَ  جبل وحَع قُل عََن   َع َجَبلع   .(4)«َهَذا ووحو
يدد  ايفبَُادد ع قددُل اَِدديب   سهدد     §س  ايفَيَدد  ساِي اُِقوددقع سهدد  رددَ اهِس

ع َسقوددلح: »ساِي اُِقودق  ِلي اِحموبَددََُ ل ع فَدَقددَُل: َلددلِّ  ل َهدَذا اِحددَ ا َح ََ،ِّ د هَددَ  آٍت رل وَتَددُول اِهَّودح
ًََة  ل َحجَّ ٍ  َي«عومح َساَ اِبخُ  .(5). 

                                 
 (.904-669/ 2)رعهم  لحوح (1)
 (.1399-1710/ 2)رعهم  لحوح (2)
َجَن 6148-1759/ 2) لحوح ا ُرع""؛ لححَن اهِبُو   لحوح (3) -453/ 1)َْ رُج  ا(ع وخ

 .ع سغَس(1412
َي  لحوح (4)  (.1418-125/ 2)اِبخُ
َي اِب لحوح (5)  (1534-135/ 2)خُ
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َ ع سقددَ سددُل حبمددَ   َسن إما سددُل هددذا اِدد اِي ايفبددُ ساددُن وهددل ايفَيَدد  يعُبكدد
َُ وهددل  ار   هددذَ اِعددَ    رَظددَ ْددَيع هوددل. تعددأل ار ون يُددم   اوددس   هوددع ْقدد

 .اإلسال 
ااااي اوخااااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
َليََددددد و  »: §ايفَيَددددد  تَ دددددَّ َخَبوَدَهددددُع قَدددددَُل ََسودددد لو ارل  أ َدددددُ اِحَم إل َّ

َليََد ل " س ع(1)َساَ رعدهم «َادُِحكلسلع تَدَح لدَّ َخَبوَدَهدُ َسيَدَحَصدعو  َوِّبدوَهدُ َح اِحَم د َع رل َو َوَحد َو ال َ حد
َهُ إلالَّ وخه َحَنو ََغحَبً  َعَدح ًَا رل  .(2)َساَ رعهم «إ اِهََّنو فوهُ َخودح

 .وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار 
 :الخطبة الثينية

 :اْلمَ ر
َة اِقدد ع ِكددَ  §سايفَيَدد  إم تضددم قدد  اْلبوددا  َحددُل ِزيددُ ََ ْددَ اِ فددال يكدد

سعهده قد ي لدُحبوَنع فوُ جدَن  §يعُحا يفدَ زاَ ايفَيَد : ون يعدهم عهده قد  اَِديب 
فوقدددددددددددإ ورُردددددددددددَن  ۴  ايفعدددددددددددجَ إس قدددددددددددَ   ُْدددددددددددَرُ يصدددددددددددهَّ َاُُدددددددددددي

 ¢ع ُث يُقددَ  قهددوالً فوعددهم عهدده اِصددَيق ۴سيعددهم  ع۴
َس  عمدَ ْدَ اوطدُب  ع هدذا هد  ¢وْد  ْكدَع ُث يُقدَ  قهدوالً سيعدهم عهده عمدَ اِ دُ

َسدد ل  ََس   اِعددال  عهدده اِ ََ اِعددال  إال إما ƒسعهدده لددُحبوَن  §ايفكدد . سال يكدد
 .ƒعمَ اُن قُِرًُ رَ س َ امُ اُن ي ُل اَْ 

                                 
 (.1383-1776/ 2) رعهم لحوح (1)
 (.1381-1775/ 2)رعهم لحوح (2)
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ََس ُْت دُ  ايفعدهمي  :¬قُل ْوخ اإلسدال   َحدل إس رعدجََ ركد دَ اِ ْس
َحددُل إال إس االادد  رعددُجَ ايفعددجَ »امددُ   اِصددحوحي عَددَن وتددَن قددُل:  ال تكددَ اِ

َا  سايفعددجَ اهقصدده سرعددجَي هددذا لددالة   »س  اِصددحوحي عَددَن وتددَن قددُل:  «اْلدد
َا رعجَي هذا خس رَ وِدإ لدالة فومدُ سد اَ ردَ ايفعدُجَ إ فدنما  «ال ايفعدجَ اْلد

فنتددددددَن يعددددددهم عهوددددددَن سعهدددددده لددددددُحبوَن امددددددُ اددددددُن اِصددددددحُْ   § وتدددددده رعددددددجَ اَِدددددديب
َة قددد  اَِددديب  عي ُهددد ن ِسن اِصدددالة   رعدددجََ  §سوردددُ إما ادددُن قصدددََ ُِْعددد َ زيدددُ

ََسفهددذَ ايفعددأِ  فوهددُ خددالوع فُِددذي عهوددَن اهلمدد  سواوددَ اُِهمددُُ   عون هددذا غددس ركدد
َا  : »§سال رأرَ  َْن ِق ل اَِيب  َحُل إال إس االاد  رعدُجَ ايفعدجَ اْلد ال تكَ اِ

 .(1)«سرعجَي هذا سايفعجَ اهقصه
ي اوببة - سمَ 

َ
ه
ُّ
 
َ
َةع - أ َفَُ ار تُُس  ذا اِبقَُ اِطدُه فوجدا عهوَدُ  إم ْ
َعَن َهُ  عستُقودددددَ ْأحكُرددددَن سآِاْدددددَن عون تهُددددز  ْكدددد سم ددددظ هددددذَ اِدددددَُم اُِظومدددد  ْكدددددك

َهُع س ددذا  َهُ حددق قددَ ركدد ع سعوَددَن يَطبددق عهدده ايفَيَدد     عددَ ۲ستقددَي
َر  َود َن } :اْل رل َح َح َح ح للمح وَفَبلُِحَبُ لدلل يدو ًَُ َسيدوََُخطَّإو اَُِّسو رل َُهحََُ َحًََرُ آرل ََح يَدََسحا وَتَُّ َج َوَس

ُحَم ل اِهََّنل َيكح وَوسنَ  َردَنع  ع(2){َسْلَل َيش فومُ وحههم رَ ح قُل مِك سبحُتَن  ًُُّ عهه ق
هددَن ِهَددُس سدد اُ اُِددُاإ فوددَن ساِبددُِيع سرددَ ِخهددَن اددُن آرًَددُع فهددم   ورددَ اِددذي جُ

دَن ُحَمد ل اِهَّدَنل َيكح ودَوسن} :عظدومع سقِ  َود َن َسْلَل رل َح َهم عهده  {وَفَبلُِحَبُ لدلل يدو وي: وفكدُن ْدك
َعَنع س ددًَا َسَوَحهُّدد ا }هددذَ اَُِمدد  اُِظومدد  ون وْددَا ا ْددَنع سغددسسا ْدد ُحَمددَت اِهَّددَنل او ح ِو ا تل ََّ َْدد

                                 
 .20/26جممَ  اِ َُُس  (1)
 .[60اَُِكب ت: ] (2)
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َل  َِاََ اِحبَددددَ ا َنع فكدددُن اِاللدددق ْأهدددل هدددذَ  (1){قَدددد حَرهومح  َسدددِ  َسا َْددديب ار سعبدددََ س ع سا ددد
َسدد ل  َُ إخددالال اُِبددُِة رع سوال يكددَا ا ْددَنع ستصددَيق اِ ع  §اِبقدد ستُظومددَن ستدد قَس

َهم س ددذا سددهبهم ار رددُ اددُن وتُددم ْددَن عهددوهمع  َجددَ  رددَ ْددي  هدد فكددذَْ  سقددُتهَ  سوخ
ل رَ قُل رَهم ْب َن سقُو َسِ  َت اَِِس  ر ِس َرَيع ف ُح ار عهده  §ََع سلُ هم ِس

َن  َقُ م رَ اال  اَْ اوس  §َسِ  َغم آتُفهم سومل  َو ¬رك ع سو  .(2)ُْص
َهُ  َزقَُ ْك  .تعأل ار تُُس ون ِ ظ عهوَُ تُمَن سي

 
 

 
  

                                 
َاهوم:  (1)  .[28]إْ
َة اَُِكب ت] عس اَْ اوس ت (2)  [.60 :س 
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 محاية األعراض

 اْلمَ ر.. إنَّ 
ي اوخو   

َ
ه
ُّ
 
َ
ُلدَح و ردَ اهْدوُُ اِدد أ  لدُ ُ اإلسدال ع سرَحهدُ اْلمُيد ع هن اِ

َات اومددددس هددددَّ: اِددددَيَع  َس َات اومددددس ْلوددددُة اإلتعددددُنع ساِضدددد َس ُلددددَ  رددددَ اِضدددد اِ
ُو ور  ُممَ  ُلَح ع سقَ وهع عهمُ ساهلم  ا،ُهدَسن  §ساُِقلع ساَِ سع سايفُلع ساِ

َيع اإلسدددالرَّ هتدددَو هوُهدددُ إس ح دددظل هدددذَ    ادددل اُِصدددَ  عهددده ون رقُلدددَ اُِكددد
َس   َات اومس..اِض

ََ مِددك االهُمددُ  اِ اسددع  َة يدد دد مي ساِعددَّ  اَِب يدد  ايفطهَّ َآن اِكدد سايفُأرددل   اِقدد
دددَ واددد   َردددَن سيُُدددَ  رل ُلدددَح ع فَجدددَ اإلسدددال  َيقدددت اِزتدددُ ِس اِدددذي رَحدددَن اإلسدددال  ِه

َك ً َسَسَُُ َسبلواًل }اِكبُلَ:  ََْو ا اِزِّتَُ إلتََّنو َاَُن فَُحل ِزتُ فوَن هُكع ع اوإ ال؟ سا(1){َساَل تَدقح
ُع عهه اْلوَورُتع سهَ ع ِألوَسَع سفعُِ ِألخال . وَُ ِهَعاع ساعَُا ُلَ ع َس  ِه

                                 
َاُ:  (1)  .[32]اإلس

o  p 
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َو ُِدس  ا ال يُُدس ُُْدس زردٍُن سال ركدُنع سهد  ا َهد ًَّ ََ ِدَن حد دع اِكد ْل ِقدَ َس
ٍة َساَل }ا َصَ:  ََ ُلَ َ َجهح َدحهوَمُ رل ٍَ رل َوسا اولَّ َساحل هل تَأحخوذحاومح  للَمُ ََوحَف ع  ل  اِزَّاتلَو و َساِزَّاول فَُجح
َل اِهََّنل   .(1){..ِلي

َسدد لو ار  ََّ اِددََّجم عهدده  §ُث اِددََّجم حدد  ايفدد ت ِهمحَصددَع سقددَ  بَّددق  حدد
َوة اُُِرَي  اِد زَتتح عهه عهََ.  ايف

دددَ  رُتدددَنع رل َِّ مي اِزتدددُع ْدددل جندددَ اإلسدددالَ  ِدددَِّ  ادددل رق سال يُ قدددإ اهردددَو عَدددَ ُتددد
ٍَع سَخهدد ةع ستدد   ايفعددهمي سايفعددهمُت  -سددبحُتَن  -َع سغددس مِددكع فقددَ وَرددَ اْلددقُّ تظَدد

َلهلمح َسَِحَ ظو ا فدوَوسَجهومح َمِلَك وَزحَاه َ ومح إلنَّ }ُْرِّ اِبصَ:  ْحَصُ َح َو ُوضُّ ا رل َلَي يَد َحرل قولح ِلهحمو
ُو َن ) ََد َُ َيصح َح وَ 37اِهََّنَ َخبلسع ةل ََ رل ُحضوضح ََُتل يَد رل َح ََّ ( َسقولح ِلهحمو ََ فدوَوسَجهو ََّ َسَِحَ ظح َلهل ْحَصُ

َهُ َدح ََّ إلالَّ َرُ َ َهََ رل ََ زليَََُدهو َلي  .(2){َساَل يدوبح
َوة اهجَبود  إال ردع مي ُمدََ   دُع امدُ  ده  َجل ْدُيف س ه اإلسال و عَ َخه ة اِ

وسَس }عددَ تدد َُّ اَِعددُُ:  هلوَّدد ل اهح َُهل ََ ا ح ََ تَدبَددددَُّ ُع ردد  ردددُ  ؛ هن(3){َساَل تَدبَدددََّجح ددُ ََ ْس اُِدد ُّ
َاتع ستدددددأجُّا  َل اِ ددددد احشع سإْدددددُع ل ايفََكددددد اتُكدددددَ   جمُمدددددع فنتدددددَن يعدددددُعَ عهددددده تكددددد
عديع ِلمدُ يصدَحبوَن ردَ  ِل ْدي ا َل اِكه اتع ُث جندَ اإلسدالَ  يَهده ويًضدُ عدَ االخدُال
َجددُلع  ددوَُ اهخددال ع امددُ يَهدده عددَ اُِخُّدد ل ِه َمالددلع َس َاتع سإْددُع  اِ تكددَ ايفََكدد

                                 
(1)  :  .[2]اََِ 
(2)  :  .[31ع 37]اََِ 
 .[33]اهحزاب:  (3)
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د ُّ  »قدُل:  ƒل ِهَعدُُع فُددَ اْدَ عبددُس ساِرتجُّ ََ اَِّديبل َُدد ع  §َِ ََ اََِِّجددُلل د َخَّولددَي رل
و
ايف

ُل  ََ اََِِّعُ وَُدََجِّاَلتل رل
َي«َسايف َساَ اِبخُ  . (1)؛ 

َا    اإلسددال  عَددَ هددذا فحعدداع ْددل جنددَ اإلسددالَ   َس تُ قددإ  ُيدد و اهعدد
َرددً   ددا  ِودرُّ عهدده وِبل االسددُئذان عَددَ ِخدد ل اِبود ت اوُلدد ع هن ِكددل ْوددٍت ح
ََ آَرَودددد ا اَل }ون تصددددُنع سال ِددددقُّ اقُحددددُ و اِبودددد ت ِسن إمنل لددددُحبهُ:  يَددددُ وَيدَُّهددددُ اَّددددذلي

َُهَّكومح  َع َِكومح َِ هلَهُ َمِلكومح َخودح َُأحتلعو ا َستوَعهِّمو ا َعَهه َوهح ََ ْدووو تلكومح َح َّ َتعح خوهو ا ْدووو تًُ َغودح َح  َت
َوسَن ) َمَن َِكودمح َسإلنح قلودَل َِكودمو ( فَ 20َتذَاَّ َح خوهو َهُ َحد َّ يدود َح ا فَداَل تَد ًَ سا فلوَهدُ َوَحد َو د ََح جتَل نلنح 

ُحَمهوددد َن َعهلدددومع  َدددُ تَد دددمح َساِهَّدددَنو ةل دددَ  وَزحَاددده َِكو ُو ا هو ُوددد ا فَدددَُحجل ع ساالسدددُئذان فدددَ ع   (2){اَحجل
َردد  اِبوددت؛ فُددَ سددهل ٍَ قددُل:  اإلسددال ؛ رددَ وجددل اَِظددَع س ُيدد  اُِددَ ع سح ْددَ سددُ

َسدددد لو ار  َل  »: §قددددُل  ددددلل اَِبَصدددد َح َوجح دددد ددددُلئحَذانو رل سح ُلددددَل االل َددددُ جو َي «إل َّ َساَ اِبخددددُ ؛ 
 . (3)سرعهم

َرَدددُتع سيُُدددَ    َو ا َصدددَُت اُِددُفالت ايف ُددَ مِدددك جنددَ اإلسدددالَ  ِدددَِّ  قَددذح ْس
ا:  ًَّ ََ }ابسًة رلَ اِكبُلَع سرلَ اِعبعل ايف ْلقُتع سيَضع َِن ح َصََُتل  َساَّذلي َحرو َن اِحموحح يَد

ا َسووس  ًَ َْ ًَِة َو َهُ َْ بَدهو ا َ ومح  ًة َساَل تَدقح ََ َوسهومح مَثَُتلَي َجهح هل اَُ فَُجح ََ َه ْو َُ ل  َحَْد ََح يَأحتو ا ْلَأ َِئلَك هومو ُثوَّ 
دددقو نَ  َاتع (4){اِحَ ُسل ؛ فقدددذوو ا َصدددَُت ُِْزتدددُ فودددَن إْدددُع ع ِه ددد احشع ستكدددَع ِهمََكددد

                                 
َي) حوحل (1)  (.5886اِبخُ
(2)  :  .[28ع 20]اََِ 
َي)رُ ق عهوَن (3)  (.2156(ع سرعهم)6241؛ اِبخُ
(4)  :  .[4]اََِ 
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وحبِّدي إلْدُع ل اِ ُحكد   -سدبحُتَن  -َل سا،ُمُُتع سقدَ وتدَذَ اْلدقُّ ست كوكع ِألوسَ 
ايف

ََ آَرَو ا َ ومح َعَذابع وَِلدومع }ُُِْذاب اهِوم:  َك و  ل اَّذلي وَع اِحَ ُحل ِولبُّ َن َونح َتكل  ََ إلنَّ اَّذلي
ُحَهمو  ُحَهمو َسوَتدحُومح اَل تَد ََةل َساِهََّنو يَد خل تدحَوُ َسااح َُّ   .(2()1){ نَ  ل اِ

ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َ  ار ون تَُهددكع  أ َو اْلددقو غودد َع ْددال ْددط  يُددَُ عهدده ُمددُ َر سايفدد

َسدد ل ار  ¢س  اْلددَي  ون سددَُ ْددَ عبددُِة  ِل عهدده  §قددُل االرددًُ ْددي يددَي 
َحددَنوع َساِهَّددَنو َوغحوَددد: »§غستددَن اِكددَيَةع فقددُل  ٍَ َهَتَددُ َوغحوَدددَو رل ُح ددََةل َسدد َح َغودح دد ُحَجبودد َن رل َو وَتَد

َهدُ »: §ع سيق ل (3)«رلينِّ  َدح َش َرُ َ َهدََ رل ََ اِهََّنلع َسِلَذِلَك َحَََّ  اَِ َ احل َو رل ََ َوغحوَد الَ َوَح
 ََ َي. (4)«َسَرُ ََْط  َساُِ اِبخُ

ًَا: »§سيق ل  َُّ َغودح َْ ع َسارو َو ََُُو َو يَد رل َح  .(5)َساَ رعهم« اِحمو
اااااي اوخاااااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َاسدددددُهُ: سعهددددده هدددددذا فمدددددَ وهدددددم سسدددددُلل ح دددددظ  أ َا  سح اهعددددد

ِِودددل عهددده اِ ضدددوه  سقُلدددَ إس اْلكدددم ع س ُيددد   -عبدددُِ ار  –اْلجدددُب؛ فُْلجدددُب 
دددذِك فدددَ  ار عهددده ايفعدددهمُت سدددرت ر دددُتَهَع  َميهددد ع ِس ِهمجُمدددع ردددَ اِ ُحكددد  ساِ

َهدددُ }سعدددَ  إْدددَاُ زيَدددُهَع يقددد ل سدددبحُتَن تُدددُس:  َدح ََّ إلالَّ َردددُ َ َهدددََ رل ََ زليََدددَُدهو َلي َسال يدوبحددد

                                 
(1)  :  [.19]اََِ 
َو رَ رقُل و َ وْ  زيَ. ايفصََ: جمه  اُِ حوَع عَِ مي اِقَُة  (2) َاْ  53هدع ل ح  ) 1478ُْص )

َ    اهِ ا :   . https://www.alukah.net/sharia/0/84282/#ixzz5epBneSSRايفَ 
َي) ؛ُ ق عهوَنر (3)  (.1499(ع سرعهم)6846اِبخُ
َي) ق عهوَنرُ (4)  (.2067(ع سرعهم)4630؛ اِبخُ
 (.2061رعهم) حوحل (5)
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ََّ َسِح  ََّ َعَهه جووو  لل َلهل ومو ََ خبل َلْح َن: .َوضح َح .. إس قِ  د َهَم َردُ  وح لدَي رل ُح ََّ ِلدودو َحجوهلهل ََ ْلَأ َلْح َسال َيضح
هلحو نَ  َُهَّكومح تدو ح َو َن َِ رل َح وًُُ وَيدَُّهُ اِحمو ََّ َستو ْو ا إلَس اِهََّنل هَل  . (1){زليََُلهل

َوة ا جبدد  رهُْددد  ِِودددل عهدده تدد قس ايفدددَ  اْلجددُب سا هبددُب: وة سهوبُهددُ فددنن ايفددد
َة   رأرَ رَ اإليذاُع ستطُسل اِ عق ع سإيذاُ اِع هُُع قُل سبحُتَن:  يَُ وَيدَُّهُ }ر ق

َر وَ  ِح ََّ َمِلَك َو َح َجالْلوبلهل ََّ رل تلَي َعَهوحهل َح َلَي يو رل َح ُل اِحمو َك َسَْدََُتلَك َستلَعُ َزحَساجل ُّ قولح هل نح اَِّيبل
ََفح  ُح ومًُ يدو َاً ََحل ََ سََاَُن اِهََّنو َغ و  َميح َح ََةعع فَنلَما َخَََجتح »: §ع سقُل (2){ََ َفال يدو ايفََحوَةو َع ح

ََفَدَهُ اِكَّوحطَُنو  َُكح  . (3)َساَ اِرترذي سإسََُِ حعَ ؛«اسح
َيضد .  َوة ِموهدُ ردَ اهعدي ا ُلُد ع ساِقهد ب ايف َع حصديع ِهمد اْلجُبو حص

َحدد  إِوهددُع سال ت اجددَن ومَ اِ عددُ ع ه ددُ ح ظددت فُ جبدد  ال تُعددُْق اَِ َات ا ُ ظدد
 .(4)وسارَ ار تُُس فح ظهُ

َاسددد  اِ ضددددوه  ُْددددَرُ سددددُ  وِِدددد   ¬قدددُل اِكددددوخ ْكددددَ وْ زيددددَ    اُُْددددَن ح
ُحهَدددمو ادددلُّ ردددَ تددد ََّ ار  َُ ساِقودددُس: "فممدددُ تقدددَ  يَد َان ساِعدددَ  ساإلهددد اْلجدددُب ردددَ اِقددد

َر َي  موددع اِبددَن سرددُ عهوددَن رددَ زيَدد  ركُعددب ع ْصددستَن فددََ  اْلجددُب عهدده تعددُُ ايفدد
َالِد  اِقودُس اِصدحوحع  َآن ساِعدَ ع ْس َة اَِالِ  رَ اِ حَّ ايفُص   رَ اِق ْأِِ   ُه
َرَي ردَ  ََ عهوَن عمل تعُُ ايفد َعو  اُُِر ع سهذا رُ ج َجوح ِهق اعَ اِك ساالعُبَُ اِ

                                 
(1) :  .[31]اََِ 
 .[59]اهحزاب: (2)
َجَن اِرترذي)669")لحوح ا ُرعلححَن اهِبُو   " ؛لحوح (3) .1103(ع وخ  (ع سغَس
َا . (4) َاس  اهع  رَ خطب  ِهكوخ ُممَ اِع  َُْ ان ح
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َب سغسهددددُ رددددَ ْددددالِ ايف §عصددددَ اَِدددديب  َة اُِدددد عددددهميع سون إس ي رَددددُ هددددذا   جزيدددد
اِعدد َ  عددَ اِ جددَن اِددذي يكددُهَ اِودد     عُردد  وقطددَُ اُِددَُ اإلسددالرَّ هدد  َْايدد  رددُ 
َي  َِّ اوالعددد  ساُِددد حدددل ْدددَن ردددَ اْلعدددَ  عدددَ اودددس ردددَ اِبدددَنع سعدددَ ادددل اِزيَددد  إس حددد
ع سون هدذا اِدبالُ حدُِِ  سدم: اِعد َ  َتُ ُْل ساُِهُك ساَُِ  ساُِ عخع ايفعمه   عصد

َب  َ ِصددل إال   ْددَايُت ََ اُِدد َة عهدده يددَ عددَِ رددَ تصددُ َاْددع عكددَ ِههجدد َن اِ اِقدد
َْي رددَ ايفعددهميع سرددَ تَصددَ رددَهم ُْددَ اإلسددال .. إس ون قددُل  :  ددذا ¬سايفعددُُ

َرَي اِذي ردسَّ تعدُُهم  دُلإ ردَ اِعد َ  وس اْلعدَ  وس اُِككدإ  فوجا عهه ايف
ساومددددَُع سون  -ةاُِبددددُُ-ون يُقددد ا ارع فووحجبدددد ا تعددددُُهم ةددددُ وردددَ ار ْددددَن ُْ هبددددُب 

وددُلهَ ردددَ  ََّ ستوبوددُهَ عهوددَنع يفددُ وسجبدددَن ار عهدده وِس َه يأخددذسا ُْهسددبُب اِالزردد  ه ددد
َرَي  اِقودددُ  اِدددذي وسُسدددَن: اُِدددسة اإلسدددالرو ع ساْلموَّددد  اَِيَوددد ع س دددا عهددده تعدددُُ ايفددد

َن  -اُِبددُُة-االسددُجُْ  ِهحجددُب  َسددِ  ستأسددًوُ ْأرهددُت  §ساومددَُع   اعودد  ر ِس
َرَي س  تعددُلَنع سار س  اِصددُْلي رددَ عبددَُِ سإرُلددَنع سورددُ اَُِبوددَن ساُِحددذيَ: فوجددا ايفدد

َرَددد   دددذا اِدددَيَ اْلدددذَ اِكدددَيَ ردددَ ِعددد ات وعَالدددَن ردددَ ِاخدددل  َرَ سر عهددده ادددل رددد
َل اُِ د   َرَي ردَ حجدُ َ تدُ ََا تعدُُ ايفد َيداع سإخد َارو  إس اُُِ َجَن اِ اِصإ وس خُ

َرددددو ع س َجددددُل اهجُتددددا ساْلصددددُت  إس اِعدددد َ  ساُِككددددإ ساْلعددددَ  َ    وحضددددُن اِ ه
عددَهَع سون ال يُددرتسا ْددبُر اهقُسيددل اِكددُمةع اِددد ختددرت  اَِصدد الع سهتددَ  اهلدد لع 
َعو  رددَ  هددا اُِ دد  ساْلصددُت  سح ظهمددُع سلددَ عُِيددُت اُِددَ   ستَُْددذ ايفقُلددَ اِكدد

 .¬. اتُهه االرَن (1)ساِع َ  ساالخُالِع اِذي حلَّ َْيَُ اِقُلهي  ذا اِكذسم"

                                 
 (. 1/53َاس  اِ ضوه  ه، ْكَ وْ  زيَ )ح (1)
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كموق ل   .ق   هذا سوسُُ َ ار   ِس
  الخطبة الثينية

 ..اْلمَ ر
َيُ و اإلسدددال  تضدددع ادددل هدددذَ اِضدددمُتُت اِدددد ُت دددظ ِاتعدددُن  فدددنما اُتدددت ْددد
ددََفَنع فجددَيَ َْددُ ون تُمعددك ُْإلسددال  قدد الً سعمدداًلع عبددُِة سخوهًقددُع عقوددًَة  ددَن ْس ََ علَح

َيُ ع هن ساقددَع ا،ُمُددُتل غددسل اإلسددالرو  رددَ حودد  اه دد ُحو ْس خددال  ساقددع سددود تعددُب
َسع ع سَتكددوع فوددَن  َوع ستُُددَِ فوددَن اُِالقددُت غددس ايفكدد ُهددك فوددَن اِكدد ع سيَو َا و فوددَن اهعدد
َاتع حدددد  ولددددبحت ايفُُدددد و ا َعددددو  هَددددُ  ربُحددددً  امُُدددد  اِطُدددددُ   اِ دددد احشو سايفََكدددد
َُ تعدب   َت د َعويع سا َابع ساُتت اَُِوج  ِدذِك هدَّ زيدُِة عدَِ ايف اِودَ غدس اِكد ساِك

َا ع ساتُكددددددَُ  اِطددددددال ع َة   اهعدددددد ددددددوَ  اددددددل وتدددددد َا اِكددددددذسم ا َعددددددَّع سايفُددددددُج ْس
َا   . (1)اهر

 عبيد هللا  

ََ آَرَود ا َلدهُّ ا َعَهوحدَنل َسَسدهِّمو ا } ِّ يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي إلنَّ اِهَََّن َسَراَلللَكََُنو يوَصهُّ َن َعَهه اَِّيبل
هلوًمُ  .(2){َتعح

 
 

                                 
 رَ رقُل و َ وْ  زيَ رقُل سُْق. (1)
 [.56]اهحزاب:  (2)
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ُ
ر
َ
م

ُ
هِم ع

َ
 ¢ماذا ف

 لة املدينة يف عهده؟!من زلز

َح  دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َو َسَتعح َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح اْلَح
َو َونح  دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو َح يوضحهللح َفاَل َهُ لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح اَل  َسوَِّئُتل وَعحَمُِلََُع َر

َو َسََسو ََِنو  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو اَل  ََ  :إلَََِن إلالَّ اِهََّنو َسحح
هلمو نَ } ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو  .(1){يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي
سو اتدَّقو ا َََّ } َهُ َزسحَجَهُ يَُ وَيدَُّهُ اََُِّ َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل كومو اَّذلي َخَهَقكومح رل

ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددُنَ  َُِو َن ْلددَنل َساهح ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح  َسَْدد َّ رل
  .(2){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ََ آَرَو } ا يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي ًَ َلي هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح  (07) ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس يوصح

َح فََُز فَد حًزا َعظلوًمُ َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل   .(3){َسيَد
: َو ُح  وَرَُّ َْد

                                 
َان:  (1)  [.172]آل عم
 [.1]اَِعُُ:  (2)
 [.07ع01]اهحزاب:  (3)

o  p 
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َدد ددََ ا ح َلي ل َادداَل و اِهَّددَنلع َسَخودح َدد َ  اْلح ََ دد ٍَ فَددنلنَّ َولح دد يو ُموَمَّ َح يل َهدد ورودد َل  §َح ددََّ اهح َّْ َس
َل. ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاولَّ ُموح ََ  ُموح

اااي اوخاااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ََع   أ َو اهحدددَاِ اِك توددد  ردددَ زاسيدددٍ  وخددد َرَ ون يقددد إن  عهددده ايفددد

ََ اودُِق  عساِ وَُُتاُِكع و ساوع و ساِزالزل ساِ ااي  َِّ ردَ  ´سهوع رُ يوق
ا توٍ  جعُ  عظُ !!  وحَاِ ٍ

َان خدالل اهيدُ  ايفَُدو  َا  سإي ساِدذي ردُت  عإن  رُ سقع رَ زالزل رُ ْي اُِ
َسا ْدَنع  دُ َحه ُْاالوع سوحس  َْن وهل اوهوا ْس َ َ عَِهم ُْيفئُت سا  فوَن خهقع يدوَق

َرَ ايف َاجُد ع سردُ ِوعَُعَّ سق   تأرل ساعُبَُ رَ ايف  حَع سون ال َيََّ ِسن ُمُسب  سر
َعَّ إما سقُددددت روددددل هددددذَ اهحددددَاِ اِك تودددد ؟ع ساوددددإ اددددُن تُُرددددل  هددد  ايفددددَها اِكدددد

 رُهُ؟ †اِعهإ 
: "زوِحزلَِتل  ٍَع قََُِتح َح َل لوََّ  اْدحََ ل َو،ل عوبَدوح َح تَُفلٍعع َع َِ عَ عبوَ ار َْ عمَ َع س

َل عوَمََ  َليََ و َعَهه َعهح َح : »فَدَقدُلَ  ~اِحَم ع َِئل ادحُومح ََ ََ َرُ َوحح ََ ع َرُ َهَذا؟ َرُ َوسح وَيدَُّهُ اَُِّسو
َِتح اَل ووَسُالَوكومح فلوَهُ  .(1)«َعُ

فمددَ اهرددَ  اِددد يَبُددَّ اِ قدد و عَددَهُ   هددذَ اْلُِادد  اِك تودد  اُِظومدد  رددُ 
 يهَّ:

                                 
ُت الَْ و، اَِتوُ )ال: 2/221رصَإ اَْ و، ْوب  ) (1) ساِه ظ الَْ و، اَِتوُ.  ع(31( ساُِقْ 

  سلحح سَََ ُْر وهل اُِهم.
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 ´ : هددذَ اهَ  اِددد تُددوش عهوهددُ رددَ تُددم ار اِكددَ  عهوَددُع فددنن اروساًل 
َهُع ستَفَ ر تُتدُ   ُْ َهدُع  ََح }: ۲قَ ركََُ رَهُع تُوش عهه  ه َو

َوُُ َسوَرح اتًُ َُلل ٱَهَحَ  الَ ُتًُ َوحح  .(1){جَنح
َٰيلَش َقهلواًل }: ۲س َُد َُهحََُ َِكومح فلوَهُ َر َّدَٰكومح   ٱهَح ل َسَج َح َركَّ َسََِق

َوسنَ  كو  .(2){رَُّ َتكح
َ دددددد عتُمدددددد ع اددددددَ  رددددددَ ار ََ اهَ   ع ع عظومدددددد س ون تعددددددُوقظ لددددددبًُحُ ستدددددد

دددزااًل وس ات جدددَ َْادددُنع فهددد ال و دددُ  َو هدددذَ اَُِمددد  إال إما ْدددُهَت ِز رعدددُقََّةع ال تُددد
ُع عهه سجههُ َةع َ يبَق َُْ  .رعُق

ددي خهقَهددُ : "ُثَّ تَأرددل خهددق اه¬قددُل اْددَ اِقددوم  ددََّ َعَهوحددَنل حل َ  عهدده َرددُ هل
ًِا سرعدددُ َوَددددَ ان ساق ددد  َسدددُالَ ؛ َُِكددد ن رهدددُ ًَا ِهحوددد ان ساَِبدددُت ساهرُُددد ع سيدددُمكَ اْلح ق

َاحدُهتمع َساَِدَّد ح   دَسلهمع ساِدُمكَ ردَ  َ م َسا حوهو س ِ َهُ  ل ر  ُحَّ َعَهودح َساَُِّس رَ اِعَّ
َاً  َا ََهددُ قدد َاجدد  رُك ئدد  َ يعددُطوُ ا عهدده  ه َج َوسا وعمددُ مع َسَِدد  َاددَُن  دد َساَل اَبددت  َساَل هو

َددُ َهددُ َْل َاادد  َساَل رصددهَح ع سََاوددإ  َ وددم َعَهودح َددََُة َساَل ح َهددُ لددََُع ع اَل جتل ُع َساَل وركددَهم َعَهودح
َددُ يصددوبهم رددَ اِددزالزل  َتا رددَ َُتحددُهم؟ َساعحُدد  َمِلددك ةل َاددُتو ا يُهَدد ن ْددُُِوش ساهَ  تدد

َُدَُس  َهُع َسقَ تبَن ار تَد َب َعَدح َ  َرََُزل مح سا  عهده عهه قهَّ  ركوهُع َاوَإ توصس هم إس ت
َن ََ ْلكومح } :َمِلك ْقِ  ََّ َون َتَلو  .(3){َسوَِحَقه  ل اَهَح ل َََساسل

                                 
َسالت: ] (1)  [.25ايف
َاو: ] (2)  [.17اهع
 [.15]اَِحل:  (3)
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ََُُس  َن تَد ََُل َِكومو اَهَحَ  قَدََاًَااِهََّنو } :َسَقِ   .(2()1){اَّذلي َج
اااي اوخاااو    

َ
ه
ُّ
 
َ
هدددذَ اَُِمددد  جتدددا ا ُفظددد  عهوهدددُ ْكددد  اِ سدددُللع ساِدددد ردددَ  أ

َهُع  َح َاَ دَحمتوح  َسإلمح تََأمَّنَ }: ۲وِهُ: ْدك تَّكومح َسَِئل ََ َكَحمتوح َهَزلي َْ َح  ََُّكومح َِئل
َع  َلي  .(3){إلنَّ َعَذا،ل ََِك

ادحُومح »عََرُ وحس  ُِِْزِز   ~ق ِوَن  اُتًوُ:  ََ د ََ َردُ َوحح دََ ع ِوُطدَّ ِالِدً  «َردُ َوسح
ع   ْلَقدددُتو

و
َتوكلبَدددتل اَِكبَدددُللَو َسايف دددَّ َسا ََُُلل شو ساَدددحً  وت دددَن َردددُ َاودودددََتل ايف دددَُعتل اَِ دددَ احل َْ َسال 

وَددُنوع إلالَّ تَدزََِددتل  ع َسال اتََُكددََ اِظُّهددمو َساَِقُددلو َسَعددمَّ اِطُُّ ََاتو ََكدد
و
وَخََُِ ددُتو َسايف

َُتل ايف ددو َساسُوعل
َلَق لع َساِدزَّال وُ

ههلَك ل َساَِ َوَضُتَُتل ايف
و
سل ايف ََ اَهَعُلل َُُرَّ وع رل َصُللاو اِ

َ
َُتو سََاودوََتل ايف ُوقوْ  زللل اِ

َُُرَّدددد ل  ََا ل اَِ ََُّادددد لع َساِطَّددددَ اعليل اِ ََدددد ل َساَهردددد حل وحَلقَدددد لع َساْلوددددَوسبل اِطَُّ
ََااليل ايف رََِّةل َساِبَددددد ََ ودددد

ايف
 َِ ُلبَدُ َد ِّوو ارو ْلدَنل اِ َلع  لَّدُ  و ِل اِدزَُّوسَل َساِوَِّمدُ َو لع َساَِّقألل   اَِدُّ و سل َسَفَعُ َل َساافَُتل اَِقُ

َلي اَِّدددُسل } :َوهوم ْلقو َّتلدددَنل َسَسدددطَ تلَنل َسيودددذَاِّ  َل ةدددُ َاَعدددَبت وَيددد ِو   اِبَددددَِّ َساَِبحددد َ َهدددََ اَِ َعدددُ
ُو نَ  َجل َُهَّهوم َي هو ا َِ  .(4){ِلووذليَقهوم ََُْر اَّذلي َعمل

َو } وددد دددَ  اَُِدددينُّ اَْلمل ُو إلس ارل َسارو هو ن َيَكدددأح إل  (15)يَدددُ وَيدَُّهدددُ اَِّدددُسو وَتدددُومو اِ وَقدددََا
 ٍَ َليد َهدٍق َج َُزليدٍز  (16) يوذهلبحكوم َسيَدأتل خبل َسال تَدزلَو َسازلََةع سلزََ  (10)َسَردُ َمِلدَك َعهَده ارل ْل

 ََ َو اَّدذلي دذل َدُ تَو ََ  إل َّ ُع َسَِد  َادَُن َما قود دَّ َْ َدَنو  َملح رل ِو هلَهُ ال  َو رووَقَه ع إلَس  ل ََ َسإلنح تََ ووخََ

                                 
 [.64غُفَ: ] (1)
ُح ِاَ اِعُُِة ) (2)  (.218ع 1/210ر ُ
َاهوم: (3)  .[0 ]إْ
َس :  (4)  .[41]اِ
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دددددم ْل  دددددَنل َسإلس ارل َ َكددددد َن ََْدَّهو ددددده ِلََ عل َدددددُ يَدَُدزَاَّ ددددده فَنل َّ َُودددددال َسوَقَدددددُرو ا اِصَّدددددالَة َسَردددددَ تَدزَاَّ ُِ
سو  صل

َ
 .(1){ايف

َاَ فددددوهم اَِدددد ازل  إنَّ ار سددددبحُتَن ت عددددَ اِددددذيَ ال يُُظدددد ن ُْيفصددددُلاع سال تدددد
ددد    اِدددَتوُع سهدددذَ اِدددزالزل ساِ وضدددُتُت  ددد ن ردددَ متددد  مع ت عدددَهم ُُْجدددل اُِقْ  فوُْ 

َتكبدددَن اُِبدددُِ ردددَ اِك دددَ سايفُُلدددَّ ساهْس دددُت عهددده ردددُ ي َة ال ْدددك و دددُ عقْ  ئددد  ايفَُكددد
ددَإ اِه ددَنو  للددمو اَهَحَ  َوسح يَددأحتلوَدهومو }سايفخُِ ددُت:  ددوَِّئُتل َون َ حعل ََ َرَكددَوساح اِعَّ ََ اَّددذلي وَفَددَأرل

ُوَوسَن  َح َحوح و اَل َيكح ََُذابو رل ََ َوسح يَأحخوَذهومح  ل تَدَقهُّبل  (45)اِح دزلي  (46)هلمح َفَمدُ هودم ةلوُحجل
ومع  َهوسوع ََّحل  .(2){َوسح يَأحخوَذهومح َعَهه خَتَ ٍُّو فَنلنَّ َََّكومح َِ

ََ   ٱهَح ل َسالَ   ٱِعََّمُُ َسَرُ َِكومح رَِّ } :۲   زلي َسَرُ وَتُومح ةلوُحجل
سٍ   .(3){ِوسنل ٱِهََّنل رلَ َسسل  َسالَ َتصل

ددددُت ِهك ددددُس  َفُدددد و امددددُ و ددددُ عقْ  ُع س َ ساُِصددددُة ساِظهمدددد  ساِ عددددُ  فهددددَّ اْددددُال
َرَي َجٍُت ِهم َُزليزو } :ِ ُو َسهوَ  اَِق ليُّ اِ َزو و َرَ َيَكُ َل َي ِل ُلَبُ  .(4){ارو َِطلوإع ْل

ُالًَا َعهلوًمُ} َْ متو َسآَرَُوم سََاَُن ارو  ََْك ََُذاْلكوم إلن  َُلو ارو ْل   .(5){َرُ يَ 

                                 
 [.18 -16فُ َ: ] (1)
 [.40 -45اَِحل: ] (2)
 [.22َُِكب ت: ]ا (3)
(4)  :ََ  .[19]اِك 
 .[140]اَِعُُ:  (5)
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ََ اُِوًدددُ َرل ددد
و
َل اَهحدددَ الل  : إلنَّ ايف ََهً دددُ ِلَوَُدددأَادََّو ةلودددلل َهدددذل دددُ رو عًّ َسقَدددَ ووسَ  قَهبًدددُ َحوًّدددُ َسحل
َليًُ ْلََبلوَِّنل  وَ  ل روقَُ وخل

َلَو َمِلَك   َسجهلَنل َفأَقَبَل  § ايف ًُِ َوس َغوًمُ عو َل  ََ َََو اَّذلي َاَُن إلَما 
 ََ دددَ تدودددزوسلل َعدددَذا عَسوََِْدددد ََ َخ فًدددُ رل َو َسََِخدددَل َسَخدددََ َُ َلَِا َو   اِكوعوددد ول َفزلًعدددُ َ ودددَُّ  َو ٍبع َسَ ددد

َطَددَو 
َُدلو َمِلدَك ِلَوهيَدد ل َغدوٍم َغُِلداو َرددُ يَدأ  فلودَنل ايف ددَُع وع يَ  اًلع َ َكده َون َتكود َن اِعَّ روعدَُُجل

ددد  وس  ِز ددد للَهُع َفَكودددَإ َِددد  وحدددسَّ ِْز ََ دددمسل َسَمَهدددُبل َُْدددرل  ع َوس ِلكوعوددد ول اِكَّ َُوددد و َساِ
جتت ا دَ َقعدَ ةل ا دَن؟ إلتدََّهدُ َِمل َوَ تعُق  اِبَودُن ستكدقق اهَ  ردَ حِ  هَ  َْنع وس 

َل و  عاِقوهودددد بل َسَعَمدددده اَِبَصددددُللَل  ددددواو  ددددُ َرَ ددددُ ََ اَّددددد َتكل َل َون َيعددددَمَع اَِّددددُسو َسيَدددددََسَن اَِقددددَ ا
َو اَّددد خَتَكددعو  ددُ لوددمُّ ا لبَددُ دد ع َستَدَُدددَ اس َعهَددوهلمو اِزََّساجل انل ََ دد ِلهلم اِ ِل َُّسا َعهَددَه ََتَددَُّ ع ُثوَّ َيعددَُمل لل

ُلدددددَي  دددددَهَ اهتللم روَّبل َْ َِسا   َغدددددوِّهلم َسعلصدددددَوُ للمع سَيظَهُّددددد ا َعدددددُال لَي َعهَدددددَه  وَدددددُ للم َسيَدََُمدددددُ َس ُو
 ََ دددسل َردددُ َحددد ََ   َت عل َلي ددد ٍَع روقَُصل َليددد ٍَ َسال روَََصدددُعلَي ِلَُه َُهومع َغدددَس َعدددُْلئلَي ْلَ علوددد َِ وَهدددَ ا

ِليٍّ  ٍِ اعُلوَددُ ََ ُلددٍَّّ َسَحدد ٍَ  ََب ِو وََردد َددََّ َلَل إلنَّ اَر ََِقدد ليٌّ } :َعهَدده وَتَّددَنو جمو َوسا اَر َحددقَّ قَددَ ََ َرددُ قَدد
 .(1){َعزليزع 

:ًُُ ع َفَكوَإ  َاْ ِو َل ََ اَِ َزَل َرُ وح ِوتَوُ اَُِّسل رل َع وحَِ    إلَما َاَُن ِززالع َساحل
ددمح إلنَّ َزِحَزَِددَ   يَددُ}ُ يدد   ال يَ ددع رددُل سال َْدد ن ْلزَِزََِدد ل اهََ ل اوهَِّهدد وَيدَُّهددُ اَِّددُسو اتدَّقودد ا َََّكو

ُع َعظلومع ) ََّْح َُتح َسَتَضعو اولُّ َماتل 1اِعََُّع ل  ََ َح ٍَُ  َعمَُّ َو َل َح َهلو اولُّ رو تَدَهُ َتذح َ  تَدََسح ( يَد ح
َع َ حٍل َ حَهَهُ َستَدَََ اََُِّس سوَكَََُ َسَرُ هومح ْل  َلي َْ ََّ َعَذاَب اِهََّنل   .(2){عوَكَََُ َسَِكل

                                 
 .[04]غُفَ:  (1)
 .[2ع 1]اْلا:  (2)
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ََ قلوَدُ ل اِعَّدَُع ل  تَعدُنل علَد َوتَُ ْلَُجدزل اإلل َزاَ َدُ } :إلتََّنو َِووذَاِّ َدتل اهََ و زِل زِل  (1)إلَما زِو
تَعُنو َرُ َ َُ (2)َسَوخَََجتل اهََ و وَاَقَُ َُ   . (1){َسقََُل اإلل

ددددد و  ِز اااااي اوخاااااو  -ساِِز
َ
ه
ُّ
 
َ
َي    - أ ََ اِبخدددددُ ردددددَ عالردددددُت اِعدددددُع  سقدددددَ وخددددد

َسددد َل ار  ال تقددد  و اِعدددُع و حددد  يوقدددَبَر اُِهدددموع ستكوودددَ »قدددُل:  §"لدددحوحَن" ون 
ع سيُقََُبو اِزرُنو   .(2)اْلَي  «..اِزالزللو

ددد    عهدددَ اَِددديب  ِز ع سإ دددُ ْسلُددد ا  دددُ   اُدددُب ار سسودددَّ  تبوِّدددَن §َس تَقدددع اِِز
ََّق§ ُو ردددَ ع فددد َرَ ا  دددُع سلددد دددهوهُ ار عهددده ردددَ يكدددُ َسل  ا و دددُ آيددد ع ردددَ آيدددُت ارع يو

 .~عبَُِع سإ ُ سقُت   عهَ عمَ 
دددُ   زرُتَدددُ هدددذا هددد  ردددَ اإلعجدددُز اُِوددديبِّ ساُِهمدددَِّّ   سودددَّ  اَِددديب  هتو  §ساو

هََتُ   آخَ اِزرُن.  حو  ماََ او
َو  ََع َس يدددكو هدددذا اِصَّدددَ رُه ًردددُ  سقدددَ وقعدددم ار سدددبحُتَن ْدددُهَ  مات اِصَّددد

ُو  ََ اُِهمدُ َن ايفَُدَّع ف جد دَإ جوِ  جوًّدُ   اِقد َتًُ ردَ اِزردُنع حد  ااُوكل َُْ  عكَ ق و
َل ترتاَّدزو    حو ع سون روُظدَم اِدزالزللل   اُِدُ

و
َل اهَ    قَُ ايف لًَعُ َخًمُ   ُْ 

.ََ  هذا اِصَّ
 
و
ََ عهددده اإلعجدددُز؛ ِوعدددَُبَي ايف َي ْدددُهَ  مات اِصَّددد دددَسن فدددَلَّ قعدددمو اِبدددُ هحل

َتًددُ رددَ اِددزرَع  َُْدد  عكددَ ق َلوع سون رددُ ااَُكدد وَ  قددَ ماددَََ ار قددبَههم ْأ َحدد
و
سددبوَههم ايف

                                 
 [.3-1ِزِز : ]اِ (1)
َي ) لحوح (2)  .(0121-9/59اِبخُ
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ِهَّددَنل } :سون ردُ يددأ  ْدَن اَِدديب اهورِّدَّ إ ددُ هد  سحددَّع يودد َحهع ال يَطدقع عددَ ا دَ َ َو ا ُْل فَدد رل
ِهََّنل سََاهلَمُتل  َو ُْل رل َح ورَِِّّّ اَّذلي يدو ِّ اهح َوسنَ َسََسو ِلَنل اَِّيبل َُ َُهَّكومح تَدهح ُو َو َِ  .(1){َنل َساتَّبل

َن خُرًعُ َِتح اَل ووَسُالَوكومح فلوَهُ»: ~:   قِ  َح َعُ ع َِئل ادحُومح ََ ََ َرُ َوحح ََ  «َرُ َوسح
ٍَ إس ار تُددددُسع س   َسو سإعددددذا ٍَ ْددددُيفُ ََع سوردددد َ  ايفَكددددَ ْددددل سإتكددددُ إْددددَُُع ْأِودددد  تدددد

ددمو اِهَّددَنو  إلنَّ اَِّددَُس إلَما َََوسوا»اْلددَي :  ُومَّهو ددَك َونح يَد َْ يحددَنلع َوسح ََ ددذوسا َعهَدده َي َ فَدهَددمح يَأحخو َل اِظَّددُ
ُلَقُبٍ   َساَ وْ  ِاِس سلححَن اهِبُو. (2)«ْل

دٍس  ََ َْكل ْحد ُحَمَُن  ِّ ƒسعَ اَِدُّ َل اَِّديبل سِل »قَدَُل:  §ع َعد َو د َروَدلو اَِقدُللمل َعهَده حو
ُحضودهومح  اِهََّنل َساَِ اقلعل فلوَهُع َاَمَولل قَد ح ٍ  ُحضوهومح َوعحاَلَهدُ َسَْد َُدَهمو ا َعَهه َس لوٍََ ع َفَأَلَُب َْد اسح

ع فَدَقُِو ا: َِ ح  َح فَد حقَدهومح ُل َرَُّسا َعَهه َر َُ
ََ ايف َُدَق حا رل َ هلَهُ إلَما اسح ََ  ل َوسح َ َهَهُع َفَكَُن اَّذلي َوسح

َحمل رَ  ََح تدو وبلََُ َخَحقًُ َس ًُُع َسإلنح وَتَُّ َخََقدحََُ  ل َتصل و ِوسا َهَهكو ا هَل ََا َواو هومح َسَرُ َو قَدََُع فَنلنح يَدُدح َح فَد ح
ًُُ و َليهلمح جَنَ حاع َسجَنَ حا هَل َي (3)«َوَخذوسا َعَهه وَيح  .َساَ اِبخُ
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية  
َو   :وَرَُّ َُْ

َُُس  .فَُتدَّقو ا اَر تَد

                                 
َاو:  (1)  .[158]اهع
َجَن وْ  ِاِس )1903ا ُرع") حوح؛ لححَن اهِبُو   "لحوحل (2)  (.4338(ع وخ
َي ) لحوح (3)  .(2493اِبخُ
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ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ساِددرتو ساِ عددقع فددُر تُددُس  عساُِعددُهل فوهددُ عايفُُلددَّ َِحددذَ أ

َهدددُ ٱِحَقددد حلو } :يقددد ل ََفلوَهدددُ فَدَ َعدددقو اح فلوَهدددُ َفَحدددقَّ َعَهودح َحتَدددُ روُدح َحيَدددً  وََر هلدددَك قَد تَدددُ َون تدُّهح ِح ََ َسإلَما َو
رلسًا َح َحتََُهُ َت رَّ ََ  .(1){َف

ددد  ساالسدددُُ َُ َبدددَُِ ِهُْ  َسَردددُ َادددَُن اِهَّدددَنو }يقددد ل:  فددنن  ار تُدددُس عفددُتق ا ار ِس
َوسنَ  ُح ل َُد َْدهومح َسهومح َيعح َُذِّ َْدهومح َسوَتحَت فلوهلمح َسَرُ َاَُن اِهََّنو رو َُذِّ  .(2){ِلودو

قدُ  فصدهه  د ياًلع  §س  اِصحوحي: وتَن يفدُ خعد ت اِكدمس زردَ اَِديب 
ََ اِهَََّن َسوَادحًَن َعَهوحَنلع ُثوَّ قََُل:  َح آيَُتل إل »ُث َخَطَا اََُِّس َفَحمل َس َساِحَقَمََ آيَدَُُنل رل نَّ اِكَّمح

ددَوسا َسَلددهُّ ا عو ا اِهَّددََن سََابدِّ ِح ددُومح َمِلددَك فَددُ ََوُتلددَنلع فَددنلَما ََوَيدح ٍَ َساَل ْلل ددَ ُنل ِلَمدد حتل َوَحدد  اِهَّددَنلع اَل َ حعل
قو ا ََّ ٍَ َوغح »ع ُثوَّ قََُل: «َسَتَص َح َوَحد ٍَع َساِهََّنل َرُ رل َو َوسح يَُ وورََّ  ُموَمَّ َو َ َعبحد َح اِهَّدَنل َونح يَددزحول د وَددَو رل
َ وََرُوَنو   .(3)«تَدزحول

دد    عهددَ عمددَ  :¬قددُل اْددَ اِقددوم  ِز قددُل  "قددُل:  ~ُْددَرُ ماددَ واددَ اِِز
َب  َقًدُ ردَ اِد َو ف ون يطهدع  ¸اُا إ ُ ِزِزت اهَ  إما عمل فوهُ ُْيفُُلَّع فرتعد

َجدددإ ْدددَُّ عهوهدددُع ساُدددا عمدددَ ْدددَ عبدددَ اُِزيدددز إس اهرصدددَُ وردددُ ُْدددَ : فدددنن  هدددذا اِ
َجدد ا   يدد   اددذا ساددذا    ¸يُُتددا ار  ْددَن اُِبددُِع سقددَ اُبددت إس سددُلَ اهرصددَُ  

 ْهَ اذا ساذاع فمَ اُن عَََ َُّْ فهوُصَ  َْن

                                 
َاُ:  (1)  [.16]اإلس
 .[33]اهت ُل:  (2)
َي ) ؛رُ ق عهوَن (3)  .(1802-2/339رعهم )س ع (1802-2/34اِبخُ
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َهَح َرَ تَدزَاَّه }قُل:  ¸فنن  ار  َح وَفدح َم َََِّنل َفَصهَّه (14)َق  .(1){َسمََاََ اسح
ََّ قَُالَ ََ } :سقِ  ا امُ قُل آِ  َحَ حََُ َََِكو َت َح َََُِ َستَد ُح ل ََّح تَد ََُ وَت وَعََُ َسإلن  ْدَََُّ  ََهمح

َليَ َُسل ََ اوح  .(2){رل
َليَ}سقِ  ا امُ قُل ت ح  َُسل ََ اوح َحَ حينل َواوَ رِّ َح  ل َستَد ُح ل  .(3){َسإلالَّ تَد

ددددددد ا امدددددددُ قدددددددُل يددددددد تس دددددددبحَحَُتَك إلوِّ } :سقِ  ََ   الَّ إلَِدددددددََن إلالَّ وَتدددددددَت سو ددددددد اوَدددددددتو رل
ِلملي   .(6) (5) (4){اِظَُّ

 
 

  

                                 
 .[15ع 14]اهعهه:  (1)
َاو:  (2)  .[23]اهع
(3)  :  .[40]هِ 
 .[80اهتبوُُ: ] (4)
 .(37ا  اب اِكُ  ) (5)
َاجع اوطب : (6)  ُْر ر

َي.  رقطع خمُصَ رَ: خطب  ِهكوخ عبَار اِبص
َِ ل: ُممَ َْيع ر سه. َسس رَ اِزالزل ساِك ا ِ 

َي.  خمُصَ رَ: خطب  ِهكوخ عبَار اِبص
َي  خمُصَ رَ: خطب  ِهكوخ عبَار اِبص

َة عهه  مي رَك   اهِ ا .خمُصَ رَ خطب : اِزالزل.. آيُت سع  سوحكُ  ِهكوخ ِ سُِ  اِك
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 أثر وسائل التواصل 
 يف هدم األسرة واجملتمع

 إنَّ اْلمَ ر.. 
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َاسددٍُت تو وددَ ونَّ سسددُلَل  أ َت ُْددرو ا،ددالتل ايفُُمددَةل عُيفوًّددُ ِ َتَكدد

َ ل إس اِطددددال ل ساالت صددددُلل ْددددي  اِددددزسجي اُِ الددددلل االجُمددددُعَّ ولددددَبحت وقصددددََ اِطدددد
َاسُتل اْلَيو   .ستكُتل اهسَع هذا رُ خهأَل إِوَن عَِع رَ اَِ

ُلَمدُعلَِّّ َاَكدَ تح واََهدُ  ل ُْدر جمُمُُتَدُ   َاْد  فدنن  َسَسدُللَل اُِدََّ الودلل االجح سال غ
ٍِ  ل  ؛ويضدددًُ ِألسدددإ اِكدددَيَ َحْلوَددد لع َسامحلطَدددُ ُحٍإ  ل اُِدَّ ددد ََ َلع َس ي  ََ فُعدددبَّبت خبهدددلٍ   اَِّددد

َسددُت اهَ  َفدد ن اِ دد احَش سايفمُ م َرددُ اددُت ا يُ َددُهتل . َفكوددسع رددَ وَْددُُ ايفعددهمي ْس دداَل ل خح
َلَفُلَهددددُع  ُح َِهومح ِلَم ؛ فَُِ وضودددد لو قَددددُ َل اَِ َسددددُلللل َح َهددددذل دددد َُهَّمو َهددددُ رل اهخالقوددددَ  ايفَحطددددَ  َحدددد َّ تَد

َ ل َجََّ  َْل َهُع َسحواُّ اَِّجح ُحإو اَِ ازلَل َجََّوَهومح َعَهودح ََ َلَ   ل اَََِّماللدلل َس َح َغد َدحهومح َرد َهُع َفمل هومح إلَِودح
هَدد ل؛  َُ ح ِ ََددُتل ُْل َحرل َّ ِلهحمو ددَإ اِقوددَحآول َصددََُتل }ْلَعددَببلَهُع َستَددَأرَّهو ا اَِ لح َحرودد َن اِحموحح ََ يَد إلنَّ اَّددذلي
ددََةل َسَ وددمح َعددذَ  خل تدحَوُ َسااح َُّ ُلَودد ا  ل اِدد ََددُتل ِو رل َح ددومع اِحَُددُفلاَلتل اِحمو : َغددُفلاَلٍت  ع(1){ابع َعظل َويح

؛  ددَ  َحدداللع َهددُ َسهو َل َعَهودح َح َعددَح ل اِددزََّسا دد َُُفلهَدد و رل َّل اِ ددَُحل َُع َْددلح َتعح َرُهتل َِّ شل َسروَقدد َل اَِ ددَ احل َعدد

                                 
(1)  :  .[23]اََِ 

o  p 
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َلَل اَْلكلددددومل سوددددبحَحُتَنو َ َدددد ددددُ ََ اِكَّ دددد ََاَعددددًُة رل َل لوددددَمُتَدَهُ؛ رو َل  ل اِددددزََّسا دددد ُ َسِلددددَذا َاددددَُن إلمحنو اِبلكح
ََوُللَهُ.  ْلل

ع  ُلَمدُعلَِّّ َهدُ َسَسدُلللو اُِدََّ الودلل االجح َدح هَد و َقَضدتح َعهَده َاولدٍس رل َُ ح َل اِ ُو َسَهدذل َهَذا اْلَوَدُ
ع  َدُ اَه حَ دُلو ع َْدلح َوةَّ ََ اِكَّدَبُبل َساَِ َُدوَدُتل د ُو يَدَُدََُقَدهوَنو َاولسع رل شو اَِبذلي َفَصََُ اَِكاَل و اَِ ُحل

َل ا ع تَدددددُهلوكومح َعددددد تحُلَهدددددُ ل اْلوَوَردددددُتل َكددددد لع َساَِّبَدددددُهلَّ ُْل ََقدددددُ لعل اَِ ُحل
دددددَح لع َسايف َل ِصُّدددددَ َل اَِ ُ

َوَو ََُّدَنو  دُدو َح َْدَُت َيعح َش َسَق َح فَدَ احل َلَحَ  رل ُحضوهومح َرُ َعملَل اَِبُ كلَّ َْد ِعُّ ُلع فَدَوحح وَجَُهََةل ُْل
َسايف

ََ ارل تدَ  دُدح دإو سل كل دبلحو َيكح ع َْدلح َعهَده ووِودد ٍو سودبحَحُتَنوع فَدووصح ََ اَِّدُسل د َدأَلل رل
َُدَُس َعَهوحدَنل َعهَده ايف

َُ َسِحلوَّد ٍ  َدُ ع َسَِ ح َاَُن َاُملًُْ فلوَمُ قََُلع َسَِد ح خَتَ َّده َخهحدَإ َوْسح إلُثحل ؛ َسَرالَيلَيع َسَهَذا جموََُهََةع ُْل
 ََ ََ اَّذلي َلي وَجُهل

َِاللََةل ايف َح  ََ رل َح َ حَو .فَنلتََّنو َِ َكَ   ل اَُِّسل ُو َن اَِ ُحل و َح َيكل َُُفو َنع َسرل  الَ يدو
 ٍَ ُحإع َعهَده وَتدحدَ ا ََد َح فلدوهلمح  َل اَِ َسُللَل فَدََُحدتح عوود َن َرد َح َمِلَك َونَّ َهذل َطَو رل َسَوخح

شل َغهلوظَد ل اْلوَحَردد ل  ََ اَِ ددَ احل د َل ل   ؛رل َحددُ
َ
َل إلَس ايف ُل َسَعَمددلل قَدد ح  عَساِع دَحُ ل  عَادََُِّظ َددُ ع َسَْل ٍِ  ل ِودد 

؛  ََقدُ لعل
ِولل اِصُّدَ َل َسايف ََاَسدَه ل َستَدبَدُ و

دطَ ل اُِدََّ الودلل َسايف َجدُاَلتل ْلَ اسل
َ
َل ايف َعالَقٍَُت ُموََََّرٍ   ل َهدذل

اَل  وَحَعٍُت إلَيَُتلوَّدٍ  َسَوخح ٍََة ِبل ِل اولَّ فَدُدح َل اَهسحاَل ََُ  ْلَكحح ُلََُيََ  اَِبُِل ِوَُِّمو اِ ََّ  لَُّ  د َل قلوَّدٍ  ُتوَصِّدَدوهومح 
ََُُسع َسَْدوَدُنل َعُقلبَد ل اََِّعدُهولل  ل َمِلدَكع  َح َعَذابل ارل تَد َُطلسلع َسخَتح لي لهلمح رل وعح

َهَذا اَِباَلُل ايف
وَّ ل. ُلَمُعلوَّ ل َساِصِّحِّ اَلقلوَّ ل َساالجح يَلوَّ ل َساَهخح َِّ َلَل اِ ُحل آاَُ  َسإليحَض

َل   ََ اااَدددددُ ددددد دددددَُ   َسرل ُلَمدددددُعلَِّّ وَتدََّهدددددُ َجدددددَََّوتل اِ وعَّ اوَبلووَددددد ل َِ َسدددددُلللل اُِدََّ الودددددلل االجح
ِِّ اُِّصوددد الل َوسح تَأحسليهلَهدددُع  َل اَْلكلدددومل ْلدددُوَ ح ل فلودددَنل ْلدددالَ علهحدددٍمع َسََ َح ددد دددَقُتل َعهَددده اِكَّ َساَِ ُسل

ددبدوَهُتل  ع َسَْدد ِّ اِكُّ وَحَََّرددُتل
بَددُتل َسايف َل اَِ اجل دد لي ددََّ  َستَدهح َكددُ ل َاَمددُ هل ََ اَهحح دد ِل َاولددٍس رل ددَقُ إلللسح

ِليدَلهلمحع  َكُ ل  ُحرل َوحح ِكَّك  ل َْد َُُرَّ و؛ فَدووَصُْو َن ُْل ُلع َسيَدَُدَهقَّإو َمِلَك اِ َ ا لل اَههح َليَق و وَهح  َ
ةع َعهَ  ََ ُهل َْ ع َسجَمَُِلسو اَُِّسل  الو  ل َوسحَسُ لهلمح ََ ودوَو اِبَدهحبَدَه و َسا ل ََةل َسَتكح َل اِظَّدُهل ه تَدَ كِّدَّ َهدذل
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ِليددَلهلمح  ددُلالَفدوهومح َعهَدده  ع َساخح َ اَِّددُسل ع َحدد َّ َلددََُ االتحقلَعددُ و َْددديح َل اَِ َسددُلللل َل َهددذل ََ اتحُلَكددُ دد ُح َْد
هلملَي. وعح

َُُتل ايف ًَا  ل جموحََُم   َُهل
  َُ دَُد ََ اسح َلي د وهححل

ِلَقَ  َسايف َح َمِلَك َونَّ اِزَّتَُ َطَو رل ُلَمدُعلَِّّ َسَوخح هُّ ا َسَسدُللَل اُِدََّ الودلل االجح
َُدَُسع  ُل ارل تَد َُ ََِّعمَِّّ ْلَأْسح هلملَيع َستَدهح ليَلَهُ  ل قدوهو  للمح ُْل وعح

َسُتل  ل تدو و سل ايف ََّ َق
و
َل ايف ِلَكعح

َليَ ل ْلدددددَنل  دددددخح دددددبحَحُتَنوع َوسل اِعُّ َلدددددُفلَنل سو دددددُلول ْلَأسح َل ¸َوسح االتَّصح ددددد ُح ُوبلدددددَنل ع َوسل اِطَّ دددددهلَنل سَاو  ل َوسو
ُوإو غلدسَتدوهومح َعهَده  د َسدُتو  ل قدوهود  للمحع َسَتضح ََّ َق

و
ُلَنلع َسَرَع إلِحدإل اَِّدُسل ِلدَذِلَك تَدهود نو ايف ََالل َْ َس

ددهلمو َن  وعح
َِ ايف َُددُ ُح ةل: َونح يَد ََ دد َاَلحل

َو ايف دد ددَ  َرقحصل َُددَُسع سَهددَذا هو دده َغَضددبدوهومح رل تَد َْ ع َسيَدَُاَل ِليددَلهلمح
َح قدوهود  للمحع َسرَ عَ  د وَّ و ِلَذِلَك رل َو اَْلمل ع َستدوَحَُدَز َل  ل ََ ِّلمح َستَبلوِّهلمح سَالَُُ للمح َسِليَلهلمح ُحهود  ع َهه اِطَُّح

َلهلمو  ددد ًَََُُةع َسَْددد ِّ فلكح دددَُد َُ روعح َدددُ َلهلمح َخهحدددَإ َوْسح دددُلَُُ سح ةل الل ََ ددد َاَلحل
ُل ايف َواَل َو َهددد ِح َو ََ وَتَّدددَنو الَ َيوحكلددد

َح اإلل  ددد دددََهومح رل َي فلكح دددحل دددرو اَُِّلل ُح ََ َْد دددُ َْ َدددُ َو ع َسَوةَّ ُلَمدددُعلَِّّ ِليِّ َْ َسدددُلللل اُِدََّ الودددلل االجح َدددُ ْلح
َلَل؛  دد ََحودد َن ْلََكح َل َِددَنوع َسهوددمح يَد ح تحَكددُ ددَنل اإلل ددمح َعهَدده َسجح َل َااَلرلهل دد َليع َسَمِلددَك ْلََكح َح َحوحدد و الَ يَدد

َنَّ اَِّدددَُس إلنح وَتحَكدددَوسَو  اسوِلدددَنل َحددد َّ يَدددأحَِ و َو؛ هل ََ دددََةل َت ةل َخدددإَّ إلتحَكدددَُوهومح َِدددَنو َردددَع َاودح ََّ ددد اِحوَدددد حَ  ْلكل
َل  ؛ َسَمِلدَك ْلََُجُّدال اال ِّداَل َل اَ َ اتلال ووو َع ل َساِهُّوو تَ ل  ل َهذل

ََ ايف َُيَ و اِقوهو بل رل او  ل َساَِ اجل
 ََ َلي وهححل

ِلَق ل َسايف دهوَنو َعَهه َااَل ل اِزَّتَُ َح َيصل ع َستَدَحبلودَنل َرد ول قَددَ اللملهلمح ع َسَحدذح َعدَُُْهتللمح َل حل ع َسَحظحد
َددسحلَل َحدد َّ ََيو تودد ا  ََ ل االِحُلَ ددُتل إلَِوحددَنلع َسالَ إلَحَسددُِلَنل ُِل ددًََة َسَعدد َْ فلددَنل روَبُ َح َمِلددَك إلَس َحذح دد ُع رل ددَّح َْ

ِلهل  َُ َح إلْلح َو َن َع وَحرل
ََ ايف ع َسِوَصَّ َُوحظلهلمح .ْل َلي لهلمح  مح َسجَتح

ددَل  هلددَنل! فَددنلنَّ وَهح َهح َ ِبل ددٍح يَدَحكوددَو اإللُثح َح تَُلل دد ُوددَنو! سََاددمح رل هو ٍَ ِلهحَخددسحل الَ يَدبدح َليدد َح رو دد سََاددمح رل
عو َن إلَس اَوسحلع  َح َح َي ُلَمُعلَِّّ  ل لوَ َل َر ََ َسَسُلللل اُِدََّ الولل االجح َعهومح َعبدح ََ َوسَن ْل َل يَدَحكو ََ اِبل

دددَوسَعٍ ع فَدَوَُدَهقَّ وَهدددُ فَدوو  دددََ َركح َدددً ع َسوَعحَمدددُاًل َغودح ْس ذو َوددد َعً ع َسَقَصًصدددُ َركح ِليَدددَ  َر ح ُوَ ن َوَحُ دددو كل
َح  دد ُع رل ددَّح َْ َح َْدَهَُددَنو  دداو َعهَدده َردد َََهددُع َساَِ اجل ددبلَي َوجح َلَهُ ُموحَُعل دد ع َسيَدَُبَدََّعودد َن ْلََكح َجَههَدد و اَِّددُسل
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ََا دَهَنو َمِلَك َونح يَدَُوَبََّت ْلعو َو تَدبَّدََن روَحسل َو َ َخطَد َلَلع فَدنلنح تَدبَدديَّ د ُلَنل قَدبحدَل َتكح دحَّ َح لل َع ُلهحم ل لل اِ لل وَهح
َع َساِحَبَصََ }إلَِوحَنل َسَسَعظَنو؛ فَنلنَّ ارَ  تُُس يق ل:  َساَل تَدقحإو َرُ َِوحَس ََِك ْلَنل علهحمع إلنَّ اِعَّمح

َئلددَك َاددَُن َعَحددَنو  ددلُّ ووِس َِ او ََا ددئو اًل َساِح ودد ُّ  ع(1){َرعح :  §ساَِّدديبل إلنَّ َاددذلًُْ َعهَددََّّ َِددوحَس  »يَدقودد لو
َل  ََ اَُِّ َو رل ََ َُ ا فَدهحَوَُبَد َّوح َرقح ًَ َُمِّ َح َاَذَب َعَهََّّ روَُد ٍَع َر  .(2)؛ روَّ لقع َعَهوحَنل «َاَكذلٍب َعَهه َوَح

َليٍ  يدوَََ وَتََّنو َاذلبع فدَ » :§َسقََُل  َ َِ َعينِّ حبل ََّ َح َح َو اِحَكُملْليَ َر َو « هوَ  َوَح َََسا
هلمع   .(3)روعح

دد ي ساَِ عددَّ سا َددُلَّع فهَددُ  ويًضددُ  سورَّددُ خبصدد ال آاددَُ سسددُلل ا ُتددا اِرْت
 جمم ع  رَ اااَُ اوطسةع رَهُ:

سن   َسيبضددُت ردَ فُوددٍُن سفُوددٍُت ساهد ل سجُههددم قددَساٍت يعددسِّ إعظدُ و ْددأنل اِ
 ََّ َيددددَسن ْعددد ُهٍُت ال حددد  ددددُع سوعجدددا ردددَهم رددددَ يُدددُُْهم سيعددددُقَّ  ا،ُمدددَع فومدددُ ي

ردَهم!!ع سرَهدُ: تَمودد  اِدَُّسح اِعَّدهبو  ِددََ ايفُهقِّدَّع خص ًلدُ اه  ددُل اِدذيَ يُقبَّهدد ن 
َيدق  َرد ل عدَ   ٍَع وس ت كس؛ س ذا اسُُهُهم ُْدرو ايفَظمدُتل ا، هوع اهفكَُ ِسن تق

َِ يَدََ  دُ فَحصدَل ردُ حصد عساالتصُلل ايفبَُْ  دُ عاهُُِب االِكرتستو  َل ردَ حد اِ
 ا بي.

                                 
َاُ:  (1)  .[36]اإلس
َي)رُ ق عهوَن (2)  (.4(ع سرعهم)1291؛ اِبخُ
 (.1/8رعهم) حوحل (3)
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م  عْددل ِدد  َ ِصددلح رَهددُ إال  اُِددأاسو عهدده حوددُةل اه  ددُل االجُمُعوَّدد  سعالقددُهتل
َْي ساههددددل ساهلددددَقُُع  دددد

و
َول ساودددد اتل رددددَ ايف َةع حدددد  يَقلددددلُّ ااُعددددُ م ِهمُددددُ ُْهسدددد

َان ِكُن اُفوًُ.  ساِهُا رع اهق
َل خوص لددوُتل   َل سرددُ يصددُحاو مِددك رددَ ْددل إ ددُ ولددَبحت سسددوهً  َِكدد اهوسدد

ُلع سعددَ ل رددُ يددَسَو   ِاخددلل ايفَددزلع  اُِبددُهَّ ساُِ ددُخَل ْددي اِكددبُبل ساِ ُوددُتل ساَِعددُ
َلهُ  َل اِكدددخألل ت َعدددَن سي روُتلدددَن ستكددد حوددد  ون  ُْدددَر هدددذَ اِ سدددُلل توعدددُخَ و ُِصددد ي
ع ال سدومُ  ِأللَقُُع سال   ه خطَو مِك!! سخص لدًُ ردَ جُتدال اَِعدُُ ساه  دُلل

ًََ  ِالخرتا  ونَّ   ساَِكَ سرَ ُث  االُْزاز. عهذَ اِبوُتُت ع
ُل  سإن َل قهد بل اِضدُ ُ َََّّ ع ويضدًُ ِكعد ُل  عَسهلم تَُْوهُ رَ مِك فه  رو َا ساِ قد

َةُ ولُُْحَنو عيع ههَك ْعببهُ فُُِي حق!! ع ِس َو  اِذيَ ال  َسَن رُ  
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية   
 ر:اْلمَ 

ي اوخاو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َل اوطَل ِ سدُللل اُِ الدلل اودإ  أ عُلٍل ونح يعأَل: سرع هذا اها ِس
 اُِملو؟

ََو ارو جدل سعدال وسالً  َِ ْدأن يصد ُل ساِذاَل ساِد  ُو إس ارل تُُس َُِْعُ : االُِجُ
َُهدددُ  هُع فددننَّ االُِجدددُُ إِوددَن سدددبحُتَن رددَ وعظدددمل سيك وَددُ ْدددََّ  عسيُطوََددُ خسََهدددُ ععَ ددُ ْال

َل رددَ اُِمددلل اِصددُن  َول اِ قددتل فوهددُ ُْإلاوددُ ع ساددذا رزا دد و لدد ََس َول اِكدد وسددبُبل لدد
َةل عهدده مِددكع فددننَّ ارَ  تُددُس ْددي  َِددُ سددبَا ح ظلددَن ْلددقِّ اُِالرددي  ِل اهسدد َا سحدد ِّ وفدد
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ًُ}ْق ِلددَن:  َددُ َلددُْلل ْو ِو ددلَّ اهعمددُلل اِصددُْل : اِصددَق و فن ددُ تددَفع  ع(1){سََاددَُن َو سرددَ وج 
 ُ.اِبال

َلع  اُتوددًُ:  دد َقُْدد ل اِذاتودد ل ساودد ول رددَ ارل تُددُس ِاخددَل اِددَ سل س  اِِ  تَمودد و اِ
َوسَو }فُرو سبحُتَن:  ل َسَرُ ختوح لَّ اِصُّ َعحيو ُحَهمو َخُللََ َ اهح سر  اسُحضَ اُِبَ ونَّ  ع(2){يَد

َو   َِعلَن عَ فُل رُ يكي!ع سإما وحسَّ اُِب َاَ فنن  مِك اٍُو ِ  ان مِك   خَُِقَن ي
 ت عَن فهوُذاَح رَ قضه محَبَن سه  عهه رُصوٍ  فنن  ايفََُ يوبُ  عهه رُ رُت عهوَن.

دددَ ع: اْلدددز و ردددع اِدددَ سل اُِودددًُ   َاعدددَّ يفدددَ يُددد ل عساِِ  دددب و اِ ََ َو وسقدددُتل  عس سُتَيددد
ََس رددددَ تهددددك اِ سددددُلل قددددََ االسددددُطُع ل  َاَ  عاِددددَخ ل ساودددد سعددددَ  اُِعددددُهلع ساسددددُم

َهم  َُِْهم سُتذي َعوَُن.ع رع عَ  خت يَهمتصحهم سإ َسلع عَ  ٍَ رع َا  فكلُّ 
َاغ ةُ ي وَ. َاًُُْ:  ُو وسقُت اِ   رل
عََ اسُخَا  اهجهزة خُل  ِأل  دُل  دا ون ال يكد ن مِدك    خُرعًُ: 

َتبُِ  ُ اوساً ْنمن ار. َة   ركُن عُ  فنن  هذا  ُ   إ اال  خه ة ْل ورُ  اهس
َةو وهل او ة ع سُِسًُ:  َ  اسُكُ ََ حصد ل وي  دُ َ ار-َد ََّ حد  ال  -ال قد

 يُ ُقم اهاَو سيُظوم.

                                 
 .[82]اِكهإ:  (1)
 .[19]غُفَ:  (2)
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ََ آَرَود ا َلددهُّ ا } عبايد هللا    ِّ يَددُ وَيدَُّهدُ اَّددذلي إلنَّ اِهَّدََن َسَراَلللَكَُددَنو يوَصدهُّ َن َعهَدده اَِّديبل
هلوًمُ  .(1){َعَهوحَنل َسَسهِّمو ا َتعح

 
 
 

 

  

                                 
 َاجع اوطب :ر (1)
هتَُ لحو  و اإلتَََْتت تقاًل  -1 ََ تك َيكو و  ُرَِّّ اِطال ع سوخ هتُ اهاَُِيو و اهر َاس ع وج َزوهُ ِ  عَ وْ

َ 1430ردحدَ    341هُو ل ا ُري اإليطُِو ع جمه  اِبوُن اَُِِ  -2   .2715ت فم   -هدع واُْ 
َاهوم اْلقول َُْ ان: وجهزة اُِ الل االجُمُعَّ. -3 : إْ َاَُ   رَ خطب  ِه
مي  وَ.  -4  اتظَ: إ ُْوُت سسُلل اإلعال  سسهبوُهتُ/ عبَاِك
مي  وَ. اتظَ: إ ُْوُت سسُلل اإلعال  -5  سسهبوُهتُ عبَاِك
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 على األذى؟ ¬كيف ص ر شيخ اإلسالم 
 ل من أوذي من الناس دعوة للتأمل!! لك

 اْلمَ ر...
َة  َل تومود    ُمبعدَن   اِقدُه َة إس ْدوخ اإلسدال  اْد جُُ ُْرو ايفكُيخ اَُِار

َيَ  -سقدددددُِ ا ِدددددَن  (هدددددد070-075)   ُمَُدددددَن اهسس  -وي اوصددددد    -: هدددددم  -ُمدددددذ 
 وتددددُ إن قوُلهددددت اُتددددت  "عددددُره ن عهدددده قُهددددكع وس ت وددددكع وس حبعددددكع فقددددُل  ددددم: 

دددد  ت دددد و إس قدددد ال ِددددَع ت وهههددددُ إس ار  َةع ِس ْددددهُِةع سإن ت دددد و اُتددددت   هجدددد
اع سوتددُ روددل اَُِمدد  او مددُ تقهَّبَددت تقهبددت عهدده  ًَ سوجددُْ وع سإن حبعدد و اددُن   رُبدد

 .(1)"ل و
رددُ يصددَع وعددَالَّ ،؟ وتددُ جَّدددل "سيَقددل تهموددذَ اْددَ اِقددو م عَددَن وتددَن قددُل ِددَن:  

َحدددددت ف َيع إن  عدددددُُو   لدددددَ َلقوينع إن حبعدددددَّ خهددددد ةع سقُهدددددَّ ْس هدددددَّ رُدددددَّ ال ت دددددُ
َاجَّ رَ ْهَي سوُح   .(2)"ْهُِةع سإخ

                                 
 (.148ال) ُرع ِعسة اَْ تومو  ا (1)
 (.48ال)اِ اْل اِصو ا الَْ اِقوم  (2)

o  p 
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وُتدَنع ستصدوح  ايفعدهميع فصد ع  ¬اُْهَّ   سوسمي   سبول إ هَُ اْلدق ْس
ًَاع  َا ًَا س ُُتًددُع سسودجَ ْعددبا مِدك ردد فقدَ سوْدَّ ْددَن ِدََ اِعددهطُنع ساهتدم ُِْبُ دل زس

ددي اَِددُ ددُل ْوَددَن ْس َ ِوووددًن عددَ رَهجددَنع سِو ََ كَددَن قُْددل مِددك اهددَن ُِْصدد  عهدده قَدد سع ِس
ََدددُ ْقضدددُلَنع ساْللهحدددم عهددده ردددَ آماَع ساُِ ددد  عدددَهمع سال وِل  عهددده مِدددك ردددَ  ارع ساِ
ََ   ِركدددقع يدددَع هم فوهدددُ إس تدددأِوإ  َسدددَُُِن اِدددد ُْوهدددُ ردددَ رصدددَ إس وههدددَن سوتصدددُ

َهم فوهدددُ رددددَ وميددد  ردددددَ آماَ  ددددذ وس اِقهددد ب سهددددع اِكهمددد ع سإلددددالح مات اِبددديع ِس
َع ردَ "إهُتُهدددمع يقددد ل فوهدددُ:  َمَ وحد ََدَّ ار عَكددمع وتدددَّ ال وحدا ون يود تُهمددد ن 

َاردددد   عمدددد   ايفعددددهمي فضددددالً عددددَ ولددددحَُُْ ْكددددَُّ ولدددداًلع ْددددل  ددددم عَددددَي رددددَ اِك
َجدل إردُ  ساإلجالل سا ب  ساُُِظومع وَُُو وَُُو رُ اُنع ال حبعبَنع سال  هد  اِ

ا رصددوًبُ وس خم ًَ ََ عهدده ون يكدد ن جمُهددد ع ساِوددُو رددع وجدد طئًددُ وس رددذتًبُع فددُهسل ركددكَ 
عدُلَ ايفعدهميع فَطد ي  دَن ِس االجُهُِ فمُ   عََنع رُ َ  َِنع ساِوُِ  فُر يُ َ َُِ ِس
ْعددُِ اِكددال   ددذا اهلددلع اقدد ل اِقُلددل : فددالن قصددَع فددالن رددُ عمددلع فددالن وسمي 

َ فدالنع سمدد  هددذَ اِكدوخ ْعددببَنع فدالن اددُن سدبا هددذَ اِقضدو ع فددالن يدُكهم   اودد
اِكالرُت اِد فوهُ رذر  ِبُر اهلحُب ساإلخ انع فنو ال وسُرح رَ آماهم رَ 

 هذا اِبدُبع سال ح ل سال ق ة إال ُْر...
اتصإ ْعالر  اَِ سع ساِ اُة رَ اُِك َّ ساالتُقُ  ح   َ ادَُِع موادَ ون 

َجدع إس اْلكدم   رصدَ ُْدَ خهُدَنع جهدس ََ ردَ "س رُدَنع  اَُِلَ ْدَ قدالسسن يفدُ  وخد
جوبددَن فُدددَُس ِدددبُر ايفكدددُيخ ردددَ خصددد رَن   قُهدددَنع ساسدددُ َُُ   قُدددل ُْضدددهمع قدددُل: 

 ًَ َع سون عَََ حًَقُ َْي ُيُ ا ايفهك ايفظ َ َادَ ف همت رقصِ  ع ْس ا عهوهم يفُ خهَُ 
الُ ِد   َهمع سون هد دك َعتو   ردَحهم ساِوَدُُ عهدوهم ْس اَِيَ ْو س ا َُْكسع فك

دلٍّ ردَ حقدَّ سردَ جهددع سَسدكََّحتو  مهب ا َ جتَ روههم ُكع وردُ وتدُ فهدم   حل   ِِس
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قُل: فكُن قََُّ ايفُِكو  زيدَ اِدَيَ ْدَ خمهد  فوقد ل ُْدَ مِدك: ردُ  عرُ عَََ عهوهم
ََ عهوَُ ع ُ عَُ َويَُ وتقه رَ اَْ تومودد ع َل  .(1)"َ توبق  كًَُ   اِعَُّ فوَنع سيفُ َق

ََ اوإ ل  ْوخ اإلسدال  عهده هد  ََ  دذَ اِدَ س اِزاو د  فوُ ت ذا اهمَ سخد
َاح ايفبهدَع سهدَّ ِعد ة ِكدل ردَ وحدس ْدأمَ ردَ غدَس ردَ  َة سهدذا االتكد اِطوب  اِطُه

 :¬ايفعهمي ون يطبق هذَ اِق اعَ ع فمم ُ قُل 
:َُ ةو وْوُ  َ ََ عهه هذا اِص  ع ُليو اُِب  ي

ََ ون ار خدُِقو وفُددُلل اُِبدُِع حَاددُهتم سسدكَُهتم سإ وحدَهُ: َاِاهتددمع ون يكدده
َة إال  َ  اُِدَُ   اُِهد ي ساِعد هَّ م فمُ ُُْ ار اُنع سرُ َ يكأ َ يكَع فدال يُحد
ْنمتدددَن سركدددوئَُنع فُُِبدددُِ آِددد ع فدددُتظَ إس اِدددذي َسدددهََّطهم عهودددكع سال تََظودددَح إس فلُهلهدددم 

َُمِّ. رَتلحح رَ ا م  ساِ  َْكع َتعح
دددددددددَنع سون  ار إ دددددددددُ سدددددددددهطهم ع اِودددددددددُو:  دددددددددَهَ متْ  هودددددددددَن ْذتبدددددددددَنع امدددددددددُ ون َيكح

َح  }: ۲ ُح ودددد  َعدددد َليكومح َسيَد ددددوَبٍ  فَبلَمددددُ َاَعددددَبتح وَيحدددد َح روصل دددد َسَرددددُ َوَلددددَُْكومح رل
 .(2){َاولسٍ 

دد   ددَنع اْددَُُل ُُِْْ  ََس فعددببَن متْ  فددنما ْددهَ اُِبددَ ون هوددع رددُ يَُِددَن رددَ ايفكدد
 فوهم. ساالسُُ َُ رَ اِذت ب اِد سهَّطهم عهوَن ْعببهُع عَ َمرِّهم سَِ رلهم ساِ قوُ ل 

                                 
َه  ْوخ اإلسال  اَْ تومو  (1)  .¬ول ل اْلكم عهه ايفبَُع  عََ ْوخ اإلسال  اَْ تومو  ربح  ت
(2) [ :ََ  [.37اِك 
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َجددددددددع إس ت عددددددددَن ْددددددددُِه    ع سال ي ََ يقددددددددع   اَِددددددددُس إما آمَس َويددددددددت اُِبدددددددد سإما 
 ساالسُُ َُع فُعهم ون رصوبَُن رصوب  عظوم  حقوق .

َجد ن عبدَ إال »: اهمد  ردَ جد اهَ اِكدال : ¢قُل عهدَّ ْدَ و،  ُِدا  ال ي
 .«ََْن سال  ُفَ عبَ إال متبَن

 : َسي عََن سعَ غَس ُع إال  ْذتٍاع»س  .«سال َوفلع إال  ُْْ   رُ تزَل ْال
ََ اِود اب اِدذي سعدََ ار يفدَ َعَ دُ سَلدَ ع امدُ  اِوُِ :  د َو حوعح ون يكهَ اُِب

َوَو َعهَده اِهَّدَنل إلتَّدَنو اَل }: ۲ دَهَح فَدَأجح َح َعَ ُ َسَولح ودحهوَهُ َفَم ُو َسوَِّئٍ  َسوَِّئ ع رل َسَجَزا
ِلمليَ   .(1){ِولاُّ اِظَُّ

هدددد  اهمَ االادددد  وقعددددُ :  ددددَُ يأخددددذ فدددد   حق ددددَنع سيف ددددُ اددددُن اَِددددُسو عَددددَ رقُْ
َع يُ دد  سيددرت  حقَّددَنع مََاددَ اهقعددَُ  اِوالادد    هددذَ  َل حقِّددَنع سُمعدد َع يأخددذ ْقددَ سرقُصدد

َهُ ِهظُيفي.  ااي ع فأس ُ ِهمقُصَيَع سسسطهُ ِهعُْقيع سآخ
َُ ايفَدُِي يد   اِقوُرد :  فدال ع «والَ ِلدوَدقوم َردَ َسَجدا وجدََو عهده ار»سيكهَ تدَا

ََ رع مِك ف َت اهجَ ْ عيَدقومح إال  رَ ع ُ سولهح ُالتُقُ  ساالسُو ُُع َسدهوَل سإما ْهل
 َن اِص  ساُِ  .عهمو 

َاْع:  َاَن مِك رَ سالر ل اِقهدا إلخ اتدَنع  اِ ََ وس ون يكهَ وتَن إما َع ُ سوحع
ع سحَصدَل ِدَن ردَ حدالسة َاِةل اِكدَ  ُلدل  س هدال االتُقدُ  سإ ُلدش  ساِ اُِ د  ردُ  ستَقُللَن ردَ اِ

َتَن سرَ ََُُن عُجاًل سآجاًلع عهه ايفَ ُد  اْلُلده  ِدَن ُْالتُقدُ  وَدُُفًُ رضدُع ً ع  يزيَ ِذ 

                                 
(1)  :ََ  .[47]اِك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





309 
 

دَن تُدُس:  ددَليَ }سيدَخل   قِ  عل ِولداُّ اَِحموحح ًدُ رع سيصدس حُِوددَن  ع(1){سار  فوصدس ُمبْ 
َحو  ُو َ  عهوَن وِ فًُ رَ اَِتُتسع فحوَئٍذ يَ  َهمع ف َذ رََن ِ ََّ ار عهودَن حَُل رَ ووخل ةدُ رد

ًَحُ يك ن.  وعظَم ف
َاَددَن مِددك موالًّ  ددََ    اوددُرس:  ون يُهدم وتددَن رددُ اتددُقم وحددَ قَدد ُّ َِ عددَن إال  وس

َرُ »ت عَنع فنما َع ُ وعزََّ ار تُُسع سهذا  ُ وخ  َْن اِصُِ  ايفصَس  حو  يق ل: 
ٍ ع إلالَّ علزًّا َُ ح ا ْل ًَ َِ ارو َعبح َِن ْدُُِ   وحدا إِودَن سوت دع ِدَن ردَ اُِدز  فُُِز اْلُلل (2)«َزا

َِ   اِبدُ َ ماًلع ساُِ د  ملُّ  اْلُلل َِن ُْالتُقُ ع فنن هدذا عدزُّ     اِظدُهَع سهد  يد 
َاً. َِ اُِز ُْ ًَُ س ُه    اِبُ َع سه  ي 

ََ ون ا زاُ رَ جَس اُِمدلع سوتدَن  اِعُِس: سهَّ رَ وعظم اِ  الَ: ون َيكه
َع رذتاع سون  ردَ َع د ُ عدَ اَِدُس َعَ دُ ار عَدَنع سردَ َغَ دَ  دم َغَ دَ ار ِدَن. ت عَن  ُ

م إِوددَن سددباع هن  زيددَن ار   ََ ون ع ددَ  عددَهم سلدد َحَن سإحعددُتَن رددع إسددُُهتل ددهل َْ فددنما 
دهول عهودَن  دَنع سَيعح دَ إِودَن عهده متْ  عل اذِك رَ جدَس عمهدَنع فوُ د  عَدَن سيصد حع سِو

ع سيك َّ اُُِقَل هذَ اِ ُلَةو.  ع  وَ سل َو
ََ عهوددَن  اِعددُْع: ون يَُهددم وتددَن إما اْددُُهتح ت عوددَن ُْالتُقددُ  س هددا ايفقُْهدد  َددُ

ُددل  هددذا وعظددم  َااوَنوع ِس َكلددَ اسددَُ زرُتوددَنع ست ددَََّ  عهوددَن قهبوددَنع سفُتَددَن رددَ رصددُْللَن رددُال َيو

                                 
َان:  (1)  .[134]آل عم
 (.2588م)وح رعهلح (2)
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ََغ قهبوددَن سجعددموَن يفصددُْلَن  عهوددَن رددَ ايفصددوب  اِددد تُُِحددَن رددَ جهددُهمع فددنما ع ددُ سَلدد َح فَدد
 االتُقُ .اِد هَّ وهمُّ عَََ رَ 

َسد ل ار  اِوُرَ: دَن قَد ُّع فدنما ادُن هدذا خدَس  §ون يُهم ون  ردُ اتدُقَم َِ عل
دَنع رددع ون وََماَ وََمَ ارع سيُُه ددقو ْددَن حقدد    ََرهم عهدده ار َ يََددُقلمح َِ عل خهدق ار سوادد
دَن اِدد هد  وعهدم  دُ سةدُ فوهدُ  َو اهت وس فكودإ يََدُقلمو وحدَتُ َِ عل اَِيَع ست عَن وْ

ََس ساُِو ب.رَ ا  ِك
ددََ ْددَن رددَ  ُعُلددَن س ولددَّ عَددَن  اُُِسددع: إن ووسملَي عهدده رددُ فُهَددَن رع وس عهدده رددُ وورل

رددَ رُصددوُلَنع سجددَا عهوددَن اِصدد وع َس يكددَ ِددَن االتُقددُ ع فنت ددَن قددَ وسملي   ار فددأجََو 
تكَ عهه ار. س ذا يفُ  اُن ا،ُهَسن   سبول ار مهبتح ِرُههم سور ا وم   ار َ 

 رضم تً ع فنن ار اْرَت رَهم وت عهم سور ا مع فُِومَ عهه ار ال عهه اوهق...
َََُ اَُُِْ:  سردَ   عون يكهَ رُو  ار رَُن إما ل ع سُمب  ار َِن إما ل  س

َات ردددُ ال يَفُدددَن عَدددَن وحدددَ ردددَ خهقدددَنع  ادددُن ار رُدددَن ِفدددع عَدددَن وتددد َا اهمَ سايفضددد
وسا إلنَّ اِهَََّن }: ۲ ََ َسالح ل َلي  .(1){َرَع اِصَُّْل

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار..
 الخطبة الثينية   

 اْلمَ ر..

                                 
َسُِ  اِص  عهه اهمَ  (104 – 168/ 1)خمُصَ رَ جُرع ايفعُلل ِكوخ اإلسال  اَْ تومو   (1) س

 ِكوخ اإلسال  رطب ع    رط ي  سرُ مواَ ه  جُز رَهُ فق ....
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ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َادد  اهتبوددُُع ساُِهمددُُ إ ددُ يقُددَسن  ددم سةددَهجهم  أ اُِهمددُُ هددم س
ََ ار تُدُس:  ‘.. فو سإ چ قَدَُل اَل }قُل هخ تَن سقَ وسمي سلد  حد  و  د

َليَا َعَهوحكومو اِحوَد ح  َحَحمو اََِّا لليَ تَدوح َو اِهََّنو َِكومح َسهوَ  َو ُح ل  .(1){َ  يَد
َرًُ ’ م ي سإ  {قَُلَ } اً  ع ا َو اِهَّدَنو }: سجِ  ُح لد َ  يَد َليَا َعَهوحكومو اِحوَد ح اَل تَدوح

َحَحمو اََِّا لليَ  ع رَ غس تُوس  م عهه ماَ اِذتا تُرًُ  فعمح  م ْسُحًُ  {َِكومح َسهوَ  َو
عدددُ  ددد َ ددد ع سهدددذا  ُيددد  اإلحعدددُنع اِدددذي ال يُدددأته إال ردددَ اِعدددُْقع ِس َة ساِ م ْدددُيفُ 

 .(2)خ اال اوهق سخوَُ ايفصط ي
ًَاع سجهدس   ايفعدجَ  §سُممَ   سقإ ي   فُح رك ع حوَمدُ ِخههدُ رَُصد

َسن رددددُما سددددو ُل  ددددَن ساُِودددد ن ُْخصدددد  إِوددددَن يَُظدددد َْددددَن  §ساَِددددُس حِ  ةددددَ آماَ سحُ
َجَن رَ ْهََ ََ َِ عدَن؛ فوقد ل  دمفوظهَ َتوهَن خبهقَن  عسوخ : § ْس قَُن سعَ  اتُصدُ

َلمٍيع قََُل: » َو َومٍب َا ْح َلميعع َسا ًَاع َومبع َا ََيحٍشع َرُ تدوََسحَن َووِّ فَُعللع فلوكومح؟ قَُِو ا: َخودح ُحَكََ قدو يَُ َر
ُو   .(3)«امحَهبو ا َفأَتدحُومح اِطَُّهَقُ

                                 
 [.92ي سإ: ] (1)
 (.475)ت عس اِعَُي  (2)
ََس اَْ(2/412)سسة اَْ هكُ   (3) َي: س َيق ُممَ َْ  ع قُل اَْ حجَ   فُح اِبُ و، ْوب  رَ  

ع سعََ اَْ إسحُ  ْنسَُِ حعَ عَ  َسال مَ  َ َ َْ حُ ا ر ىي َْ عبَ اِ َس عَ و، سهم  ِس عم
َس ل ار سا مأن اَُِس خََ ح  جُُ اِبوت فطُو َْنع فهمُ  § ل و  َْت ْوب  قُِت: يفُ تزل 

ُح اِكُب  ف ُح َِن ف َخههُع ُث سقإ عهه ُْب اِكُب  قضه   افَن ِعُ عومُن َْ  هح  فأخذ رََن ر ُ
قُ  عهه ُْب اِكُب ع فذاَ اْلَي ع  §فخطا قُل اَْ إسحُ : سحَاين ُْر وهل اُِهم وتَن 

مي مي ساَْ ومب ا َسن وو فُعل فوكم ؟ قُِ ا : خسا ع ومب ا َيشع رُ ت قُل :  .سفوَن: ُث قُل يُ رُكَ ق
= 
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ي اوببة   
َ
ه
ُّ
 
َ
ُ  َ كم َْ ب اِبكدَ.. سإما اُن هذا اُِ   ا مول رَ اِبكَ فم أ

 اِههم إتك ع   ُتا اُِ   فُعإ عَُ..

 
 

  

                                                                                     

ََس اَْ عُلذ رَ امهب ا فأتُم اِطهقُُ. ُث جهس فقُ  عهَّ فقُل: اهع َُِ  ََ. س اْلجُْ  ساِعقُي ع فذا
َ َ َْ سُْ  ون اَِيب َسل عبَ اِ ُح اِكُب  إس عومُن فقُل: خذهُ خَُِة خمهَةع إو  § ر ِفع ر ُ

كَ ار ِفُهُ إِوكمع سال يَزعهُ رَكم إال  َُ َي .َ وِفُهُ إِوكم ِس  (.0/612).. فُح اِبُ
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 (1مناذج من سري العلماء والصاحلني )
دِ 

َ
ل
ْ
خ

َ
 م

ُ
ن

ْ
 ب

ُّ
قِي

َ
 ¬ب

َح  دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َو َسَتعح َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح اْلَح
َو َونح اَل َسوَِّئُتل وَعح  دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو َح يوضحهللح َفاَل َهُ لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح َمُِلََُع َر

َو َسََسو ََِنو؛  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو اَل  ََ ََ آَرَود ا }إلَََِن إلالَّ اِهََّنو َسحح يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي
هلمو نَ  اتدَّقو ا اِهََّنَ  ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح  .(1){َحقَّ تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو

َهُ َزسحَجَهُ } َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل سو اتدَّقو ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل يَُ وَيدَُّهُ اََُِّ
ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعدد َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددَُن َسَْدد َّ رل َُِو َن ْلددَنل َساهح ُ

 .(2){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ا } ًَ َلي ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح  (07)يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي يوصح

َح  َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل  .(3){فََُز فَد حًزا َعظلوًمَُسيَد

                                 
َان] (1)  .[172: آل عم
 .[1: ]اَِعُُ (2)
 .[01ع 07: ]اهحزاب (3)

o  p 



384 
 

  ٍَ ددد يو ُموَمَّ َح يل َهدد َح َددد ددََ ا ح َلي ل َاددداَل و اِهَّددَنلع َسَخودح َدد َ  اْلح ََ دد : فَدددنلنَّ َولح َو دد ُح  §وَرَّددُ َْد
َل. ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاولَّ ُموح ََ ورو َل ُموح ََّ اهح َّْ  َس

 
ُّ
 
َ
ااااي اوخااااو   أ
َ
ُلوََدَهددددُ اِصَّددددُ   ه َهددددلو رددددَ َر ُل ساِصددددُْلَي رددددَاَسو تَدَدح َو اُِهمددددُ ددددوَد سل

َُّل  َسبو اِد تد ع سهَّ اَِ ُ ُِْصالحل ساُِقَ  َا ل َيَق اْلوُةع ساو وَ  عومح َُذحبل اِزواللل   اِ
ُددذي حددذسهم  َوو ِس َسيع سردُ وهددَل  ُِددَا اُِهدم حددي يقد ُحل اِدَتو ي ساهخدد عهده اَِجدد

َل ساِ ََ حدي يعدمعو ُث  يوطَبِّدقو وفُدُ َمع سقدَ قدُل اإلردُ و وْد  ُْ  ََ اُُِْد َس ع سردُ و ُحصولل
ُل سُمُسدَلهم وحداُّ إ َّ ردَ اودٍس ردَ اِ قدَنع ه دُ ¬حَو َ   : )اْلكُيدُتو عدَ اُِهمدُ

َن سبحُتَن: َوَ رَ اُُب ار تُُس قِ  ُه دََةع }آِابو اِق  ( ْس هلمح علبدح َح َاَُن  ل َقَصصل ََِق
وسح   .(2) (1){ ل اَهِحَبُبل هِّ

ََّ سون   عهع ساِد ال ْو َ و  اِكخصو   اِد التَو ِل اُُِ َةل ساْل اِ َا سرَ اِعسل ايف
َل  َل اِدََّ حَ داَل ل َو، َعبحد دوحخل اإلحلسح َْ َسةلع  َح ع اِحقود َرُ ل َاً عظومًُ   ت س رُأرههُ سسةو اإلحل ترت  وا

َّ  ا ِوعل ََ َتح َل اهح َو خَمحَه َل َْقلَِّّ ْح َل " اِهَّدَذيح دََ دسل " س" اِحموعح ال " اُِدَّ حعل ع َلدُحل َدُفلظل ِحقودَح ويبل ع اْلح
 تُُس. ¬رُ يق لو اِذهيب  (3)اَل َتظلَس َ وَمُ.

َهَهدُ ْلَقهلوددلٍ   ل َوسح قَدبدح ددُلَدَُديح سِل َسدََ ل رل َو دد ََ  ل حو ََِس ست  قدَن سوخددذ اْلدَيَ  عددَ   عسوِلد
ََع سرددَ ْددو خَن إرددُ و  ُل عصدد َل عهمددُ َو حَبددل  ابددُ َو ْدد ع ساددُن َْقلددَُّّ ¬وهددل اِعددَ   و دد

                                 
 .[111 :ي سإ] (1)
َيخ ِهعخُسي  (2) وخ يفَ م   وهل اُُِ  .(27ال)اإلعالن ُُِْْ 
 .(286ال:  ع13َ)سس وعال  اَِبالُ  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





385 
 

ع روَدحَقطل  َلمَي اِحملوحلل ع َع ََُملل ُلهحمل َساِح ََوحًسُ  ل اِح ِلقًُ خموحهلًصُع  تلوًُّ َلُ ًُع َََُّْ ا َلُْلل ًَ َع إلَرًُرُ جموحَُهل
ا. ًَ َو َوَح َلع َساَل يدوَقهِّ ََا هح َلع يدو حدل ُْل َلي  اِحَق

ُحَجب ن ر  ُو يَد َُزليدزل ساُن اُِهمُ َل اِح َو َعبحد ْحد َو  َةل حَيولَن سعهملَن ح  قََُل  َدُهل َ او
 ََ دد ُودَنو ُموَمَّ ََيدح ع َفَأ َل ل دد ٍَ إلَس اِحَمكح َل خَمحهَد ْحدد َل " َْقلدَِّّ  ددََ َح " روعح د ًُ رل ددزح ُلدَّ جو : َ َهحددتو َر دَُّّ ِوعل ََ َتح اهح

َح  دد َُعلوددَل اِصَّددُللَغع فَدَقددَُل: َرددُ اغحَُدددَََو َهددَذا إلالَّ رل ََ إلْسح ددَنل. ْحدد ددََةل علهحمل َح َاودح دد ددَا رل ٍَ. َسَعجل حَبحدد
د اَل ل رلوحلو " تَد حعل ََح يدوَََّإح  ل اإلحلسح َليُّ: وَقحَطعو وَتََّنو  هل َو َحزحٍ  اِظَُّ َل ْح ْو  ُموَمَّ َرُ و َو سل سقََُل اإلحل

َوَو. ٍَع َساَل َغودح َلي َل َج َل ْح سو ُموَمَّ ع اَل " تَد حعل   (1)" َْقلٍَّّ
ا... سََاَُن َسَلًعُ ًَ اًل زَاهل َل  فَُ

  ََ َو ُْإلرددددُ ل و ددد وَددددُ َسالددددعل قصدددد ل ِقح ًُْ  ¬سردددَ  سسددددََُ رددددَ  عحوَمددددُ اددددُن ْددددُ
َل  َل ْحد َل اِدََّ حَ َل َْقلدٍَّّ َعبحد ُل عدَ ح ود ُوَهَمدُ ُحدرو اِح َا ل عهه قَروَن رُتقهَدَن َْد اهتَِسل إس اُِ

: َََحَل َو،ل  ُحتو َو،ل يَدقو لو : ْسَل ََ َح رَ  -يُين ْقَّ  -َو حَ ُحَوُوَنو رل َِع سََاَُن ََجواًل ْدو ا ََ ُح كََّ  إلَس َْد
دتو َغمًّد َعع فَُغحََُممح ََد وع َسوَتَّدَنو َ حَود  َُُحدينل اِحملحح َوْحدتو َْدَه دُ قَد َل َحَحَبٍل. قََُل: فَدَهمَّ ََ ْح ُ رواَلقَُةو َو حَ

َوٍ ع ُثوَّ وَ  َُدََيحددددتو َْدوحًُدددُ  ل فدوَحدددد َِع َسااح ا ََ ُحددد َُدَههحددددتو َْد اع فَُحح ًَ َلي ددد َو َونح َْ َع َسوَتَدددُ ووَليدددد َددددُرل تَدوحدددتو ا ح
 : ع َفقلوددَل  ل ددٍل يَدددََُكهَّمو  ل اََِِّجددُلل ُحتو إلَس َحهحَقددٍ  تَبلوهَددٍ ع فَددنلَما ْلََجو فل َو ع فَدد هلددَس إلَس اَِّددُسل َوجح

َل  : يَددُ وََْددُ زََا ددتو إلَِوحددَنلع فَدقوهحددتو َلَجددتح   فدوَحَجدد عع فَدقومح ُلددٍي. فَد و َو َر ْحدد َِحددىَي  َددَك -يَّددُ: َهددَذا  ََ ل
ع فَدَقددَُل: قودلح. َفَعددَأِحتو  -اِهَّدَنو  دَُجح لينل ََاَلع فَدداَل َتعح د ِولدداُّ اِعُّ َح َس ََلدَنلع  ٍُ َعدد َليدداع تَدُ ََجودلع َغ

ٍَع فَدَقدَُل  دُ َل َعمَّ ْحد َح هلَكدُ ل  َََحع َفَعدَأِحُوَنو َعد ُحًضدُ َجد ُحًضُ زَاَّدهع َسَْد َح َِقلوُوَنوع فَدبَد ُحرل َر َح َْد َع
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ْو  اِح  : َو ع َوسح  ل دَع َلَِاللَنل البدح َقع الَق عع َسفَد حَ  اِودَِّق لع َِ ح َاَُن َُتحَت  ِلَركح او َلاَلةل  َلع َلُحل َ ِلو
َهحَقدد ل: َيكح لوددَك  ددَحُبو اْلح َُح َولح ددهلَنلع َفَصدد َددسحلَل َسَفضح ددوحًئُ ول َْ ددَََّو  ََ ًَاع َرددُ  دد ا البدح ًَ َددَك -روَُدَقهِّدد ََ ل

. -اِهََّنو  ََالع َوَ  ََِنو سو  َغودح
َل َحَحبَددٍلع -هحددتو فَدقو   ْحدد  ََ َدد ٍَ: َو ح دد ددٍل َساحل َح ََجو ددإح َعدد كل ٍ : ااح ََ َسوَتَددُ َساقلددإع َعهَدده قَدد

؟! َماَ  إلَردددددُ و  ََ َددددد َح َو ح دددددإو َعددددد كل َو َتكح َدددددُع َمحددددد ودحهَو : َسرل ع فَدَقدددددَُل  ل دددددال َُجِّ فَدََظَدددددََ إلَ َّ َاُِحموَُد
دهوهومح  َل دَوهومح َسفَُ هلملَيع َسَخودح د عاِحموعح دتو َوسح ِلهحتو َفَخََجح َو َل َحَحبَدٍلع فَد ْحد  ََ َد َللُّ َعهَده َرَحدزللل َو ح َُ
ََ إلَ َّ.  َعَهوحَنلع فَدَقََعحتو ََُْْنوع َفَخََ

ددد  ل َهدددَذا   ِوخو َلع َهدددَذا َوسَّلو  ا ََّ ع تَدددُللَّ اِددد َليددداع دددلع َغ َل اِهَّدددَنل: ََجو : يَدددُ وََْدددُ َعبحددد فَدقوهحدددتو
َو سوددددَّ  َليٍ  َسروَقوَّدددد ع َسوَتَددددُ  َُِلدددداو َحدددد ََ ددددلل اِحبَدهَدددد ِحخو هَدددددل إلالَّ إلَِوحددددَكع فَدَقددددَُل: ا َلحح َح  دددد ََح َتكو ٍ ع َس

َلبو  ُحد : اِحَم ُوَك؟ قدوهحدتو د َل ََ َر ح : َسوَيحد ع فَدَقدَُل  ل َخهحتو ََ ع. فَد ولحطوَ اَن َساَل يَدَقدعح َعَهوحدَك َعديح اهح
َليقلوََّ ع َوجود زو  َح إلفح َو رل َُ : وَْدح َليقلوَّ و؟ قدوهحتو َقحَصه. فَدَقَُل: إلفح َليقلوَّدَ ع  اهح دََ إلَس إلفح َلي اِحَبحح َح َْدهَد د رل

 ََ دد عل َح َونح ووحح دد ُع َوَحدداَّ إلَ َّ رل ددَّح َْ ع َسَرددُ َاددَُن  َع ُلودد ََُك ََِب دد َل ع قَددَُل: إلنَّ َر ح ِوسو ََ َتحدد َلي اهح َْدهَدد
ََُك. َح َْدَه َُهََّنو َق َِ َُ َع ةل ََ َووِّ  وحََُح  َع حَن َروحهلَكع َغودح

َح َْدهَ  : َْدهَددهع قَدد ع فَددنلنح فَدقوهحددتو ََاومح ل علَحدد َُدديح ع َسوَتَددُ جَمحهودد لو اِح ِوخودد  ل ع َسَهددَذا َوسَّلو  َُددينل
َو  َو د ع فَدَُخح ََّالو ََ اِحبَدُبل َردُ يَدقو ِودَنو اِعُّد ع َفأَقو لو علَح ََّالل َ اولَّ يَد حٍ   ل زليِّ اِعُّ وَملتحَت  ل َونح آ ل

ددد احينل او َِّ َددد ََح ُتو ع فَدهَددد ح  دددعل َل ٍَع ََِكدددَُن  ل فلودددَنل الَ ُيَددد ع. إلَس َهدددَذا اِحَم ح ددد َليٍ  َساحل َددد لَّ يَدددد حٍ  إلالَّ حبل
الَي. َِّ ََ اِحموَح ع َساَل علَح َهحقل ِل َونح اَل َتظحَهََ  ل اوح َح َْ ع َعَهه  َُمح : تَد  فَدَقَُل  ل

تََّعدد ََ َحقَددٍ  رو ددَّ خبلل ََوحسل َليع َسوَِوددإُّ  َحددتو آخوددذو َعًصددُ ْلوَدد ددَح وَكع َفكو َْ : َِددَك  ٍ ع فَدقوهحددتو
ددََ  َجح ددوحو: اهح َددَك اِهَّددَنو -َسآ ل ََُْْددَنو َفَألل ُحهلددقوع  -ََ ل َو إلَ َّع َسيدو َو دد ََّالو هوََددَُ  َاددَذِلَكع فَدَوخح دد َساِعُّ

 َ َو َِدددَنوع َسَس ل دددَُحل دددتو َمِلدددَك َحددد َّ َردددَُت اِحمومح َلع فَُِحَُدَزرح وَددد َاح َليولَي َساِوَّاَلاَددد ل َساهح َددد ْلح اوينل ُْل َِّ َددد َسِو
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َو  ََ دد ُح ددََبو إلَِوحددَنل  َْد ع َسَعهَددتح إلَرَُرُوددَنوع سََاُتَددتح توضح َو َدد ددَّ لع َفَظَهددََ َو ح َهال اِعُّ َح َاددَُن َعهَدده َرددذح َردد
ع َسيَدقودألُّ  َحدتو إلَما وَتَدوحدتو َحهحَقَُدَنو َفَعدَح  ل َلوو  ل َحدقَّ َلد حليع َفكو ُحد ع َفَكَُن يَد ْللل ِو اإلحل آَُْ

َلي ل قلصَّددل رَ  َو َعَهه َولحَحُبل اْلَح دََهو َو َعهَدََّّ َسوَقدح دََهو َليَ  روَََُسَِدً  َسيَدقح َد َُدَنوع َفَكدَُن يدوََدُسلِوينل اْلح
 .(1)َعَهوحَنل 

َح َ َهددََتح َِددَنو إلَجَُْددُتو ¬قََُِددَن عَددَن اإلرددُ و اِددذهيبُّ  سرددَ عجوددال َتقدد اَ رددُ : قَدد
َد َو َو ح َل ْح َو اََِّ حَ ٍُ. قُل: َسمََاََ َعبح ََّْح عحَ ةل  ل َغسحل َرُ  ََّ َُتح اِ ََوًَة َجدُ د َح َوْلودَنل: َونَّ ارح ع َعد ََ

َليددَنلع فَددنلتَّينل  َح يَد ح ددَحَت إلَس َردد َْ ع فَدهَدد ح َو وهَددَ   ل َلع َساَل حل دد َسح ْحددينل  ل اهح : إلنَّ ا ع فَدَقَُِددتح إلَس َْقلددٍَّّ
َلَل. ُثوَّ َو حددَََ ع َسَحددََّ  دد ع اتحَصددَل ل َحدد َّ وَتحظوددََ  ل وَرح َُددمح َدد ع. قَددَُل: تَد ٍة َسا ل ََّ ََ رودد دد ُح ددَ َُدوحَنلع ُثوَّ َْد َْ   َ

َلي ع َسددَقَ  قَدوحدد ََُمددلل ًَددُ وَتَددُ  ل اِح َل َرهلددٍكع فَدبَدودح َحددتو  ل يَدد ْحَلَهددُع فَدَقددَُل: او َحوَةو ُْل َُتل اِحَمدد  عَجددُ
َُح َعهَده اِحَمَحَسدمل  . قَدَُل: َفَصد ُل اِكَّدوحخل ِوَعدُ َدُع  قََُل: َفذََاََ اِحوَدد حَ  َساِعَّدَُعَ ع فَدَ افَدَق َسقحدَت  َْل

ُودد ا ع فَدبوهل َو ددُ فَدَََّغددَنو َسَرَكددوحتو َسددَقَ  اِحَقوحدد ع فَدَهمَّ ََول َِ َسقَدوَّدد ا ََّ َدد َضددََ اْلح ع ُثوَّ َوحح ع ُثوَّ َتظَددََ َسَُتَودَّددََ
َجَُْد و إس ون  ََُهدُ اإلحل ِوَعُ ع قَدُِو ا: َسافَدَق  َُدمح : تَد ةع؟ قدوهحدتو ََ ع فَدَقدُِو ا: وََِدَك َساِلد بَدُتَدهومح َسََِع حا َوهح

..قُل َُوو ا ،ل ع َسَْد ِوسول َ . فَدَزسَّ ََ َح َو حَهَقَك اِهََّنوع َفاَل َيوحكلَدوََُ َونح تدوَقوِّ  : ُثوَّ قَُِو ا: َق
دددَِّّ  ل "  ¬سقدددَ اُْهدددَّ  َل َو اِحَ ََ ْحددد َل  ْوددد  اِحَ ِلوددد ََ اِعدددهطُنل   سقُلدددَنع قَدددَُل َو عَددد

َليوً  ِوَس َحد ََ َتحد ٍَ اهح َو خَمحَه َل لَنل ": َرأَلَ َْقلَُّّ ْح َو تَُ َد دوُّ َن: َو ح ِوعل ََ َتح دَحُْوَنو اهح ُع فَدأَتحَكََ َعَهوحدَنل َولح
ََاللدددال  ع َسَغ دددُلاَلول خح ُودددال االل َح او ددد َخهَدددَنو رل ِح ٍَع َردددُ َو ْوددد  َزيحددد ع َسَو ِل َل َدددُ َو اْلح ْحددد َو  ددد ٍَ َسُموَمَّ َو َخُِلددد ْحددد

ددهحطََُن َسَوَخددُفو َو ْلددَنلع ُثوَّ إلنَّ اِهَّدد ََسحا ْلددَنل اِعُّ ع فَددَأغح َلي ل َدد ددَدحهومحع اْلح ع َسَعَصددَمَنو رل ََن َو حَهددَََو َعهَددوحهلمح

                                 
َهُ اإلرُ  اِذهيب  (1) َي لحُهُ   اُ ¬هذَ اِقص  وتك َاَُ  و َ َوُُ اُِم َُْن تُُسع سقَ حب  اِ

 ساتُهه إس لح  سق عهُ. (47سال 39ال)ْقَّ َْ خمهَ 
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َلَسايَدَُدَنو  ََوَ ِلهَّدُسل  َليوَدَنو َسقَدد َليٍ   عفَدَََكََ َح َِاََ َحد ِوسو  ََ َتحد ع اهح ٍُحع َفَصدََُتل ََّد َو َس ْحد َو ا ُثوَّ تَداَل
 ٍِ ََُ  .(1)َسإلسح

َل لَنل ": َاَُن َْقل  َل اِحَمهلكل اِحَمذحاو َو  ل " تَُ ْو  َعبح َما ْللحوَدٍ   (2)ٌَّّ  ودَ ااًل وَقدحدًَن َسقََُل َو
ًَا َََدُللزلع  (3)روَضبدَّ َِاًَّ  َق ُّع سََاَُن رواَلزلًردُ ْللوضود َل ا ح ََاالًبُ  ََح يوَل  ع  َّل ا َعَهه اِحَمكح ًَ َق ليًُّ َجهح

َيَّدُ و  َّ َعَهوحَنل اهح َلوو ََجواًلع َاَُن ََتحضل ًُُع سََاَُن يَدقو لو إلوِّ َهَعح َل ُلهحدَمع روَُدَ ا  ل َسقحدتل  ََهبلدَنل اِح
َحدددَنو  ل  دددتو رل ُح َح ْسَل دددلِّ َرددد َح او ددد دددتو رل ُح َوتحدددال اَّدددذلي يدوَحَردددهع َسْسَل َِدددوحَس َِدددَنو َعدددوحشع إلالَّ َسََ و اِحكو

رلَّ ََ ًوُ إلَِوحهلمح َعَهه َق ْل انل َرُ ََ  .(4)اِحبدوهح
َح عوَقاَلُل ا  َُفلظو: َاَُن َْقلٌَّّ رل َو ِوَبََُْ  اْلح ْح َو قََُل ا ْحد دَهمو  هلهلمحع سََادَُن َوسح َل َُِّسل َسوَفَُ

َحددتو  َددُ او : َوةَّ َوع َسيَدقودد لو ََ دد ددإو زوهح ع َسَيصل َل ل دد ِحَمكح َح َِقلوَددَنو ُْل وددعل َردد روددَنو َعهَدده هَل َِّ َُزليددزل يدوَق َل اِح َعبحدد
ُلوٍإ ُموح  دد ََ ددٍع َخددٍُل إلَس  َل َُددَنو  ل وَزلقَّدد ل قدوَح وبَددَ ع فَددنلَما َتظَددََ  ل َر ح ددَّ َر ََ وَرحكل َو َوَحدد ٍَ وَعحطَددُ َُددُ

َْدوحَنل.  اَد ح
 َ َ اِ ََ َلَ عبدد َسايدد ل ح ودد ددَا  َتُجمددَن اِودد رَّ َحعح َرددَنو َعهَدده  †ساددُن ْ ددم وَيَُّ يوقعِّ

َوَس  ع سودددد ددددَحإل ََ اِحقوددددَحآنل  ل اِحموصح دددد زحَْددددَنو رل ََوَ حل وَعحَمددددُلل اِحدددد لِّ: َفَكددددَُن إلَما َلددددهَّه اِصُّددددبحَح قَددددد
ع سََاَُن وَيحًضُ َ ح  َهٍ   ل اِودُّهود ل اِحقوَحآنل َو اولَّ َِودح َهٍ ع َسَ حَو ُلمو اِحقوَحآَن  ل اِصَّاَلةل  ل اولِّ يَد حٍ  َسَِودح

َل. َل اِحَ جح ا ََ ُلمو قدوَحَب اتحصل َلع فَدَوخح َل جل سل إلَس َرعح َخل  اهح

                                 
 (.289ال 13َ)سس وعال  اَِبالُ  (1)
َاَ. (2) ُ  رَخ ب سسطَن َس َت ع وعالَ ساحَِس  اهقًن رَ اهت و: اِذي ا
: ركَُز اِهحم. (3) وضَّ  

 ايف
 (.292ال 13َ)سس وعال  اَِبالُ  (4)
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اع ُثوَّ يَدَدح   ًَّ د ََ اِحموصحَحإل َلاَلًة َ  ليَهً  جل زحْلَنل رل ََ حل ُح َلَل سََاَُن يوَصهَِّّ َْد َِا َقهلداو إلَس 
َل اِطََّهبَدددد و - َل ددددجل ََُمددددَع  ل َرعح َل اجح ع فَددددنلَما اتدحَقَضددددتل  -َسقَدددد َو إلَِددددوحهلمح َو َودددد َُع َسَ حدددد ِو اِح و َِّ فَدووَجدددد

َلَ   دددددَ  اِحموبحَُددددد ددددد نو هو َلع ُثوَّ َيكو ددددد َلع فَدووَصدددددهَِّّ إلَس اِظُّهح دددددجل َُ ل اِحَمعح ع َلدددددََُ إلَس َلددددد حَر َسلو َُّ اِددددد
ع ُثوَّ  ََمانل َلع ْلدُهح ََ  ل َْقلوَّدد ل اَِدََّهددُ َدُ َخددََ ددَمعوع َسَوةَّ َلع َسيوَصددهَِّّ َسَيعح د َُصح ددَمعو إلَس اِح ددبل و ُثوَّ َيعح  يَدهح

و. ُحَُ ل َ اِحقوبو َل يَدبحكلَّ َسيَد َو َْديح ُو  فَدوَدقح
ددعو إلَس َْدوحُلددَنل فَدودو ح  َوع ُثوَّ يوَصددهَِّّع َسيَدَحجل ََ ددجل ع سََاددَُن فَددنلَما َغَََْددتل اِكَّددمحسو وَتَدده َرعح طلددَو

سَاتودَنوع فَدوَدََُكهَّمو َرَُ  َو إلَِوحدَنل جل َو د َلع فَدَوخح دجل َو إلَس اِحَمعح َو َُ لع َسَ حد ِو اِصَّ حَ  إلالَّ يَد حَ  ا حومو َو هودمح َيعح
هَدَنوع ُثوَّ يَدََدُ و  ِو وَهح َِّ خولو َْدوحَُدَنوع فَدووَحد َح َُع َسيَد ُلَكدُ ِليَلهلمح َسِوتدحَوُهومحع ُثوَّ يوَصدهَِّّ اِح َح   ل  َردً  قَد تَد ح

. َِوحْوَنو إلَس َونح تدو و َِّ  َوَخَذتدحَهُ تَد حعوَنوع ُثوَّ يَدقو  و. َهَذا 
دبلوهلوََّ ع  ْح ُلوٍإ  ل َرظحَهَمدٍ  إلَس إل د ََ َح َرَكده َردَع  ع قَد َّل اع َق ليًُّ َعَهه اِحَمكح ًَ سََاَُن َجهح

ُلو َ  ََ ََوٍَة   .(1)ٍ  إلَس َجوَُّنَ َسَرَكه َرَع آَخََ إلَس إلِحبلسََةع َسَرَع ارح
ل.  ¬تدوددد و َِّ  دددُلَدَُديح ُلَي َسرل دددتٍّ َسَسدددبح دددََةلع َسدددَََ  سل خل ََِ ااح َدددُ َح هو ددد ل َْقلَوَُدددُ رل َهَُدددديح ِلَهودح

 َ ً  ساسُ . ¬
 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.

  الخطبة الثينية

 اْلمَ ر..

                                 
 (.296ال 13َ)سس وعال  اَِبالُ  (1)
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ااي اوخااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
َل  أ َات رددَ سددسةل هددذا اُِددُ ددذ َل ا هوددلل تهددك هددَّ قوطودد وع ْس اُُِْدد

ُحَجدداو رددَ ¬ ع سيَد َلنو سددسَتَن ُْقصددسَل ع ساِددد جتُددلو ايفددَُو َ حجددلو رددَ ت عددَنل حددَي يوقددُ
ُلددَ ل  َح وِحَمددعل اِ دد َيبددًُع سرل َل ار تُددُس  ددُ فهددُ مددَ تُددذااَوهُ ُْددَ وِددٍإ سرددُلد عددٍُ  تق ختهودد

َُْتو دد    تقهددا وحدد ال اَِددُ َفحددٍع فوهددُ: تهددك اِعددَ  و اِك تودد و ساْلكمدد و اِ َح  دد ساِزرددُنل رل س ل
دددٍر سعدددٍز سملح  َ اَِّدددُسل }سَخ ح َُ َْدددديح اسل و ََ ع ِكدددَ اُُِقبدددَ    اَِهُيددد  (1){َستلهحدددَك اهيَّدددُ و توددد

 ِهمُقي.
اِصدد و عهدده اِطهدداع سرددع و ددم  ¬ساددذَِك رددَ ايفدد اعظل اَُِ قدد ل رددَ سددستَن 

ددظإ يقطُدد ن اِ وددَُ  سايفعددُفُتل اِط يهددَ  ركددوًُ عهدده اهقددَا ل رددع قهدد † َستدد ل ْس  ل ايف
ع سهَددُ  اُِددوشل إال  و ددم يُهددذمسَن   اُِحصددولل ساُِحه ددقل عهدده اُِهمددُُ سايفزا دد ل ََُُِّْاددال
ََ ر تُددُس سددبولع رددَ سددبلل اَِجددُة سقددَت اِ دد ع  َِسع عظددومع جددَاً ون  اُِبددَُِة ساالتقطددُ

َة إ   » :§قُل  َل اهج  .(2)َساَ رعهم «اُِبُِةو   ا َح
َُ حد الال اَِدُسل ساذَِك رَ اُِ ل  َل ون  عهَمهم ستُهَمهم َ يدوَحعدهم قضدُ  ساِ  ال

ُو  م ستقددُ ُو قهدد  ل َسس لدد ُ َل رُهددم عهدده اهقددَا ل ِقضددُلهُع ساددذِك رددَ اِددَ ْددل ساِعدد 
َسو ِ الة ايفعهمي.. سغسو مِك اوس. عت  سهم  ساِطُع  ُْيفُ

َ هم ساهَُُ  م   جَُتكع ساجُهَُ  َ س َُ عهه فُِههم اغ َ  م سا
 .§ جهم رقُ َي سسَة وفضل اوهق ل 

 

                                 
 [.147 :َانل عم]آ (1)
 .(2948-2268ال 4َ)رعهم  حوحل (2)
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 (2مناذج من سري الصاحلني )
 ~أمساء بنت أبي بكر 

 ..اْلمَ ر إنَّ  
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َهددُ    أ ُ ماًع يعُضددَُّ ايفعددهمو َْ  دد ددَسل وخ  سال زال اْلددَي  عددَ اِعل

ع سسددددس اِ صددددُْلُت حوُتددددَن سوحَااددددَنع سخت ددددإ عهوددددَن اْلمددددل اِوقوددددل   ت الددددا اِددددَهَ 
َ  لددحُْوُت جهددوالت؟!ع  سجمددَهوَ ِوعددت ْددأتقأَل رددَ سددس اِصددُْليع فكوددإ إن ادد
َات؟!ع ْدل سردَ اِعدُْقي ساِعدُْقُت ِاسدال ع سحدَيوَُ  َ  ردَ ايفهدُج ْل اوإ إن اد

َوة  َوة؟! -اِو   عَ ارد َع  -سويُّ ارد َع سزهد َافدَن اههدُع عهدمع سَس هُدت ا،دَ ساُِدز ردَ و 
دددَ ساِدددَ  س ُعدد  زَس سإحعدددُن سجهدددُِع ستدددذِل ر ساتكعدددَُع سسددخُُ ت دددس سعبدددُِةع ْس

ُع سع ددَن سَتعددك ُْْلجددُبع س دد ل  ددجُع  سلدد  هوددل سحوددُ ست ددور رَهددُ حكمدد  ْس
َي رُهددُ ردددَ ويددَ تبدددَو سال   َسس   سدددسهتُ ال تددَ عمددَ سحعددَ عمدددل سخَُتدد   وبدد ع ِ

 اوإ تبَو؟
َُّهُ لددحُ،ٌّع سوخُهددُ لددحُْوَّ عع سزسجهددُ لددحُ،ٌّع س  اَْهددُ فأْ هدُ لددحُ،ٌّع سجدد

ُو َْدت و، ْكدَ عبدَ  ًَاع إ دُ مات اَِطدُقي: وْسدُ َفًُ سفخد لحُ،ٌّ.. سحعبوهُ ْدذِك ْد
َكِّوَّ وع ُثوَّ ايفَتو . €ار َْ و، قحُف  عومُن 

وَّ وع ايف وَّ وع اُِدَّوحمل ْل َل ارل اِقوََ  وهُي وو ُّ َعبح
مي  يق خهوددل اََِّسدد ل اِكدد َِّ هو ُددَن رددَ ُْددَ   حوُتددَنع سخ §ورَّددُ وْ هددُ فُِصِّدد

َة  َرَي عُلكدد  اِطَّددُه ٍَع سورَّددُ وخُهددُ فددأ ُّ ايفدد َُّهُ فددأْ  عُوددٍق ساِددَ و، ْكدد  ُتددَنع سورددُ جدد

o  p 
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َسد ل ار  َيُّ  س ْدَ اُِد َّا ع سورَّدُ اَْهدُ فُوهو د  عبدَ  §ايف َّوةع سورَّدُ زسجهدُ فحد ا اِدزُّْ
س  سعَهم وهُي... ¢ار َْ اِزُّْ

َح إر َدددُ عَ  ددد ََّ رل دددَََة َسدددًََ ع سهدددَّ ردددَ اِعدددُْقُت  ƒُللَكدددَ  اُتَدددتح َوَسددد دددَع َعكح ْلبلضح
َسد ل ار  ِاسال  اُتت هَّ اِعدُُْ  عكدَ   اإلسدال ع سحدي اْدَُ ومَ ايفكدَاي ِ

َسدددد ل ار  § َةع اُتددددت  ددددَ تصددددَ   ƒرددددع وْوهددددُ  §سومن ار تُددددُس ِددددَن ْددددُ ج
دُ لدَُت ِهََّسد ل لده ات ار عهودَن س  َا إس فهقِّبت ْذات اَِِّطدُقي ه َّ هْوهدُ يد   هدُج

َْطهمددُ ْددَن ْددقَّت تطُقهددُ ْددقَّيع  ددُ َ جتددَ رددُ ت ًُع فهمَّ ًِاع سوعددَت  مددُ سددقُ ايفَيَدد  زا
ددقُُع فدَعُ  دُ اَِّديبُّ  ُِوَّدُو اِعِّ َْطدت ْأحدَُِ ايفدزِس ْس ون يبددَ ُ ار  ۴ف

قدَ آماهدُ ايفكدَا ن فصد  ت رَهمُ تطُقي   ا َّ ع فهقبت ِدذِك ْدذات اَِِّطدُقيع ِس
؟ ~سُتمهدددتع قََُِدددتح  ََ وَْدوددد ح ل ٍَ َفَخََجدددتو إلَِدددوحهلمح فَدَقدددُِو ا: وَيحددد دددٍل  ل تَدَ ددد ْوددد  َجهح : وَتَددده َو

َهُ قدوَح لَّع  َدح َِّي َِطحَمً  َخََّ رل َو َسََِطَم َخ ََ ٍل َي ْو  َجهح ََ هوَ ؟ فَدَََفَع َو َلي َسارل وَيح ِح : الَ َو قدوهحتو
ِع الَ  َفو اع َفَمَضتح َااَل ََ تَدَ جَََّن ََسو حلو ارل  ُثوَّ اتحص َلي وَيح َح َِّ  §َت ََ ا لد إلمح وَقدحَبَل ََجولع رل

: ُو حَن َل حَتَنو ْلَأعحَهه َركََّ  يَدقو حلو َم  َيعح
ََ َجَزاللَنل  َل. ♦♦♦َجزََ ارو ََبُّ اَُِّسل َخودح َُبح ل قَُالَ َخوحَمَدح وو ِّ َر َقيح  ََفلودح

َو َو،ل روَهوحَكددَ : اَ   ْحدد : قَددَُل ا ددَهُ َستَدقودد حلو ََوحسل َهُ َعهَدده  ََ َو فَدََُضددعو يَدد ََ دد ُو َتصح َددُ ُتَددتح َوْسح
. َو وَد َوَو ارو َواح ُح ل  ْلَذتحيبل َسَرُ يَد

َرَ اِصددَُْ تددذِل ساتكعددَُ ساسددُُ َُع تددزَس  ددُ  يددُ ار هكددذا يكدد ن حددُل ايفدد
د س َْ اُِ ا ع ساُن ًُُْْ فقساً ِوس َِن خُِ ع يَهر خبَرَُنع وس رُلع ي سِّ ع ْدَن عهده اِزُّْ

 عوَُِن غس فَس اقَُُهُ.
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َعدَُ ستطحدَ اَِّدَ    َسدَن ست فكُتت َِن تُم اِزَّسج  اِصُْل ع ختَردَن ستعد س ف
 .€ُِه َنع ح َّ فُح ار عهوَن فَُا رَ وغًن وغَوُُ اِصحُْ  

َنع اُتدددت قدددَ   َسدددِ  ًَا ْدددَيَهُ إس ار س َا سيفدددُ وتدددوح  دددُ ون هتدددُجَ إس ايفَيَددد  فددد
س فهم َيَُهُ مِك رَ ُتمل ركُ ِّ اَِِّحه  اِطَّ يهد ع  وَتَّت  ههُ َُْْهُ عبَ ار َْ اِزُّْ
وددَهُع فكدد َّ ايفعددهم ن سههَّهدد اع هتددَن اددُن وسَّل « قوبددُُ»فمددُ إن ْهُددت  ددُت ِس حدد َّ َس

َيَ   ايفَيَ . َ ِهمهُج ِ  يِ   رِ 
َس ل ار   َيقدَن سجُهدَن  §فحمهَُن إس  ََع فأخدذ ْدوًئُ ردَ  َُُن   حجد سَس
َسدد ل ار   فدم  َيددق  عددُ ِددَنع فكددُن وسَّل رددُ ِخددل   ج فددَن   §اِصَّدديبِّع ُثَّ حَّكددَن ِس

َهددُع سه ددم  َوة اِصددُْل  هتددُم ْزسجهددُ ستكددأة وَُْلهددُع هتددَن جَُهددُ ستُ سهكددذا حددُل ايفدد
ََدي َِعدُُ ايفعدهمي ردَ  َسجَن ا ههد  وس ايفُ َهُ َُْ ر هتُع ال امُ ي قُُ وا عمُِهُ ْس

دَ يَ ُدك زَس سال  اَِع ات ايف عَة ِهُالقُت اِزسجو  امَ يق ل: اهُمَّ َْ عك ِس
َوة  َع ايف ي اوخو   -ِس

َ
ه
ُّ
 
َ
حي تطوع زسجهُ سهتُم َْكأة وَُْلهُ فهذا رَ  ُع  ار  -أ

ُح اْلوُة.  عز سجبل سه  سَ جن
ُّ  ~سرَ َِّْهُ سإحعدُ ُ ِ اِدَيهُ و دُ قُِدت  دََن اَِّديبل دُ تَدَ جَّ  §مات ردََّة: َِمَّ

َح َركَّد َ  د ْودد   رل َِّي َو دََّ  آاَلٍو َفأَتَدُول َجد وحدَع َرُِلدَنل مَخحَعدَ  آاَلٍو َوسح سل َُدَنو هَل ٍَ َر د ْود  َْكح َ َدَل َو
َح تَددَََ   : َادالَّ قَد َنل. قُِدت فَدقوهحدتو َُِلَنل َستَد حعل َُكومح ةل َح َفَج َح َعملََّ فَدَقَُل: إلنَّ َهَذا َق قوَحَُفَ  َسَق

اً. اً َاولسح  َََُِ َخسح
 َُ َهدُ ْلوَدد حٍب ُثوَّ قُِت: فَد ََّ  ل او َّةل اِبَدوحتل َسَغطَّوحتو َعَهودح َُهحُدوهو ٍَ َفَج َجُ تو إلَس َوحح َح َم

: َهدَذا تَدَََادَنو َََِدُ فَدَقدَُل: وََردُ إلمح تَددَََ  َِكودم َهدَذا  ُحُدوَهُ َعَهه اِودَّ حبل فَدقوهحتو ََ َل َسَس َل تو ْلَو َوَخذح
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َيددَ  ع ت َُمح َسددًُ وت ددَن رددَ اِدد  ِه اِددَ ون  ون تعددكَ ت ددس اِكددوخع سهددذا ~فَدددََد يُطوَددُ ِ
.ََ ََ سركُع َاعَّ فوهُ خُ   يَُقَّ االَْ اهق ال سي ُل اهرَ  اِد ي

َُ  ~سرددَ َِّْهددُ ويضددًُ  َددُ َل اايَدد و  ل َوْسح َدسحل قَددَُل: تَدزََِددتح َهددذل َل اِددزُّْ ْحدد رددُ جددُُ عددَ ا
ايَ  ََ َددد هَددد و َجُُتدحَهدددُ  ل َّ سََاُتَدددتح وورَُّهدددُ يدوَقدددُلو َ َدددُ: قدوَُدودح بَدهحَهدددُ َحددد َّ َسدددأََِتل اَِّددديبل  §ُ فَدهَدددمح تَدقح

 : َل }فَدََدَزَِتح ي َِّ ََح يدوَقُتلهو اومح  ل اِ  ََ َل اَّذلي َهُاومو اِهََّنو َع  (1){الَ يَدَدح
ََاغلبَددد ع يُدددين  دددََّ  َلَرتح َسهل دددَّ قَددد ُو: يَدددُ ََسوددد حَل ارل إلنَّ وورل َدددُ : قََُِدددتح َوْسح وححل َس ل اِصَّدددحل

هو  -ركَا  هلَّ وورَّكل »َهُ؟ قََُل: وََفَألل َُمحع لل  .(2)«تَد
َْ يددًُ ويضددًُ  َسددًُ ت َا ع فددنن  فوددَن ِ سهددذا رددع اِدد  ساِزهددَ ساُِأاددَ رددَ اْلددالل ساْلدد

َل }سه  رُ تصت عهوَن ااي :  ي َِّ ََح يدوَقُتلهو اومح  ل اِ  ََ َل اَّذلي َهُاومو اِهََّنو َع  . (3){الَ يَدَدح
َهددُع فقددَ  - أ هاي اوب ال باايء  -ُث تُدُل وحددَاك   عددَ حوُلهدُ سع ُهددُ س ه

َسدَن فكَدت وس سدَن سوعه دَن  دَو ف ُع َغودح دَّح َْ َو َسَردُ َِدَنو  د َدودح : تَددَزسََّجينل اِزُّْ َهُ قََُِتح ََسَ عوَحَسةو َعَدح
َُددَنو  سوِ  ََُِددجَن اَِددَ  سوسددُقَّ سوعجددَ ساَددت وتقددل اَِددَ  رددَ وَ  اِددْزس اَّدددل وَقحَط

ددََّ َعهَدده §ََسودد حلو ارل  ددَّ َسهل ََوحسل ددَّ  َعهَدده  ََوحسل ئحددتو يَد حرددًُ َساَِدَّددَ َ َعهَدده  َحَسددٍخ َفجل ادوهووَددَّح فَد
َعُول فَدَقددددَُل:  §فَدَهقلوحدددتو ََسوددد حَل ارل  ََ َُددددَنو تَدَ دددَع فَددد وَدوحتو  «إلمب  إلمب  »َسَر ددددَُحح هَدددينل فَُسح مل ِلَوحح

: َفَمَضه. َََتَنو. قََُِتح ََ َسَغودح َدودح  َسمََاَحتو اِزُّْ

                                 
 .[8: مُحَ ]ايف (1)
َي ) حوحل (2)  (.1773-696/ 2(ع سرعهم )2627-3/164اِبخُ
 .[8]ايفمُحَ :  (3)
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بَددددَحتو اِزُّ  دددُ وَتَدوحدددتو َوخح َح فَدَهمَّ ددد ََّ َعهَدددََّّ رل ددد َْ هودددكل اَِدَّدددَ َ َادددَُن َو دددََ فَدَقدددَُل: َسارل ْلََمح َْدودح
َدُ  َوَُسدَ  اَِ دََسل َفَكَأ َّ ِلٍ  َفَكَ ُحدينل سل َدُ َو خبل د ُح ٍَ َْد د ْود  َْكح َحَسدَل إلَ َّ َو : َحد َّ َو َُدَنو قََُِدتح ْلكل َر َواو ح

.  وَعحَُدَقينل
َْدد ي آخددَ ِآلْددُُ   ر َاعددُة َْددُهتم حدد  ُْددَ سرددع َِس اْلوددُُ ساُِ دد  َِس ت

كَ  ع رول رُ فُل وْْ   رع اََُْن. ¢اِزسَا
قدددَ اُتدددت  دددهلٍم اِقودددَِّيِّ قَدددَُل:  ~ِس َح روعح َسي َعددد ع  ََه ة ِهددد ر ُوددد  عُيفددد  سرُددد  

َُددد ل اْلَددداِّ.  َح روُدح دددَأ وَُع َعددد ُو َتعح وَدددُ َم ع َعمح دددخح ََ ََوَةع  ددد دددََّ ارح َدسحل فَدددنلَما هل َل اِدددزُّْ ْحددد ََِخهحََدددُ َعهَددده وو ِّ ا "
َح ََخَّأَل ََسو حلو ارل فَدقَ  : َق َهدُ" §َُِتح َليُّ (1)فلودح وَعدوِّال   :ع سقَدَُل اَِ اقلد

َو ايف َو ْد ُلوح َادَُن َسد
َهُ. َح َوْلودح ع َع ٍَ َسَوَخَذتح َُ ْلَحتل َو،ل َْكح َُ َح َوْسح يَُ َوَخَذ َمِلَكع َع َح وَعحَ ل اَُِّسل ِلهحَُّهح  رل

ََع هُ سسدخُههُ فحدَِ سال حد ََوًَة قَد ُّ قدُل ا سور ُ جِ  د ََوَيحدتو ارح َدسحل: َردُ  ََ اِدزُّْ ْحد
ُل  َُ إلَس اِكَّدَّح : وَرَُّ َعُللَك و َفَكَُتتح جَتحَمعو اِكََّّح َُ خموحَُهلإع ِو ِو َُ َسجو ح َُ َح َعُللَكَ  َسَوْسح َ َِ رل َوجح

ُو َفَكَُتتح  َُ َََُنع َسوَرَُّ َوْسح َل َُُحَنو َرَ ا ََ َهُ َس ََ ََُمَع علَح ٍَع سقَدَُل  َح َّ إلَما اجح َد دوحئًُ ُِل َْ َو  ََّخل الَ تَد
. وََّ  اَِدَّ حسل ٍَ َسخل ُو ْلَحتو َو،ل َْكح َُ َل: َاَُتتح َوْسح َل وَحَك

َو ايف َو ْ  ُموَمَّ
ددددلَّ َ حهودددد حٍ  َ َددددُ. فهددددَّ ر قَدددد ع ون اِصددددَق   ~سَاُتَددددتح  ُلددددقو او ُح ددددَ  فَدَُد ََ ََتحددددََ و ايفََح

 ساِعخُُ ْطوا ت س يَفع اِبالُ.
هُِهدُ   سدبول ار: فقدَ ْدهَت رَُاد  اِسرد   ردع اَْهدُ سرَ ْجُعُهُ ج 
َْع سدَ اتع ْدي  §هددع ُْدَ سفدُة اَِديب  15اِد اُتت سقُت عُ   €سزسجهُ  ْدأ

                                 
 (.1238رعهم) لحوح (1)
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    َ َيدد  اِبوزتطودد (ع سيُُ هددُ ُْددر ايفددََخي رددَ وهددم ايفُددُ َس  )اإلر ا   ايفعددهمي ساِدد
َات ِهمعدده َيخ اُِددَُ ه ددُ اُتددت َْايدد  وسل ر جدد  اتُصددُ َبع تددُ َة اُِدد ََ جزيدد مي خددُ

َيع   ْالِ اِكُ .  سآمتت ُِقَ  اإلسال  اِع
َدَذتح ~سرَ ْجُعُهُ  ََليدحََ ل فَُختَّ

يف َو عوَحَسَة: َاودوََ اِهُّصو حالو ُْل : رُ قَُِن هكُ  ْ
َهُ. ََوحسل َُهوَنو َُتحَت  : َاَُتتح جَتح َُُالل َل اِ َل ْ ُلوح ََ َس َاً َزَر َحَج ُو خل َُ  َوْسح

َجُحدد  عقههددُ  سرددَ اهرددَ  ايفهمدد    سددسهتُ اِددد ُتُددَُ إس سق دد : حكمُهددُ س
َُ سات ددر اِقدد   عَددَن: يَددُ ْدودديَنَّ  ََ اْلجدد ددُ: فقددَ قُِددت الَْهددُ عبددَ ار عَددَرُ حُلدد سعزَّهتو

اً. سح َ  اَِق ح و َوسل ًُ الَ يَأحخوذح َلَيح ًُ َسروتح َا َلَيح  علشح َا
ددَّ  ََِخهحددتو وَتَددُ َسَوخل َحَسةو:  َل َِوَددٍُل قَدبحددَل َونح  -قَددَُل عودد دد َُكح َُددَل ْل ددََّ  -يدوقح َعهَدده وورََِّددُ َسهل

َُُفلوَددددً ع  َدددد حتل َِ
َُدددد عع قَددددَُل: إلنَّ  ل ايف : َسجل ؟ قََُِددددتح َليدحََكل دددد َو ارل: َاوحددددَإ جتَل َُدددد ع فَدَقددددَُل َعبحدددد َسجل

دَُهلَّ ْح : َسارل َردُ َو ع َسقََُِدتح َكتح ََدحل َُدلح َس دَُهلَّ َرد ح ل فَدالَ تَد ح َُهَّدَك َتكح َِ : َونح وَرود حَت  قََُِدتح
ع إليَّ  بوَكع َسإلرَُّ َونح َتظحَ ََ فَدَُدَقََّ َعوحينل َُعل ََُل َفَأحح َل َ ََفَدوحَك: إلرَُّ َونح تدوقح َ َعَهه َوَح َُ  َح َّ تَأح ل

دَّ وَ  َدُ َعدًَن َوخل ع قَدَُل: َسإل َّ َ حتل
َوَ  ايف ََاهل بَدهوَهُ َا َََ  َعَهه خوطٍَّ  َفاَل تدوَ افلَق فَدَُدقح ُح َُدَل َونح تدو نح يدوقح

زوتدوَهُ َمِلَك.  فَدَوحح
 ََ َهُ   قبددد ل اهردددُن يفدددُ حصددد قدددُل اْدددَ اهادددس: سخ هدددُ ردددع اَْهدددُ يفدددُ اسُكدددُ
يَ رُيع سقها لبَ  ق ي عهه احُمُل اِكَالَ. َُع يَل عهه عقل ابسع ِس  اْلج

َهُ   مِك اِ قت ح ا  رُل  سَ .  سََاَُن عم
َو اْدحََهدُ  دُ دُ قَدَُدَل اَْلجَّ ََِخدَل عهوهدُ َسقَدَُل َ َدُ: يَدُ وورَّدَن سقول: َِمَّ َدسحل  عبدَار ْدَ اِدزُّْ

ددتو َِددَك ْلددأو ٍّ َسَِكلددينِّ وو ُّ  : َِعح َح َحَُجددٍ ؟ قََُِددتح دد َ َسلَّددُول ْلددكل فَدَهددلح َِددكل رل َليح َحرل ودد
ددََ ايف ودح إلنَّ وَرل

 َِّ َح ووَحد َح َحَُجدٍ  َسَِكلد د ََوحسل اِوََّلوَّ لع َسَرُ  ل رل َصحهو حبل َعَهه 
ُحدتو ََسود حَل ارل ايف  §اوَك: ْسَل
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َع »يق ل:  َو « ََ   اقوإ َاذَّابع َسروبلودح ََوَيدحََُ َح  ُحينل ايفخَُُ-. َفَأرَُّ اَِكذَّابو فَدَق سورُ  -تَد
 . (1)ايفبس فأتت

َسدد ل ار  ~ ُددَ ار رددَ ُِددَهم سآماهددمع وقدد ل  §سعددَ هوددع لددحُْ   ِس
 ق   هذا سوسُُ َ ار.

 الخطبة الثينية  
 ْلمَ ر:ا

اااي اوخاااو   
َ
ه
ُّ
 
َ
ََدددَّ ار عدددَ وْسدددُُ َْدددت و، ْكدددَع ْدددَوت حوُهتدددُ ْكدددجُع   أ

سل  سابُت عََرُ اُتت   رك ع سخُمت حوُهتُ   ْجُع  سل  سابُت   رك  
َدسحل  َو اِددزُّْ َ لودهلَا اَْهددُ عبدَار ْدد دديح َا  َسَمِلدَك حل ويضدًُع فقددَ ِخدل اْددَ عمدَ ايفعددجَ اْلدد

َل ا ووَدَ  فقول َِن: إلنَّ وَ  € َهدُ فَدَقدَُل ر اسدًوُ: إلنَّ َهدذل َل َفَمدَُل إلَِودح دجل َعح
وَد ل ايف َُ  ل تَُحل َدُ ْسح

َح  ُودددينل َسقَددد َد : َسَردددُ ََيَح ََ ارل فَدددُتَّقلَّ ار سالددد يع فَدَقَُِدددتح َدددُ اَهَحَساحو علَحددد ٍُ َسإل َّ َِوحَعدددتح ْلَكدددَّح
ُلٍَّّ  َليَُّ إلَس َْ َل زََا َِحىَي ْ ََوحسو  َلَي  ََاللوحَل.ووهح َُُيَُ َْينل إلسح َح َْد  رل

َُ  ~ساُتت   َدُ ََِخهحدتو َعهَده َوْسح َل َو،ل روَهوحَكدَ  قَدَُل:  ْح رعُجَُْ  اَِع ةع فَُ ا
ََ ارل اِهَّهودمَّ الَ َتولُحدينل َحد َّ  : َْدَهَُدينل َونَّ َهدَذا َلدَهَا َعبحد َدسحلع فَدَقَُِدتح َو اِدزُّْ ْح وحَا ا ََ َرُ وولل ُح َْد

ََ َردُ َمَهدَا ووسَته ْلَنل  د ُح َودَنو َْد َلَهُ َستوَك ِّ َُهَدتح ُتوََِّطودَنو ْلوَد َو َفَج د ُح َفأوَحَِّطَنو َسووَا َََِّنوع َفأوتلَوتح ْلدَنل َْد
 ََْصَوَهُ.

                                 
 (.2545-4/1901ولهَن   رعهم ) (1)



398 
 

:ٍَ ُح َو َسدد ْحدد َح  قَددَُل ا دد ددَََة َخهَددتح رل هوددَنو ِلَعددبحَع َعكح ْحَلَهددُ ْلَهوَددٍُلع سََاددَُن قَدُدح ََ ا دد ُح َرُتَددتح َْد
ََِ اهوسحَس َسَََ   َُ ََاتل هو َهُجل

و
ََ َسايف َليح وَهُجل

َ و ايف َع سَاَُتتح َخَُتل ُليح ٍِ َسَسبح  .(1)َااَل
َلرَددُ لددحبَ  تبوددك  َرَددُ رَهددُ    §فددُِههم إت ددُ حو سولددحَُْن   اِددَتوُع فددال ُت

َة   جَُتك جَُت اَُِوم مَ سساَِيَُ سايفعهمي.  ااخ

 
 

  

                                 
َاجع سرصَُِ اوطب : (1)  ر

 (.527/ 3سس وعال  اَِبالُ ِهذهيب )
 (.333/ 1الَْ ا  زي )ل   اِص  ة 

 (.9/ 6وسَ اُُِْ  الَْ اهاس )
 (.346/ 8اِبَاي  ساَِهُي  الَْ اوس )

 (.40لَ  رَ حوُة اِصحُْوُت ِهبُُْ )ال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





399 
 

 
 

 (4مناذج من سري العلماء والصاحلني )
  ¬ ووياإلمام الن

 اْلمَ ر: 
َِت وفكدددددددَُ اإلحبدددددددُِع أ هاااااااي اوب ال بااااااايء    ددددددد ع ستددددددد ا اهمدددددددُ َدددددددُ ت ا م 

َاجم  َاغ ساهِس يددُتع سيئعددت اِقهدد بع فددُش   اُددا تدد ستصددُِرت اهسقددُت ْددي اِ دد
َفُددد ؟!ع إ دددُ ردددَاَس سوي ردددَاَس؟!..  َفُددد  سوي  دددَسهم سار  وعدددال  اإلسدددال ع فدددنن سل

َاً وت ددك تَُمددَّ هردد َيخ عددَ إعطددُُ وعالرهددُ ولددَ  يك وددك سار فخدد َّددُب اُِددُ ٍ  عجددز او
ئددك  هتم س ددُلهم سْس دد همع فددال ورد  غددَس وردد ل اإلسددال  َتُهددك وروددُل وِس وسلدُفهم رددَ اودد
َيخ يُحدددََ ون يكُّدددك اإلتعدددُن   مِدددكع سرَُدددُ اِوددد   عهدددمع ردددَ  َجدددُلع ْدددل إن  اُِدددُ اِ

َيخ ْدددوئًُ ردددَ حودددُهتم ةددد ئدددك اهعدددال  اَِدددبالُ اِدددذيَ سدددطَ  اُِدددُ َاِ ردددَ مهدددا قبدددل وِس
ُلبدددُِة ساِزهدددَ ساِدددَ َََع  َع ُْْلدددَي ل ساِ قدددَن ساُِ عدددسع ساِ َسنع عهدددمع عدددُ حددد ا  مثُتوددد  قددد
ددُمة ساِقهددم اِعددوَُّل؛ فهدد  إرددُ و  َاتوَّدد  اهخَّ ا اِكهمددُت اُِّ  ساَِِّجددُل ساِهُدد ع سهدد  لددُحل

دددَّ    رَدددَن عددد ح سدددَّ ع سقدددُرلعو َْعددد ع فكدددم ردددَ ووِوددد ول ااالو ردددَ ايفعدددهمي تُهَّمددد ا اِعُّ
ُوَهمُُ سايفخُِل يع إت دَن ْدوخو اإلسدال   َوسع   اُُِبَُّع ساهِب ا م رع اِ ع سه   اُِصَ 
َح  توَّ   َل اِزُّهَُِّع ح  إنَّ ل ُوَهمُُ سعُ َو اِ َو اَِدََّ سليُّع زاهل َيُ ِىي َْ ْ اإلرُ و وْ  زا

َةع سرَ  َُطل ستَن اِ الل سل ُوَهمدُُ هذا اإلرُ  سإخالَلَن قَ  هَ رَ خل  -اسدُل ُِة اُفَّد  اِ
ُلمدددال ؛  -فضدددالً عدددَ  هبددد  اُِهدددم  َّ دددُت هدددذا اإلردددُ  اِ َ م ردددَ ر ِ ركدددُ َُّ عهددده تُددد

o  p 
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َسس اُِهموَّ ع ا،مَ "ع س"اُِبوُن"ع س"َيُ  اِصُْليفكُبَن: اد" ََو   اَِ "ع سغسهُ توق
ُوَهمُُ س َهَب  اُِهم ساُُِرَّ    الِّ حيع س  َوهُ ْي اِ ََ ِو وََ  َو َُْ ون تقد ل   ستَو َو إتَن ََِوجح

ارددُ  اَِدَّددَ سليِّ  ٍَ سال رددُُهِّم إال ِس َ رددَ عددُ ََ    عَقددَن رَّدد  ¬حقِّددَن: إتَّددَن رددُ جددُُ ُْدد
ا. ًَ  معبَن اذِكع سال تزاَِّّ عهه ار وح

ددَ   ´هددذاع سقددَ ْددََُ  ار   ََ ؛ هنَّ هددذَ اوددسات اِددد تَََاهددُ اِ احل ِددَن   عمدد
ز  َُّ يَُجل َُهتدُ فكودإ ُْأِو هدُ؟! سقدَ سفَّقدَن ار  -َحدم ار تُدُس إال ردَ  -رل َا  -عدَ ق

َُْدي سدَ ؛ إم إنَّ ردوالَِ ادُن عدُ   -تُُس  ََ َ يَُجدَُسز اوُرعد  ساه   تأِو هُ سعم
َةع  َةع سسفُتدَن اُتدت عدُ  سدُمُل  سسدت سسدبُي ِههجد سُمُل  سإحََ ساالادي ِههجد

كددَ فضدددل ار  َتلوددَن ردددَ يكدددُُ -تُدددُس  -ِس ََ ونح  ..يو ِقُّددا ْدددد: ُمودددَّ اِددَيَ سادددُن يكددد
َيُ.. َس يُزَس التكَُُِن ُُِْهم   .¬يدوَهقَّا َْن. ساَوَُن: وْ  زا

َعُيُددَنع ساددُن وْددَ    ِتوددَُ رعددَُ  اْلددُل  عددُل اإلرددُ  اَِدد سي   اَددإ وْوددَن س
َزقَنع فَكأ اإلرُ  اَِ سي   سرت سخس.  ربََُاًُ َِن   

َويتو ¬قُل اِكوخ يُسي اَِركقَّ  اِكوخ ُمَّ اَِيَ اَِ سيع سه  اَْ : 
َب ردَهم سيبكددَّ  ع ساِصدبوُن يوكَله تدَن عهدده اِهُدا رُهدمع سهد  يهد عكدَ سدَيع َْدَ 
ِاددُنع  َآن   تهددك اْلددُلع ف قددع   قهدديب ُمبُددَنع سجُهددَن وْددَ     َو اِقدد َاههمع سيقدد إلادد

َآن. َاُ عَ اِق  فجُل ال يكُُل ُِْبوع ساِك
َان  ََ ح دظ اِقد َة رَ عمد دَو ُُِْ قدَن عهده ُْدر وهدل اُِهدمع  سيفُ ْهغ اُُِْ ْس

َلَ  ردددع وْودددَن إس ِركدددق ِطهدددا اُِهدددم    َة قَددد َُْدددي ِههجددد س  سدددَ  سدددُمُل  ستعدددع سو
َساحودد ع سهددَّ راللددق  ِهمعددجَ اهردد يع ُث  َسدد  اِ ََ ايفَ َسدد  ِاَ اْلددَي ع سسددك رَ
َجع إس ِركقع سهَُ  واا عهه عهمُلهُ يَهل رَهم.  حا َُْ سَُي رع وْوَن ُث 
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ُ  اَِ سي رهوًبُع قهول اِضحكع عدَمي اِهُداع يقد ل اْلدق سإن ادُن اُن اإلر
ردددًَّاع ال  دددُو   ار ِ رددد  اللدددمع سادددُن اِزهدددَ ساِددد ََ وهدددم رالردددح ْخصدددوَُن؛ حوددد  
َوًسدُ   اِزهدَع قدَسة   اِد ََع عدَمي اَِظدس    وهَع ولحُبو اُا اِدرتاجم وتدَن ادُن 

َسو ساَِهددَّ عددَ ايف ال يأاددل   اِودد    ¬َكددَ؛ ساددُن رَُلددح  اْلكددُ ع ساهرددَ ْددُيفُ
َةع ساُن ال يأخدذ ردَ وحدَ ْدوئًُع سادُن اودسًا  ساِهوه  إال واه  ساحَة َُْ اُِكُُ ااخ

َاُع سيَصحهم يفُ فوَن خس اِبالِ ساُِبُِ. َاُ ساِ ز  رُ يكُتا اهر
ًَعددُ حُفظًددُ رُقًَددُ  سقددُل اِكددوخ ِشددس اِددَيَ ْددَ اِ خددَ اْلَبهددَّ: اددُن إرًُرددُ ُْ

َغُلدا  عه ًرُ ه ع سلَإ اُِصُتوإ ا م ع ساُن ْدَيَ اِد ََ ساِزهدَ تًَُادُ  مودع اِ
َقُدد  سال  َادد  ايف رددَ ايفددأا ل إال رددُ يأتوددَن ْددَن وْددَ  رددَ اُددك ستدديع ساددُن يهددبس اِووددُب اِ

ًَُِع  َ  اِ  ااَن هوُهُ َس يَُُسل رَ ا هُت ِ  .¬يَخل اْلمُ ع ست
  االْددُُُل ْددُُِهمع حدد    اددُن اَِدد سي ال يضددوع سقًُددُ   ِوددل وس  ددَُ إال   

قدَّ عهده اُِحصدول عهده  َاَ وس رطُُِد ع ْس َيق سجموئدَن ادُن يكدُُل   تكد مهَُْن   اِط
هدذا اِ جددَن مد  سددت سددَيع ُث اْدُُل ُُِْصددَوإ سايفَُلددح  ِهمعدهمي سسالهتددم امددُ 
َسددُلهَن إس ايفهددك اِظددُهَع رددع رددُ هدد  عهوددَن رددَ ا،ُهددَة َِ عددَنع ساُِمددل ْددَقُلق  هددَّ 

َيع اْل ددظ؛ ح ددظ عددَة  اِ قددَن سا ََس رددَ خددالو اُِهمددُُع ساددُن سدد الجُهددُِ عهدده اودد
َاهوم إسدددحُ  ْدددَ و دددَ  ٍِ سجودددزةع فَدددُل إعجدددُب سحددداَّ وسدددُُمَ و، إْددد ََ اُدددا   روددد

َفو ع سغسهُ.  ايفَُ،ع فجَُهَن روُوَ اََِس   حهقَُن؟ع ُث َََِّس َْاَ اْلَي  اهْ
َِ تهموذوَ عالُ اَِيَ َْ اُِطدَُ   ََّ عدَ فدرتة  -ه ِعدُن اَِد سي عهد -سقَ ح

ًَحُ  ًَسددددُ عهدددده ايفكددددُيخ ْدددد َو اددددلَّ يدددد   ااددددين عكددددَ ِ اُِحصددددول ساِطهدددداع وتددددَن اددددُن يقدددد
ًَسُ   ا مدع ْدي اِصدحوحيع  َسي   اِ سو ع ساُِوًُ   ايفهذبع ِس ستصحوًحُع ِ
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ًَسدُ   إلدالح  ًَسدُ   اِهمدع الْدَ جدين    اَِحد ع ِس سخُرًعُ   لحوح رعدهمع ِس
َجدُلع ايفَطق   ا ًَسدُ   وْسدُُ اِ ًَسُ   ولد ل اِ قدَنع ِس َوع ِس ًَسُ   اِص ِهُ ع ِس

َح ركدكل  َسس ردَ ْد ًَسُ   ول ل اَِيَع سادُن يكُداو هودَع ردُ يُُهدق  دذَ اِدَ ِس
ب  ُِ . َة َس  سإيضُح عبُ

سْسددع رَددَن خهددق اوددس رددَ اِ قهددُُع سسددَُ عهمددَن   اافددُ ع ساتُ ددع اَِددُس   
َِ ُتَن.سُلَ اِبالِ اإلسالرو  ُْص  ُتو َنع سواب ا عهه ُتصول ر

َفو  عهده لدَُ سدَ َن حد ا  عكدَ سدَيع سهدَّ   ت س اَِ سي ِاَ اْلَي  اهْد
َو عهودَن وال يهددَّ ركدوخُهُ إال عظددوم  وْدهَ ِاَ   ْددالِ اِكدُ  ُِهددم اْلدَي ع سايفُُددُ
سقَُن   اُِهمع سخص ًلُ عهم اْلَي ع سرَ ِقدا ْكدوخ ِاَ اْلدَي ع تدُل   اُِهدم 

ددهُب اِددَيَ وْدد  وجددل اهِ وهددُ قبددل اَِدد سي: تقددَّ اِددَيَ ْددَ اِصددالحع ْس قددُبع سقددَ ِس
 ُْر  ايفقَسَّ.

وي ِاَ اْلددددَي   -"قددددُل ساِددددَي: إتددددَن رددددُ ِخههددددُ  سقددددُل اُِددددَُ اِعددددبكَّ: 
َفو    وعهم سال وح ظ رَ ايفزيع سال وسََ رَ اَِ سي ساَْ اِصالح". -اهْ
َة "سخطدَ   االْدُُُل ُْهد  م اِطداع فُْدرتيت سرَ عجوا سستَن وتَن قُل ر

ًرددُ ال  قوددت ويَُّ اِقددُت ن )الْددَ سددوَُ( سعزرددت عهدده االْددُُُل فوددَنع فددأ هم عهددََّّ قهدديبع ْس
َي: ردَ ويدَ ِخدل عهدََّّ اِدَاخلع فدأ مين  َت   ورد وقََ عهه االُُُْل ْكدَُّع ف كد
َجددت رددَ ْوددد   ع سوخ ار ون اْددُُُ  ُِْطددا سددببَنع فبُددت   اْلددُل اِكُددُب ايفددذاَ 

م اِطا فُسََُُ قهيب سَجع إس حُ ع سعدَت يفدُ اَدت عهودَن وساًل"؛ ال رُ يُُهق ُْه
َجُهددُ إس وتددَن َ يددأِإ اِطدداع وس ُِهَّددَن اسددُُهقت  ُددلَّ اِظهمدد  اِددد ولددُْت قهبددَن ر ِس
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َاسددد  اِطدددا  -عهودددَن رعدددُلهَنع س ددد ز ون يكددد ن اَِددد سي قدددَ تدددأاَ  َغبُدددَن ِ ددد   -   ةقِ 
َا  َُْ اْلالل سا -إرُرَن اِكُفَُّ: "ال وعهم عهًمُ   وتبَل رَ اِطا". -ْل

قودت سدَُي   َة سهد  ِكدَّ عدَ وسالدل  هبدَن ِهُهدم: ْس سرَ وعُجوبَن وت دَن قدُل رد
َ وَدددع جَددديب عهددده اهَ ع يُدددين: ادددُن يَدددُ  سهددد  جدددُِسع ُث ال يهبددد  ون يعدددُوقظ 

َاَ    ها اُِهم.  ِالسُم
: ¬عَ ت ردَن فقدُل اإلردُ  اَِد سي  ¬سحكه اِبََ َْ هُع  وتَن سأَِن  
  اَِ   اسََُت إس اِكُا ْلظ  سوتُبَن"."إما غهبين

ََ يضددع ُْددر اِكُددا عهدده ُْددر ِو سددع    سقددُل اِبددََ: ساَددت إما وتوُددَن وزس
 ركُتًُ وجهس فوَن.

َة اِكُا اِد يطُُِهُ.  فمُ اُن اِزالَ  َ ركُتًُ  هس فوَن رَ او
ُْددَ هددذَ ايفعددسة اْلُفهدد  يرتجددل اِ ددَُسع ف ددَّ سددَ  سددُمُل  سسددت سسددبُي  
َة َ  َة رددَ اهسقددُوع سزاَ رقدد ة ِههجدد ََِّ اِكُددا ايفعددُُُ ع س جددع اإلرددُ  اَِدد سي إس تَددَ 

َ سزاَ ْوددددت  ََ كددددهع سزاَ ولددددحَُْن اهحوددددُُ سسِ عهددددمع سزاَ ساِدددد ْددددو خَنع فددددَعُ  ددددم ْس
َجدا؛  َيَ ردَ  َاْدع ساُِكد ؛ فمدَ   دُع سردُت   اِ ايفقَس ساوهولع ُث عدُِ إس تدَ 

 همي خس ا زاُ.َ ً  ساسُ ع سجزاَ عَ اإلسال  سايفع ¬و
َجوم:   سا اِهَََّن }وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ َو قو ا َرُ َعَُه ََ َلَجُلع َل َلَي  رل َح ََ اِحمو رِّ

َلياًل  ِو ا تَدبح ََّ َو َسَرُ َْ َدحهوم رََّ يَََُظل َدحهوم رََّ َقَضهَٰ َمحَبَنو َسرل  .(1){َعَهوحَنل َفمل

                                 
 [.23]اهحزاب:  (1)
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 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار.
 الخطبة الثينية  

 ر:اْلمَ 
َةع سقدََ ت عدك أ هي اوب ال بايء    الُ اهفذامع سسسهم اُِط َو قََ ه ُُِ

دَََة }يك وك ون تُأرل ق ََِن تُُس:  خل َِحدَذَو ااح ا َسقَُللًمُ  ًَ َُ اِهَّوحلل َسُجل َح هوَ  قَُتلتع آتَُ وَرَّ
دد َن َساَّدد ُحَهمو ََ يَد ددَُ لي اَّددذلي َددَ  ََِّددَنل قوددلح َهددلح َيعح دد  ََ ح َو ووسِودد  َسيَدَحجو َددُ يَدَُددذَاَّ دد َن إل َّ ُحَهمو ََ اَل يَد ذلي

َِحَبُبل   .(1){اهح
دي اُِدَُ سا ُهدلع سون هدذا ردَ   ع ْس هذَ رقُْه  ْي اُُِرل ْطُع  اِه َن سغَس

ََ   اُِق ل تبُيَوهُع سعوهلَم عهمًُ يقوَُ ت ُسهتُع فهوس ايفَُ  عدَ  ُعد   اهرَ  اِد تق
تدددت وي: رطودددع ِه دددَن ْأفضدددل اُِبدددُِات سهدددَّ اِصدددالةع َْدددَنع ايفُبدددع  ددد اَع امدددَ هددد  قُ

َة اُِمدل سوفضددهَنع ُث سلدد َن ْددُو و  سوفضدل اهسقددُت سهدد  وسقدُت اِهوددلع ف لدد َن ْكودد
َةع عهدده رددُ سددهإ رددَ اِددذت بع سون  َجددُُع سماددَ ون رُُهددق اودد و عددذاب ااخدد ساِ

َ   اِه َنع ف ل َن ُُِْمل اِظُهَ ساِبُ َ. َجُُع   رُُهق اِ
ُحَهمو نَ قولح َهلح َيعحَُ } ََ يَد يََن ا زالدَّع  { لي اَّذلي َعَّ ِس َ م سيُهم ن ِيََن اِك

َاَ ساْلكم  ُحَهمو نَ }سرُ َِن   مِك رَ اهس ََ اَل يَد ْوئُ رَ مِك؟ ال يعُ ي  {َساَّذلي
الُع امُ ال يعُ ي اِهول ساَِهدَُع ساِضدوُُ ساِظدال ع سايفدُُ ساَِدَُع  الُ سال ه َدُ }ه إل َّ

َو  َسا إما م  {يَدَُدددذَاَّ َِحبَدددُبل }اددد وي: وهدددل اُِقددد ل اِزاوددد  اِذاوددد ع فهدددم اِدددذيَ  {ووسِوددد  اهح

                                 
 [.9اِزرَ: ] (1)
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َسن اُِهم عهه ا هلع س ُعد  اِه دَن عهده خمُِ ُدَنع هن  َا َسن اهعهه عهه اهِرع فو َا ي
َْددَهم ِهَظددَ   اُِ اقدداع خبددالو رددَ ال ِددا ِددَن سال عقددلع فنتددَن يُخددذ   ددم عقدد الً ت

 .(2) (1)إ َن ه اَ

                                 
 (.027ت عس اِعَُي )ال (1)
َاجع اوطب : (2)  ر

 -631زهُِ سزاهَ اُِهمُُ ْوخ اإلسال  اَِ سي )خمُصَ رَ رقُل: اُبَن ُممِ  ِاِس ِس قَّ خطُ،ع َُُِ اِ
  /http://www.alukah.net/culture/0/22435َاْطَن:  هد(606

َه  اإلرُ  اَِ سي ِهعو  َّ   َُ اِعَّ لي   ت  (.26ع 25ال)ايفَه
فكَُع ساإلرُ  اَِ سيع ْوخ اإلسال  سايفعهمي سعمَة ِ: ْوت اه 3/4104سس وعال  اَِبالُ ِهذهيب  

َِّاي: سهعه  وعال  ايفعهمي عبَ اُِين اَِقَ )ال.  (22اِ قهُُ سا 
َ: ت ركهَ  َْ حعَ آل سهمُن ال  َه  اإلرُ  ُموَّ اَِيَ ال َْ اُِطَُّ  .44ُت   اِطُِبي   ت
سرقُل: اإلرُ  اَِ سي.. حوُة رع اُِهم  ِ: ْوت اهفكَُع 3/4104يَظَ: سس وعال  اَِبالُ ِهذهيب  

َجُو   ر قَُن َاغا اِع ِ 
َة اْل ُص ِهذهيب )   (.4/106تذا
َة اْل ُص ِهذهيب )   (.4/106تذا

 (.3/4104سس وعال  اَِبالُ ِهذهيب )
َجُو    َاغا اِع َيخ ايفَاَسع ُِبَ اِقَُِ اَُِومَّع سرقُل: اإلرُ  اَِ سي حوُة رع اُِهم ِ  اَِاَس   تُ

 ر قَُن
َة )0 – 6فُح ايفُو  َْح وِ و  اْلَي  ِهعخُسي: )ال  (ع س رقُل: اإلرُ  اَِ سي 4/106(ع ساُِذا

َجُو   ر قَُن. َاغا اِع  حوُة رع اُِهم ِ
 (.11/20عه  ا م   ِهمقَ  ) 
َة اْل ُص ِهذهيب )  َجُو   ر قَُن.4/106تذا َاغا اِع  (ع سرقُل: اإلرُ  اَِ سي حوُة رع اُِهم ِ

http://www.alukah.net/culture/0/22435/
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َة فُعإ عَُ ساغ َ َُِ.اِههم اعرتفَُ ْذت    َُْ ستقصستُع سوتت وهل اُِ   سايفُ 
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 (3) والصاحلني مناذج من سري العلماء
 ¬إلمام البخاري ا

َح  دد ددََُع َسرل ددَوسَل وَتدح وعل ْو َح  دد ِهَّددَنل رل ُودد مو ُْل َوَوع َستَد ُح ل ددَُد ُلوَوَنو َسَتعح ددَُ َو َسَتعح َو َو ِلهَّددَنلع َمحَمدد دد مح اْلَح
َو َونح اَل َسوَِّئُتل وَعحَمُِل  دَه ْح ِلَي ََِنوع َسَو َح يوضحهللح َفاَل َهُ لَّ ََِنوع َسَر َل اِهََّنو َفاَل روضل َل َح يَدهح ََُع َر

َو َسََسو ََِنوع  َو ا َعبح ًَ َو َونَّ ُموَمَّ َه ْح َليَك ََِنوع َسَو َْ َو اَل  ََ ََ آَرَود ا }إلََِن إلالَّ اِهََّنو َسحح يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي
هلمو نَ اتدَّقو ا اِهَََّن َحقَّ  ََّ إلالَّ َسوَتدحُومح روعح  .(1){تدوَقُتلَنل َساَل ََتو تو

َهُ َزسحَجَهُ } َدح ٍة َسَخَهَق رل ََ َح تَد حٍس َساحل سو اتدَّقو ا َََّكومو اَّذلي َخَهَقكومح رل يَُ وَيدَُّهُ اََُِّ
َُِو نَ  ًُ َساتدَّقودد ا اِهَّددََن اَّددذلي َتَعددُ َلَجددُاًل َاولددسًا َستلَعددُ هوَمددُ  َدح ََحَحددَُ  إلنَّ اِهَّددََن َاددَُن  َسَْدد َّ رل ْلددَنل َساهح

 .(2){َعَهوحكومح ََقلوًبُ
ا } ًَ َلي ََ آَرَو ا اتدَّقو ا اِهََّنَ َسقو ِو ا قَد حاًل َس هلحح َِكومح َوعحَمَُِكومح  (69)يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي يوصح

َح فََُز فدَ  َح يوطلعل اِهَََّن َسََسو ََِنو فَدَق َح َِكومح موتو َْكومح َسَر ُح ل  .(3){ حًزا َعظلوًمَُسيَد
َو: ُح  وَرَُّ َْد

                                 
َان:  (1)  [.172]آل عم
 [.1اَِعُُ: ] (2)
 .[07ع 69]اهحزاب:  (3)

o  p 
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 ٍَ دد يو ُموَمَّ َح يل َهدد َح َدد ددََ ا ح َلي ل َادداَل و اِهَّددَنلع َسَخودح َدد َ  اْلح ََ دد ورودد َل  §فَددنلنَّ َولح ددََّ اهح َّْ َس
َل. ََاَلٍَِ   ل اَُِّ ََاَلَِ عع سَاولَّ  َعٍ   َح َع عع سَاولَّ ْل َح اٍَ  ْل ََ اَُتدوَهُع سَاولَّ ُموح ََ  ُموح

اااي او 
َ
ه
ُّ
 
َ
ال يدددزال اْلدددَي  عدددَ سدددس اُِهمدددُُ اُِطِّوددداع ردددَ ولدددهَنل ي ددد ح  خاااو   أ

َع تطُّل عهده سدستَن  َاحًُع ْل سابُتًُ حقًُّع سرَُُ اِو   عُ ْذاَع يض َّ عهه ايفعهم اتك
 َ ََ َيُ ع إتددددَن سحددد جُرُددد ع ختددددَََّ رَهدددُ: ورودددُلو اإلرددددُ  رعدددهمع ساإلرددددُ ل  ¬إ الِددد  سددد

َعدد ع ساْددَ خزَيدد ع سخهددقع  اِرترددذيع ساإلرددُ ل اَِعددُلَّع ساإلرددُ ل و،  حددُمتع ساإلرددُ ل و، ز
 اوس.

ََس اوطوددا اِبُددَاِي عددَ ُممددَ ْددَ ي سددإ  :¬قددُل اإلرددُ و اْددَ اوددس  س
َيع وتَن قُل:  َليع وحَ وا  تالروذ اِبخُ ََْح َي رُدَّ مد ع »اِ ل ْسع اِصحوح ردَ اِبخدُ

تقُتدَن حد  وقبدل ع َس يكَ يكُهَ ْي اَُِس ْعُ  ح ظَن ستوبَُُّن سإ(1)«رَ سبُي وًِ ُ
َساي  عََن ساِعمَُ رََن َن  هبًُ ِه  . الب اْلَي  يعُ ن إِوَن سيُحه ق ن حِ 

َي: ددَسن خه ددَن   » قددُل ُممددَ ْددَ و، حددُمت سَ ا  اِبخددُ ُح َفدد  يَد اددُن وهددل ايفُ
َيدق فوجُمدع  ع ها اْلَي  سه  ُْب ح  يُهبَ  عهه ت عدَن س هعدَ    ُْدر اِط

َهم  َ يكُا عََن ساُن  .(2)«ًُُْْ َ  ََ سجهَن عهوَن وِ و واو
َددددَن ا ُ ددددَّ   ِلْز َح َاهوم ْددددَ ايفُددددسة ْددددَ َْد إتددددَن اإلرددددُ  ُممددددَ ْددددَ إْسُعوددددل ْددددَ إْدددد

َيع اِددذي  َيع لددُحا اُددُب ا ددُرع اِصددحوحع ايفكددهَ  ُْسددم لددحوح اِبخددُ اِبخددُ

                                 
 (.11/25)اِبَاي  ساَِهُي  اَْ اوس  (1)
 (.2/210) بقُت اِكُفُو  اِكَ  اِعبكَّ  (2)
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مي ستهقُددَن اهردد   َآن اِكدد ُو وهددل اِعددَ  سا مُعدد  وتددَن ولددح اِكُددا ُْددَ اِقدد وهددع عهمددُ
 .(1)ُِْقب ل

ددُت    : »¬ضدده   هُددَن ستصددَو َن سددُ  عكددَ عُرددًُ. قددُل سقددَ ور رددُ َس
  .(2)«اُُ، اِصحوح حَيوًُ إال اغُعهت قبل مِك سلهوت َاُُي

َليُّ  ََ اِحبوَخُ ُلَي  ¬سوِل د َحَْدٍع َستلعح د َّاٍل َسدَََ  َو َْ َح  د ِلدَ  َعَكدََ رل َُ ل اِوَُّ َه ل ا حومو  ل َِودح
ُل  ددَ  َلدد ْودد َو َسهو ُلَددٍ ع َسَرددَُت َو ددَ  َسرل َلي ل َسهو َدد ددَظ اْلح ََمددَنو اِهَّددَنو حل ح َل وورِّددَنلع َفَأ ح دد جح سعع فَدَََكددأَ  ل حل

َِحَ ددظو  ددَََة َسددًََ  َحدد َّ قلوددَل: إلتَّددَنو َاددَُن  ددتَّ َعكح َو سل ْحدد ددَ  ا ددهو َََة َسهو ُوددَا اِحَمكح ََوَ اِحكو لددُسع َسقَددد
ًِا َح َليٍ  َسددد ُلَي وَِحدددَإ َحددد ٌّ َسدددبح دددَ  َلددديبل ددد عَسهو دددَ  َسَحددداَّ َسَعمو َكَّ دددَََة َسدددًََ ع َفأَقَدددَُ  ةل َوَو مَثَدددُول َعكح

انل اَّددددل  ََ َلي ل  ل اِحبدوهحددد َدد ََ َمِلدددَك إلَس َسددُللَل َرَكدددُيلخل اْلح دد ُح َحَُتَدددَل َْد َليَ ع ُثوَّ ا َدد َدددُ اْلح َيطحهودداو  ل
وحٍخع َسَََسَ َعَح  َْ َح وَِحإل  وَدََ رل َح َواح َهُع سََاََُا َع َه و إلَِودح َكَََنو اَِِّحح  َنو َخاَلللقو َسووَرمع.وَرح

َي  ََِخدددَل اإلردددُ  اِبخدددُ َح  دددعو  ¬َسقَددد َهدددُ َ حَُمل َدح دددلٍّ رل َِ مَثَدددُن َردددََّاٍتع َس ل او ا ََ ُحددد َْد
َل َحَحَبٍل. ََ ْح َرُ ل َو حَ إلحل  ُْل

ُودداو  ع َسَيكح ََ ََا دد ددَنل فَدوودد َلي اِعِّ َح تَد حرل دد ةل رل ََ دد هَدد ل اِحَ احل ددَُدوحقلظو  ل اِهَّودح َليُّ َيعح  َاددَُن اِحبوَخددُ
َحدد ِو َمِلددَك رل ََّ َُدد ددَََ َحدد َّ َاددَُن يَدَُد ََاَجَنوع ُثوَّ يَدقودد  و َرددًََّة ووخح دد َلَل ُثوَّ يوطح لدددو سل َددُ ل َة ََتوددَُّ خبل ََ َنو اِحَ ُللدد

ََ َرًََّة. َلي َح علكح َليًبُ رل  َق

                                 
 (.1/14)َْح لحوح رعهم ِهَ سي  (1)
 (.1/253) بقُت اْل ُص ِهعو  َّ  (2)
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َهلوددددددددَلع  وَم اوح ََاهل َََوتح وورُّددددددددَنو إلْدحدددددددد ُلسعع فَددددددددد ددددددددَ  َلدددددددد َوَو َسهو ددددددددوَا ََْصدددددددد َح َاددددددددَُن وولل َسقَدددددددد
ع َوسح ع فدَ ۴ ِوَعُللدددكل دددََةل  َل ل ََْصدددَََو ْلَكودح َِّ اِهَّدددَنو َعهَددده َسَِددد َح ََ َلع قَددد َقدددَُل: يَدددُ َهدددذل

سع. عقََُل: ْوَكُللكل  َبَح َسهوَ  َْصل  َفَألح
َليُّ: دُلَدَدح  َسقََُل اِحبوَخُ َح رل د َح َاَُبحدتو  ل روَصدَدََّ ُ ل َمحدً ا رل َلَحَ  فَدنلَما وَتَدُ قَد َحتو اِحَبُ َفكَّ

َِحَ ظوَهُ اوهََّهُ.وَِحإل  ًةع سََاَُن  ََ ََ َليٍ  روعح  َح
َدُع فَدََاَّبود ا َِدَنو  َلي ل  ل َد ُل اْلح َح عوَهَمدُ د ُلَدٍ  رل ُومل َحَْد ََُمَع ْلدَنل َو ََ فَدُجح سََِخَل َرًََّة إلَس َْسََحقَدَح

ع َسَخَهطودد ا اََِِّجددُ ََا ل ُلدد ِل اِح ددََُ ددُ ل  ل إلسح َِ اِكَّ ددََُ َخهودد ا إلسح ِح ََ َسَو َُهودد ا َوَسددُتلو َلع َسَج ََسددُتلو َل  ل اهح
َليٍ  إلَس  َِّ اوددلَّ َحدد َليِّع فَدددََ َلَهُع ُثوَّ قَدََهسَهددُ َعهَدده اِحبوَخددُ ِليدد ل َعهَدده َغددسحل َوَسددُتلو ََحُ روُودد َن اهح

َُهَّقود ا َعَهوحدَنل ْلَعدقحطٍَ   ََ اوهََّهدُع َسَردُ تَد ََسُتلو ِليَ  َساهح ََحُ َلع َسقَد ََّ  تلهحَك اهح ِل ََُ ٍِ َساَل إلسح دََُ  ل إلسح
 ٍ َِ. ع ل َر ح ا ََ ُح لل َْد ٍِ  ل وَهح َِّ َل ل ُموَ  سََاَذِلَك َلَََع ةلُل

َح َتظحدددٍََة  دد َ ظو َرددُ فلودددَنل رل ًة فَددددَوحح ََ دد َح مََاددَوسا وَتَّدددَنو َاددَُن يَدَحظودددَو  ل اِحكلَُددُبل َردددًََّة َساحل َسقَدد
ُحًَن َاول  َبَُو َعَحَنو  ل َهَذا اِحَم َخح ٍةع َساهح ََ  سَةع.َساحل

: َرددددُ  َو َدددد َرددددُ و َو ح ََاتلددددَنل: فَدَقددددَُل اإلحل َنل َسوَقدح ددددوو خل ْو َح  دددد ُو َزَرُتلددددَنل رل َح وَادحددددًَن َعَهوحددددَنل عوَهَمددددُ َسقَدددد
ودحَهَنو. ََاَسُنو رل َََجتح خو  َوخح

َليينلِّ: َو اِحَم َنل. َسقََُل َعهلَُّّ ْح وحَل تَد حعل َليُّ رل  ََح يَدََ اِحبوَخُ
َل  دد َو اَِّضح ْحدد دد ِو  ُلَُّّ  َسقَددَُل َُمحمو ددُفل ٍل اِكَّ ْودد  َسددهح ددَُ  َساْلحلَجددَُز َو ددَََة َساِكَّ ََِخهحددتو اِحَبصح  :

َليِّ َفضَّددهو َو َعهَدده  َُعلوددَل اِحبوَخددُ َل إلْسح ْحدد َل  دد ددَو ُموَمَّ ََُهددُ اوهََّمددُ َجددَََ ملاح ََوَيحددتو عوَهَمُ َساِحكو فَددَ ع َس
. هلمح  وَتدح وعل
 :ٍِ َو َ َُّ َُوحمو ْح ورَّ ل.هوَ  َفقلوَنو َهذل  َسقََُل تدو  َل اهح

:ٍَ ُلو َو َس . َسقََُل قدوَُدوحَب و ْح ََح ل َّ َعَهه اهح َح آيَُتل اِهََّنل ََيحكل  هوَ  آيَ ع رل
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: َوسَن اِحَقصَّددَُو َو َ حدد ْحدد َو  َدد َليِّ  َسقَددَُل َو ح َُ إلَس اِحبوَخددُ َل َجددُ ددُ جَّ ََ اْلَح ْحدد ددهلَم  ََوَيحددتو روعح
َِعحددددينل  ََدوحددددَنلع َسقَددددَُل:  َ َعودح ََ  فَدَقبَّددددَل َْددددديح ع َسَسددددوِّ ََ ددددَُُملي وسح ددددََُُم اهح َهوحددددَك يَددددُ ووسح َلجح َحدددد َّ ووقَدبِّددددَل 

َلي ل  ل علَههلَنل  الَيع َس َبلوَا اْلَح َِّ ع فَدذََاََ َِدَنو  عاِحموَح هلدسل َلي ل َا َّدََُةل اِحَمجح َح َحد ُثوَّ َسأَََِنو َعد
ُلضوَك إلالَّ َحُ هلمع: اَل يدوبح َََغ قََُل روعح ودحهوَك.علهَََُّنوع فَدَهمَُّ فَد تدحَوُ رل َُّ َو َونح َِوحَس  ل اِ َه ْح ع َسَو َع  سل

ددددذليُّ: َحرل َلفَدددد ل  َسقَددددَُل اُِدِّ ُح َليخل َسَر ُلهَددددلل َساَِّددددُ ددددًَن اِح ُح ََاَسددددَُن  ل َر و ََا ل َساَل خبل ُل ََ ْلددددُِح ََح َو
َليِّ  ََ اِحبوَخدددُ ددد َل وَعحهَدددَم رل ََسدددُتلو َل  عاهح ْحددد َل اِهَّدددَنل  ََ َعبحددد ًردددُ علَحددد َّدددُ يَد ح َليِّ: سَاو روَلدددٍسع فَدَقدددَُل ِلهحبوَخدددُ

وَا ََِنو فلوَنل. ُوجل َحرلذليُّ: فَُسح ورَّ ل. قََُل اُِدِّ َل اهح ََ َهذل ََُهَك اِهََّنو َزيح  َج
َددَ : َو خوَزَيح ْحدد َلي ل ََسودد لل اِهَّددَنل  َسقَددَُل ا َدد ُل وَعحهَددَم حبل ددَمُ ِلميل اِعَّ ََوَيحددتو َُتحددَت َو  §َرددُ 

َل  َح ُموَمَّ َ َظ ََِنو رل َليِّ.َسَوحح َُعلوَل اِحبوَخُ َل إلْسح  ْح
َللمَّد و  ل حل حظلدَنل َسإلتدحَقُتلدَنل  :¬قُل اَْ اوس  ََدُ توَعدطَِّو َردُ وَادحدًَن َعَهوحدَنل اهح َسَِد ح َمَهبدح

.ََُ َلَل َِطََُل َعَهودح َل َستَدَبحُّ َل  َسعلهحملَنل َسفلقحهلَنل َسَسََعلَنل َسزوهح
َليُّ  َح َاَُن اِحبوَخُ َل  ل ع  ل َغُيَ ل ¬ َسَق َل َساِزُّهح ُل َساِحَ ََ ُل َساِكََّجَُع ل َساِعََّخُ ََوُ اْلح

ُل  َل اِحبَدَقدُ َِا دََةل  خل ُلع َساََِّغحبَد ل  ل ااح َل اِحَ ََدُ َِا تدحَوُ  َُّ َع  عاِ َحجود  َونح وَِحَقده اِهَّدََن َسَِدوحَس َوَحد قَدَُل: َو
 يوطَُِلبوينل َووِّ اغحَُبحُوَنو.

َح َاددَُن   َُددً ع سََاددَُن َ حددُلمو اِحقوددَحآَن  ل    يوَصددهَِّّ  ل  ¬َسقَد ددَََة ََاح َِ َعكح هَددٍ  اَداَل اوددلِّ َِودح
ًَاع سََادَُن  د دًَّا َسَجهح َحدَنو سل َع يدوَح لدقو رل ةع َسَردُلع َجوِّد ََ د َح َََرَضَُن َخُحَمدً ع سََاُتَدتح َِدَنو جل َهٍ  رل اولِّ َِودح

ددًَّا َسَعاَلتل  َل سل ِهَّوحددلل َساَِدََّهددُ َقَ  ُْل ََ ولددَو اِصَّدد وَدد لع يوكح َِ اََِّرح ََّ عحَ ةلع روَعدد ََّ ددََُجَُب اِدد وَددً ع سََاددَُن روعح
َحَسددَل  َو َعَهوحددَنلع َفَأ ِو ددَمَع َوسحاَل ُحددرو اِعَّدداَل ليل ِلَوأحتلوَددَنو َحدد َّ َيعح َُددَ  إلَِوحددَنل َْد ع َْد َليَإ اِددَدَّ حسل دد َْ

َوسَن َمِلددَك فدَ  َحددُومح توَليدد َكددموع إلنح او َته اْلَح َح َهَا إلَِددوحهلمح إلَِوحددَنل:  ل َْدوحُلددَنل يدودد دد ا إلَ َّع َسَوَ  َونح يَددذح َههومُّ
َح  د هلَِّّ رل َِحىَي اِدذُّهح َل  َل ْح َح ُموَمَّ َو الَُُبع رل َُ َح َمِلَكع فَُتدََّ َق َونح َجُ َرلسل رل فَدَبقلََّ  ل تَد حسل اهح
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َي  َ سََادُ -ْأت َن يق ل: َِ حظَدَنو ْلدُِحقوَحآنل خَمحهود  ع  ¬تَدوحَعُْو ََ ُْهتُ  اِبخُ َح َسقَدَع َْدديح َن َسقَد
َليُّ  ل َمِلدَك الَُدَُب  َليِّ  ل َمِلَك َااَل عع َسَلََّإ اِحبوَخدُ َ اِحبوَخُ هلَِّّ َسَْديح َِحىَي اِذُّهح َل  َل ْح ُموَمَّ

ِل"  ُلبَددُ َُددُلل اِح َح َادد -"َخهحددقل وَفدح َليِّع َسقَدد ََ اِحبوَخددُ دد َل رل ددَمُ َل اِعَّ َلَو اَِّددَُس َعدد دد َِ َونح َيصح ََا َُن فَددَأ
ََِخددَل  ددَنل اِددذََّهَا َساِح لضَّددَ  يَددد حَ   ََوحسل ددَي َََجددَع إلَِددوحهلمح تَدوَدددَوسا َعهَدده  اع َسحل ًَّ دد َُظِّمو تَددَنو جل اَِّددُسو يدو
 ََ َرلدسلع فَدَأَر ََ اهح د بَدهود ا رل ُلَهدُع فَدهَدمح يَدقح َُرل داَلُل ِبل رح هلدَنلع سََادَُن َِدَنو جَمحهلدسو اإلحل ا إلَس وَهح ًَ َدَََُ َعُللد  خبو

 ََ َع  علَحدد ددهح َْ ع فلهَددمح ََيحددرل  ََ َدد َل َو ح ْحدد َل  َهددُ َسََِعددُ َعهَدده َخُِلدد َدح ََ رل ِلع َفَخددََ ََ اِحددبلاَل دد ولددَنل رل َد ح َمِلددَك َْل
ََ  ل  ََ َعَهه وَتَدٍُنع َسزَاَل روهحكودَنو َسسودجل َل َو حَ َل ْح ََِ َعَهه َخُِل ٍَ ْلَأنح يدوََُ َو  َُهل ْح َح َّ وََرََ ا

ََح  َِ َحددد َّ َردددَُتع َس ا ََ ُحددد ٍَ َْد َلي ددد َْ  ٍُ ُوهلدددََّ ْلدددَباَل َو َعهَددده َمِلدددَك إلالَّ اْدح ََ َع َسدددُع فَدََددددزََح  ع يَدبحدددَق َوَحددد
ٍة يدوَقدُلو َ َدُ: َخَحتَدَحدكو  ََ َل إلَس َْدهحد َل َح َْدهَد د َليُّ رل ََ  عاِحبوَخُ ََ فَدََددَزَل علَحد َحد َح َْسََحقَد د ل رل َحَسدَخيح َعهَده فَد

عو  اِهَّددددََن وَ  َح َُددددَل يَدددد َددددُع َسَج َلَب َِددددَنو  ل َُ  ل وَقَددددُ ع َاَمددددُ َجددددُ ََوََ اِح لددددَ َ ددددَي  بلَضددددَنو إلَِوحددددَنل حل نح يَدقح
 : َلي ل ُو تليَ »اْلَح ََ َر ح ًََ  فَدَُدَ فدَََُّ إلَِوحَك َغودح ِحَت ْلَق حٍ  فلُدح ََ  «.َسإلَما َو

َلع سََاُتَددتح َِ  َل اِح لطحدد هَددَ  علودد َل َمِلددَكع َفَكُتَددتح َسفَُتوددَنو َِودح َوددَنو َعهَدده إلاحدد هَددَ  ُثوَّ اتدََّ ددَق َرََ ودح
ددَي  ددتٍّ َسمَخحعل َل َسددَََ  سل دد ََ اِظُّهح دد ُح َل َْد ُلودد ُل َسلوددهََِّّ َعَهوحددَنل يَددد حَ  اِح ُلَكددُ ََ َلدداَلةل اِح ع علَحدد اِعَّددبحتل

ل  ُلَدَُديح َلده  -َسرل ََ  ل َااَلاَ ل وَادحدَ اٍب ْلدوٍر َِدوحَس فلوَهدُ َقملدوألع َساَل علَمَُرد عع َسفحدَق َردُ َوسح سَاو ِّ
 ََ ِوفل َي  َوَو يَد حَ  َرَُت  ْلَنلع َسحل ع سََاَُن عومح ََ اِحملعحكل ََاللَح و َغُِلَوٍ  َو حَواو رل َح قَد حلَل  فََُحتح رل

َُِّي َسََ ً  ¬ ل َسسل  .(1)الَحَُديح

                                 
 َو.ُْص (20/ 11)اتُهه رَ اِبَاي  ساَِهُي  الَْ اوس (1)
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َجوم:  سا اِهَّدََن }وع م ُْر رَ اِكوطُن اِ َو قو ا َردُ َعَُهد ََ َلَجُلع َلد َلَي  رل َح ََ اِحمو رل
َدحهوم َرَ َقَضه َمح  َلياًل َعَهوحَنل َفمل ِو ا تَدبح ََّ َو َسَرُ َْ َدحهوم َرَ يَََُظل  .(1){َبَنو َسرل

 وق ل ق   هذا سوسُُ َ ار...
 الخطبة الثينية  

 اْلمَ ر..
ااي اوخااو   

َ
ه
ُّ
 
َ
َل ا هوددلل  أ َل اُُِْدد َات رددَ سددسةل هددذا اُِددُ ددذ تهددك هددَّ قوطودد وع ْس

َلنو سددسَتَن ْ¬ ُحَجدداو رددَ ع ساِددد جتُددلو ايفددَُو َ حجددلو رددَ ت عددَنل حددَي يوقددُ ع سيَد ُقصددسَل
ُلددَ ل  َح وِحَمددعل اِ دد َيبددًُع سرل َل ار تُددُس  ددُع فهددُ مددَ تُددذااَوهُ ُْددَ وِددٍإ سرددُلد عددٍُ  تق ختهودد
َفحددٍع  َح  دد َُْتو دد    تقهددا وحدد ال اَِددُس ساِزرددُنل رل فوهددُ: تهددك اِعددَ  و اِك تودد و ساْلكمدد و اِ

ددٍر سعددز سملع  َ }سَخ ح َُ َْددديح اسل و ََ ع ِكددَ اُُِقبددَ    اَِهُيدد  (2){ اَِّددُسل َستلهحددَك اهيَّددُ و تودد
 ِهمُقي.

: اِصد و عهده اِطهداع سردع و دم ¬ساذَِك رَ ايفد اعظل اَُِ قد ل ردَ سدستَن 
ددظإ  † َستدد ل ْس يقطُدد ن اِ وددَُ  سايفعددُفُتل اِط يهددَ  ركددوًُ عهدده اهقددَا ل رددع قهدد ل ايف

ع سهَددُ  إال  و ددم يُهددذمسَن   اُِحصددولل ساُِحه ددقل عهدده اُِهمددُُ عاُِددوشل  سايفزا دد ل ََُُِّْاددال

                                 
 [.23اهحزاب: ] (1)
َان: ] (2)  [.147آل عم
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ََ ر تُدُس سدبولع ردَ سدبلل اَِجدُة سقدَت اِ د ع  َِسع عظومع جَاً: ون  اُِبَُِة ساالتقطُ
َة إ   »: §قُل  َل اهج  .(1)َساَ رعهم «اُِبُِةو   ا َح

َز اُِدد  سايفد اعظ: ْقددُُ هددذا اُِهَدم ساعُمددُِ اهردد  ُْدَ ار تُددُس عهدده    سردَ وْدد
ع ساددم رددَ اهجددَ   اُُْدد  خددالل هددذَ َ  عهموددَن ماددَََ ََ اددم خهدد َسن اِط يهدد ع فههددَن ِ اِقدد

 تضُعَإ عَََ ْعبا إخاللَن!
َح تَددددَََ   :¬قدددُل اْدددَ اودددس  دددهلملَيع  ¬َسقَددد ودددعل اِحموعح مل ًُدددُ  َل َو علهحًمدددُ تَُفل ََ ددد ُح َْد

َُتل  ََ اِصَّددُْلل دد َو رل ا ََ دد َددُ َوسح ددَ  َر حلودد لع ةل ََح يَدَدحَقطلددعح َْددلح هو ََُمهوددَنو فلوددَنل  َح قَددَُل  فَد َوَددُةلع َسقَدد  ل اْلح
َح علهحدٍم يدوَحَُدَ دعو ْلدَنل : »§ََسو لو اِهََّنل  د ع رل ٍِ َح َااَل ََِ  اتدحَقَطَع َعَمهوَنو إلالَّ رل َو آ ْح « إلَما َرَُت ا

هلمع  َو روعح َليَ  َََسا  .(3) (2) اْلَح
َ هدددم ساهَُدددُ  دددم   جَُتدددكع ساجُهَدددُ  دددَ سدددَُ عهددده  فدددُِههم اغ دددَ  دددم سا

 .§ َي سسَة وفضل اوهق  جهم رقُ

 
 
 

  

                                 
 (.2948رعهم) حوحل (1)
 .(1631رعهم ) لحوح (2)
َجع اِعُْق. (3)  ايف
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 ثانيًا: املقاالت

 عند اهلل تعاىل
ً
 حىت تكون عبادتك مقبولة

َال قددََيًُ ادددُن ال  هددد  رَدددَن  رددُ اْلكمددد  ردددَ خهدددق اإلتعددُن سا دددُن؟ هدددذا اِعددد
ت ومهددُنو تهددك  َاَ حدد  تكددََّْ ََ ُْسددُم َسدد ع سيُكدد َِسع وس حهقدد  عهددٍمع وس فصددل رَ

ددَن تُددُس: اهجوددُل ْددُ  اب اُِهمددَّ سا ََّ }ُِمهددَّ اِددذي تددألَّ عهوددَن قِ  ددتو ا حلدد َسَرددُ َخَهقح
َوسنل  ُحبو تحَس إلالَّ ِلوَد ع إ ُ اُِبُِةع تُم اُِبُِةع وتت َ ت جَ عهه هذَ اِبعوط  (1){َساإلحل

ََددَُ رددَ اهقدد ال ساهعمددُل  إال ُِبددُِة ار اِددد هددَّ: اسددم جددُرع ِكددل رددُ ِبددَن ار سي
َة   .(2)اِبُ َ  ساِظُه

دددد  عَددددَ ار تُددددُس؟ إم اُِمددددلو غددددس إما ت قددددَََّ هددددذاع فمدددد  تكدددد ن اُِبددددُِة رقبِ 
ع  ًُ َرَحوو ًَا}ايفقب ل رَ ا بُُ ايفَوَ  َو َهَبُ َُهحََُ َح َعَمٍل َفَج هو ا رل ََُ إلَس َرُ َعمل َلرح   .(3){َسَق

ًَاع  ًُ رَودد  َحع ُث يكدد ن عمهوددَن هبددُ إ ددُ آيدد ع خمو دد  حقًّددُ ون يُمددل سَ ُهددَ سيكدد
ددَن تُددُس: وخدد و ر َُ ع }َهددُ قِ  دد ْل َرئلددٍذ َخُ دد َع يَد ح ددَب ع  (2)سوجو هَدد ع تَُلل ددَهه تَددًَُا  (3)َعُرل َتصح

                                 
َيُت:  (1)  .[56]اِذا
ي ع  (2) َيإ ِكوخ اإلسال  اَْ تومو ؛ اتظَ: اُِبِ   .(44ال)اُُِ
َقُن:  (3)  [.23]اِ 

o  p 
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َو ً  َع؛ (1){َحُرل َةعع ْدل عقدُب ْدَي ع فهَّ تَُمدل ْدل تُُدا ستَصداع س  اَِهُيد  خعدُ
َِس لح  اُِبُِة. َت إس ْ  ه ُ افُق

 ُيشرتط كما قرَّر أهل العلم لصحة العبادة شرطان أساسيان: 
 :ألول: اإلخالص هلل تعاىلا

دَوسا }سه  رقُضه ال إَِن إال ارع فوَُمل اُِمل ال يُمهَن إال ر سحََ:  َسَردُ وورل
 ََ ي َِّ َي ََِنو اِ سا اِهَََّن خموحهلصل َو ُحبو  .(2){إلالَّ ِلوَد

َُ اِدَيَ "ولدالن" وال تُبدَ إال ارع سال تُبدََ  :¬قُل ْوخ اإلسدال   سهد
َََ ال تُبددددََ ُِْ ََ؛ امدددُ إال ةدددُ ْددد َُ ََِّددددَنل }: ۲بددد دددد  ِلَقدددُ َح َادددَُن يَدَحجو َفَمدددد

ا ًَ َِةل َََِّنل َوَح ُلَبُ َل ح ْل ًُ َساَل يوكح ُحَملح َعَماًل َلُْلل  .(4()3) "{فَدهحوَد
ََدُ ََسود لو ارل قُل:  ¢ََس وْ  سُوَ   ََ َعَهودح دوَح  §َخََ َو تَدَُدَذاَاَو اِحَمعل َسَمحد

واو  ََّجََُّلع فَدَقَُل: َوالَ ووخح ل ؟ قَدَُل: اِ ََّجَُّلل دوحل اِد ََ اِحَمعل َلي رل َ وو َعَهوحكومح علَح َُ هوَ  َوخح مح ةل
َح »قدوهحََُ: َْدَههع فَدَقَُل:  د َو َلدالََتَنو ِلَمدُ يَددَََ رل ع َونح يَدقو َ  اََِّجولو يوَصدهَِّّ فَدودودَزيِّ َ لَُّّ َح و اوح اِكِّ

َل ََجولٍ    .(5)«َتَظ

                                 
 .[4 - 2]اُُِْو :  (1)
 .[5]اِبوَ :  (2)
 .[117]اِكهإ:  (3)
ع  (4)  .(17/234)جممَ  اِ َُُس
َجَنو(ع 2670-1/579")لحوح ا ُرع"حعََن اهِبُو   ؛ حعَ (5) -2/1476)اَْ رُجَن  خ

4274.)  
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 :§الثاني: املتابعة لرسول اهلل  

َس ل ارع فوقُضسه  ر  ا  ًَ ا ون يك ن اُِمدل ر افًقدُ يفدُ جه ْهُِة ون ُمم
َسددد ل ار  ~  حدددَي  عُلكددد   §جدددُُ   سدددَ  ايفصدددط ه  : §قُِدددت: قدددُل 

« ٌّ دددل عمددداًل ِدددوس عهودددَن ورَوتدددُع فهددد  ََ َِِس عهودددَن غدددس  ع(1)«َردددَ عمل َِ: وي رددد سرُدددًن 
 َرقب ل.

َجدا   سدال ع سهد   هدذا اْلدَي  ولدلع عظدوم ردَ ولد ل اإل" :¬قُل اَْ 
َهدددُع امدددُ ون حدددَي :  رودددزان  (2)«إ دددُ اهعمدددُل َُِْوَّدددُت»ادددُيفوزان ِألعمدددُل    ُه

َاِ ْدَن سجددَن ار تُدُسع فهددوس ُُِرهدَن فوددَن  ِألعمدُل   ُْ َهددُع فكمدُ ون اددلَّ عمدٍل ال يودد
َِسِع عهدده عُرهددَنع  َنع فهدد  َردد َسددِ  ع فكددذِك اددل عمددل ال يكدد ن عهوددَن ورددَو ار س ادد ابع

َنع فهوس رَ اَِيَ   ٍَُّْ سال رَ وحَِ   ا َسِ   .(3)"َِيَ رُ َ يأمن َْن ارو س
َ ُن فوهُ و  ال؟ َعُ  إس ال عبٍُِة تُمههُ هل ُتقَّق هذان اِك  فُتظَو يُ 

َ  ولددََُ   َِ اإلخددالال"ع سقددع ايفُُبددَ ُِْكدد َِ اهسل "ْدد فمدد  رددُ ختهَّددإ اِكدد
َِ اِودُو َِ ايفُُُْد "ع سقَدع  اُن و  واَ  عهه حعا خمُِ َُن! سر  رُ خَتهَّإ اِكد "ْد

َة اُتت و  رو عِّق  عهه حعا خمُِ َُن!  .ايفُُبَ ُِْبَع  روك 

 

                                 
َقم 3/1343)رعهم  لحوح (1) ْ1018). 
َي)رُ ق عهوَن (2)  (.1970(ع سرعهم)1؛ اِبخُ
 (.1/106)جُرع اُِه   ساْلكم  (3)
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 قناديل رمضان

َرضُن..   ُو قَُِيل    َاً ر  َاً اوساً ربَُاًُ.. َ يبق إال ويُ ع ستوَضُ
 هُ  ْوئًُ رَهُ:
َرضدددُن فدددال تدددَس ون تددددَعَ  ون إَدددُُة قَدددَيل:  "إما ِعددد ت ار ون يبهُددددك 

َ  ِك فوَنع فهوس اِكأن   ْه غَنع سإ دُ اِكدأن   ردُما سدُُمل فودَن" اْدَ سدَُي  يبُ
¬. 

َرضُن يق ل: §"اُن اَِيب  إَُُة قََيل:  يبكَ ْ
َع روبَددََُ ع فَدددَََ  اِهَّددَنو : »§قَددَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  دددهح َْ َعهَدددوحكومح  ¸وَتَددُاومح َََرَضددُنو 

َُحو فلوَنل وَْدحَ ابو اِعَّمَ  َوَُرَنوع تدو ح َِةو اِكََّوُ ليلع لل َُلُّ فلوَنل َرََ ع َستدو ومل حل ُحَهقو فلوَنل وَْدحَ ابو ا َح ُلع َستدو ُ
َل َ  َح حو َََهُ فَدَق َلَ  َخودح َح حو ٍَع َر هح َْ َح وَِحإل  َع رل َه ع َخودح َجَن اَِعُلَّ سلححَن « ِلهََّنل فلوَنل َِودح وخ

 . (1)اهِبُو
َِة.. سايفدددددد إَددددددُُة قَددددددَيل: ََ.. ساهمهددددددُن ْددددددُ ُِة  ُغودددددد .. " اِددددددزرَ يُعددددددُ

َسحُتو  ِهُبُِة تُالْه إال رُ ُُْ ار.. اوسع رَدُ ردأل اهسد ا  َدجوجًُ اسدَُُاِاً  ساِ

                                 
َجَن ا55ا ُرع")؛ لححَن اهِبُو   "لحوح لحوح (1) .2176َِعُلَّ)(ع وخ  (ع سغَس

o  p 
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هُوددَ اِعددُوَ.. حعددًَُ! سهددل رددألَت اِددَ َس اْددُوُقًُ ِهعددُعُت  وددُ  اِكددهَع ِس هيددُ  ِس
َرضُتو  امُ  ط  ا ا ِهقُُ حبوبَن..!!"    اِ

َرضُن ام َتًن سيُم إَُُة قََيل:   َااَن..!" آٍَ  ََ إِ  ًن ُمب ن ُتت اِو
َرضدُن سهدم   َحم ار وحبَُُْ هوُدًُ..  دم حدقع عهوَدُ   ون جنُههدم يكدَُا تُ 

َة..!"  هَُ !!.. ِع ة.. لَق .. عم
هدددا ُْْددد  اُِه دددُز عهددده  إَدددُُة قَدددَيل:  َرضدددُن ون تَدقح " جدددَ ب ردددع َْايددد  

ُحهددددددق سسددددددُلل اُِ الددددددل االِكرتستودددددد  ايفضددددددوُ  ِه قددددددت.. س  اعمددددددَ وسقُتددددددك ا ددددددَاَع ستدو
َرضُن ْهَ ساحَ فق ُِْطُعُت.. سوخ تُ ي   اُِوَ َُُِْوج ..! )  ("ستذ اَ ون 

َرضدددددُن يدددددرت  اُِحدددددَي  سيُمدددددَ سقُدددددَن  إَدددددُُة قَدددددَيل:  "ُْدددددر اِعدددددهإ   
َان؟!!  ُِْق
َ  قَ ات ستت سسسُلل ت الل!!   سمَ ِألسإ تُجز عَ ت

ُضددهم اددل يدد ري †ُْددر اِصددُْلي  َرضددُنع ْس ع ْددل  ددُم اددل اددالِ   
َرضددُن ساحددَة   اِهوددل سساحددَة   اَِهددَُع  ¬توقددل عددَ اِكددُفَُّ  سددُ ن خُمدد    

َة اِبوضدُُ  ۹سقول اُن اإلردُ  اْدَ ععدُاَ ِدُسل اِهحدُ  ُِْكدُفَُّ  فدُعُكإ ُْيفَدُ
 فهم يعُطع ون  ُم إال تعًُُ مخعي خُم !!

َيَ رَ ولحُب ا مم ا  َان يعس عهه رَ يعََ  ار عهوَنع رَ ايفُُل ُُِِو  اِق
َاً   ح ا  ست سُعُت   اهسقُت اِ َُه .   ُم حَ

َآن   وقددل رددَ اددالِ )ِوددُل( ايفقصددِ  ْددَن ايفَاسردد   َاُة اِقدد َِس اَِهددَّ عددَ قدد سس
عهددده مِدددكع فأردددُ   اهسقدددُت ساهزردددُن اِ َُددده  فوعدددُحا اإلاودددَُ سهدددذا قددد ل و دددَ 

 سإسحُ ..
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اسددعع ستوددذحاَ روددل هددذَ ال يكهددإ ار ت عددًُ إال سسددُهُع سفضددل ار س  عم رددًُ: 
 ِكحذ ا مم.."

َِ اِظددددَُ َِ عددددَن  " إَددددُُة قَددددَيل: َلددددُك! ويهددددُ ايفددددذتا ايف دددد ساهَددددُ ما   -ف
َان!" -ايفقصَ َاقكع فأتت عهه وْ اب ْهَ اُِ  َت ا وس َلُك اسكا ع اتكع س  ف

 " يعأل عَ اُِبَُ هل ي طَ؟! إَُُة قََيل:  
َ  اِصدالة   سلح َن رهوئ  ُُِْوب  ساَِموم ع ساَِظَ ساِعم  َ ع ساَِ   ست َُ ا 

َرضُن!!!"  َُ  
  إَُُة قََيل: 

َليُحكو فُغَُمهُ  ُوقحََب اول  َخُفلَقٍ  سك نو        إَما َهبَّتح   فَد
َل اإلحعُن فلوَهُ  ُح لح َع َلي اِعُّكو نو َرَ  َيكو نو        َسالَ تَد َح  َفالَ َت
َِ ار ُْبدددددََ خدددددسًاع فَدددددد إَدددددُُة قَدددددَيل:  َا ددددد  ساَِدددددَ ع " إما و ََُح ِدددددَن وْددددد اَب اُِْ 

سا  اُِضددددََُّ  َح  اِهجددددُ  إِوددددَنع ِس دددد ساالتكعددددَُ ساِددددذلع ساالفُلقددددَُع ساالسددددُُُت  ْددددَنع سلل
ََ رَ اْلعَُت." اَْ اِقوم   .¬ساَِعُُ ساُِقَُّب إِوَن ةُ ورك

َ ِو َرُ َيكو نو  §َاَُن ََسو لو اِهََّنل : »إَُُة قََيل   ع سََاَُن َوجح َ َِ اَُِّسل  ل  َوجح
ددَنو اِقودددَحآَنع  َلسو ا ََ َح َََرَضددَُن فَدوو دد هَددٍ  رل ددلِّ َِودح َو  ل او َو جل حليددلوع سََاددَُن يَدهحَقدددُ ددَي يَدهحَقددُ َََرَضددَُن حل

وَحَسَه ل  §فَدَهََسو لو اِهََّنل 
ََ اَِِّيحل ايف َوسحل رل َ ِو ُْل   .(1)رُ ق عهوَن« َوجح

  

                                 
َي)رُ ق عهوَن (1)  (.2378(ع سرعهم)6؛ اِبخُ
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 إَُُة قََيل: 
َرضُن.. " 

َ  ُْْك..   هُ ه   
 بُِة..هتوأ ِهُ 
 جتُسز.. 
 ااظم.. 
 اتس اوالفُت. 
 وحعَ اِظَ.. 
 تذاَ اُِمَ قصس. 
 ال تضوَُن ْرتهُت َِ تَ ُك". 
دددَ ةع » إَدددُُة قَدددَيل:  َِعح هومح  دددَدح ٍَ رل دددلِّ َعبحددد هَدددٍ ع ِلكو ٍ  َسَِودح دددلِّ يَدددد ح َُ  ل او إلنَّ ِلهَّدددَنل عوَُدَقدددُ
ََُجَُْ ع   . (1)َساَ و َ سلححَن اهِبُو « روعح
َبع سلددهه ار اِههددم ْهَُدد  َ  َِددُ فوددَن ساسددُُمهَُ    ُعُددك يددُ  ددُ َرضددُن ْس  ُ

  سسهم عهه تبوَُ ُممَ سعهه آَِن سلحبَن.

 
 

  

                                 
َجَن و َ)و (2169؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")لحوح (1) .0457-12/427خ  (ع سغَس
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ر الشكر اليومي حياتك؟
ّ
 كيف يغي

تلَُددمع تُدد اس عهوَددُ حبمددَ ار.. سقددَ ولددوا وقدد ا ع ْددُو و ساِقهددق ساِقُددُلع تلَُددمع 
ا رَ ال ركُن سإخ انع َُِ ًَ َغ َزا ع تأتوَُ  ال  دَسن ِقمد  اُِدوش إال ُُْدا سعَدُُع  سو

َةُ رُت ا رَ ا َ  ساإلقاللع سإن َ يكَ فُِقُُل ستعه  اِضُّالل.  س
َز   فُْلمددَ ر عهددده تُمددد  اُِ حوددَ ساْلمدددَ ر عهددده تُمدد  اهردددَ ساإلَيدددُن ساِددد

 ساِصح .
َسدددد  عبددددُِة اْلمددددَ س  َي  عددددَ ون :  ُ اوددددساً رددددُ يُحددددَِ عهمددددُُ اَُِمودددد  اِبكدددد

   اْلودددددُة اِو روددددد  ِدددددَن تدددددأاس عجودددددا يبُددددد   مأتوَددددد  سسدددددُُِة سسدددددكوَ  اِكدددددكَ ر
ساْلقوقدد  ون  اِكُددُب ساِعددَ  سددبقُهم   مِددكع ْددل اهرددَ وعددم سوِشددل رددَ  ع(1)ست فوقددًُ 

َح َاَ دَحمتوح إلنَّ َعدَذا،ل }هذاع فُر تُُس يقد ل:  تَّكومح َسَِدئل ََ َكَحمتوح َهَزلي َْ َح   َسإلمح تََأمََّن ََُّكومح َِئل
َع  َلي  .(2){ََِك

                                 
َاَ "ق ة اِككَ" ل عبَ اَِالم اِكحول. (1)  َاجع   مِك: وس
َاهوم:  (2)  .[0]إْ

o  p 
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َيَ  فُِككَ يزيَ اِدَُم.. امدُ ون اِك دَ يدذهبهُع هكدذا اُتدت تصد ال ايف عد
َِ  اَِالِ ... إ ُ عُر .. إن اِزيُِة   ادل ْدَُّ..   اِصدح ...   ايفدُل..  إ ُ ل

َفُ ..   ال َُّْ.    ا َُ..   اَِصَ..   اُِز ساِ
 :¬قُل اَْ اِقوم 

َن سدددبحُتَن اِكدددكَ ُْإلَيدددُ ن سوخددد  وتدددَن ال غدددَ  ِدددَن   عدددذاب خهقدددَن إن "قددد
َسا سآرَ ا َْن فقدُل:  دُالًَا }ْك َْ دَكَحمتوح َسآَرَحدُومح سََادَُن اِهَّدَنو  َْ َُدَذاْلكومح إلنح  َُدلو اِهَّدَنو ْل َردُ يَد ح

 ..(1){َعهلوًمُ
: سعهق سبحُتَن ايفزيَ ُِْكدكَع سايفزيدَ رَدَن ال  ُيد  ِدَن امدُ ¬إس ون قُل  

 "ََ  ال  ُي  ِكك
َع َسإل } َلي َح َاَ َحمتوح إلنَّ َعَذا،ل ََِك تَّكومح َسَِئل ََ َكَحمتوح َهَزلي َْ َح   (3()2){مح تََأمََّن ََُّكومح َِئل

 .¬اتُهه االرَن 
َآن تزيددَ عهدده اومعددي آيدد ع سيك ددَّ ون ار  اوددسةع هددَّ آيددُت اِكددكَ   اِقدد

َيَع فَ ح  َح َ َهحََُ َرَع  موَِّيَّ َ }: éتُُس سلإ اُِظمُُ رَ خهقَن ْأ م رَ اِكُا َر
َْكو ًَا ا  ًَ  .(4){تو ٍح إلتََّنو َاَُن َعبح

                                 
 .[140]اَِعُُ:  (1)
َاهوم:  (2)  .[0]إْ
َيَ )ال (3) َيَ سمخسة اِكُا  .سرُ َُْهُ (98عَة اِصُْ
َاُ:  (4)  .[3]اإلس
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َاهوم  َُقلومٍ }: éسإْ ٍِ روعح ََا َو إلَس لل ا ََ َو َسَه ََُبُ ُوملَنل اجح َتدح ُالًَا هل َْ}(1). 
ددَن:  éسوسلدده ار ر سدده  ددَطَ وحُوَك َعهَدده اَِّددُسل }ْقِ  قَددَُل يَددُ رو َسدده إلوِّ الح

َلَسُاَل ل َسْلَكاَلرلَّ  ََ ْل َلي ََ اِكَُّال َح رل  . (2){َفخوذح َرُ آتَدوحُوَك سَاو
َ ~ادددُن يقددد   ردددَ اِهودددل حددد  تُ طدددَ قدددَرَُ قُِدددت َعُللَكدددَ   §سُممدددَ  َل :

؟ قَددَُل:  ََ َح َمتحبلددَك َسَرددُ تَددَأخَّ دد َ  رل ََّ َح َغَ ددََ اِهَّددَنو َِددَك َرددُ تَدَقدد ددََعو َهددَذا يَددُ ََسودد َل اِهَّددَنلع َسقَدد َتصح
اُّ َونح وَ » َْكو ًَاوََفالَ ووحل ا  ًَ  .(3)«او َن َعبح

 أ هي اوب ال بيء   
بعد احملافظة على الفرائض والواجبات تكون ممارسة الشكر 

 اليومية مبا يلي::
 أواًل: أذكار الصباح واملساء، وأدبار الصلوات، وأذكار النوم:

ِل و  َل َليَدَ  ْلَحدتل اْلَدُ َرَي ساِد رَهدُ اُِعدبوح حبمدَ ارع امدُ جدُُ   حدَي  جوَ يح   ايفد
~ َّ َلَهُع ُثوَّ  §ع َونَّ اَِّيبل دجل َي َلهَّه اِصُّبحَحع َسهلََّ  ل َرعح ًََة حل َلَهُ ْوكح َح علَح ََ رل َخََ

دددََّ َجُِلَعددد عع فَدَقدددَُل:  دددَحهع َسهل َح ََ َونح َو ددد ُح ُودددكل »َََجدددَع َْد ََقدح َدددُلل اَّددددل فَُ َردددُ زلِحدددتل َعهَددده اْلح
َهُ؟ ع قََُل ا« َعَهودح َُمح : تَد ُّ قََُِتح َِ َرََّاٍتع : »§َِّيبل ََْع َاهلَمٍُتع َااَل َح ََ ل َو ُح َح قدوهحتو َْد ََِق

                                 
 .[121]اَِحل:  (1)
َاو:  (2)  .[144]اهع
َي )ُ ق عهوَنر (3)  (.2827(ع سرعهم)4830؛ اِبخُ
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دَنل  دُ تَد حعل ََ َِ َخهحقلدَنل َسَل ََ َلع َعد َل د َمح : سودبحَحَُن ارل َسحبل ََّ هو َُ قدوهحتل روَحذو اِحوَدد ح ل َِدَ َزتَدُدح َِ ح سوزلَتتح ةل
َِ َاهلَمُتلَنل  ا ََ َنل َسرل ْل  . (1)«َسزلتََ  َعَح
ََيدحدددَََة سرَهدددُ ردددُ جدددُ َح َو،ل هو َح قَدددَُل: »قَدددَُل:  §: َونَّ ََسوددد َل اِهَّدددَنل ¢ُ َعددد َرددد

َل  وحددددَل َزَْدددد َوع َسإلنح َاُتَددددتح رل ُلَددددَ  َرددددٍََّةع حوطَّددددتح َخطَُيَددددُ َلع  ل يَددددد حٍ  رل َل دددد َمح ددددبحَحَُن اِهَّددددَنل َسحبل سو
َل   . (2)«اَِبحح

َل َغَّدٍُ   ْحد َل اِهَّدَنل  َح َعبح َسي َع ع قَدَُل: §ََسود َل اِهَّدَنل ع َونَّ ¢سرَهُ اذِك رُ 
َليَك َِددَكع » دد َْ َ ع اَل  ََ دد َحددَك َسحح ُحَمددٍ  َفمل َح تل دد ددَبَح ،ل رل ددمَّ َرددُ َولح ددبلحو اِهَّهو ددَي يوصح َح قَددَُل حل َردد

َح  َّ فَدَق َي َيوحعل وحَل َمِلَك حل َح قََُل رل ََ يَد حرلَنلع َسَر ْوكح  ََِّ َح َو ع فَدَق َو َوع َسََِك اِكُّكح مح فَدَهَك اْلَح
ْو   ََِّ َهُلَنل َو ََ َِودح  . (3)«كح

 ثالثًا: الصدقة اليومية ولو بشكل يسري:
ََيدحددَََة  َساَ وَْدد  هو َّ ¢ساهلددل   مِددك رددُ  َح يَددد حٍ  »قَددَُل:  §ع َونَّ اَِّدديبل دد َرددُ رل

َُ: اِهَّهومَّ َوعح ل روَح لًقُ َخَه ً  ِو َو ع فَدوَدقو لو َوَح ِو فلوَنلع إلالَّ َرَهَكُنل يَدَحزلاَلنل ُلَبُ بلحو اِ ُع َسيَدقو لو يوصح
ًكُ تَدَهً ُ : اِهَّهومَّ َوعح ل  وحعل  .(4)«ااَخَو

 ثالثًا: صالة الضحى:

                                 
 (.2026هم)رع (1)
َي)رُ ق عهوَن (2)   (.2692(ع سرعهم)6475؛ اِبخُ
َجَن وْ  ِاِس )؛   سَََ عبَارإسََُِ َُوإ (3) (ع 5703 َْ عَبع  سه  َُوإع وخ

ُ.9057ساَِعُلَّ)  (ع سغِس
َي)؛ اِرُ ق عهوَن (4)  (.1717(ع سرعهم)1442بخُ
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َح َو،ل َمٍَّ  ِّ ¢َعدد َل اَِّددديبل َح »ع وَتَّدددَنو قَددَُل: §ع َعددد ددد ددداَلَره رل دددلِّ سو دددبلحو َعهَددده او يوصح
َق عع َس  ََ ٍة َلد ََ ود َق عع سَاودلُّ َُتحمل ََ بلوَحٍ  َل َق عع َفكولُّ َتعح ََ َلاومح َل َق عع سَاودلُّ َوَح ََ هلوهَدٍ  َلد اودلُّ تَدهح

َح َمِلددَك  دد َق عع َس وحددزل و رل ََ َل َلدد َحَكدد َل اِحمو ددَّع َعدد َق عع َستَدهح ََ َوسول َلدد ُح ددَع ْلددُِحَم َق عع َسوَرح ََ بلددسٍَة َلدد َتكح
ََ اِضَُّحه ُوهوَمُ رل َحَا ََُُُنل يَد  . (1)رُ ق عهوَن« ََاح

 رابعًا: الشكر عند ممارسة النعم: 
َب س  َح اُهاددل ساِكدد َل وَتَددٍسع َعدد ْحدد َُددُمل  َل رو ْحدد لل  َح َسددهح َُدد اِهددبس سمدد  مِددك.. ف
ََُمدينل : » §َوْلوَنلع قََُل: قََُل ََسو لو اِهََّنل  َو ِلهَّدَنل اَّدذلي َو ح د ًَُُردُ فَدَقدَُل: اَْلمح َح َوَادَل َ  َرد

 َ ََّ ََ ََِنو َرُ تَدَق َح َغسحل َح حٍل رلينِّ َساَل قدو ٍَّةع غو ل َح َمتحبلَنل  َهَذا َسَََزَقَلوَنل رل  «. رل
َح َِبلَس اَد حًُْ فَدَقَُل:  َح »قََُل: َسَر د َو ِلهََّنل اَّدذلي َاَعدُول َهدَذا اِودَّد حَب َسَََزَقَلودَنل رل مح اْلَح

 ََ َح َمتحبلَنل َسَرُ تََأخَّ َ  رل ََّ ََ ََِنو َرُ تَدَق ع َساَل قدو ٍَّة غو ل  .(2)«َغسحل َح حٍل رلينِّ
ِّ  تُمددد  وس حدددَساهُ ادددُن سوردددُ سدددجِ  اِكدددكَ: فوكددد ن عَدددَ جتدددَِ  §اَِّددديبل

ََُُس » ًَا ِلهََّنل تَدَبَََُ  َستَد ْوكح اع  ًَ ََ ْلَنلع َخََّ َسُجل ََُّو َوسح ْوكِّ َع َيعو َو وَرح  . (3)«َاَُن إلَما وَتَُ
 :¬يق ل اإلرُ  اِبه   اْلَبهَّ 

ٍََة َوسح َِ  ِل تلُحَمٍ   َُهل َُّ ََ جَتَ َل علَح ةو اِكُّكح ََ ََُحاُّ َسجح ل "َستوعح ٍََة َعُرََُّديح َمٍ   َُهل فحعل تلقح
 .. َوسٍّ ددٍََة َعهَدده َعدد ٍَ َوسح توصح ٍَ َوسح َرددٍُل َوسح َجددُ ِل َسَِدد َُّ ٍَ َ وصُّددَنو َتصًّددُ َاََُجدد دد َِددَنو َسِلهَّددُسل َوسح  ل وَرح

                                 
 (.027هم)رع لحوح (1)
َساُ)حعَ (2) َجَن اِرترذي)1989؛ حعََن اهِبُو   اإل )3458(ع وخ ُ. 4723(ع سوْ  ِاِس  (ع سغِس
َجَن وْ  ِاِس )(ع 4071رع)؛ حعََن اهِبُو   لحوح ا ُحعَ (3)  ع(1/299(ع ساِرترذي)2004وخ

 (ع سغسهم.1394ساَْ رُجَن)
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َُمو اِهَّددَنل  ل اوددلِّ َسقحددٍت اَل ُتوحَصدده سَ  دد َو فَددَل ُحَمدد ل اِظُّهو ِح  ل اَِدِّ ددَُدََ ََح توكح ُو يدوَهَِّئودد َن َسإلنح  ُوَقدداَل اِح
َُهو تَنو  ل اولِّ َسَُعٍ  " َل ل َساَل يَد ح َُُ َح اِح ِعَّاَلَر ل رل  . ¬اتُهه االرَن  (1)ُْل

 خامسًا: الشكر املطلق يف أي وقت:
إم امدددُ ون  اِكدددكَ يكددد ن عَدددَ تَدددُسل اِدددَُمع فوكددد ن ويضدددًُ   وي حدددُل سوي 

ََ آَرَو ا اوهو }: ۲سقت  َوسا ِلهََّنل يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي كو ْح ََُاومح َسا َح  َوَِّبُتل َرُ َََزقدح  ا رل
َوسنَ  ُحبو َو تَد َحُومح إليَُّ  . (2){إلنح او

 سادسًا: شكر من أسدى لك خدمًة أو معروفًا من الناس:
ٍَ قَددَُل: قَددَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  َل َزيحدد ْحدد َح ووَسددَُرَ   ََس اِرترددذي َعدد َح لوددَلَع إلَِوحددَنل  »: §فقددَ  َردد

َوسوع  ُح ُل  َر َح وَْدحَهَغ  ل اِودَََُّ ًَا فَدَق  . (3)« فَدَقَُل ِلَ ُعلهلَنل: َجَزاَ  اِهََّنو َخودح
 ُّ ددٍسع قَددَُل: قَددَُل اَِّدديبل َل َْكل ْحدد ُحَمددُنل  َل اَِدُّ َحددَ ل:  §سَعدد َل »َعهَدده اِحمل ددكو ََح َيكح َح  َردد

ََح  َل اَِّدَُسع  دكو ََح َيكح َح  َل اِحَكولدَسع َسَرد كو ََح َيكح ُحَمد ل اِهَّدَنل اِحَقهلوَلع  ِو ْلَل َُّ َل اِهَّدََن. اََِّحد دكو َيكح
َحَق و َعَذابع  َمَُع و ََ حَ عع َساِح و ع َسا َح َع ع َستَدَحاوَهُ او ح َع  .(4)«ْوكح

  سابعًا: احملافظة على النعم: 
َاو.. َهُ ََ االس َهُ عَ  ْك َهُ سرَ ا   َُْ  ا 

                                 
 .(457-1/449اكُو اِقََُ)(1)
َة: (2)  .[102]اِبق
)6368؛ لححَن اهِبُو   "لحوح ا ُرع")لحوح (3) َجَن وْ  ِاِس (ع 9930ساَِعُلَّ)(ع 2735(ع وخ

.ُ  سغِس
َجَن و َ)2/202)؛ حعََن اهِبُو   اِعهعه  اِصحوح حعَ (4) .(ع 37/397(ع وخ    سغَس
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َلفو ا إلتََّنو اَل }: ۲ ََْو ا َساَل توعح ْح َلفليَ سَاوهو ا َسا د ِولاُّ اِحموعح ع فدال (1){ 
َروهدُ  َُ سإيدُ  س تأخذ رُ ه  زالَ عَ حُجُدكع سإن فضدل ْدَُّ فأعطدَن ردَ هد  ُمُد
َتكدُب ردُ  َان اَُِم ا فقَ تضوع رَك سقت رُتك ن وَْ حُجً  إِوهُع سرَ وخطَ ا 
َمن ْدزسال اَُِمد ع امدُ  يُضا ار تُُس إم اوإ يَُم عهوك سوتت تُصوَن!! سهذا رد

۲ :{ ََ َح  َس د ا رل ًَ َلزحقدوَهدُ َََغد ًََ  روطحَمئلَّدً  يَأحتلوَهدُ  َحيًَ  َاَُتتح آرل َََب اِهََّنو َرَواًل قَد
ُو نَ  ََد َُ َاُتو ا َيصح َ حول ةل ُومل اِهََّنل َفأََماقَدَهُ اِهََّنو ِلَبَُس ا حو َل َساوح  .(2){اولِّ َرَكٍُن َفَكَ ََتح ْلأَتدح

 :¬ِقوم سوخساً تذاَ ون اِككَ امُ يق ل اَْ ا
َافًدددددُع  ًُ َساعحرتل ِهَِّعدددددُنل اَدََدددددُ دددددُلَكُتًَ ع َسُْل ِحَقهحدددددال خوضوددددد ًعُ َساسح ددددد نو ُْل ََ َيكو دددددكح "َونَّ اِكُّ

ًِا" َلحل  ََُعً  َساتحقلَوُ َ ا  .¬اتُهه االرَن  (3) َسُْل َح
مي سحُفظدت عهوهدُع فعدُجَ  َسُهُ ْككٍل يد رَّ وخدَّ اِكد هذَ اَِقُِ إما رُ

ت َب سفددددزت  ون حوُتدددك اَِتو يدددد  تُدددس  َيًُ مدددد  اهفضدددل ساَددددت ردددَ ار وقدددد اً جدددذ تُددددس 
َاسدد  تددأاس اِكددكَ عهدده اِددَرُغ  َب اوددسة َِ ََدد اتَنع س ِقددَ قددُ  ُْددر اه بددُُ ُْجددُ ْ
ستظدددُ  ايفَُعددد  ساُِمهودددُت اَِقوقددد    اُِقدددل اِبدددُ َع سسجدددَسا ون ِهكدددكَ تدددأاساً ُم دددزاً 

َ اإلْددََا سإجنددُز اهعمددُل ِطُقدد  اِددَرُغ اإل ُْودد ع  ددُ يعددُعَ اإلتعددُن عهدده رزيددَ ردد
َس  اِككَ ساإلحعُس  َيَ س ُ َاسُت ون االرَُُن ِآلخ َاَ ُْر اَِ ا َيَة. امُ ت

َة اَِظُ  ايفَُعَّ ِهجعم!  اَِالم ْ ضل ار تُُس يزيَ رَ قَ

                                 
َاو:  (1)  .[31]اهع
 .[112]اَِحل: (2)
ََ اِعُِكي ْي رَُزل إيُ  تُبَ سإيُ  تعُُي ) (3)  .(230/ 2رَا
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َاَُ   َاسد   Robert Emmonيقد   اِد َتودُ َْ َيدق اِبحد    جُرُد  اُِو   سف
َِي إس اِ  الَ اِصحو  ِهكدكَع سقدَ سجدَ َُْو َْدَن عهده اِطدالب ون اِكدكَ يد جد  جتُ

َاَ اْلُِد  اُُِ  ودد  سإس لدح  ت عددو  سجعدَي  وفضددل. فددُِطالب  اِعدُُِةع سإس اسددُق
َسددد ن اِكدددكَ ادددُت ا واودددَ ت دددُهالً سواوددَ َتُُدددًُ ُْْلودددُة سرَدددُعُهم وفضدددل َدددَ  اِددذيَ َيُ

َا ع سح  إن رعدَُ  اَِد   ِدَيهم وفضدل ِوُلدَنع ع وسدَُ  ار سجُهدك ردَ وس (1)اهر
َا.   ساْلمَ ر وسالً سآخ

 
 

  

                                 
َاَ "ق ة اِككَ" ِد عبَ اَِالم اِكحول رَكَ  ع  اِكبك . (1)  رَ رقُل وس
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 موضة إنكار األحاديث الصحيحة!

َُ رددَ ويددَ يبددَو سال اوددإ يبددَو؟ سهدد     روددل هددذا اِددزرَ اُِجوددا ال يُهددم ايفدد
َيُ   َيددُتع سيُطددُسل ُْالعُدددَاُ عهدده اِكددد يعددمع ُْددر ا ههددد  ايفُُددُيفي يقدددذو ُِْك 

َِ  وحُِي §ا مَي ع سعهه جََُْن    اِصحُح حبج  وسهده ردَ ْودت  ع إي سار ي
 اَُِكب ت زاعمًُ ون  عقهَن َ يقبههُ!!

ٍِ   اِ كددَ.. فُجدددَ ايف ُددد ن  ََ   اُِقُلددَ وس رهددد  سهددذا ولدددلع عَددَ ادددل ربُددد
َب َْصدددد ال اِكُددددُب وس اِعددددَ   عددددَ   َوة ُُِْدددد .. سيضدددد َ س عقهددددَن ِبدددد ةوددددل هددددذا يقدددد

ددد ( ردددَ خدددُ ِق اُِقدددل فودددُ اْلدددُل .. ستعدددَّ هدددذا ايفخهددد   اِضدددُوإ ون  اَِصددد ال )رَِز
 ِلعخإ عق ل ُْر ْين آِ !!

َساَ عبوددَ ار ْددَ  ددح اهروهدد    اُِصددَ  ايفَُددو  عهدده مِددك رددُ  ُددل  رددَ وَس ِس
َس ْدَ عبودَ  يقد ل سمادَ حدَي  اِصدُِ   -إردُ  ايفُُِزد  -رُُم عَ وْودَن وت دَن ْسدع عمد

َُْدي ي ردُ تط د  ُث يكد ن عهقد  رودل  َام  مع خهقدَن   ْطدَ ور دَن و ايفصَس : إن  وح
 .(1)مِك.... إخل اْلَي 

                                 
َي)ُ ق عهوَنر (1)  (.2643(ع سرعهم)3278؛ اِبخُ

o  p 
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د  ْسُُدَن ردَ زيدَ ْدَ  قُل ايفُُدز : ِد  ْسُدت اهعمدش يقد ل هدذا ِكذُْدَن!! ِس
َسد ل ار  د  ْسُدت  سها يفُ لَقَُن!! ِس  ْسُت اَْ رعُِ  يق ل هذا يفُ قبهُدَن!! ِس

دد  ْسُددت ار يقدد ل هددذا ِقهددت: ِددوس عهدده هددذا وخددذت  § َِِتددَن!! ِس يقدد ل هددذا ِ
 ..(1)رووُقَُ!!

َِ عقهَن َِص ال   -ُ  ار َع -فُتظَ   َِ اوإ قَُِ عقهَن إس فكَ اِزتَق  ،
غوبو  رَ اِ حَّ!!؟.. ساتظَ اوإ ِاَ اِزرُن سوابت اِطا رصَا  حَي  اِصدُِ  

َِ خمُِ   اُِقل!!؟ §ايفصَس   ، َ َِ َة عهه رَ اذب اِ حَّ س قوت اْلع  ْس
َتُ فحَ ِ سال حََ ردَ وقد اٍ  ال يدأت ن قود َ و هد  ردَ عهدم سور ُ اهروه    عص

 ايفُُز  و، عبوَ!!
ودد  ار تُددُس سوِ  وُددَن سوْسُلددَن سلدد ُتَنع سوت ددَن   َْْ َرَ فُددالً ْ فوددُ هددذا إن اَددت تدد

َس الً ستبوًُع فُعهم إماً ون  ار تُُس قَ وسجدا عهودك  §قَ ُْ  ُممَ َْ عبَار 
س   اُُْدَن: سحَيودَن سحكمدَن س ُعُدَنع وَ يقدل ار تُدُ §اُِعهوم اُُِ  ِكال  اَِيب 

َُهَّكودمح تدوَحَ ود نَ } ُو ا اِهَََّن َساََِّسو َل َِ َة اَِعدُُ: ع (2){َسَو لو ََ }سقدُل   سد  يَدُ وَيدَُّهدُ اَّدذلي
ُِّسَو إلَس  َو ٍُ فَد ََّْح َحكومح فَنلنح تَدَََُزعحُومح  ل  َل رل َرح ُو ا اََِّسو َل َسووس ل اهح ُو ا اِهََّنَ َسَو لو اِهََّنل  آَرَو ا َو لو

َو تَأحسلياًل سَ  َع َع َسَوحح َل َمِلَك َخودح خل ِهََّنل َساِحوَد ح ل ااح َو َن ُْل َحرل َحُومح تدو سقُل جل  ع(3){اََِّسو لل إلنح او

                                 
ِد ِ. و َ اِص يُن 6/174)وعال  اَِبالُ سس  (1) (ع سرَها اُِهقَّ ساالسَُالل ْي وهل اِعَ  سايفبَُع  

َِ وتَن تَُُ  رع عقهَن!!85)ال َساة ، َساة اْلَي  فكذَْن ساذب اِ َس َْ عبوَ يَُِ هَُ   (. سعم
َان:  (2)  .[132]آل عم
 .[59]اَِعُُ:  (3)
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 : َحَسهحَََُ  َعهَدوحهلمح َح لوظًدُ}اََُه َح تَدَ سَّ َفَمُ َو ََ اِهَََّن َسَر َح َو َُ َح يوطلعل اََِّسو َل فَدَق  ع(1){َر
ُودد ا اِهَّدد}: ۲س َددُ َعَهوحددَنل َرددُ  وِّددَل قوددلح َو لو ُودد ا اََِّسودد َل فَددنلنح تَدَ َّدد حا فَنل َّ ََن َسَو لو

ددد لل إلالَّ اِحدددَباَلغو اِحموبلددديو  سا َسَردددُ َعهَددده اََِّسو َو َُددد ُوددد َو تَدهح  ع(2){َسَعهَدددوحكومح َردددُ  وِّهحدددُومح َسإلنح توطلو
ُو ا اََِّ }: ۲س َُهَّكومح تدوَحَ و نَ َسوَقلومو ا اِصَّاَلَة َسآتو ا اِزََّاَُة َسَو لو ع (3){سو َل َِ

َسدددد ل   ُعدددد  ر سرُممدددد   ددددُع سوتُ ددددت  §فهددددذَ اايددددُت سغسهددددُ جُهددددت  ُعدددد  اِ
َُ سدََُن سهَيددَن  َ دد  ُْتبدد َْددُِ ساِ ع سال يكدد ن مِددك ردع عددَ  اُِمددل  ددُ §ا دََ ساِ

َهُ ساِق ل َُْ  لحُهُ  . (4)سإتكُ
ََِ َس يقبهدَن:  §ح  ِقَ وقعم َْ عَن سبحُتَن ون رَ ْسع اال  اَِيب   ُث 

َوددد َن َحددد َّ }: ۲وتدددَن ِدددوس ردددَ اإلَيدددُن   ْدددَُّع و رل َح فَددداَل َسََِّدددَك اَل يدو
ددددهلمح َحًََجددددُ  لَّددددُ َقَضددددوحَت َسيوَعددددهِّمو ا  َوسا  ل وَتدح وعل دددد ددددََدهومح ُثوَّ اَل  َل ددددَجََ َْدودح َْ دددد َ  فلوَمددددُ  ِوَكِّمو

هلوًمُ  . (5){َتعح
َاه يَن   َس ل ار : "رَ ْه¬قُل اإلرُ  إسحُ  َْ  خ ع يوقَُّ  §َُن عَ 

ََِ ُْددس تقودد  فهدد  اددُفَ"ع سقددُل اِعددو  َّ  َ كددم ار ونَّ ¬ْصددحَُن ُث  : "اعهمدد ا 
َسو   اهل ل حجد    §َرَ وتكَ ا ن حَي  اَِيب  َ َن ايفُ ق الو اُن وس فُالو ْك

                                 
 .[87]اَِعُُ:  (1)
(2)  :  .[54]اََِ 
: ]ا (3)  ََِ56]. 
 (.472/ 2جممَ  فَُُس اَْ ُْز ) (4)
 [.65]اَِعُُ:  (5)
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  َ ََ وس رددَ ْددُُ رددَ فدد َة اإلسددال ع سحكددَ رددع اِوهددِ  ساَِصددُ ََ عددَ ِالدد ا ددَع سخدد
َة "د  .(1)اِك 

َيُ  اإلسالرو   جُُ   "فَُُس اِهجَ  اَِالم ": "اِعَ  هَّ ايفصََ اِوُو ِهك
َآنع ِقددددد ل ار تُدددددُس:  دددددذوسَو َسَردددددُ تَدَهدددددُاومح َعَحدددددَنو }ُْدددددَ اِقددددد ددددد لو َفخو َسَردددددُ آتَدددددُاومو اََِّسو

دددَن تُدددُس: ع (2){فَدددُتدحَُدهو ا ََ اِهَّدددَنَ }سقِ  َح َو َددددُ ددد َل فَدَقددد دددعل اََِّسو َح يوطل  ع سقدددَ وهددددع(3){َردددد
َاًع  ايفعددهم ن عهدده سجدد ب اُِمددل ُِْعددَ ع ورددُ اِددذي يَكددَ اُِمددل ُِْعددَ  فوكدد ن اددُف

َن سإلهَُ ايفعهمي" َسِ   . (4)هتَن ركذب ر ِس
يكدكك َْقدل  -تعدأل ار اُُِفود   -هذا سإن ُْر رَ فو ل ةودل هدذا اِدبالُ 

 اهحُِي  اِصحُح ساوإ سلهت إِوَُ؟
مي فقددَ تك ددل حب ددظ فددأق ل اعهددم ون ار تُددُس امددُ تك ددل حب َان اِكدد  ددظ اِقدد

ََع  د َدَ َ )}: ۲اِعَ  اَِب يد  فكالِدُ ِيدَ ْس َل ا ح ( إلنح 3َسَردُ يَدَحطلدقو َعد
َّع يو َحه َي: "فدأخ  تُدُس ون ادال  تبودَن  ع(5){هوَ  إلالَّ َسحح قُل اإلردُ  اْدَ حدز  اِظدُه

َآنع فصدح ْدذِ  § ك اهَن سحَّع ساِ حَّ ْال خالو ماَع ساِدذاَو ُم د ص ْدَأل اِقد
ع رضم نع َُِ وتَن ال يضوع رََن ْدَُّع إم ردُ ¸اهَُّن ُم  ص حب ظ ار   §ون االَرَن 

                                 
َُ ُِْعَ  )ال/  (1) ُح ا َ    االحُج  (.14ر ُ
 .[0]اْلكَ:  (2)
 .[87]اَِعُُ:  (3)
 (.3/195فَُُس اِهجَ  ) (4)
 .[4ع 3]اَِجم:  (5)
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ح دددظ ار تُدددُس فهددد  ْدددُِوقي ال سدددبول إس ون يضددددوع رَدددَن ْدددَُّع فهددد  رَقددد ل إِوَددددُ  
 .(1)اهَن"

ُوهلَم َونَّ َااَلَ  ََسو لل اِهََّنل ¬قُل اَْ اَِقوِّم  َح  §: "فَد د دَّع رل َل اوهَِّنل َسحح ي َِّ  ل اِ
َح علَح  َع وَتدحَزََِنو اِهََّنوع َسَق َل اِهََّنل فَدهوَ  ملاح َح علَح ٍَّ رل َسوَتدحدَزَل }: ۲َل اِهََّنلع سَاولُّ َسحح

َم َ  ُّ  (2){اِهََّنو َعَهوحَك اِحكلََُُب َساْلحلكح َح قَدَُل اَِّديبل َم و: اِعُّدَّ وع َسقَد : اِحقوَحآنوع َساْلحلكح فَُِحكلَُُبو
ََُنو  إلوِّ ووستلوتو اِحكلَُُبَ : »§ َهَنو َر ودح َ اِحكلَُدَُبع (3)«َسرل َ اِعََُّّ  َاَمُ ووس ل بَدََ وَتََّنو ووس ل ع َفَأخح

ِل إل  ُلبَدُ َُدَنو َعهَده اِح َو إلَِوحَنل َسوَتدحَزَل َعَهوحَنل؛ ِلووقلوَم ْلَنل حوجَّ َظ َرُ َوسحَحُ ََ حل ح ََمل َح  ََُُس َق َس َساِهََّنو تَد
َل" هح ََّ َل اِ   .(4)آخل

ذا فقَ َْو تدَ َة رَدذ عصدَ اَِديب ِس َحهد  ربكد ع §سيَ اهحُِيد  ساُُُْهدُ ة
ميع وردددَ §فبُدددَ ردددُ رَدددع اَِددديب  َان اِكددد اُُْددد  اهحُِيددد  خكدددو  ون تهُدددبس ردددع اِقددد

ُودداو اوددلَّ  َحددتو َواح ٍَسع قَددَُل: او دد َل َعمح ْحدد َل اِهَّددَنل  َح َعبحدد ُْددَسيَهُ يف ددُ وورددَ مِددك اِهددبس فُددَ َعدد
َح ََسو لل اِهََّنل  ُوَنو رل ٍُ َوْسحَ ٍُ  § ََّْح دَّح َْ ُوداو اودلَّ  َو حل حظَنوع فَدََدَهُحينل قدوََيحشع َسقَدُِو ا: وََتكح ووَلي

ُوَنو َسََسودد لو اِهَّددَنل  ددَم ع  §َتعح َل اِحكلَُددُبل َعددكحتو َعدد ددُع َفَأرح ََ ع َساَِِّ ََُضددال ََْكددَع يَدددََُكهَّمو  ل اِح

                                 
 (.95/ 1اإلحكُ    ول ل اهحكُ  ) (1)
 .[113]اَِعُُ:  (2)
)و(ع 3641"لحوح ا ُرع")اهِبُو    ؛ لححَنلحوح (3) َجَن وْ  ِاِس  .(1674خ
َسه  (4)  .301/ 2خمُصَ اِص اعق ايف
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ُلَنل إلَس فلو§َفذََاَحتو َمِلَك ِلََسو لل اِهََّنل  بو َرَأ ْلأولح َّ »َنلع فَدَقَُل: ع َفَأسح ُواح فَدَ اَّذلي تَد حعل ااح
َحَنو إلالَّ َحقٌّ  َو رل َل َرُ َ حَو َل  .(1)«ْلَو

َسد ل ار  َا عَدَرُ خطدا  خطبُدَن ا ُرُد  قدُل وْد  ْدَُ  §س  حجَّ  اِِ 
ُودداح  ل يَددُ ََسودد َل اِهَّددَنلع فَدَقددَُل ََسودد لو اِهَّددَنل  -َجددل رددَ اِددومَ  - َ،ل : »§ااح ُوبودد ا هل ااح

 ٍَُ َهم ساُدبهم إس  ع(2)«َْ سهكذا اُن اُِهمُُ يكُب ن اهحُِيد  ِس ظ  دُ   لدَس
َت حبمَ ارع سقدَ سدخَ ار تُدُس رَدُها   اِكُُْد  ساْل دظ حد  ال ختدُه   ون اتُك

.  اهرَ 
َجددا  ددَّ ل وق ارددًُ روَّددزسا رددُ ¬قددُل اْلددُفظ اْددَ  : "فأقددَُ  اِه ددَنو تُددُس ْل ددظل اِعُّ

ََّ ِخددَل فوهددُ رددَ اِكددذبل سا ع سح ظددَ  وْدد ددبطو ا مِددَك غُيددَ  اِضددب ل ع َس ِدد هم ساُِهدد ل
"  .(3)اْل ظل

فُُِهمدددددُُ ال يكُبددددد ن سال يَقهددددد ن اهحُِيددددد  هكدددددذا جزافدددددًُ وس اعُبُ دددددًُع سال 
ئدددك ايف ُ تددد نع إن  ْلكدددم  َِ وهددد الهم امدددُ يظدددَ وِس دددُ هُ ةجددد ِكمددد ن ْصدددحُهُ َس

َس ًُ َس اْ  ال ت جَ عََ وي رذها وس ره  وس مهد ع سال  لح  اْلَي  عََهم ْ
َاسدُهُع سال تقد   اْلجد  خبد  اوُلد  حد   ِ   ََ ََ  دُ ورضده عمد يُقَهُ إال خبس ْدُ

َاً  َِ ْدَن اقدً    ِيَدَنع ¬امُ يق ل اِكُفَُّ - مع ور  ََّ ع رَهدُ: ون يكد ن ردَ َحد

                                 
َجَن1532؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")لحوح (1) (ع سوْ  ِاِس 6872-11/476و َ ) (ع وخ

(3/318-3646.) 
َي ) حوحل (2)  (.1355-2/988(ع سرعهم )2434-3/125اِبخُ
َجا اْلَ (3)  (.1/675بهَّ )ت عس اَْ 
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َسفًددُ ُِْصددَ    حَيوددَنع عددُقالً يفددُ ِددَِ ْددَنع عُيفددًُ ةددُ ِوددل رُددُو اْلددَي  رددَ  رُ
َسفَن امُ ْسعع ال َِِ َْن عهده ايفُدًنع هتدَن اِه ظع س  َِي اْلَي  حب ون يك ن  َ ي

إما حددَِ عهدده ايفُددًن سهدد  غددس عددَُ ةددُ ِوددل ْددَن رَُددَُ َ يددََ ُِهددَن ِوددل اْلددالل إس 
َ ِ ْدَن  ُو فوَن إحُُِدَن اْلدَي ع حُفظدًُ إما حد َسفَن فهم يبق سجَن  و َا ع سإما وِاَ حب ح

َ  وهل اْل ظ   حَي  سافق رَ ح ظَنع حُفظًُ ِكَُُْن إما حَِ  رَ اَُُْنع إما ْ
َِ عَ  حَيوهمع ََْليًُّ رَ ون يك ن رَِعًُ َِِ عَ رَ ِقَّ رُ َ يعمع رََنع ِس

ع سيك ن هكذا رَ ف قَن  َ حَاَن §رُ َِِ اِوقُت خالفَن عَ اَِيب  §اَِيب 
  .(1)وس إس رَ اتُهه َْن إِوَن ِستَن" §ح  يَُهَّ ُْْلَي  ر ل الً إس اَِيب 

سهكددذا سلددهت إِوَددُ اهحُِيدد  اَِب يدد  روَقَّددًُة ُم   دد  حب ددظ ار  ددُ ُث ِبهددِ  
َةع سردددَ  َسايدددٍُت عدددُْ َ وددد  تقهدددت ْ َجدددُل خمهصدددي لدددُِقي فهدددَّ ِوعدددت حددد اِِ تُ
ُح عَدددَرُ َيددَ ْصدددَم وس  َيَ ِهصددح ئدددك ايفَكدد َقددُت اُِجوبدد  ون جتدددَ ُْضددًُ رددَ وِس ايف ُ

َ َّ   ُْر اِبهَان اوُا عهوَن وت َن رَ عهَ اذا ساذا يقإ رعُهمًُ رصدَقًُ رُهم تُ
دددُإع ور دددُ إما تُهدددق اهردددَ ُْْلدددَي  اَِبددد ي  ركدددَسهًُ ردددَ غدددس وي إابدددُت لدددح  َس

َِ وتَن خُِإ ه اَ سعقهَن!. §اِصحوح رَ ُممَ  ، ََ َيََن وتك  ْس
 فُِههم إتُ تُ م ْك ون ت     ِيََُ.

 
 

 

                                 
َسُِ   (1) َال سج اب ِهكوخ ايفَجَ.301-307)اِ  (ع ساتظَ: ر قع اإلسال  س
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  من تدابري اخلالق
 هلذه العقرب لشأنا(

ّ
 )إن

ُحددتو ي سددإ ْددَ اْلعدددي  :اْددَ ُْا يددَنقددُل  َان ْددَ و ددَ قدددُل: ْسَل سحدددَاَُ ْكدد
َي عهدده  : اَددت رددع مي اَِدد ن ايفصد َب وعظددم رددُ  عغددَيَ ْددُ ديقد لو َت إس عقدد فَظد

َب  َجددت رددَ اُِددَيَ فَابُهددُ اُِقدد ََ قددَ خ يكدد ن عهدده ْدد  اُِددَيَ ساق دد  فددنما ْضدد 
ََ تعبح ح  ع ت.  فجُهت اِض 

َب َهدددُ فدددنما  فقددُل مس اَِددد ن: إن  دددذَ اُِقدد ِكدددأتُ فدددُرر َْدددُ فجُهَددُ تق ددد ا وا
َان ََ سهددَّ  عَجددل تددُلم سددك َتَن إس لددَ سإما حودد  قددَ جددُُت فصددَُت رددَ تُحودد  سدد

َُْهُ فُتقهبت سات عخت. َب رَ اْلو  فض  تطها ومتَن فُسُحكمت اُِق
ََ فَابُهُ فُ ت. َب إس اَُِيَ فجُُت اِض   سَجُت اُِق

َجددل اَِددُلم ف ددُح عوَوددَن  َ  مس اَِدد ن اِ فقددُل: يددُ فدد ! اتظددَ  ددُ جنددُ  ار: فحدد
َاِتك. َب جُُت فقُهت هذَ اْلو  اِد و  هذَ اُِق

 ُث وتكأ مس اَِ ن يق ل:
َسَن  رَ ال سُ  يَب   اِظهم ♦♦♦ يُ غُفال سا هول ِ

 تأتوَن رََن ف الَ اَُِم ♦♦♦اوإ تَُ  اُِو ن عَ رهك 

o  p 
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َفقددددك ةددددَ  فددددَهر اِكددددُب سقددددُل: إ ددددَّ! هددددذا فُهددددك ةددددَ عصددددُ  فكوددددإ 
  (1)يطوُك؟ ُث سس فقهت: إس ويَ؟ قُل: إس اِبُِي  سار ال عَت إس ايفَن وَْا!

َوة ِخهدددت عهددده ِاِس  َسي ونَّ ارددد َْدددك  دددَُ و   ’س فقُِدددت: يدددُ تددديبَّ ارع 
ع ُث قُل  ُ: رُ قصُك؟  َوة! ه  اَُِل اِذي ال  َ  ك يُ ار : ِس عُِل؟! فقُل ِاِس

َرهد ع عَدَي عودُل س  َوة و ادالِ َْدُت وقد   عهدوهم ردَ عمدل يدَيع فهمدُ قُِت: إو ارد
َِت ون ومهدا ِهعد   هْوُدَن سوْهدغ ْدَن  َاُع سو َقد   د اُن اهرس َِْتو غدز    خ
قودتو حزيَد  ال  َقد  ساُِدزحل سمهداع ْس و  ُ ع فنما وتُ ْطدُلَ قدَ اتقدرَّ عهدََّّ سوخدذ او

َوة ردع ِاِس  َ     اِكدال  سإما ’ورهك ْوًئُ وْهغ َْن و  ُ ع فبوَمُ ايف ُِْبدُب يطد
َة رَ اُِجَُ ال ساحَ ْوََ رئ  ِيََُع قُِ ا: يُ  ع فأملن َُِْخ لع سإما ُْك عهه ِاِس
: ردُ  هكدم عهده ِفحدع هدذا ايفدُل؟ قدُِ ا: يدُ تديبَّ  تيب ارع وعطهُ يفعُحقهُع فقدُل ِاِس
َ ع فدددنما ْطدددُلَ قدددَ وِقددده  َفَُ عهددده اُِددد ارع اَدددُ   رَادددا فهُجدددت عهوَدددُ اِدددَِّيحع سوْددد

ََّ عهوَدد َيحع ساتعدد تُ ْددَن عوددا ايفَادداع فهُتددت عهوَددُ اِدد ِح ََ َاُ سفوهددُ غددزلع فعدد َقددً   دد ُ خل
ََّ  ادددل ساحددددَ رَددددُ ةئددد  ِيَددددَُع فهددددذا ايفدددُل ْددددي يددددَيكع  َتُ ر ون يُصدددد اُِوددداع ستددددذ
َبٌّ يَّجددَ ِددك   اِبَدددَِّ  َوةع سقددُل: " ََِتع فُُِ ددت ِاِس إس ايفدد فُصددَ  ْددَن عهدده رددَ و

ُ؟!
ً
  .(2)سوعطُهُ رئ  ِيََُع سقُل  ُ: وت قوهُ عهه علوُِك" ساِبحَع سجتُهوََن  ُيف

                                 
 .(1/135)اُِ اْي الَْ قَار   (1)
ََس رَ غس تصَيق سال تكذياع فُُُِِا و ُ  :اِقص  (2) هَّ حكُي  رَ اْلكُيُت ِوعت حَيوًُع فهَّ ت

َالوهوُت اِد جُز َُِ حكُيُهُ رع عَ  ا ز  ْ َال سج اب(.ر قع  ق عهُ. )رَ اإلس  اإلسال  س
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تودأس  فدال تقهدق سال عرُ ِصل رَ ورَ    هذا اِك ن فهَّ رَ تَاْس اودُِق
َبَّ ُمَد  ُتمدل ْدي  َحدم َْدُ ردَ ورهُتَدُ سآُْلَدُع فد ست ُُلع ست ال عهوَن سدبحُتَن فهد  و

ََ } وُهتدددُ رَحدددًُ عظومددد ع فهددد  سدددبحُتَن ردددَ  ددد ْدَِّو اهرح ََ َعَّع  {يوددد َي ساهردددَ اِكددد اِقدددَ
ع تُِز  تهك اَُِاْس رَ عََ ايفهوك اِقَيَ  َِ ََُْْس ُل إلَس }ا موع ه  ايفُ  دَمُ ََ اِعَّ د رل

َفدددع  {اهَح ل  ددديوع سي َل وع سيوهل ع سيوكددد ع سيودددذللُّ ُلدددزُّ ع سيو قلدددَو ُحدددينل سيدو ح دددقلَّع سيدو َو  دددُ سيوكح ُل ددد فَدووعح
َزا . زل اه َيَع سيَو  وق اًرُع سيضع آخ

َو إلَِوحَنل  ُثوَّ }  َو ُح ََ إِوَن  {يَد َوَو }وي: اهرَ يَزل رَ عَََع سيُ ا ََ قح  ل يَد حٍ  َاَُن رل
َُّسنَ  ُو ََ إِوَنع سيصهَن   ْلظ . ع(1){وَِحَإ َسٍََ   لَُّ تَد  سه  يُ

اِددذي خهددق تهددك ايفخه قددُت اُِظومدد ع اِددذي اسددَُ  عهدده اُِددَل  {َمِلددكَ } 
َِ َُُِْاْسع  َلو اِحَُ }اُِظومع سات  ومو َعُ َُزليزو اََِّحل َِةل اِح فبعُ  عهمَنع سامُل  {وحال َساِكََّهُ

َ ُددددَنع وسجددددَهُع سوسَِ فوهددددُع رددددَ ايفَددددُفع رددددُ وسَِع َس يُعددددَ عهوددددَن  عزتددددَنع سعمدددد   
 .(2)تَْسهُ

ٍَ إلالَّ »: §قدددُل   ََحددد دددَع َسَِدددوحَس َماَ  هل دددَََو اوهَّدددَنو َخودح َل إلنَّ وَرح رل َح ددد َل اِحمو ددد َرح َعَجبًدددُ هل
َل  رل َح دد ددًَا  ِلهحمو ُو َلددبَدََ َفَكددَُن َخودح ددََّا ََ ددًَا َِددَنو َسإلنح َوَلددَُْدُحَنو  ددَكََ َفَكددَُن َخودح َْ ُو  إلنح َوَلددَُْدُحَنو َسددََّا

  .(3)«ََِنو 

                                 
 .[5]اِعجَة:  (1)
 .(1/654)ت عس اِعَُي  (2)
 .(2999-1/2295)رعهم  حوحل (3)
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ددََةً }ستأرددل قدد ل ار تُددُس:  دد نو َعهَددوحهلمح َحعح قددُل اْددَ   ع(1){َفَعددودوَح لقو تَدَهُ ُثوَّ َتكو
خُلدُع فقدَ وخد  تُدُس ون اوس: عهه ال تقَيَع فهَّ عُر ع سإن اُن سبا تزس دُ 

َيدددق اْلدددقع فعدددو ُه ن مِدددكع ُث تدددذها    َُ اِك دددَُ يَ قددد ن ورددد ا م ِوصدددَسا عدددَ اتبددد
دددََةً }ورددد ا مع  ددد نو َعهَدددوحهلمح َحعح َاِسا  {ُثوَّ َتكو وي: تَارددد ع حوددد  َ جتدددَ ْدددوئُع ه دددم و

َسنع ََ اِكدددُف دد  ادد ََ ِس  إ  ددُُ تددَ  ار س هددَ  اهمددُهم عهدده اهمددد  اْلددقع سار رددُم تدد 
فهددذا اوددزي  ددم   اِددَتوُع  عستُلددَ ِيَددَنع سرُهددَ اهمُددَنع سرظهددَ ِيَددَن عهدده اددل ِيددَ

َع سردَ  َوَ ُْوََن سْسع ْأمتَن رُ يعدُ  َة عذاب اََُِع فمَ عُل رَهمع  س م   ااخ
َرَي   .(2)قُل رَهم وس رُتع فنس اوزي اهَْي ساُِذاب اِع

 وَُْ هذا وَيكَ ِك ون ُتزن! 

 
 

  

                                 
 .[36 :اهت ُل] (1)
 .(4/53)ت عس اَْ اوس  (2)
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 حول القرطبي وقرطبة والكتاب

ميع اِههددم  َ  يددُ ادد ددُ ددَ سوعددَ ْس َب يعِّ ددَن تعددُُيع  َحومع ْس َ َ اِدد ْعددم ار اِدد
 لل سسهم عهه تبوَُ ُممَ سآَِن سلحبَن سرَ تبَُن..

:َُ  ْس
َات   ت عددددس آيددددُت اهحكددددُ  ستددددََْ ُْددددر  فهددددذَ سهعدددده  اهمددددُت خمُصدددد

َآنع سايفبي يفُ تضمَ ردَ اِعدَ  سوحكدُ  اايُت رقُبع ع غُِبًُ رَ ا ُرع هحكُ   اِق
َي  َ يب" ِاردددُ  و، عبدددَار ُممدددَ ْدددَ و دددَ اهتصدددُ َقدددُنع ايفكدددهَ  ْدددد "ت عدددس اِقددد اِ 

َ يب.  اِق
ساهحكدددُ  اِ قهوددد  ايفعدددَُبط  ردددع اِه ُدددُت  عوَادددز فوهدددُ عهددده اِ  الدددَ اُِقَيددد 

َي   تعأل ار اإلخالال ساُِ فوق.ع اَُِْ
 رطيب(:أواًل: حول املؤلف )الق

َح  هددد  اإلردددُ  ِشدددس اِدددَيَ وْددد  عبدددَ ار ُممدددَ ْدددَ و دددَ ْدددَ و، ْكدددَ ْدددَ فددد
َ بدد   َ يبع فقوددَن ر عددَ عددَُ ُِْهُدد  سوِددَ   رَيَدد  ق َجددَّ اهتَِعددَّ اِقدد َي اوز اهتصددُ
َي ع ُث إس لدُوَ رصدَ حود  اسدُقَ  َحل َُْ سق  هُ إس اإلسكََ ُْهتَِسع سقَ 

َ يب  ددُ ابددسًا رَقط ¬فوددَنع اددُن اِقدد
ً
َسة عُيف َفًُ عددَ اِددَتوُع فددرت  ادد ًُددُ إس اُِهددم رَصدد

o  p 
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َزهدُ ت عددَس اِكبددس ا ددُرع  ع وْ عهمود  تقددََ ْوالادد  عكدَ اًُُْددُ رددُ ْدي رطبددَ  سخمطددِ 
َة ْددأح ال ايفدد تهع وحدد ال  مي اِددذي ْددي ويددَيَُ تقُددبس رَددَنع ساُِددذا َآن اِكدد هحكددُ  اِقدد

َيا ِكُُب اُِمهوَ. َةع اُِذاَُ   وفضل اهماَُع اُِق  ااخ
فددَ   لددُوَ رصددَ ِوهدد  اإلاَددي اُُِسددع رددَ ْددهَ ْدد ال سددَ  تدد َ يب ِس    اِقدد

َ  اَِول601 ٍَ عد  اِعدَي اغ َ ار َِنع يُ  عهد. سقَ  اان ُْيفَوُ ْك ر سادم ردَ خُِد
ُ ع َْن يفُ  اُن خُِصًُ. ََ ْعبا عهمَن اِذي يَو  خه َ ار ما

 ثانيًا: حول قرطبة: 
َ ب : قُل عَهدُ يدُق ت اْلمد ي: قو  دم  -َ بد  ق دَنع سسدك ن اُتودَنع َس ْضدم وِس

ددددُُ ر حدددددَة  ًَا يفهكهدددددُ -اِطددددُُ ايفهمهدددد ع ْس َي : رَيَدددد  عظومدددد  ُْهتدددددَِسع ساُتددددت سدددد
ي اِبحَ مخعد  ويدُ  وَهُ ْس سهدَّ اان: رَيَد    ع(1)سقصبُهُع س ُ اُتت ره   ورو ع ْس

 َ َِسع ساقُ  عهه  َ اِ اِي اِكبسع ستقع عهه ُْو َ 138ا   .(2)اهم ِشُ  ْ
َ بدد  ويددُ  حكددم ايفعددهمي هسددبُتوُ رددَ وْددهَ ح اَددَ ايفعددهمي سرددَ مع س  ق

َب   اُُْددُهتم سرددَهم يددُق ت اْلمدد يع حودد  اُتددت  َهددُ اِكوددس رددَ ايفددََخي اُِدد ما
َ َ اِوُِ  اهر ي عُلم  َِِس  اهتَِسع سيعُضدَُّ ايفُْدَّ  َ ب    عهَ عبَ اِ ق

                                 
 .(4/324)رُجم اِبهَان  (1)
َيَ سجَي  (2) َيَ ُممَ ف َن اُِك َو اِق َة رُُ َْو  اُُِيف(0/051)ِال . ِهمزيَ (18/163)و  ع ايف س ع  اُِ

َح ن  َف  وعوُن عهمُُ ايفذها؛ الَْ ف َُ ايفذها   رُ ع ت ح (470ال: )فومُ سبق: اتظَ: اَِيب
َي  َ وا ِهمق َات اِذهاع الَْ اُِمُِ (2/217)اِطوا رَ غصَ اهتَِس اِ ع (5/335)ع ْذ

َ يب ُممَ حع و. َه  اإلرُ  اِق  ت
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هددغ عددَِ سددكُ ُ َة وروددُلع ْس َاجهُ رددَ عهدده ُْددَ عكدد حدد ا  ايفهودد ن تعددم  ْوَمددُ   ْعدد
َهُ  هغ عَِ قص  َْع رهو ن تعم ع ْس ُ ال يزيَ سكُ ُ عَ  َْس اُتت وا  رَيَ    وس
َوة اههدَ يكُدُب  ََع سادُن فوهدُ رُلد  سسدبُ ن ارد مثُت ن وِ ُع غس اِبو ت سايفَُزل اهخ
ايفصدددُحإ ْددددُو  اِكددد  ع سُتُدددد ي ايفَيَدددد  عهددده مخعددددي رعُكددد هع سفوهددددُ سددددُمُل  

َ بددد ع ساِدددذي َ ي جدددَ ِدددَن روودددل وس تظدددس   رعدددجَ س  ردددَ وهدددم رعدددُجَهُ رعدددجَ ق
َسع  اِبَوُن!! َف  س  اِ خُر  ساِزخ

َ َ اِدَاخل ْدَو اُِمدل   َ ب  ف َّ عهدَ عبدَ اِد سور ُ جُرُهُ ايفكهَ  ِبُرع ق
ساسدددُمَ اْلكدددم ْودددَ اهرددد يي ردددَ سدددالِ  عبدددَ  عسال زال قُلمدددًُ   ايفَيَددد  اِوددد   عهودددَن

َ َ اَِاخل    .(1)تهك اِ رتة اِ
فنتَن اتقضت رَة اهر يي ساْدَ  ه447إس حَِس سَ   :¬قُل اْلم ي  

و، عُرَ س هَ ايفُُهب ن ُْهتَِس سق يت ْ ا  ْين عب ُِ سغدسهمع ساسدُ س ادل  وردس 
ََ سلدددَُ ادددل ردددَ ق يدددت يدددََ  ععهددده تُحوددد  َجدددع إس ورددد َ بددد  ردددَ سدددهطُن ي سخهدددت ق

َ ب  ُْ َ  عه َْت ق َت رَيََُنع سخ َت  عوهُعم َة لدُ َت إْبوهو  ْبدين عبدُِ عمدُ فُم 
َ بدددد   َْددددت ق َةع سخ َيَ رهددددك اهتددددَِسع فهددددَّ إس اان عهدددده مِددددك رددددَ اُِمددددُ  ددددُ سدددد
َسا فوهدُع س دَ تكد    إِوهدُ اِقَُدَّ  َا هُ فأاو َت انحََ ايفَن ايفُ سط ع سقَ  سلُ

َ ب  فقُل فوهُ:  ُممَ َْ و، عوعه َْ ِىي اِهووَّ قََُّ ا مُع  ْق

                                 
َ ب  رَكَ    جم (1) و  اإلسالرو    َُْاِ ُْبُن اتظَ ِهُ صول حب  عَ ق و  اإلسالرو  /هُو  اِرْت ه  اِرْت

َة.1395  هد تقال عَ ايف س ع  اْل



444 
 

ة  سيلو ا ِّ  َ  رَُِ  َاي رَ س  عهه قضوا ْذات ا َز رو ُس ♦♦♦ما
َْ  تُُ عَ اَُِس ♦♦♦َِِن ْج ا ْجُ قهيب اوه َّ فقل     ْج  مي غ

َ ب   َتَن اِزرَ ايفََُّ ْق  ْي اهحب        سإيَُس ♦♦♦ما 
َفت  ْ   ِ ت قهبَن اُ ََل اِقُسَّ ♦♦♦هجَ اِصبُْ  ِ ال   (1)فصس 

  
َ بد ؟  ََ هدل سدُُِ  ق ًة لدُِق  هرد ل ُممددَ يدُ تد اهردل ْدُر ابدس.. اِههدم عدِ 

§. 
 ثالثًا: حول الكتاب ) تفسري القرطيب (: 

ََ اِدذَ اسدُقل  :¬قُل  "فهمُ اُن اُُب ار ه  اِك ودل ِبمدع عهد   اِكد
َويددت ون وْددُُل ْددَن رددََ  ُِْعُّددَّ  ساِ ددَ ع ستددزل ْددَن ورددي اِعددمُُ إس ورددي اهَ ع 

َيع سوسددُ َغ فوددَن رَدددع ْددأ ن واُددا فوددَن تُهوقددًُ سجوددزاً يُضددمَ تكُددًُ رددَ اُِ عددسع عمدد
َِ عهدده وهددل اِزيددغ ساِضددالالتع سوحُِيدد  اوددسة  َاُاتع ساِدد َابع ساِقدد عدد ساِهُُّددُتع ساإلل
ََ ردَ اهحكددُ  ستددزسل اايدُتع جُرُددًُ ْددي رُُتوهدُع سربوَددًُ رددُ وْددكل  ْدُهَة يفددُ تددذا

 َّ َ ددد   هدددذا اِكُدددُب: إَدددُف  رَهدددُ ْأقُسيدددل اَِعدددَهإ سَردددَ تدددبُهم ردددَ اوَهَدددإ.. ْس
اهقدد ال إس قُلهوهددُع ساهحُِيدد  إس رصددَ وهُع فنتددَن يقددُل: رددَ َْادد  اُِهددم ون يوضددُو 
اهقدد ال إس قُلهوهددُع ساهحُِيدد  إس رصددَ وهُع فنتددَن يقددُل: رددَ َْادد  اُِهددم ون يوضددُو 
َو رد َ اِق ل إس قُلهَنع ساوساً رُ  د اْلَي    اُُب اِ قَن ساُِ عدس ربهمدًُع ال يُد

                                 
 .(4/324)رُجم اِبهَان  (1)
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َو  َاً ال يُد َجَن إال َرَ ا هع عهه اُا اْلَي ع فوبقه َرَ ال خ ة َِن ْدذِك حدُل وخ
َُ ْدددَن سال  َفددد  مِدددك عهدددم جعدددومع فدددال يوقبدددل رَدددَن االحُجددد اِصدددحوح ردددَ اِعدددقومع سرُ
االسدددَُالل حددد  يضدددو َن إس َردددَ خََّجدددَن ردددَ اهلمددد  اهعدددال ع ساِوقدددُت ايفكدددُهس ردددَ 

رَ مِك   هذا اِكُُبع سار ايف فدق ِهصد اب. عهمُُ اإلسال ع سمَ تكس إس هوَل 
َيَع سوخبددَُ ايفددََخيع إال رددُ ال ْددَ رَددَنع سرددُ ال  دد َب عددَ اوددس رددَ قصددأل ايف عِّ دد سوَو
غًن عََن ِهُبويع ساعُضدت ردَ مِدك تبودي آي اهحكدُ ع ةعدُلل تو عِّدَ عدَ رَُُهدُع 

َْددَ اِطُِددا إس رقُضددُهُع فضددمَت اددل آيدد  تُضددمَ حكمددًُ وس حكمددي ف مددُ زاِ ستو
َياع ساْلكمع فنن  يِّ فوهُ رُ ُتَُ  عهوَن رَ وسبُب اَِزسلع ساُِ عسع ساُِ رعُلل وْو
َتو ردُ فوهدُ ردَ اُِ عدس ساُِأسيدل... سهكدذا إس آخدَ اِكُدُبع  َ تُضمَ حكمدًُ ماد

َقُن... ". َآن سايفبي يفُ تضمََن رَ اِعَُّّ  سوحكُ  اِ   سْسوَُن ْد "ا ُرع هحكُ  اِق
َ يب اُتت تهك ا . ¬همُت اإلرُ  اِق    رقَر  ت عَس

َحددد ن هدددذا اُِ عدددس فقدددُل: "هددد  ردددَ وَجدددلِّ اُِ ُسدددس   سسلدددإ اُِالرددد  اْدددَ ف
َآن ساسَُبُِ  هُ وحكُ  اِق َيخع سوابت عَ  سوعظمهُ ت ًُُع وسق  رََن اِقصأل ساُِ ا

َاب ساَُِسخ سايفَع مب" َاُات ساإلع  .(1)اهِِ ع سماَ اِق
َو   هذا اُِ عس َ يبساِذي يق َِ عهه ت عدَن  ¬   َ ون اِق قَ س َّ ةُ ْ

َابع سيبددددي    َاُاتع ساإلعدددد هددددذا اُِ عددددسع فهدددد  يُددددَ  ِددددذاَ وسددددبُب اَِددددزسلع ساِقدددد
دددُكم اودددساً إس اِهُُّددد ع سيوكودددَ ردددَ االسُكدددهُِ ْأْدددَُُ  َآنع ِس َيدددا ردددَ وِ دددُص اِقددد اُِ

                                 
َسن  مَ حعي اِذهيب  (1)  .(336/ 2)اُِ عس سايف ع
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َسافرع ساِ السدددد  ع سغددددالة َيدددد ع ساِدددد دددد ع ساِقَ َِ عهدددده ايفُُِز َبع سيدددد ايفُصدددد ف ع َس  اُِدددد
َب عدَ اودس رَهدُع امدُ  َحد نع ْدل وَد َة اْدَ ف َةع امدُ ت ودََ عبدُ يعق  اِقصأل ُْيف
َالوهَّع  َالددا اِقصددأل اإلسدد ََس وحوُتددًُ رددُ جددُُ ردَ غ ع س ددذا يد مادَ   رقَردد  ت عددَس

َِإ  يَقدل عدَ اَِعدَهإ اودساً  دُ ووالدَ عدَهم   اُِ عدس ساهحكدُ ع  ¬هذا.. سإن ايف
َ َنع امُ يَقل عمَ تقَرَن   اُِ عسع خص لًُ رع تعب  ال ق ل إس ًُ ْك  قُلهَن سفُ

َرددَ وَّددإ رددَهم   اُددا اهحكددُ ع رددع تُقوبددَن عهدده رددُ يَقددل رَهددُ. س ددَ يَقددل عددَهم  
َاسدددددهع سوْددددد  ْكدددددَ  َيدددددَ اِطددددد يع ساْدددددَ عطوددددد ع ساْدددددَ اُِدددددَ،ع ساِكوُا  اودددددساً: اْدددددَ ج

 ا صَُّال.
رعدُلل اودالو ردُ تُهدق رَهدُ سورُ ردَ تُحود  اهحكدُ ع فهد  ي دور   مادَ 

ُحدَع ردع ْوددُن وِِد  ادل قدد لع سردَ خدس رددُ    ُْايدُت عدَ قدودَحبع سرددُ تُهدق  دُ عددَ ْدو
 ََ هذا اإلرُ  وتَن ال يُُصا يفذهبَن ايفُِكَّع ْل َيكَّ رع اَِِول ح  يصل إس رُ ي

 .(1)وتَن اِص اب ويًُ اُن قُلهَن
ر.. تعدأَِن ار اإلعُتد  هذا سالزاِت ايفصدُْوح ُْقود  فههحدَي  لده  إن ْدُُ ا

 ساُِ فوق.

 
 

  

                                 
َسن  (1)  .(338 – 2/330)ِهمزيَ اتظَ: اُِ عس سايف ع
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  (2) مصابيح

 وكيفية التالوة لكتاب اهلل تعاىل،  حول فضائل القرآن،
 وما يكره منها وما حيرم 

 أواًل: حول فضائل القران الكريم.
ددَن  ددَو خمهدد  ع اددال  رددَ ِددوس اموهدد: ¬قِ  َُددَُِملَيع َغودح َن "اِحقوددَحآنل َادداَل و ََبِّ اِح

ََُة ُْددَّ ََا ع َسَونَّ اِحقلددد َح توددد َل َماتلددَنل َجدددلَّ َسَعددزَّ دد ددَ  رل ٌَّع فَدهو ددبلوَنع َساَل تلددد َْ َح َِددوحَس َِدددَنو  ددَ  و َرددد ع َسلل
ُحددرل  َددُ  ل َحددٍُل إلَ ًُْددُ  ل َْد َرَوسَن  ل َح ددََّ َوَاَعددُْدوهومو اَّدددل يدودد ََُمددُتدوهومحع َسهل ُل َستَد ددَ اتو اِحقوددََّا َولح

 ًْ َح ع َستَددد َِاتل ُلبَدددُ َهدددُ اِح ََبوددد اع َسيدووَدددُْو َن َعَهودح َهدددُ إلَما َوجح ع َسيدوزحَجدددَوسَن َعَدح قَدددُتل َسح ََ اهح ددد ُ  ل َاولدددٍس رل
َُُقَدبو َن َعَهه تَدَحالَهُ قِّ " ال إْكُل فوَن ْذاتدَن  عَسيدو لو اْلَح هلمو َن وَهح َسَهَذا  لَُّ َوهحََع َعَهوحَنل اِحموعح

ن امدُ قدُل ْدوخ آَ سُمُمدل.. فدُِقَ سسهوم ِكََن قَ ال َيوز رذها وهل اِعَ  عَ غس 
 :اإلسال    اِ َُُس

دددَو " َحآَن َاددداَل و اِهَّدددَنل روََددددزَّلع َغودح َيَدددُنو ْلدددَأنَّ اِحقوددد ُوبلدددَنل: اإلحل َِهَّدددَنل سَاو َيَدددُنل ُْل َح اإلحل ددد دددلع: َسرل َفصح
ََُُس َتَكهََّم ْلَنل َحقلوقَ  ُو ِو؛ َسَونَّ اِهَََّن تَد وَ َسإلَِوحَنل يَد ََ َحَنو َْ َحآَن اَّدذلي وَتدحزََِدَنو خَمحهو ٍ  رل ً  َسَونَّ َهدَذا اِحقود

 ٍَ ددد دددَ  َاددداَل و اِهَّدددَنل َحقلوَقدددً  اَل َاددداَل و َغدددسحلَل؛ َساَل َ وددد زو إ حددداَل و اِحَقددد حلل ْلأَتَّدددَنو  §َعهَددده ُموَمَّ هو
َو اَِّدُسو َوسح َاَُبود َو  َََو َح َااَل ل اِهََّنل َوسح علَبََُةع َعَحَنو َْلح إَما قَد َكُيَ ع َع :  حل إل ْلدَذِلَك  ل اِحَمَصدُحل

َدُ يوَضددُوو َحقلوَقددً   َُدَُس َحقلوَقددً  فَدنلنَّ اِحَكدداَلَ  إ َّ َح َونح َيكودد َن َاداَلَ  اِهَّددَنل تَد َح ْلددَذِلَك َعد َو ََح َ حد

o  p 
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ِِّيًُ ََ ًُُ رو َح قَََُِنو روبَدهِّ َللًُ اَل إَس َر َح قَََُِنو روبحَُ َوسفود عإَس َر َُُتلودَنل؛ َِدوحَس  َسهودَ  َاداَل و اِهَّدَنل؛ حو َنو َسَر
ِوسَن اْلحوَوسول   َ َُُول َُُول َساَل اِحَم ِوسَن اِحَم  .(1)"َااَل و اِهََّنل اْلحوَوسَو 

ددح ْسُحدد  اِكددوخ اْددَ ْددُز  َآن اددال  ار : ¬سامددُ َس سوهُدد ا عهدده ون اِقدد
َسفددَن سرُُتوددَنع تكهددم ار ْددَن جددل سعددال سْسُددَن  ع ح رَددزل غددس خمهدد   رَددَن ْددَو سإِوددَن يُددِ 

هَُن ُممَ ج ال ع س رَ قُل وتَن خمه   فقَ ا َ عََ وهل اِعَ  ۴ولع ْس
  .(2) سا مُع 

َح  ٍَ  َو،ل  َع ُلو َح ُْهَن » :§قََُل ََسو لو اِهََّنل  قَُلَ  َس ََُُس َر يَدقو لو اََِّبُّ تَدَبَََُ  َستَد
َي عَ رعأِد وعطوَُن َرُ ووعحطلَّ اِعَُّللهلَي  َآن سما اِهََّنل َعَهه َسَفضحلو َااَل ل  -قََُل: -اِق

 .(3)«َسُللَل اِحَكاَل ل َاَ ضحلل اِهََّنل َعَهه َخهحقلَنل 
َليُّ  َََسَ َح  اِحبوَخددُ َل  عووحَمددُنَ  َعدد َل  َع َّددُنَ  ْحدد ِّ  َعدد ددَواومح » :قَددُلَ  § اَِّدديبل َح  َخودح َُهَّددمَ  َردد  تَد

  .(4)«َسَعهََّمَنو  اِحقوَحآنَ 
ددهلمع  َََسَ َح  روعح َل اَّددذلي » :§ َنل اِهَّدد ََسودد لو  قَددُلَ  قَددُلَ  رو َسدده َو،ل  َعدد رل َح دد َروَددلو اِحمو

ََوو اِح  َل اَّذلي اَل يَدقح َحرل ع َسَرَولو اِحمو ُحموَهُ  َوِّاع ِوَهُ  َوِّاع َسَ  َل َوجَّ ل  وتدح ََوو اِحقوَحآَن َرَولو اهح قوَحآَن يَدقح
ُحموَهُ حوهح عع َسَرَولو اِحموََُفلقل اَّذلي يدَ  َليَح َ َُ َسَ  ََةل اَل  ِوَهُ َرَولو اَِّمح َل ِحَُتَ ل  ََوو اِحقوَحآَن َرَولو اََِّ قح

                                 
 (.3/144جممَ  اِ َُُس ) (1)
َب )فَُُس  (2)  (.1/152تَ  عهه اَِ
حَي  "سقُل:  (2926-5/184)َساَ اِرترذي (ع 2136؛ َُ َن اهِبُو   "ايفككُة")َُوإ (3)

َيا  ".حعَ غ
َي  لحوح (4)  (.5720-192/ 6)اِبخُ
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َليدددَح َ َدددُ  َحظَهَددد ل اَل  َحآَن َاَموَدددلل اْلَح دددََوو اِحقوددد ع َسَروَدددلو اِحموََدددُفلقل اَّدددذلي اَل يَدقح ُحموَهدددُ رودددٌَّ  لوِّددداع َسَ 
ُحموَهُ روٌَّ    .(1)«َسَ 

َ َ ادددُن دددَهملََّّ  وْددد  عبدددَاِ َدددُمتلو  َعَهوحدددَنل  َخدددَُمَ  إلَما اِعُّ يحدددَنل  اوح ََ َ َي َهَعدددَنو َْدددديح َحآَن َوجح اِحقوددد
َحددَك إلنح  ًَا رل دد ا َخودح ًَ َلوو َوَحدد ددَنل َسقَددَُل َِددَنو: يَددُ َهددَذاع اتَّددقل اِهَّددََن! َفَمددُ وَعحدد ََوحسل َو َعهَدده  َو ددَع يَدد ََ َسَس

َّذلي َعهلمحتَ    .(2)َعملهحَت ُْل
َح  رعدددهم َََسَ َو » :§ اِهَّدددَنل  ََسوددد لو  قَدددُلَ  قََُِدددتح  َعُللَكددد َ  َعددد ْلدددُِحقوَحآنل َردددَع  اِحَمدددُهل

ََانل  َُْ ٌّ ََِنو َوجح َآن سيُُُع فلوَنل َسهوَ  َعَهوحَنل  َو اِق َة ساِذي يق َا  اِ  َة اِك  .(3)«اِع 
َح َحوحد و اِدُِّاَلَسةل  د ََانل رل د َُ َادَُن َِدَنو َوجح ًَ ع َسإل َّ ُوْ  ِو  ل اِحَكاَل ل علوًُّ َسلو ُِّ ُوعو: اُِدَََّ ُح اََُِّد

َح َحوحدد و اِحَمَكدد دد ًُددُ َسرل َُد ُح َح َاددَُن اِحقوددَحآنو روَُد َتَّددَنو قَدد َل فَددد حَ  َمِلددَك اوهِّددَنلع هل َََجددُتو اِحَمددُهل قَّ لع َسَِ
ِحَماَلللَك ل. َساِهََّنو وَعحَهمو. ْوبََِّن ُْل َح َمِلَك إلَس َونح   َعَهوحَنلع ُثوَّ تَدََقَّه َع

ْوددد  َََسَ َِ  َو َح  َِاسو َل عوَمددددََ قَددددَُل قَددددَُل ََ َعبحدددد َعدددد ْحدددد يدوَقددددُلو » :§سودددد لو اِهَّددددَنل َل اِهَّددددَنل 
ََ آَخدََ آيَد ٍ  ََُدَك علَحد تدحَوُ فَدنلنَّ َرَحزِل َُّ َحَت تدوََتِّدلو  ل اِد ََوح َساََتحقل َسََتِّلح َاَمُ او ال اِحقوَحآنل اقدح  ِلَصُحل

ََهوَهُ  .(4)«تَدقح

                                 
َي  ؛ُ ق عهوَنر (1)  .(090-1/549)ع سرعهم (5420-00/ 0)اِبخُ
(2)  َ ََ اِق " )ما  (.1/9يب   "ت عَس
 .(098-1/549)رعهم  حوحل (3)
َجَن (2247؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")لحوح (4)  :سقُل (2914-5/100)اِرترذي ع وخ

 .(1464-03/ 2)ِاِس ْه ظ رَِزك  وْ ع س "حَي  حعَ لحوح"
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َو  قددُلَ  ْحدد ددلَّ  ل ": ƒبَّددٍُس عَ  ا َحآَن َوالَّ َيضل َل اتدَّبَددَع اِحقودد ََ اِهَّددَنو ِلَمدد تدحَوُ َساَل َفَضددمل َُّ  اِدد
َة.. َقه  ل ااخ  .(1)"َيكح

ٍَ  إلَس  اََِّ حَ و  َرُ يدوَقُلو  اِهَّوح و  قَُلَ  ََ  َوَح ََ َهُ ْلَأسح َدح َُملعل  إلَس  رل ع روعح  اِهَّدَنل  ِلَق حلل  اِحقوَحآنل
َو  َجلَّ  َُهَّكومح تدوَحَ و ملاح ُو ا َِ ُو ا ََِنو َسوَتحصل َُمل ََ اِهَّدَنل َو: "َسإلما قوَلَ  اِحقوَحآنو فَُسح د َُلَّ" رل  َن ". َس" َِ

َب ع    .(2)"َساجل
. َ ََ رَهُ سرُ ِ  اُتوًُ: ح ل او و  اُِالسة ِكُُب ار تُُسع سرُ يك

َي ََس ا »فَدَقددَُل:  § ار َسد ل سدأِت: قددُل قُدُِة عدَ اِبخدُ ًَّ َُّ َردد َادَُن ََيود
ع ََيوَُّ ْلعح  ومل َل اََِّحل مل اِهََّنل اََِّ حَ ومل إلَما قَدََوَ ْلعح ََِّحل َلع َسََيوَُّ ُْل ََِّ حَ   .(3)«مل اِهََّنلع َسََيوَُّ ُْل

ددددذليُّ  َسَََسَ َحرل َح  اُِدِّ َُتَددددَنو  § اِهَّددددَنل  ََسودددد لو  َاددددُنَ : قََُِددددتح  َسددددَهَم َ  وو ِّ  َعدددد ََا يدوَقطِّددددعو قل
: َو ِلهََّنل ََبِّ اِحَُُِمليَ } يَدقو لو مح ومل } ُثوَّ يَقلإو  {اْلَح َل اََِّحل َههُ"  ُث يقإع {اََِّ ح ساُن يق

َلياع {رهك ي   اَِيَ} َلي ع َغ   .(4). قََُل اِرترذي: َح
َاه ) َيا اِص ت َفع ا َاُة ساُِط  :(اِعهإ ُْر عََ ُِْق
ددَحُبو ََسودد لل اِهَّددَنل  ََس ََهودد َن  §عددَ قددوس ْددَ عبددُِة وَتَّددَنو قَددَُل: َاددَُن َولح َيكح

َل. ََ اِذِّاح  ََفحَع اِصَّ حتل علَح

                                 
(1)  ََ " )ما َ يب "ت عَس  (.1/9اِق
" )م  (2) َ يب "ت عَس ََ اِق  (.1/9ا
َي  لحوح (3)  .(5746-6/195)اِبخُ
َجَن5777بُو   "لحوح ا ُرع")؛ لححَن اهِلحوح (4)  .(2920-5/185)اِرترذي  (ع وخ
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ََ َعَحددددَنو  َح َوسل َآن سددددُوَ يددددَ اِحموَعددددوَّال   َس لَّدددد َاُة اِقدددد ََاَهدددد و ََفحددددعل اِصَّدددد حتل عَددددَ قدددد َا
َلَهددَنو  ددَوهومحع سََا ُلددَِّّ َسَغودح ََ َساََِّخ ددسلي َو سل ْحدد َو َسا َعدد ٍَ َساْلَح دد َو ُموَمَّ ْحدد ددمو  َو جوبَدددسحٍ َساِحَقُسل ْحدد ُلوَ  َسَسدد

َلََ ََفحعَ  َو َحَحَبٍلع اوهُّهومح َا َو ْح َو وََتٍس َسَو حَ َليَا فلوَنل. َرُِلكو ْح . اِحقوَحآنل َساَِّطح  اِصَّ حتل
َسي رًُن َ اتلكومح  اِحقوَحآنَ  َزيدََّو ا» :’ عََن رُ  َََجَنو  «ْلَألح ْو  َوخح َِ  َو  .(1)َِاسو
َلَل  َعهَدده َِددوحسَ  َددُ  َددُهل َح  هودد َ  َسإل َّ دد ع َْددُبل  رل هودد بل ددَ اَتكومح  َزيدَِّودد ا َويح  اِحَمقح . ْلددُِحقوَحآنل  َولح

ُّ  قَُلَ  ،ل طَُّ َو  :اوَح ُل َونَّ ََسود َل اِهَّدَنل عَ   َهحَح و  َسَََسا ََا َل اِحبَدد َل َع حَسدَجَ  َعد َل ْح َل اََِّ حَ  §َح َعبح
َ اتلكومح » قََُل: َ اَتكومح  «َزيدََّو ا اِحقوَحآَن ْلَألح َُهو ا ْلَنل َولح ْح َُتلَنل َسا ََا َجو ا ْلقل ًَا  عَويل ا ح َُُ د ْل اختدذَس 

َو  ََُ ُح ُوسبو َعَهوحَنل  َسزليًََ ع َسقلوَل: َر َُّ َُةل اِحقوَحآنل َساِ ََا رُّ َعَهه قل   .(2)اْلَح
َن عهو  اِعال : َجع قِ  ُحًَن ي َ يب(: َسإلَس َهَذا اِحَم ََح » قدوهحتو )اِق َح  َّدُ َرد وس رل ِس

ِحقوَحآنل  ََّ ُْل َُ ع َاَذِلَك تََأسَّ  (3)«يَدَُد ِحقوَحآنل َح َل حَتَنو ُْل ِوَعِّ ََح  َح  َُّ َر َو َويح َِوحَس رل َو اِهََّنل ْح  ََِنو َعبح
ِّ  عَو،لل روَهوحَك َ  عو وَيحًضُ قَد حلو َو،ل رو َسده ِلهَّديبل دَُملعو §َسإلَِوحَنل يَدَحجل دتو وَتَّدَك َتعح : إلوِّ َِد ح َعهلمح

َتهُدَن َآنع سزيََُن س َّ ُِْق َُ ل ْلََعََّحتو َل ح ل ََا َُتلد عِلقل ََا َنل سهدذا يدَل عهده وَتَّدَنو َادَُن يَدهودذُّ  ل قل
َل اِصَّد حتل اَّدذلي جوبلدَل َعَهوحدَنل  َّ  عَرَع حوعح ديوع فَدهَد ح َعهلدَم َونَّ اَِّديبل عل بلدسو: اُِدَّدزحيليو َساَِّحح َساَِّحح

§  ِّ ََوو َعَهه اَِّيبل َُتلَنل َسََتدََّهَهُع َاَمُ َاَُن يَدقح ََا ََّ  ل قل ُوَنو ََِم َم ع فَدَوكود نو َمِلدَك §َاَُن َيعح
ًَِة  ل حو  َُةل زليَُ ََا َل َل حتلَنل ْلدُِحقل َُدَُم اِهَّدَنل َونح يدوَُدَأسََّل َعهَده ََسود لل اِهَّدَنل  ععح ون يَدقود َل:  §َسَر

ِوحد ل  ًَا َعظلوًمدُ َونح  د َح َساقَدَع وَرح َح تَدَأسََّل َهدَذا فَدَقد َُسحلَهدُع َفَمد دَ اتل َوسح ْل َلح هح َو ُْل ََ إلنَّ اِحقوَحآَن يدودَزيَّ
                                 

َجَنع و(001؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")لحوح (1)  .(1468-04/ 2)ِِاس  وْ  خ
َ يب (2) ََ اِق ") ما  (.1/11  "ت عَس
َي) لحوح (3)  (.0520اِبخُ
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َح يدوزَ  َحآَن إلَس َردد ددَُدََََُ اِحقودد َجَُددَنو َساسح َح ووِحددبلَس َْدهح َعحهَدده ِلَمدد َو اهح ُو َساِددزَّيح ددَ  اُِّدد َو َساِضِّددَوُ يدَِّوددَنوع َسهو
َوُللَنل.  ْلضل

َليَو  دددد ددددَ اتلََُ َستَدقح َُاتل َستَدزحيلوَدوَهددددُ ْلَألح ََا ُلَعددددُبو اِحقلدددد ددددََ ْلددددُُِدَّزحيليل ااح َرح َح قلوددددَل: إلنَّ اهح َسقَدددد
 َُ ََا َُةل.َمِلَكع َويح زيَ ا اِحقل ََا ع فَدَوكو نو اِحقوَحآنو ةلَُحًَن اِحقل َ اتلكومح  َة ْلَألح

َ يب) :قدوهحتو  َيا رعأِ  تُقش َُْرُ اِق َان ساُُِين اُِط  (:ُِْق
ددددََةل  ددددَ اتل سََاودح َلح َل اهح ِليدددد َح َد ددددًَن اِحقوددددَحآنل ُْل ُح َهددددمح َر ََح يدو ح ددددَ  َرددددُ  َددددُ هو َسَهددددَذا اوحلدددداَلوو إل َّ

ع فنن زاِ  َُُتل و َُدلو اُِدََّحجل تدَِّ دٍُ ع َاَمدُ يَد ح ََا ع ُْل َو فَدَذِلَك َحد ََدُ ُح َهدمو َر اهرَ عهه مِك اَل يدو ح
دددذوسَن َعهَددده َمِلدددَك  َََدددُللزلع َسيَأحخو ُوسَن وََردددَُ  اِحموهوددد  ل َسا ح دددََ ََ يَدقح َليَّ ل اَّدددذلي ددد َل اِحملصح يَُ َِّ ِددد ُو ُْل اِحقودددََّا

َددَ اللَزع َددل سددُوهمع سخددُب عمههددمع ف دد ََ َسا ح وجو ُحولددَس الَُددُبل اِهَّددَنلع اهح عددوحُه ن ْلددَذِلَك تَد
دداًل  َوسا  ل تَدَحزليهلددَنل َرددُ َِددوحَس فلوددَنلع َجهح َُ َعهَدده اِهَّددَنل ْلددَأنح يَزليدد َا ددرتل جح ددهلمو االل َسيدوَه ِّتودد َن َعهَدده وَتدح وعل

ع َسََفحًضُ ِلَعسحل اِصَُّْلللَي فلوَنل رل  َح سوَّ ل تَبلوِّهلمح َليَلهلمحع َسروَوسقًُ َع ع َستدوزوسًعُ إلَس َرُ ْل َح َسَه لهلمح
ًُُع فَدهوددمح  ل َغددوِّهلمح  ددَو َن لوددَدح ِوحعل َِحَعددبو َن وَتدَّهوددمح  َح وَعحَمددُ للمحع َسهوددمح  دد ددوحطَُنو رل َو َ وددمو اِكَّ يدوددَزيِّ

َاجُ ن! ِوسَنع َسْلكلَُُبل اِهََّنل يَدَُاَلَعبو َنع فنتُ ر سإتُ إِوَن  َِّ  يَدَُدََ
َان اِذيَ هدم وهدل ار سخُلدَُن.. سإس هذا سوسأل ار ون    ُهَُ رَ وهل اِق

ََ إن ُُْ ار.  ِقُُ   رصُْوح وخ
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 حول حتذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغريه 
 وحول ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به وال يغفل عنه

 ن الرياء وغريهأواًل: حول حتذير أهل القرآن والعلم م
َة  َي ُحتو ََسو َل اِهََّنل  ¢ََس رعهم عَ و، ه : §ْسَل إلنح َوسََّل اَُِّسل » يَدقو لو

هحدَت  َلفَدَهدُ قَدَُل: َفَمدُ َعمل َُ َََُّفَدَنو تلََُمدَنو فَد َ ْلدَنل فَد ََ َفأو ل هل ُوكح َ  اِحقلَوَُر ل ََجولع اسح يدوقحَضه َعَهوحَنل يَد ح
َنح يدوَقددَُل فلوَهددُع قَددَُل: قُتهددت فوددك حدد  اسُكدد كَددك قَُتَدهحددَت هل هَتع قددُل: اددذْت ِس

ُلهحَم  َُهََّم اِح َلع َسََجولع تَد هلَنل َح َّ ووِحقلََّ  ل اَُِّ َا َعَهه َسجح ََ ْلَنل َفعوحل َح قلوَلع ُثوَّ وورل َليُع فَدَق َج
َلفَدَهُ قََُل: فَ  َُ َََُّفَنو تلََُمَنو فَد َ ْلَنل فَد ََوَ اِحقوَحآَن َفأو ل ُلهحَم َسَعهََّمَنو َسقَد َُهَّمحتو اِح هحَت فلوَهُ قََُل تَد َمُ َعمل

ددَت اُِهدم ِوقددُل عدال  َسقَدددََوحَت  َُهَّمح َحآَن قَددَُل: َادَذْحَت َسَِكلَّدَك تَد ُودَنو َسقَددََوحتو فلوددَك اِحقود َسَعهَّمح
دَنل َحد َّ  هل َا َعهَده َسجح ََ ْلَنل َفعودحل َح قلوَل ُثوَّ وورل َل عع فَدَق َلع اِحقوَحآَن ِلودوَقَُل هوَ  قَُ ووِحقلدََّ  ل اَِّدُ

َلفَدَهُ قََُل:  َُ ََََُّفَنو تلََُمَنو فَد َ ْلَنل فَد َسََجولع َسسََّع اِهََّنو َعَهوحَنل سوعطَُ رَ وتصُو اِحَمُلل اوهَِّنل َفأو ل
دتو فلوَهدُ َِدكَ  َ دَق فلوَهدُ إلالَّ وَتدحَ قح َح َسبلوٍل ُتولداُّ َونح يدوَدح هحَت فلوَهُ قََُل: َرُ تَدََاحتو رل ع َفَمُ َعمل

دَنل  هل َا َعَهه َسجح ََ ْلَنل َفعوحل َح قلوَل ُثوَّ وورل ِعع فَدَق َُهحَت ِلودوَقَُل هوَ  َجَ ا قََُل: َاَذْحَت َسَِكلََّك فَد

o  p 
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ددَنل ع (1)«ُثوَّ ووِحقلددََّ  ل اَِددَُ ََُمهلددَنل َسعلهحمل َلِح ْل ََح يودد َح  َلي و فلددوَم َدد : َسَهددَذا اْلح َل اِحبَدددَِّ َو َعبحدد ْحدد قددُل ا
 َُ ََن اِهََّنل تَد  .(2)َُس َسجح
  

دَنل َس وحهلدأَل اُِمدل  ُلهحدمل َونح يَدَّقلدََّ اِهَّدََن  ل تَد حعل  َلاو َعَهه َحُرللل اِحقوَحآنل َس َُِلدال اِح
وبُددَ  اإلخددالال    دد  ساإلتُْدد ع ِس ََ فهوبددَُِ اُِْ  رع فددنن اددُن تقددَ  ِددَن ْددَُّ  ددُ يكدد

وَددََ  لَّدُ يدَ  َآن ردَ اِدُح ظ َواح َوَوع َاَمدُ َونَّ َِدَنو اِطها عمهَنع فُِذي يهز  حُردل اِقد د هحدَز و َغودح
.  رَ اهجَ رُ ِوس َُِس

ْودد    َح ََدد ع يَد ُو ٍِ قَددَُل: اوددإ وتددُم! َِبلَعددُحكومح فلُدح دد َل َرعح ْحدد َل اِهَّددَنل  َح َعبحدد َََسَ َعهحَقَمدد و َعدد
َهددُ اَِّدد َلي َعَهودح َعددً  َ حدد ََ ددََ و اِحَكبلددسوع َستدوََّخددذو سوددًَّ  روبحَُ ُلسوع َسيَدهح ُسو فَددنلَما غددس رَهددُ فلوَهددُ اِصَّدد

َاهامع  َ َ؟ قددُل: إما اوددَ قدد ددَّ و. قلوددَل: َرددَ  َمِلددَك يَددُ وََْددُ عبددَ اِدد ْددَُّ قوددل: غوودِّددََتل اِعُّ
ددََةلع َستدو وقِّددََن  خل ََُمددلل ااح تدحَوُ ْل َُّ ع َساِحُوملَعددتل اِدد ع َسقوددلح ووَرََددُهواومح ََاهواومح سقددل فقهددُهامع سََاودوددََ ووَردد

َل  ي َِّ َُسحل اِ  . (3)ِل
َل َعبَّدددٍُس وَتَّدددَنو قَددَُل: َِددد ح َونَّ َ َهَدددَ  اِحقودددَحآنل   ْحدد َل ا َََُدددُ َعددد ََددَ : َْدَه َو عووَدودح ْحددد َوُنو  قَددَُل سوددد ح

ََُضهومو اِهََّنوع َسَهدُتو ا َعهَده  تدحَوُ َفأَْدح َُّ كَ  هب ا ْلَنل اِ َقَِّنل َسَرُ يَبَُّ هحبهم ارع ِس َوَخذوسَو حبل
 . (4)اَُِّسل 

                                 
 (.1975-3/1513رعهم ) لحوح (1)
 (.2/0) جُرع ْوُن اُِهم سفضهَن (2)
 (.30156إ اَْ و، ْوب )َرص (3)
 (.610ْوُن اُِهم سفضهَن)جُرع  (4)
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 لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به وال يغفل عنه: ثانيًا: حول ما ينبغي 
َُةل  ̧ وسَّلو َمِلدددَك َونَّ  وحهلدددأَل  ل  ََهبلدددَنل ِلهَّدددَنل  ََا َعدددَنو ْلقلددد دددَذ تَد ح َتدددُع َسَونح يَأحخو امدددُ ما

َلَلع  ل اِصَّاَلةل َوسح  ل َغسحل اِصَّاَلةل ِئال يَعَُ.   اِحقوَحآنل  ل َِوحهلَنل َستَدَهُ
ْح  َل ا هلمع َع ال اِحقودَحآنل  »قََُل:  §َل عوَمََ َونَّ ََسو َل اِهََّنل ََس روعح َُ َروَدلو َلدُحل إل َّ

َهُ وَرحَعَكَهُ َسإلنح َو حَهَقَهُ َمَهَبتح  ََ َعَهودح َُقََّه ل إلنح َعَُه ْللل اِحمو ال اإلحل  . (1)«َاَمَولل َلُحل
َل مََاددددَََو َسإل   ِهَّوحددددلل َساَِدََّهددددُ َوَ ُْل َآن فقدددد ددددَوَنو إلَما قددددُ  لددددُحا اِقدددد ََح يَدقوددددمح ْلددددَنل َتعل َما 

ًَاع َسَعَهوحَنل روَُد َاِّاًلع َسْلَنل رعدُُو ًَاع َسََِنو َماال ُال َْ َُملَنل  اع َسِلَل ًَ ُلَّ ََِنو َونح َيكو َن ِلهََّنل َحُرل َُ َسيَدَحَب
ا. ًَّ ُل َُ هم ت روعح َن رُُصمُع ِس َاغبُع ْس  سإِوَن 

َح َمتحبلدددَنلع  ددد ددد َن َخُللً دددُ رل ُلدددَّ َِدددَنو َونح َيكو َحَب َددد حوو  ل  يَد ددد َن اوح دددَ  ََِّدددَنلع َسَيكو وًدددُ َع ح ََاجل
هلدَنل وَقدحدَ َ  ََ حوضود َل َوجح ُو علَحد َدُ  وحدَُمو َِدَنوع َسَيكود َن اَََِّجدُ ُحهَدمو ةل لحَُن وغهدا عهودَنع إما اَل يَد

ِهََّنل. َِّ ُْل َل اِظَّ َنلع ْللوعح   ل تَد حعل
ددددلل َزَرُتلددددَنلع دددد َن َعُِلًمددددُ ْلَأهح ُلددددَّ َِددددَنو َونح َيكو َحَب َح سوددددهحطَُتلَنلع َسددددُعلًوُ  ل  يَد دددد روََُح ِّظًددددُ رل

ا  ًَ َوع جموَُهل ِوتدحَوُ َح َعََ ل  َو َعَهوحَنل رل َل يحَنل َرُ يَدقح ََ َ َي ًرُ َْديح َِّ َجُلَنلع روَق َنلع َسجَنَُةل روهح َخاَلالل تَد حعل
.ََ َُطَُ َنل  ل َمِلَك َرُ اسح َد حعل  َِل

َل  ََ عَدددََ اِحدددَ ََ ُلدددَّ َِدددَنو َونح يكددد ن وهدددم ورددد  َحَب دددَ َ اِهَّدددَنل يَد ُحَمُلو تَدقح دددُل ِليَلدددَنلع َساسح  ل 
ََ َْن س َُ عََن. ََاقَدَبُلَنل فومُ ور  َسرو
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دددَََو ْلَهوحهلدددَنل إلَما اَِّدددُسو تَدددُللمو َنع  ُح َل ل اِحقودددَحآنل َونح يدو ُلدددَّ ِلَقدددُ َحَب ُو ٍِ: يَد ددد َو َرعح ْحددد قَدددَُل ا
دددددَحكو نَ  بكُلدددددَن إم اَِّددددُسو َيضح َلَل إلَما اَِدددددُس رعددددُوقظ نع ْس َدَهددددُ ُلَنل إلَما اَِّدددددُسو َسَْل ع َسْلَصددددمح
ََحو نَ  وزحتلَنل إلَما اَُِّسو يَد ح وضو علَنل إلَما اَُِّسو َ حَُُِو َنع َسحبل َو َنع َسخبل  . (1)َ و 

َل   عحَجدددَُبع َسيَدََُجدددَُ  َعددد ُلع َسيَدََُجَّدددَا اََِّكبدُّدددََ َساإلحل ََا دددَع ِلهح وَقددد ََ ُلدددَّ َِدددَنو َونح يَدَُدَ ا َحَب يَد
تدحَوُ َسوَْدح  َُّ َعدددَنو اِددد دددَذ تَد ح َُع َسيَأحخو ََا ددد اَل َساِحمل ََ دددَوَ  ا حلددد ََدددَ ع َسيَدُدح دددَنل اِح لُدح ََُللَهدددُ إلنح َخدددَُو َعهَددده تَد حعل

َِِّفحقل ساهِب.  ُْل
َ َرددُ َخُ َددَا اِهَّددَنو ْلددَنل  ِّ ِلودوَ دََِّ  ْلددَذِلَك َْددديح ََول ََ اِحَمدد دد ددََّّ رل َلَو اِحَمكِّ دد ُح ُلدَّ َِددَنو َونح يَد يَحَب

َو  ل َوسَّلل  َِ َُددددَََ  اِهَّدددَنو  ل َوسَّلل  علبَددُ ع َسَردددُ افدح ددداَل ل َل اإلحلسح دد َْدهومح إلَِوحدددَنل  ل آخل ََ ع َسَردددُ تَددد ددداَل ل اإلحلسح
َل  وَدد ددَِّّ  ل َواح ددخو ِلهحَمكِّ ددَ  اَُِّسل ُّ هو ََول َلَلع فَُِحَمدد دد ََاللرل  ل آخل ََ اِحَ دد دد َِ َعَهوحددَنل رل ع َسَرددُ زَا دداَل ل اإلحلسح

َو َونح  ع َساَل َيوحكل َِّ و  ل اَِدُّزوسلل قَدبحدَل  اِحقوَحآنل َنَّ اِحَمَحعو مَب هوَ  اِحموَُدَق َّع هل ََول يَدَحَعَخ اِحَمكَُِّّّ اِحَم
خل ََِنو.  اَُِّسل
َلفَددَ  َردددُ   ُح َّددُ يوَعددهِّلو َعَهوحددَنل َر

َليددَاع فَددَذِلَك  ل َُ ََاَب َساِح عحدد َلَو اإلحل دد ُح َح َاَمُِلددَنل َونح يَد دد َسرل
دد ََووع َسيوزليددلو َعَحددَنو اِكَّ دد : وَتَددُ يَدقح ددََّّ يَدقودد لو َحرل ُحددتو ا َح ٍَ اِطَّددَ ليُّ ْسَل َ دد ُح ْودد  َج هودد ع قَددَُل َو كَّ فلوَمددُ يَدُدح

: َسَمِلدَك َونَّ  ََ َو يَزلي َو ْح وبَدَ يحَنلع قََُل ُموَمَّ َح الَُُبل سل َنل رل  روَحذو َااَلالَي َسًََ  ووفحدل اََُِّس  ل اِح لقح
َحرلََّّ َاَُن َلُحل  ع إلمح  وََُْ عوَمََ ا َح َلي ل َد دوبَدَ يحَنل تَدَ قَّدََن  ل اْلح َليٍ ع فَدَهمَُّ َعهلدَم الَُدَُب سل َا َح
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َح ََسود لل  َد ل َعد ُْل َل اِحَمدأحاو ََةل اِوَُّ ََ َُهَّمو رََن اَِظَ ساُِ عسع ُث  ل اِعُّ وبَدَ يحَنل يدوَُد َاَُن الَُُبو سل
  (1)§اِهََّنل 

َل اِحمَ  َ يب(: فَنلَما َحَصَهتح َهذل ع قدوهحتو )اِق ِحقوَحآنل ًَا ُْل َل ل اِحقوَحآنل َاَُن َرُهل ََاتلاو ِلَقُ
ٍُ  لَّدددُ مََاَحتَدددُ َحددد َّ  َدددَنو َعَهوحدددَنلع َساَل يَدَحَُ لدددعو ْلَكدددَّح ََّْ َح قَد َليددداع َعهَددده َرددد دددَ  َق ع َسهو َحقَدددُنل ِح و َسَعُِلًمدددُ ُْل

 ََ ُح ََ  ََهبلَنل َوسح َْد َوَو علَح ِلداو   وحهلأَل اَِدِّوََّ  فلوَنل ِلهََّنل َجلَّ ملاح َل و اِطَُّ َح يَدبحَُد َ ع فَدَقد ََّ  ََهبلَنل َاَمُ تَدَق
َ وَتَّد ُلهحمل َحد َّ يَدَُبَدديَّ مو اِح تدحَوُع َفاَل يَدزَالو ْلَنل فَدهح َُّ َََو  ل اِ َو ْلَنل اِحموَبَُهَُة َساِكَّ ُلهحمل يوَلي َنو َعهَده ِلهح

َح َمِلَك َس وحهلأَل اَِدِّوَّ  َل فَدَوُو َب رل ِل ََ َحُِودَنوع َخطٍَأ  ل اعحُلَقُ ََُُس فَدوَدَحَُ لَع ْلَذِلَك َسَِحعود   ِلهََّنل تَد
َو  ْح َي. سقُل ا َة. سقَُِن س وُن اِو  تدحَوُ َفَجََّتَُ إس ااخ َُّ ُلهحَم ِله َو: اوَُّ َتطحهواو اِح َع قََُل اْلَح

َُتل ا ََ َسَِوحَس َََُِ فلوَنل تلوَّ ع ُثوَّ َجُ َرح ََُ َهَذا اهح َو َو،ل اَُْلٍت:  ََهبدح ُح   (2)َِدِّوَّ و َْد
 اِههم فقهَُ   ِيَك.

ََ إن ُُْ ار.  سإس ِقُُ   رصُْوح وخ
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َ يب)ت (2)  (.1/22 عس اِق
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  حول بعض ما جاء يف فضل تفسري القرآن وأهله
 ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته

َهحقل إلَس اِهََّنل تدَ  : َوَحاُّ اوح َع َُ ووتحزلَل.قََُل جموَُهل  ََُُس وَعحَهموهومح ةل
ُحهَددَم فومددُ وتِزددت سرددُ يُددين  : َساِهَّددَنل َرددُ وَتدحددَزَل اِهَّددَنو آيَددً  إلالَّ َوَحدداَّ َونح يدو َو َعدد قَددَُل اْلَح

.ُ  
دددسل آيَدددٍ ع َفقلودددَل َِدددَنو: إلَن اَّدددذلي  دددََةل  ل تَد حعل دددَوس ع إلَس اِحَبصح قدددُل اِكدددهيب: َََحدددَل َرعح

َوَهُ ََحَ  سلَهُ.يدوَ عِّ : فَدََُجهََّز َسَََحَل إلَس اِكَّأح ل َح َّ َعهلَم تَد حعل  َل إلَس اِكَّأح ل
دددَسَوع   ُحَهمودد َن تَد حعل َحآَن َسهوددمح اَل يَد ُوسَن اِحقوددد ددََ ََ يَدقح َُُسليَدددَ : َروَددلو اَّددذلي َو رو ْحدد قَددَُل إليَددُسو 

ددمح َِدوحاًل َسَِدد َح َرهلكلهل دد َُهومح الَُدُبع رل َعدد ع َاَموَدلل قَددد حٍ  َجددُ اَخَهُدحهومح ََسح ََ ُحعع فَدَُدد دَب هومح رلصح ََ وحَس علَحدد
ٍُح  ددَب َُهومح ةللصح ددٍل َجددُ ددَس َاَموَددلل ََجو َلوو اُِدَّ حعل دد ُح ع َسَروَددلو اَّددذلي يَد َوسَن َرددُ  ل اِحكلَُددُبل َح َساَل يَدد

ُوسا رُ   اِكُُب.  فَدَقََ

o  p 
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 ِّ َل اَِّدديبل ددومل َجدداَللل اِهَّدد» وَتَّددَنو قَددَُل: §َسي َعدد ُحظل َح تَد دد ددََا و االادد : اإلرددُ  رل َنل إلاح
َُ ل َعَحَنو  َُُ ل فلوَنل َساَل ا ح  .(1)«ايفقع  سمي اِكوب  َسَحُرللل اِحقوَحآنل َغسحل اِح

دددددَنلع  ََارل دددددَنلع َسَحاَلِلدددددَنل َسَح َكُرل َُدددددُِلمو َن ْلَأحح دددددمو اِح : َسَ َهَددددد و اِحقودددددَحآنل هو ْوددددد  عوَمدددددََ قَدددددَُل َو
َُ فلوَنل. َُُرلهو َن ةل  َساِح

:قَُل اِ ولود لل َل اهح ِل َل اِهَّدَنل  ل تَددَ ا ْود  َعبحد كلومو َو َحرلذليُّ اْلَح َحَرد ل اِحقودَحآنل َوالَّ  ُدِّ َح حو د "َفمل
َاً   .ََيَعََّنو إال  ُه

َة. َوَ عهه  هُ َرَُن ون يق  سرَ ح
َوع َرَُن ون يعُُ  سيُحهل فَدووطَوَِّا فَُ  سرَ ح

َحَرُلَنل َونح يَدَُدَهبَّعَكَمُ يَدَُدَهبَّسو ِل  َح حو .َسرل ٍَ َتََّنو روََُ َرلسل هل َُّخو لل َعَهه اهح  ه
ََوَ اعحددَُمَّ َسَِددبلَس  َُُِلوَدد ل إلَما قَددد ْودد  اِح َُتلددَنل. سََاددَُن َو ََا هَددَ  ِلقل بلَل اِحقلبدح ددَُدقح َحَرُلددَنل َونح َيعح َح حو دد َسرل

َهَ . َبَل اِحقلبدح َُدقح َََ َساسح َحَت  َسا
ََوو  دد ْحددَت َسوَتحددَت تَدقح َُ : إلَما تَدوَُ َع دد ُحظلوًمددُ َحدد َّ  قَددَُل جموَُهل َل اِحقوددَحآنل تَد ددكح َعدد َحآَن َفَأرحعل اِحقودد

ْوَك. َهَا تَدوَُهو  َيذح
ََوَ  دد ع َسيَدقح ومل ددوحطَُنل اِددََّجل ََ اِكَّ دد َُةل رل ََا اللددَنل ِلهحقلدد ََ ْحُل ََ ا ِهَّددَنل علَحدد ُلوَذ ُْل ددَُ َحَرُلددَنل َونح َيعح َح حو دد َسرل

 َُ ََا ومل إن اُن اَُْو قل َل اََِّحل مل اِهََّنل اََِّ ح َح َحوح و َْدَهَغ.ْلعح َح َوسَّلل اِعُّ ََةل َوسح رل  تلَنل رل
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َح  دد وِّدَي رل َِرل َهددُ َسدَُعً  َفَعدَُعً  ْلَكداَل ل ااح ُح َط ََح يَدقح َُةل  ََا َحَرُلدَنل إلَما َوَخدَذ  ل اِحقلد َح حو د َسرل
َوسٍََة. ََ  َغسحل 

َُتلدَنل َحد َّ اَل يَدقحطَدَع َعهَ  ََا َحَرُلدَنل َونح َ حهودَ  ْلقل َح حو ََ اْلدَنلع َسرل هلطودَنو ِبل َع ْلَكداَلٍ  فَدَوخح وحدَنل َوَحد
ُل. َح ََُُم  ل اِحبل َُد ََُُمةل اَّذلي اسح ُل سح ََُل َمِلَك زَاَل َعَحَنو سوهحطَُنو االل َتََّنو إلَما فَد  هل

َحتلوٍل. وٍل َستَد ٍَِة َستَدَحسل ََ َاَ َعَهه تدو َرَُن ون ي َح ح  َسرل
ُحملَل فلوَنل مل  َُد َحَرُلَنل َونح َيعح َح حو ََُ او ْلَنل.َسرل ُحقلَل َرُ  و َمَنو َح َّ يَد َََنو َسفَدهح  هح

هلَنلع  َح َفضح َأِوَنو رل ََُُس َسَيعح َل فَدوَدَحَغاو إلَس اِهََّنل تَد َحَرُلَنل َونح يَقلَإ َعَهه آيَ ل اِحَ عح َح حو َسرل
َحَنو. ِهََّنل رل سو ُْل َُجل َل فَدَوعح  َسَونح يَقلَإ َعَهه آيَ ل اِحَ علو

َحَرُلددَنل وَ  َح حو دد ُل حدد  يدد ز اِكددال  ْددُِه ظ َسرل ََِا ََ اهح دد َِِّي ِلكوددلِّ َحددَحول َحقَّددَنو رل ََ نح يدودد
ََ َحَعٍََُت.  َتُرُع فنن ْلكولِّ َحَحٍو َعكح

 ََ دد ددوحًئُ رل َْ ًَاع َسَوالَّ َيَضددَع فَد حقَددَنو  َوَاددَنو َرَحكودد  ددَحَإ َوالَّ يَدُدح ددَع اِحموصح ََ َحَرُلددَنل إلَما َس َح حو دد َسرل
َََو.اِحكوُوال َح َّ َيكو َن  ع علهحًمُ َاَُن َوسح َغودح ا َعُِلًوُ ِلَعُللَل اِحكوُوال ًَ َْ  َو

ََُنو  يحدددَنل َساَل َيَضددد ََ َ َي َو َوسح عهددده ْدددَّ َْدددديح َََو َلَل إلَما قَدددد ددد جح ََُنو  ل حل َحَرُلدددَنل َونح َيَضددد َح حو ددد َسرل
. ََح ل هح  ُْل

َل  ََ اَِّظَدد دد ددَنل رل رل َح وَيَُّ دد ًرددُ رل َهِّددََّ يَد ح َحَرُلددَنل َوالَّ  و َح حو دد ْودد   َسرل ددَحإل َرددًََّةع سََاددَُن َو  ل اِحموصح
َل ََ،ِّ َرًََّة. ولَّ َوالَّ وَتحظوََ اولَّ يَد حٍ   ل َعهح َُحح : إلوِّ َهَسح  رو َسه يَدقو لو
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َُدَُس: ِلدَنل تَد َحَرُلَنل َوالَّ يَدََُأسَََِّنو عََ ردُ يُدَ  ِدَن ْدَّ ردَ وردَ اِدَتوُ رودل قَد ح َح حو  َسرل
ََْو ا َهَلوئًُ } ْح ُِلَو ل اوهو ا َسا َيَُّ ل اوح ُومح  ل اهح َه ح ُ َوسح ََ حوضو َل اِطُُ  سوْبَُ  ع(1){ةل َهَذا علَح

 هذا.
ُلدَي  ل  َلعلَي اِحموَُدََطِّ دزليَِّي اِحموبحَُد َمح ُل ا ح َواَل ُحدلل َهد َُتلَنل َا ل ََا ََُِّ  ل قل َحَرُلَنل َوالَّ يدوَق َح حو َسرل

دد َفدح َح تلهحددَك اهح دد ََازل اِحَكدداَل ل رل ددوحطَُنو إلْدحدد َو إلَِددوحهلمو اِكَّ ِع وَِحَقددُ ََ َحُلََدد ل َتَكهًُّ ددُع فَددنلنَّ َمِلددَك ُموحدد َل اِحمو َ ا
 فَدَقبلهو َو َعَحَنو.

ُلع  ُحد ل َسجَمحَمدعل اِعُّدَ َهُ َل اِهََُّد ل َساِهَّ َ ا ل َساَل  ل َرَ ا ل َسح ََوَ  ل اهح َحَرُلَنل َوالَّ يَدقح َح حو َسرل
َاردًُع َواَل تَدَََ َونَّ اِهَََّن تدَ  ُح ل َردَُّسا ال َل َسوَادحًَن َعَهوحهلمح ْلأَتدَّهومح إلما َرَُّسا ْلدُِهَّ َِ اََِّ حَ ََُُس مََاََ علَبُ

ُحد ل َسجَمح  دلل اِهَّ ِّ وَهح ََاول د َ َ هح َلميل تلداَلَسًة َْدديح ِحقوَحآنل اِحَك َنلع َفَكوحَإ إلَما َرََّ ُْل َد حعل َوسَلَل َْل َمدعل َهَذا ِلمو
ُل.  اِعَُّ َهُ

بلَنل  ددَّ ْلددَنل إلَس َلددُحل َحرل ََ َعَهوحددَنلع َساَل يَد دد َُمل ُح ددَحَإ َساَليَد ََ اِحموصح دد َحَرُلددَنل َوالَّ يَدَُدَ سَّ َح حو دد َسرل
َِ َونح يدوََُسلََِنو. ََا  إلَما َو

َح َعهلددٍَّّ  وَم َعدد ََاهل َح إلْدحدد َعحَمددشو َعدد ددَحَإع َََسَ اهح ََِّ اِحموصح َحَرُلددَنل َوالَّ يوَصدد َح حو دد  ¢ َسرل
.قََُل: اَل يوصَ   ََّو اِحموصحَحإو

َدسحل:  َو اِدددزُّْ ْحدد َو  دد ََح ل َساَل َعهَدده َحددُللٍ ع قَددَُل ُموَمَّ َُددَا َعهَدده اهح َحَرُلددَنل َوالَّ يوكح َح حو دد َسرل
ُواو اِحقوَحآَن َعَهه َحُللٍ  َفَضَََْنو  َُزليزل اْدحًَُ ََِنو َيكح َل اِح َو َعبح   .(1)ََوََ عوَمَو ْح

                                 
 [.24]اْلُق :  (1)
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َحَرُلَنل وَتََّنو إلَما اغح  َح حو َََُسدٍ ع َسرل َح َسدَقٍم َوالَّ َيصودبََّنو َعهَده او د َُكح لًوُ رل ََُعَل ْلكلََُُُْلَنل روعح
َُدددٍ  اَل  ََح ل  ل ْدوقح ََ اهح ددد وَدددً  رل َح تَُحل دددٍع يو  َدددأوع َسَِكلددد َل دددعل جَنََُسدددٍ ع َساَل َعهَددده َر ح َل َساَل  ل َر ح

 ٍَ ٍع  َُهل َل ًََة  ل َر ح َِح وَو حوَ ودح ع َوسح  َو اَُِّسو َو دََةل  َيَط َل  ل تلهحَك اْلحوَ ودح َل َح َجَع َح َّ يَدَحَصاَّ رل
َي. بلعوَهُع َوسح  ل  َ ابس  ُه  ةُلَن فوج  ُثوَّ َيكح

َدداَلُل إلالَّ َونح َيكودد َن  ل  خوَل ْلددَنل  ل اوح َح َحددَنو ُثوَّ يَدد َُُسليددَذ رل ُوددَا اُِدَّ َحَرُلددَنل َوالَّ َيكح َح حو دد َسرل
ٍَِ  َوسح فلضَّ  َح َو َلَ .غواَلٍو رل َح  ٍ  َوسح َغسحلَلع فَدَوكو نو َاأَتََّنو  ل َل

                                                                                     

َان ايفعُجَ؟ فأجُب: ¬سئل اِكوخ اَْ عوومي  (1) : "رُ حكم اُُْ  اايُت ساهحُِي  عهه جَ
س.  هذَ تك ِّل عهه اََُِّ

ََع َ ي جَ عَ اِصحُْ  و م اُت ا  ًُ   ايفعُجَع وس غسهُ: فن ُ رَ اِب َان س ا ورُ اُُْ  اايُت عهه ا َ
 ا م ُْايُت.يَقك ن جََ 

ذِك جنَ ُْضهم يكُا اايُت  َان: فوَن َُّْ رَ إهُت  اال  ارع ِس ًُ   ا َ ُث إن اختُم اايُت تقْ 
ع وس ر منع وس رعُجَع وس رُ وْبَن مِكع يكوإ اِكُُْ  ح  تك ن اأ ُ قصَع سال ْك  ساأ ُ قصَ 

َْو ع ¸ون هذا عب  ْكُُب ار  َ و ُ اوُبت ْكُُْ  ع َِّ ر ه ر : فنن مِك ِوس رَ هَي  ُث ِ  ق
فَق ل: اُِذاس  عسرُ اِ ُلَة رَ اُُُْهُ عهه ا َاَ؟ يق ل ُْر اَُِس: يك ن تذاسًا ِهَُس عاِعهإ

ًُ يكُا عهه ا َاَ: ع يك ن ُِْق لع ال ْكُُْ  اايُت ُحضوكومح }ُث إتَن وحوُت ُحَُاح َْد َسال يَد
ُحضًُ  َات]{َْد َ يُُُْ ن اَُِسع فوك ن اُيفعُهز  ْ يُت ع سجتَ اِذيَ ُتت ااي  هذ[12 :اْلج
ة   عهَ .ار ََع اِد َ تكَ رُهِ  َان اِبو ت اههُ: رَ اِب .إماً: اُُْ  اايُت   ايفعُجَع سعهه جَ

اِعهإع ورُ اُُْ  اهحُِي : ف َّ ايفعُجَ إما اُتت   اِقبه : ال ْك و ُ ت جا اُِك يشع سقَ 
َةع ِس  رَ ُْر ايفأر ََ اُِهمُُ يك ن هَُ  تظ ون يكُا اإلتعُنو    † ري إِوهُ   اِصالةع سقَ ا

َة ا،هس:  ًُ يك ن فوَن فُلَةع رول ا ُ قبه  ايفعجَ ْوئًُع ورُ   اِبوت: فال ْأس ون َيكُا حَيو
َ  سوت ب إِوَن» ََُْ سحبمَ ع وْهَ ون ال إَِن إال وتتع وسُُ  هذا فوَن تذاس" اتُهه  «سبحُتك اِههم 

 (.13/  190ب ايف ُ ح")رَ "ِقُُ اِبُ
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َنو َْسَّه اِهَََّن َعهَده اودلِّ تَدَ دٍس َسَعظَّدَم اَِدِّوَّدَ  فلودَنل فَدنلنَّ اِهَّدََن  َْل َْ َحَرُلَنل إلَما َاََُبَنو َس َح حو َسرل
َل تلوَُّلَنل  َح تلوَنل َعَهه َق َح  .يدو

ٍَ قََُل: اَل َْأحَس وَ  َح جموَُهل َليَر.َََسَ َِوح ع َع قلوَنل اِحَم ُوَا اِحقوَحآَن ُثوَّ َتعح  نح َتكح

ُواح  ََ  ل قَدهحبلَنل َقَعَُسًة فَدهحَوكح َح َسَج ٍَ قََُل: َر ُحَ  َح َو،ل َج ََاٍن ُثوَّ  َسَع "يس"  ل َجٍُ  ْلَزعحَ 
ََْوَنو   .(1)َيكح

 
  

                                 
ع ات   إتُُ   ¬قُل ْسُح  اِكوخ اَْ ُْز  (1) ل َْنع وس اُا آيُت ِس ََْن وَس ٍُ ْس َو   رُ : إما ق

َان ََْن ال ْأس فُل هع رَ اِعهإ عاِزع  َق  سغعهَن ْس ََ اَْ اِقوم سغَس رَ اِعهإع  عوس   س سما
كَ اهفضل ساهسس ساهت ع ه  رُ اُ َس ل فال حََ   مِكع ِس َو عهه  §ن فُهَن اِ َْ عَنع اُن يق

َو عهه ت عَن سيَ   عهه ت عَن إما وحس ْكَُّ  َيرع ساُن يق َير سيَ   عهه ايف ع ۴ايف
َََن اهخس  َاِ اَِ   ت   عهه يَيَن سرعح  مُ رُ وقبل رَ جعََع سيفُ رَ  ر ساُن إما و

َو   يَيَن سَتعح  مُ عهه ۴ َت عُلك  ت ُل مِكع تأخذ ْوَيَن ستق رُ وقبل رَ ع لُ
َو اَِيب ۴ع عماًل ةُ اُن يُمل   لحَُن ۴جعََ    رُُ  §. سقَ ق

َب۴ِوُْت َْ قوس َْ ِشُسع ُث لبَن عهوَنع   .. رَ فَُُس تَ  عهه اَِ



464 
 

 
 

 (1)أبناؤنا واالحنراف الفكري

ََ  ساه َافٍُت هَْدُلهم؛ إرَّدُ غوهود ًّا سَتَطَُّفًدُع تدوَ َُجَأ ُْرو اهوَسَ ْي اَِ ودح ََ ُْم خ
ًُددُ سسوددق  ًُ وخالقوًّددُ  ددَ مِددك اهِّددَن  -سإرَّددُ ََتَودُّ سَرددَ ما اِددذي  -عُفُتددُ ار سايفعددهمي رل

ََ ِددَن اِكددوطُن سددُ  عمهددَنع سوغحددَ اَ  َع... َزيَّدد يددأَرَ عهدده ت عددَن وس وَُْلددَن إال ر ُدد نع خمددَس
 سوهَهَكَن...

َن: ": ¬قُل اَْ اِقوِّم  ْلتل  ل }سُتَت قِ  ِحَق حلل اِوَُّ ََ آَرَو ا ُْل يدووَبِّتو اِهََّنو اَّذلي
دددََةل... خل تدحَوُ َس ل ااح َُّ َوَدددُةل اِددد َاَجَن  ع(2){اْلح ََ اسدددُخ اَدددزع عظدددومعع َردددَ سوفِّدددَق يفظَُّلدددَن سوحَعددد

َل ؛ سمِددك ون اُِبدَ ال  دد َلَرددَن فقدَ حو ََُع سوَتَ ددق رَدَن فقددَ َغددَلَمع سَردَ حو َيعددُُين عددَ ساقُلَدُ
َودَن عدَ ركُ مدُع سقدَ  توبوت ار َِن َ َحف  عيع فنن َ يووبُِّحَن سإال زاِت ْسدُُ إَيُتدَن سوَ

َسِ َن  ۲ َلَ س َ ل خهحقلَن عهوَنع عب َت }: §ها َح َح ال َََُ  ََِق َسَِ حاَل َونح اَدبَُّدح
وحًئُ َقهلواًل  َْ َو إلَِوحهلمح  َحَا  ."(4) (3){تَد

                                 
(1)   َ ي  ِكهوُت ا،ُمعع ُم (. 2هدع عَِ )1439هذا ايفقُل رَكَ    جمه  ا مُو  اِعُِ 

p://sacc.org.sahtt/  
َاهوم:  (2)  .[20]إْ
َاُ:  (3)  .[04]اإلس
َب اُُِيفي ) (4)  (.136إعال  ايف قُي عَ 

o  p 
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ددد  ْدددوُ ي ا دددَ ساإلتدددس إ  ُل ْدددوُ يل سرهمَّ دددَ  ودددَو  إغددد ا َددداللو ْدددين آِ ع سرل
ُوَ و  َ َيكددَُ   -اإلتددس سا ددَ ِهمعددهم  دد َْ  -اددَّ َيصددطَّإ رددع اِبُ ددل وس جددزٍُ رَددَنع 

َلوعُن: َيقُن    
َيددق اهسل: َوهم   مِددك اِدددَ حسو  اِط َيددق اِكددده ات سايفهددذَّات... يوعدددُع هددد   

دددذا جندددَ اَِددديب  ؛ ِس َة ُِْعدددُ  دددَ هدددذا اِطَ  §اهرَّدددُ ًَا رل َُل ُمدددذِّ َل ايفددد يدددق اَوطلدددَ عهددده ِيددد
دددددَن  ُلدددددَ عَدددددَن ْقِ  ًَا ِهموبحُ بَدددددتل ا َّددددد و : »۴سسددددده الَن سخوهوقدددددَن... سربِّكددددد حوجل

َبتل اََُِو ُِْكه ات ََع سحوجل  .(1)رُ ق عهوَن« ُْيفكُ
َيددددق اِوددددُو: ددددبهُت  اِط َيددددق اِكُّ ددددَ  وددددَو  إغدددد اُ ْددددوُ ي اإلتددددس سا ددددَ:   رل

 ساُِأسيالت.
 
و
ََ مَّد ع ساُِ دَُّ    اهرَّد ع ساِضدالل ايفبدي إال رلدَ هدذا فنتََّن رُ تَكدأت اِ لدَ و ايف

َل اْلَدقِّ إلَس َونح  َِّأحسليدلل َعد َلفوَنو ُْل د َه ل فَدَُصح دَنو ِهكُّدبدح ُو نو اَِوقلدَي َسيَدَّجل َ ح
َو و ايف َي يَدُدح َيق... حل اِط

 يَزليَغ.
َو اَِقدددوِّمل  ْحددد َل اَِّأحسليدددلل يَدقوددد لو ا َُدددَُس  ل  ¬َس ل آاَدددُ  َاددداَلٍ  َ  ليدددٍل تَ لدددوٍسع ومادددَ تَد

َفًُ رََن:  َدسحلع "  َل اِزُّْ ْح ََ ل ا ََّةلع َسفلُدح ع َسلل َِّيع َساْلَح َملل هلملَي يَد حَ  ا َح ُو اِحموعح ِلَرُ َُ ووَليَقتح  َسإل َّ
ََددٍ  قَدد ُّ إلالَّ َسَسددبَ  دداَل و ةللحح ََ اإلحلسح ددُوحل ... َفَمددُ اورح َِّأحسليددلل بدوَهُ اَِّأحسليددلو... سقددُل: َسَههوددمَّ َجددًَّا ُْل

ََُهدُ فلود قَد ورََّ  فلوَمُ َوسح َقَع اهح َساتًُع َسَوسح َح َلَي عووحَمَُن  وهحًمُ َسعو َحرل ََِ  وَرلسل اِحمو َنل َسَرُ اَّذلي َسَ َك 
ََِ  َعهلدددٍَّّ  ؟ َسَردددُ اَّدددذلي َسدددَ َك  َو اَِّأحسليدددلل ددد َن َغودح لع َسوَ ¢َحددد َّ ااح ْحَلدددَنل اْلحوَعددديح دددلل َْدوحُلدددَنل ع َسا هح

                                 
َي)رُ ق عهوَن (1)  (.2822(ع سرعهم)6480؛ اِبخُ
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دَو  دَحُْلَنل َغودح ٍَ َسَولح َل يَُسل َل ْح ََِ  َعمَُّ ََاَ   ؟ َسَرُ اَّذلي َو َو اَِّأحسليلل ََُُس َعَدحهومح َغودح ََّ اِهََّنو تَد َل ََ
َل جوبَددسحٍع َسَغددسحلهل  ْحدد َل  ُلو َليٍّع َسَسد َل َعدد ْحد َل  دد َدسحلع َسحوجح َل اِدزُّْ ْحدد ََِ  ا ََاَ   ؟ َسَرددُ اَّدذلي َو مح اَِّأحسليدلل

دهلٍم  ََد ل َو،ل روعح َُدََبل  ل فلُدح ِلَردُُ اِح ؟ َسَرُ اَّذلي ووَليَقتح َعَهوحَنل  َو اَِّأحسليلل ورَّ ل َغودح َِاتل اهح َح َسُ رل
ُل  ُوَهَمُ َح اِح ََ َخهحًقُ رل ع َسَخهَّ ٍَ اوحوزَاعلََّّ ََ َتصح ََ ْح َرَُ  َو حَ ؟ َسَرُ اَّذلي قَدََُل اإلحل َو اَِّأحسليلل   ل َغودح

دداَل ل  َل اإلحلسح َِا َل َعهَدده  ؟ َسَرددُ اَّددذلي َسددهََّ  سوددوو َو اََُِّددُ َو اَِّأحسليددلل دد اِعُّددجو نل َحدد َّ َرددُتو ا َغودح
؟ َو اَِّأحسليلل َهَهُ َغودح ُِّسا وَهح  اتدحَُدَهه. (1)"َح َّ ََ
مي: َ  اِكدد َ   ويهددُ اِقددُ دد َتددَنع سجو َا  سخط  ِعددتو ْصددَِ تُظددوم سدد حك اِددَ  اْلدد

َتكبددَن... فهددذا  ُو ساِددَعُة مِددك تبووًَددُ ال ر َةع سقددَ ْدديَّ اُِهمددُ َس ددَ اِددَيَ ُِْضدد رُهدد   رل
دددَ جهددد  فعدددَُِ   اِعوُسددد   ًَعُع سوردددُ رل دددل ْددد ُح دددَ جهددد  ْدددَُع  اِ  َِدددبحس فودددَن؛ هدددذا رل
ددددده   ْدددددالِ  َيَّ اُِدددددَ،َّ إلحدددددَاِ اِ َ  ََس االسدددددُُمُ َعو    زرُتَدددددُ؛ فدددددننَّ ايفكددددد اِكددددد

 َُ دددَِّ إس اِ دددَ اِعِّ هَدددَع سْودددَ    تَ ودددذَ عمهوًّدددُ؛ سمِدددك ُْدددَ فَكدددل ايفعدددهمي قدددَ  َهدددَ رل
دده  دده ْددََل اُِددزسع امددُ تكدد ن اِ َ  َا ؛ ُِكدد ن اِ َ  اُِددزس ايفبُْددَ هفُُتعددُُن ساُِدد
َقوددد  وس  ََا ْأسدددبُب رذهبوددد  وس ع ًَا ِهصِّددد ََ دددَ َُثَّ فقدددَ َخهَدددق ْدوددد قددد ؛ سرل ددده خالَّ ََ ويًضدددُ ف 

 ََّ َهمع سورد هم ُِْعِّدالح ِلَوقُودل ُْضودهم ًُْضدُع غسهُع سوَُْل تدََُ اِ َُد  اِدد ُتدَِّ  واود
َس َنع سيوقعِّدم ايفَقعَّدم  هدَّ ْد َل  ت د َمَع سَيو ًُُ جُُ ايفعُُمَ ِلَو د ح  إما رُ وو ك ا هو
ََا ْوَهددُ   وي  ِليدد ع َيعددهول إْددُُلو اِصدد ِوَسيددالت لددُسة روُُُ ددَ ْددالِ ايفعددهمي إس  رل

                                 
َب اُُِيفي) (1)  (.4/193إعال  ايف قُي عَ 
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َيددَ. فهددل يكد ن ما عقددٍل َرددَ َيضدع ت َعددَن وِاةً  ع  سقدٍت يو َارددَِّّ َُِ وددذ هدذا ايفخطَّدد  اإلج
َاَوهم؟!  اِذي يقضَّ عهه رُ تبقَّه رلَ ْهَان ايفعهمي سو

ددز اِكبددس عددَ ايف اجهدد   ددُ ْددُن ِددَن اُِجح َسددَُّّ فنتددَن َِمَّ ََس اِصَّددَ  ليُّ اِ ُ سورددُ ايفكدد
ََدهع سال َيعدُطوع  دَ اِ   َْود    تكح َة اُِ َها اِ كد ََ؛ اسَُجح َة إلعُِة  هك  اع ايفبُْ

َيدا ساُِ جددسع ساِقُدلع ساُِددَرسع مِدك إال ِِّ اِ ُدلع ُُِْخ ددل سََ ُح َيددق لدَُع  اِ   عدَ  
َسددو  اوبوودد   ددَ ساإلُث اِكبددسل ونح يددُمَّ تَ وددذو هددذَ اِعوُسدد  اِ ُ ددَ اَُِددُبح اُِظددومع ساِقهح سرل

 ْأيَي وَُُْ ايفعهمي...
دددَ ُْدددرل وَُْلَدددُ وِاًة ِل  بَحددد ل اهسدددبَُب اِدددد َجُهَدددت رل َُ ودددذ سردددع مِدددك اهِّدددَن َِل

ه  ِل اِ َ  َي    تقعوم ايفقعَّم سإحَا َسعُت اِص  ي  ساالسُُمُ َسا و  َ  -ايفك دُ َْ
َاَِّ عهه اِبقوَّ . َف  سبولل اُِخهُّأل رَهُ سرَافُُهُع ساْلَذَ رلَ ونح ت َساع سِلمُ  َيكُو

َي اوسة؛ رَهُ رُ يهَّ:  َاو اِ ك َِي إس االم  ساهسبُب اِد ت
 وساًل: ا هل.

ُلهدم: إنَّ خط َ  دذِك يقد ل وهدل اِ ََ ال ختَ ده عهده عُقدل؛ ِس دََّ إنَّ "ة ا هل َس
ُوإ ُْ هددل( امددُ   "اإلَيددُن يزيددَ ُِْطُعددُتع سيددَقأل ُْيفُصددو ع سيقددَ َ ُُِْمددلع سيضدد

. ¬توقل عَ اإلرُ  و َ   سغَس
َي  َُّ رلَ اِ قَ؛ حو  يقد ل:  ¬ْل اعََُ  اإلرُ و اْلَعَ اِبص ون ا هل وْ

ددَ" َُّ رل ددَ اُِقددلع سال عبددَُِة اددُُِ كَُّع سال حَعددا ال فقددََ وْدد  ا هددلع سال رددَُل وَعددَ ِ رل
.)  احوعَ اووهوقع سال َسَََ اَُِكإِّ

َيًُّ عهه وح ال: َف ن فك  سا هل اِذي يقع فوَن ايفَح
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َو اهَِّد  ولداًل!!  الالهتدُع فهد  ال يَُد َيُ  ستص لدهُ ِس إرَُّ جهل رظهدمع ُِْكد
كدَ يَحد  ْدَن اُِأسيدل َرًَحده سإرُ جهل   ِالُِهُ سرقُلَهُع ف َو اِدَِوَلع ِس هد  يَُد

َو ْددَن... سهددذا اِصددَإ يَُهوددا عهددوهم  ا ِلوو افددَق َددالََُِن فوَحدد ًَ  -رددع جهههددم  -ُْودد
؛  َو ا َ  ََهََّنو اِهََّنو َعَهه علهحمٍ }اتِّبُ َو َسَو َل اختَََّذ إلَ َنو َهَ ا ََوَيحَت َر ع سهذا اِصَإ ال (1){وَفَد

ُل  ًَِ ددُ سافَددَق هددً َ   يوقددوم ِلكددال  وهددلل اِ ًَحددُ إنح َسَجددَ رو هددم سددهً ُ سخهً ددُ سزتًددُع سَيطددس ف
 ت عَن!! امُ توكُهَس م   سسُلل اُِ الل ساِقَ ات ايف جَّه !!

َة ةكددددُنع ون يكدددد ن عُِلًمددددُ  -سهددددذَ اْلُِدددد  اِوُِودددد   -سإرَّددددُ  ددددَ اوطدددد  سهددددَّ رل
بًددُ   او وَّدد  كَددَن جُهددلع جهدداًل رَاَّ الالهتددُع ِس َيُ  ِس ُح لددلع  ُِْكد تطبوقهددُ عهدده اِ قددُلعع رو

َيدددق!! سادددلُّ  َِس ساهَادددُن؛ فوُخدددبَّ    مِدددكع سيصدددبح تُلًهدددُع  ُتًّدددُ وتدددَن َسَجدددَ اِط ِهكددد
د  ساهجدَ سا َّد ... س   َةدُ  ُِبًدُ ايفوْ  مِك عَ جهل س ق غًُِبُع ال عَ قصدَع ْدل 

َي   مههم ااي  اِك الُ: وخَكه ون َتكح ََ َوعحَمُاًل  قولح َهلح تدوََبِّئوكومح }ه َلي َع َخح هح  (173)ُْل
 ًُُ َو َن لودَدح ِوحعل َِحَعبو َن وَتدَّهومح  تدحَوُ َسهومح  َُّ ََوُةل اِ ُحودوهومح  ل اْلح ََلَّ َس  ََ َئلدَك  (174)اَّذلي ووِس

ََ َاَ َوسا ْل يَُتل ََ ِّلمح َسِلَقُللَنل َفَحبلَطتح َوعحَمُ وومح َفاَل توقلومو َ ومح يَد حَ     .(2){اِحقلَوَُر ل َسزحتًُاَّذلي
َيد  ¢قُل عهدَّ ْدَ و،  ُِدا  َس يُدين:  -ع ساِضدحُ ع سغدسو ساحدَ: هدم اْل

 ََ َيد ع  ¢سرًُن هذا امُ جُُ عَ عهَّ  -او ا َس َيد  تكدمل اْل ؛ ون هدذَ اايد  اِك
الُ عهدددده اوصدددد ال َددددت   هدددد ََ سغددددسهمع ال و ددددُ تِز  عامددددُ تكددددمل اِوهددددِ  ساَِصددددُ

ِصددَإ وتَّددَن ي دد  فَُددً  عظومددً  ْددُِكال    اهْددخُال ْددذًُْ ساُِجوددا   تأرُّددل هددذا ا

                                 
 .[23]ا ُاو :  (1)
 [.175 - 173]اِكهإ:  (2)
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ًُددددُ سسددددُ   ددددَع ربُددددَلًُ ُْْلكددددُ  ساُِهمددددُُ   ْددددالِ ايفعددددهميع خمًُُمددددُ ُْ َددددَي  سقط
َهم  َُْلدَن اأْودَن سوخودَن سا َّد َب وق َةُ َسَلدل إس وقد َاَهم سور ا مع ْل  ساْلَُس عهه وع

َبِّ اُِددُيفي روعددَُالًّ سمرَّهددم وس عددََّ  ْددذِكع سهددم   اْلقوقدد  وتَقدده س  وتَقدده رَددَن عَددَ 
ْ ي  وس حدَي ع جدُهاًل   او ود  تطبوقهدُ عهده ساقدع يُوكدَن... فدال حد ل سال قد ة إال 

 ُْر اُِهَّ اُِظوم.
َساُ اِكَُ  اَِ عَّ َُِْقأل:  اُتًوُ: اتبَُ ا َ  سإ

ع ساِكَُ  اَِ عَّ َُِْقأل؛ فََُرُ َيكَُ  سهذان رُالزرُن؛ وعين: اتِّبَُ ا َ 
ََ َُِْقأل غًُِبُ يَّبع ه اَ... سال يُين هدذا ون ادل َردَ اتبدع هد اَ ْدَُ  َوو ْكُ  ايفَح

ئك... ََه اِقه ب وِس كَ هذَ هَّ اِعِّم  اُُِِب  يف  َُِْقأل قبل اتِّبُعَنع ِس
َو وََفأَتحَت َتكود نو َعَهوحدَنل سَالدواًل }: ۲ َل اختَََّذ إلَ َنو َهَ ا ََوَيحَت َر  ع(1){َو

َير ا ددددَ  يكدددد   ددددا هددددذا اُِدددد نع سمِددددك اُِأيوددددَ اإل ددددَّ ِهُمددددل سردددد ن سددددبًبُ   حجح
 ِاسال ع ْل يُمل عهه اَِقور.

ددَن  َْددُِ؛ ْددل ي ددُح عهدده ت عل ددح ساإل ددَي رُددَن اَِصح ددذا جنددَ ونَّ ُْضددهم ال  و ِس
ِليددَ ارع ُث يوصددُب ْددُُِخبُّ  سعددَ  ا َايدد  إس  ددَُب االُْددََا    رددَاخَل ِهكددوطُنع ْس

َيق ايفعُقومع سايفصوب  َيدقع  اِط ِلهم عدَ اِط َيَع سإُْدُ عََرُ يُحد َّل إس إَدالل ااخد
َ  رلَ ت فوق ار  ِو  ع ستك ن خَُتُوَن سوئً . ساُِوُم ُْر...¸سرلَ ُثَّ 

 اُِوًُ: اِكل  ساُُُِ :

                                 
َقُن:  (1)  .[43]اِ 



407 
 

ََ ونَّ   ددذِك تدد َو غُِبًددُ رددُ يكودد ن اِكلدد  قددَ َوَخددذ رَددَن َربحهُددَن... ِس هددذا ايفَحدد
َيًّددُ ال َفي فك ددَ ايفَحدد َِّ َتكددَّ عهدده اهَ  ساُِوددُم اوددسًا رل ََ غددسََ سددَ  وروددُلل اِددذَّ  يدد

َن  ع  ل »: §ُْرع سيك َّ   م ِّ اِكل  قِ  َِّ وََُل اِدذَّ َ  اِحقلَوَُر لع وَرح َوسَن يَد ح ََُكبدِّ ِوحَكَو اِحمو
ًَُ  ل َجَهد جح خوهو ا سل َح َلع َح َّ َي َُُ ََ اِصَّ ٍُ رل ََّْح ُحهو هومح اولُّ  ع يَد ََّمع يدوَقدُلو َِدَنو: لوَ َل اَُِّسل
َل  لل اَِّدُ ع عوَصََُةل َوهح ََبُلل َح  لوََ ل اوح َق حَن رل َلع يوعح َتدحَوُ َو اهح ُحهوَ هومح تَُ ع فَدَُد َساَ و دَع  «ْو َِسو

  .(1)ساِرترذي
َل  دددذا  حك اِزالددد َح َة رددد ِّيع سوقددد ل  دددم: إنَّ اوددد ِلدددس هَدددُ   ومن ااْدددُُ سايفددد سو

َل وس اِطُِال ْأتَن ف  ُح حوَمدُ االْ َتود َ  ُْال دُ  ََع ْس د َو ِهح َي ََع سف َو عصح  زرُتلَنع سعُ
َيعدً   د يبَنع فدننَّ اََْدك هدذا سدوَدَقع ف ُقلش قضوً  رلدَ اودَ  اِقضدُيُع سختطئد  غدسَل سَتصح يَو

َيع رَُ ِ ظَن ار  َاو اِ ك سال يُدين مِدك  عع سهذا روكَُهَ ُمعد س¸سههً  ِالم
ع سإ دُ وَعحطلدَن ردُ يك ودَن ال ردُ اُِكس ْدأن تعدُخَ  وسده َب اُِهمدوش س  اُِحطدومع ادالَّ

َََن. َع  اَِساُ ايفَُسب  حي ر ََع امُ تُطوَن ج  يض
َل  د َودع هد  جمدُرع حوعح دَن ْدوًئُ رلدَ هدذا اِدَاُع فهدوُهمح ون اُِ ا سَردَ  َلدَ   ت عل

ي اَِدديبِّ  َح َْلكم رددينِّ جمهًعددُ يدد َ  اِقوُ»: §اووهوددقع سهدد  هدد ددَ َوَحددبِّكم إ َّ سوقدد ردد  إنَّ رل
َكم وخالقًُ   .(2)«َوَحُسل

ًُُ: اِبوئ  سا وَهعُُ ةُ فوهم: اِصُحاع ساِكَُّبع سا هُز اِذاَّ...  َاْ

                                 
َجَن و َ)8747")لحوح ا ُرعححَن اهِبُو   "؛ للحوح (1) (ع 6600-11/267(ع وخ

ُ.2492ساِرترذي)  (ع سغِس
َجَن و َ)2277")لحوح ا ُرع ؛ لححَن اهِبُو   "لحوح (2) . 6060-2/189(ع وخ  (ع سغَس
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ذا حذََّ اَِيبُّ  َةع تأاسًا ابسًا؛ ِس َاِّ ع سجمُِع ل وهل  §سهذَ ر رلَ جهوس اِعُ 
َا َول فدددد َيُ و االتُقددددُلع فُُُِقددددل َرددددَ يَ لددددَُّ عددددَ ايفَحدددد َسَ سدددد َح َُدددد ددددَ اِبُ ددددل؛ هنَّ اِ َََ رل

َافددُتل  ًَا َِ عددَن وتددَن سووصددهح االم ُددرو اِكددبُب يُعددُهل   مِددك؛ رُُددذ اهَسددَ... ْس
ُلهدمع ُث إما َ يدوهحدقل  َِ اِ َُمح عهوك اَِع ةع سا،ُِِ  ُِْد هَّ َوحَعَ ْك ة... تَد ايف جِ 

هددك ت َعددك ُْإلاوددَُ رلدَ جمُِعددَُن  َوو ْددُاًل فدال هتو خُلدد    ايفعددُلل  -ِدك هددذا ايفَحدد
َعو ؛ َو عبددُس  اِكدد حددَُسََ  ƒفَمددَ َ يقَُددع ْكبددَُ اُِهمددُُ ِددَ يقَُددع ْددك وتددَتع ساْدد

ُددَ مِددك لددإَّ جَددَيًُّ رددع عهددٍَّّ  ََجددعع ْس ََجددع رددَهم َرددَ  ََع س ... َ ¢ستددَُ ََ اودد ا
 يعُمََّ   ا َال سايفَُقك .

إنَّ واَدددَ ا هدددوس خطدددسعع سددد اُ ادددُن إتعدددُتًُ وس اًُُْدددُ وس قَدددًُة وس جهدددُزًا ماوًّدددُع 
َفًُ فمُما سُصبح وتت!!يوَكك َيَ ه ؛ فنما اُن رَح َ  حعا رُ ي  ل فلكح

َروَددددلو »: ۴حدددي قددددُل  §ساتظدددَ إس هدددذا اُِكددددبوَن اِبهودددغ رَددددَن 
روَك  ََ د ُح ِلع اَل يَد ا ََّ َد ع سَالدسل اْلح دكل ال اِحملعح ُلع َاَموَدلل َلدُحل َهلوسل اِعَّد ح ع َسا ح َهلوسل اِصَُِّلحل ا ح

ع إلرَُّ  ال اِحملعحكل َح َلُحل َتَك َوسح اَد حَْدَكع َوسح رل ََ َل و َْ ِوح ِل  ا ََّ ََِنوع سَالسو اْلَح َل َو  رَتليَنل َوسح جتَل َتكح
ًُِ َخبلوَو ً  َل َحَنو  َو رل   .(1)«جتَل

دُُْهمع ستَدَخول  َ   هوعدكع وس اُُْدكع وس قَُتدكع وس َردَ تُو إنَّ عمهوَّ  اخُوُ
خصوَُّك وتَتع ْئ َ  ْس ٍَ ِل لكح  َت و  وَْدوحَت!!ر اقُهم... هَّ عمهو  تك ي

َق »: ¢قُل عهَّ  َي ع ساِطبوُ  سُ  .«اِصحب  سُ

                                 
َي)اِ؛ رُ ق عهوَن (1)  (.5534(ع سرعهم)2171بخُ



402 
 

 خُرًعُ: اِكَُ  ُِْظهم:
ددَ وعظددمل  َيع سرل ددَ رعددبِّبُت اوَهَددل اِ كدد ال ْددك ونَّ اِكددَُ  ْددُِظهم سددباع رل

َ و ْدددُر:  دددَ وعظملهدددُ: اِكددد َاو   ايفُُلدددَّع ساِدددد رل إلنَّ }اِظهدددمل  هدددمو اِدددَ سل ُْإلسددد
ددو ددَحَ  َِظوهحددمع َعظل طهددم حقدد َقهم سسددهبلهُع (1){مع اِكِّ ددَ اِبَكددَع ُْمح َيَ رل ع ُث  هددمو ااخدد

َاوع خُلدددً  إما َ يَدُوددداح سيُددد ل اَِدددَُس  ٍَة   قهبدددَنع جتدددََُّ إس االمددد َو َْخددد فووبُهددده اِظدددُ
وَبٍ  فَبلَمُ َاَعَبتح } :حق َقهم َح روصل  هذا رَ جه . ع(2){َسَرُ َوَلَُْكومح رل

ََع فننَّ َردَ َيكدَُ ْدُ دَ اِبَكدَ سرَ جه  وخ َجد   -ِظهم رل رهمدُ ادُن عهده ِ
دددَ اِصدددالح اِظدددُهَ  ددد   -رل دددم ارو  -إما ْدددَُ ُِْضدددوم يَُُهَّدددق ْقكَّ دددذ  -إال َردددَ ََحل هخح

ََ   ت عَن ونَّ الَّ َرَ سقإ جتَُ اِظدَُ   ويِّ قضدوَّ  فهد  عهده  حقَِّن ساسرتجُعلَنع سي
َيًّدُع َفًُ فك َتوَن ح  ِ  اُن وحوُتًُ رَح ؛ سقدَ َْدديَّ  حق!! سجتاو توصح دَ َُثَّ يََكدأ اُِدأاَُّ سرل

َو تومو    .¬مِك ْوخو اإلسال  اْ
 سًُِسُ: سسُلل اإلعال :

َي  َاو اِ كددد دددَ وخطدددَ اهسدددبُب ِالمددد سوقصدددَ  دددُ هودددع سسدددُلل  -سهدددذَ رل
َاَِّ    اإلعال ع ةُ فوهُ )اإلعال  ا َيَ(؛ إم رَ اْلقُلق اِوُُْ ؛ ونَّ سسُلل اإلعال  ت

َاِ سا،ُ َلوعددد  اِدددد اهفددد مُدددُتع سهودددعو اإلعالروِّدددي   اُِدددَُ يوقلدددَُّسن ْدددأنَّ اِ  دددُلإ اِ

                                 
 .[13]ِقمُن:  (1)
(2)  :ََ  [.37]اِك 
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َاِ  َاُ ساالجتُهدددُت ِدددََ اهفددد ددد يَ اا تَِِّيهدددُ سسدددُللو االتصدددُل ا مُهسيددد ع س و ددد  تكح
 سا مُعُت ساِكُ ب.

سال َيكودددكُّ عُقدددلع   ونَّ ادددل رَظ ردددٍ  وس رَظمددد  وس حدددزب وس هُعددد ع توَكدددَِّسو  
َو عهوهدُ وغهَا جه ِل  د َسدُتٍ  إعالروَّد  َدخم ع توصح د يَ ت َهدُ   تكح هدُ ِهدَفَُ عدَ فكح

 ور الع  ُله ...
دددددَذَ اِكدددددُبُّ رَدددددَنع خُلددددد  ردددددع اُِطددددد َُّ ا ُلدددددل ِهُقَوددددد   َِ سهدددددذا ردددددُ  دددددا ون 
َسدُلل اإلعدال  ايف جَّهد ع  اْلَيو ... فُُِقل اِالساعَّ ِاتعُن يوَك َّن فكدََو رلدَ خدالل 

...فووصبح   ي   رَ اهيُ َيَ وهَاول غسَل    رعهًكُ ُِم
دددَن  دددَع ساُِ جُّ دددَ اسدددُُالََِن ِألسدددإ ولدددحُبو اِ كح عل ِو سهدددذا ايفدددَخل هددد  ردددَُ 

فَُ ِسن اِبَُُ اهسُسَّ َِّ سإما اُن اِعهإ  عاِعهوم وحوُتًُع فهم روَكُه ن ِالًمُ   اِ
َسايدد  سسددُلل اإلعددال  ايف جَّهدد ع  † َسايدد  ا،ُهوددلع فكوددإ توقبَددل  سايفَُِّفددُت ال يَقَبهدد ن 

قع ْلَََبٍن فَدَُبَدودََّو ا}ا،هِ  ؟ سار تُُس يق ل:  َُاومح فَُسل ََ آَرَو ا إلنح َجُ   .(1){يَُ وَيدَُّهُ اَّذلي
َيَ: ًُُ: اإلحبُِ رَ ساقع ايفعهمي ايف  سُْ

دَ فدٍ ع  َوَ اِكُبو ساقَع ايفعدهمي   اودٍس رلدَ ْالِهدمع سردُ هدم عهودَن رل فنما 
ٍَبع ستكددَ  َو   قهبددَنع سحوددقَّ سقُحددل سحدد َِبَّ اُِحعُّددَ ساه ٍَ سآالٍ ع ستعددهٍُّ  ِألعددَاُ...  ي

 َِن مِك سولبح ِهكوطُن رَخاًل عهوَن رلَ جهُي:

                                 
 .[6ات: ]اْلجَ  (1)
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: اِكددك   ر عددِ  ار   اَِصددَ ساُِمكددي؛ خُلددً  إما لددُحَا مِددك اهسس
َيقلهُ اهخَُّمع فُبَو تَدََُخهَّل ايف ِِّيَّ ع سَْ َة اَُِحب ايفُ بَُِ  عَدََ ْدوًئُ فكدوًئُع اتبهَُع حبضُ

َيًّدددُع  َافًدددُ فك َو ام َّددُ م   مِدددك... فوَحدد َو ِلكبدددَُ او َاُةل فهعدد ُهتمع امدددُ يَقدد فوبددَو ْقددد
َِ اَِّصحَ ساُِمكي؛  رُت ساَُُِلا؛ هتَن تعََّع وس تََُسه َْح َِّ سيَُا عَََ خهلع   ايفق

ََح ل وَقَُرو ا اِصَّ } ََ إلنح َركََُّّهومح  ل اهح َل اَّذلي َوسول َستَدَهد حا َعد ُح ِحَم اَلَة َسآتَد وا اِزََّاَُة َسوََرَوسا ُْل
ورودددد َل  َل َسِلهَّددددَنل َعُقلبَدددد و اهح َحَكدددد َعوَّ  ساِك توَّدددد ع سجهددددلع .(1){اِحمو َل اِكدددد ددددََ .. إتددددَن جهددددلع ُِْعُّ

َغبُت ساهه اُ... ُع ِه ََُ َيخع سإ ُُُِْ 
ددَ رددَاخل اِكددوطُن ِه :اِوُتودد  َوَ سوعددين  ددُ ا هدد  اِوُتودد  رل كددُبِّ ايفعددهم إما 

َعو    مِدك ويًضدُع  ساقع ايفعهمي: االسدُُجُل َُِْصدَع سخمُِ د  اِعُّدَََ اِك تود  ساِكد
دددددَ قلبَدددددل  َيَّدددد  روُوََّددددد ع رل َات فك فُعددددُُهَُّن ُْدددددرو ايفَظَّمدددددُت اِددددد تك َّتدددددت عَدددددَهُ تصددددد ُّ

ُل  َيُ ع وس ايفخرتلقي  م رلَ وعدَا طبوقل اِك قه ُِل اإلسدال ؛ ُتدت  ا،ُهَيَ ا َهه  ساْلمح
ددَََ اِك توَّدد ع ُث  ددُِل  ن اِعُّ ََ ارع فوعددُُجه ن اَِصددَع س و روعددمَّه ا هددُِع ستطبوددقل ْدد

ََُن... َه ُوهو ُّ َربدح  يأخذ  م اِ
ََو اهُّددَن  َالم اوطددسة   اهيددُ  ايفَُددو ع سيوصددبح اُِددُ سيقددع روددل رددُ سقددع رددَ ا دد

ددد َهم رل َعَُّّ   تظددد َلو اِكددد َوسًّا  دددمع فوَقهدددا اُِدددُ ع سا َدددَيُّ عددد ِس َو دددٍَن إس عدددَسٍّ َِددد َ روَ جِّ
ُو  َُه إِودددَن وعدددَا دددهع سهدددذا ردددُ يعددد َتَدددزل ع ستَكدددأ اِ لدددَ ع ستُدددمُّ اِ َ  ٍَّ رو َتددد َو إس ر ا،ُهددد
د  وَََِاد ا  َيَق  م امُ ْوََّتو آتً دُ... ِس َسا اِط َبِّ اُُِيفيع فهوم ْذِك قَ اخََُص َيُ   ْ

                                 
 .[41]اْلا:  (1)
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هدَُ  د  اإلسدالرو    اِز َهُ فق  ون قوُ  اَِِس َ   -عصد دَ وقُلدَّ ْد اُِصدَ اِدذهيب رل
 ًَُْ َقًُ إس اهتَِس إسبُتوُ غ وَ اَِيبُّ  -اِصي ْ ََ وَّد   §َتطهََّا سقًُُ َْ   اِدَع ة ايفكِّ

ددَ َُْددَ سفُتددَن  ََة سددََ ع ُث عكددَ سددَ ات   ايفَيَدد ع ُث مَتَّ اهرح َِ عكدد ُلَي  §اددال ُْلعدد
َيًبُ رلَ اإلعَاِ ساَِع ة سا هُِ... سه ... وقد ل: ِد  ۴  تيبُّ ارل سًَ  تق

َسن... َُهُّ نع سهم ال يكُ َُهلم ا و م رُخبِّط نع َُلُ نع رعُ  وَِا ا مِك َِ
اع سه  ونَّ هذا  ًَّ ََّ  عهه اِ ُح ُِْقُُل؛ ِعبٍا ساٍَح ج إنَّ اِ ُح َُِْع ة رق

َُهدددَن اَِدددديبُّ  َتُ اْلَُددددَ جمدددُالتو اِ ددددُح §هددد  رددددُ ف دددَ خددددالل اِددددَع ة  -ع س  عصددد رل
 وابَُتح مِك. -َ ساِ ك

ع سإغ ُل جُتا اِبَُُ... َِِس ِوعُة وهلل اِعَُّّ  سا مُع  ُِْ  اُرًَُ: اتكُُل 
دددَ وعظدددمل اِقودددََبع سردددُ ما  إال هنَّ فودددَن  َيًّدددُ سعقدددَيًُّ رل َفي فك ُِّ عهددده ايفَحددد اِدددََّ
َسعو  ا هدُِ َيُ ع ساِدَفَُ عَهدُع ْدل سرلدَ اْللَكدم ولداًل   ركد وَدُ  اِكد َِ عَ حل  اِذَّسح

ًُ اُن َُِْ سع وس ُْيفُلع وس ُِْكهم   - ِليَ ار  -س ا  .¸هَّ اَِفَُ عَ 
ِّي  َُّعُة سايفدددد ددددَ اِدددد ََّ ايفالحددددظ عهدددده اوددددٍس رل ردددد  روعددددهَّم  ددددُ... ِكدددد َِّ هددددذَ رق
ودد ...  سايفُهِّمددي ِهكددبُبع االهُمددُ   ددذا ا ُتددا فقدد ع ِسن االُِ ددُتل إس اِبَددُُ ساِرْت

َتو   §سايفُأرِّل   سسة اَِيب  د ال خكدو  اإل ُِد  ِدذا َو وتََّن َيهُمُّ ُِْبَدُُ اودسًا... ِس  َل
  .(1)اوسًا رلَ اهروه 

                                 
َي (1) َساَ اِبخُ َس   -  قص  و، س وُن  ع(1002)سرعهم ع(0)روُل مِك: رُ  َقل" عظوم اِ   قص  "ه

َقل: فمُما يأرَام  - : يق ل: اعبَسا ار  قُل وْ  س وُن: - §يُين: اَِيب  -خس ُْهَ. قُل ه قهتو
= 
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دددَ اِرْت يددد  االهُمدددَُ  اِكدددَُ  ُْسدددُُالل  ُقدددُت  َل ًُُ: عدددَ  اهُمدددُ  ا ُ تُسددد
 اِكبُب:

َاغهدُع  فُِكُبُّ ايف ه بع لُحاو اِطُق  اُُِِو ع إما َ  َ رًَُخدُ خصدًبُ إلف
َغهُ    َف  فقَ يو  دوس  -خُلً  رع قلهَّ  اُِ جوَن  -جمُالت رَح َسوع ِس سهذا ورَع رُد

ًَا َِنع فُِكدُبُّ ركهَّدإع سُمَُسداع ِكدَ قدَ يكود ن هدذا  َاو ست ي ًَا ِهكُبِّ   االم عوذح
َاو ُْضهم...  سبًبُ   ام

إنَّ لَحو اِطُقُتل وردَع رهدمٌّع سوخطدَو رَدَن ونح يدُمَّ اُِ جودَن ْكدكٍل خدُ دع ُث 
ََ   ت ُهدٍُتع فووحدُسلل اُُِد يَر عدَ مِددك َيكَُكدإ  اِكدُبُّ وتَّدَن قَضده جدزًُا رلدَ عمد

ٍَّ سَتووددلع ُث  َيددُتع وس فدد ُح دد  عهدده ُتهوددل ربُ ددح  سيَد َاو وخطددََ رَددَن... اَمددَ َيصح ْددُم
 ... َيٍّ وس سدددده اٍَّّ ددددَ مِددددكع اددددُمالٍل فكدددد ددددسَِّ هخطددددََ رل ََع فوُو ددددإ ت ُهدددد َ رعددددُ َيكَُكل

ددَ  ددَِّ وَهددَ نو رل ُددرو اِكَّ َاغو اِطُقدد  اِكددبُْو    ْددٍَُّ ْس ُْددر ال ْددكع ِكددَ ِدد  اددُن إفدد
َن  ََهع سيََُصُن رع ت عل ٍَ ََِمُ َسقع رولو هذا اوهل ْنمن ار؛ هن هذا اِكُب سَس رووم

 خبالو اَهسَّل.
َُْتوِّي: َعو  ساُِهمُُ اِ َجُوَُّت اِك  عًَُْا: جتُهل سإغ ُل ايف

                                                                                     

َتُ ُِْصالةع ساِصَ ع ساِصَق ع ساُِ ُوع سحََع سال تكَا ا َْن ْوًئُع ساتَا ا رُ يق ل آُْهام ع سيأر
َسو   ركَّ ع ست روَ اِك ََُّ عهوَنع يأروَ ُِْصالة ساِصَ  ساُِ ُو ساِصه ... َهكل اِظ  ساِصِّه . فمع َوحح

َلإح إس مِك  رُتل  -رع اإل ُْو  ْككل عُ   -و َِّ َا ل ايفق هم ع رلَ حو ل إِ االهُمَُ  ُْكح يَ اُِقهو  ايفعح
َُُ اَُُِلا ْككل سهوم...عهه حق  وقُهُع ْس
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َُ اُِهمدُُ ْدأيِّ حجدٍ  اُتدتع وس ْدبه  سهذا رالَحظع؛ فكوهَّمُ جتَُهَل اَِدُسو  َا آ
َلَرت  َح َاو.  -وو  اهمُ َاوَو االم

َسد ل ار  ُو اإلسال    لدحُْ   ََ وعَا َُ َدوُّد ا    §قََيًُ َ  َيُ ع ْس تَدَقهَد ل اِكد
يَ ت عَن... سيفَُّ َْدَََزتح  َِّ َسو؛ سه  اِطُحَ   اِ ََوو رُ ََ رلَ ْأ م؛ سا  اَُِسل اُِه ي

َا َةو االسُك َة  ُه َيد ََ فودَن وْد  ه ُلد ع ساِعدباو ساَدحع فهد  َََسَ ¢  ادُن وسََّل َردَ  و
ددَ مخعدد  آالول حددَي ... سيُكددَََّ هددذا   اددل عصددَ؛ حدد  يوطُددَ   عهمددُُ  واوددََ رل

َع ساُِقوَة اإلسالرو ع َُْ ار   ...¸اهرَّ ؛ ه م هوم حََّاس اِ كح
ذا قُل  ََح ل  إلنَّ »: §ِس ُوَهَمُُل  ل اهح َ َرَوَل اِح ََ َُ ُل يدوهح ع َاَمَولل اُِّجو  ل  ل اِعََّمُ

اة ََ ددلَّ ا ودد ددَك َونح َتضل َْ دد  وع َوسح َلع فَددنلَما اتحَطَمَعددتل اُِّجو دد َددُ  ل  وهوَمددُتل اِحبَدددَِّ َساِحَبحح َساَ  « ل
  .(1)اإلرُ  و َ

!! ُع سَرَ مولاُّ َيََّ  اِههم احَ ظَُع سابُِّحَُ سَمََا

 
 
 

  

                                 
َجَن و َ)(ع و5804-12/095)ع َُ َن اهِبُو   "اِضُو  "َُوإ (1) .12677-27/52خ  (ع سغَس
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 من شيم الكبار االعتذار الصادق

؛ إم ردددَ تكددد يَ ْخصدددوُت  ُحإع سمولٌّ ددد ََ َ َّ اِكودددسو رَّدددُ عهددده ون االعُدددذاَ  تددد
ع َس  ددَ تح وخطددُههم سعهلددَم  ددُ اَِددُسو َع عددَهم؛ ْددل حدد  إن ااُوكل ئددك ون اوطددأ ُْودد وِس
م وقددَُّسا  ددُع ِددوس عهدده سددبول االعددرتاو ُْوطددأ؛ ْددل إل هددَُ ْددجُعُلهم  َاهتو تددَجح ت يدد

َساع ُْرِّ اَِظَ عَ اوطأ ماتَن!اِزال   ْك    م اعُذ
َلَ  ايفعهم ون  َيَ اُُِمُّق فوهُع رُ يهمُّين ون يَو ال ْين آِ   »تهك فهع  ع ال و

لي اُِ َّاْو ن ُعع سخسو اوطَُّ ع سون رَ اُِْ   االعرتاو ُْوطأ سُمُِس  عالجدَنع  (1)«خطَُّ
ُع  َيُ سْسوحُد عع فدنن مِدك ردَ وفُدُل ايفَدُفقي:  سوالَّ يك ن   االعُذاَ َهََبع وس خمُِ  ع وس 

َح } دد َح تَدبَّأَتَددُ اِهَّددَنو رل ددمح قَدد ََ َِكو رل َح َح تدودد َوسا َِدد َُددذل ُح ددُومح إلَِددوحهلمح قوددلح اَل تَد ُح َوسَن إلَِددوحكومح إلَما َََج َُددذل ُح يَد
 َُ َلل اِح ُِّسَن إلَس َعُ َلاومح َسَسوَدَََ اِهََّنو َعَمَهكومح َسََسو ِوَنو ُثوَّ تدوََ َبُ َدُ  َوخح َِةل فَدودوََبِّدئوكومح ةل دَهُ وحدال َساِكَّ

ُحَمهوددددد نَ  َحدددددُومح تَد ع فهَدددددُ قدددددَ اتََّضدددددح رقصدددددَهم اِعدددددودع ف َضدددددحهم ار سفضدددددح (2){او
دددًحُ عَدددَ  َهمع فُحدددَذَ اِقصدددَ اِعدددود ردددَ االعُدددذاَ؛ هتدددَن قدددَ يوعدددبِّا ِكدددم َفضح اعُدددذا

 اوَهحق ال توطوقَنع عُفُ ار رَ مِك!

                                 
َساَ اِرترذي  (ع2/831)حعَََّن اهِبُو   لحوح ا ُرع ؛ حعَ (1)   (.2499-4/659)حَي  
 .[94]اُِْ  :  (2)

o  p 
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َلفحُددددً    اِددددَتوُ اددددَ رددددَ وهددددل االعُددددذاَ ايفمددددَسح اِدددد ذيَ يزيددددَهم اعُددددذاَوهم 
َةع امدُ حصدل ردع تبوَدُ  َسد ل  §سااخ   قصَّدٍ  مَاََهدُ ولدحُبو اِعِّدَسع سفوهدُ ون 

َِّل ْدَن اِقد  ع فَمدََّ َْعد اِ  §ار  د َحع يُو َع س  يدََ قد َح َعَل ل  َو ولدحَُْن يد   َْد
دَُدَحُلل ردَ اِصَّد ع فطَُدَ ََسود لو ارل   َْ َغزيَّ  حهوإ ْين عَي َْ اَِجَُع سهد  روعح إِّ

َححع سقُل:  ِو »ْطََن ُِْقل دَُ ل يدُ َسد ا َسد ل ارع وسجُُدين سقدَ ُْوَدَك ار «اسح ع فقدُل: يدُ 
َسدد ل ار  وع قددُل: فكَكددإ  َح لع فأقلدد َح َُدد َح »عددَ ْطَددَنع سقددُل:  §ْددَُْلقِّ ساِ ع «اسددَُقل

ِو »قُل: فُعَُقَن فَقبَّل ْطََنع فقُل:  َسد ل ارع « ؟رُ  ََهَك عهه هذا يُ َسد ا قدُل: يدُ 
َ ! فددَعُ ِددَن  ََ هحدد هحددَي جل ددَ ْددَك ون َيددسَّ جل َُهح َو اِ دد ََع فددأَِحتو ون يكدد ن آخل حضددَ رددُ تدد

  .(1)«خبس §َس لو ار 
ركُتُوَن سه  اِقُلَع َس َيََُن َ َحوو اْلُل سه   §فُتظَ اوإ َ َتََع اَِيب  

دد  إلددالح اوطددأ  َاَ عهدده ت عددَنع ُث ُمُِس  - §، هدد  سوورِّددَّ ْددأ -  رَُادد  رددَ اإلقدد
َن َح » :ْقِ  ومٍ  ال تك ن إالَّ   ابس!«!! اسَُقل ْل  يُ  ُ رَ 

َسعددَنع هدد  االعُددذاَ ِددََبِّ اُِددُيفيع ساالُِجددُُ إِوددَنع  سوهددل االعُددذاَ سوهَددأَ سو
َ دد ع ساِعددرت عهدده اِددَسا ؛ امددُ  َة ساِ دد  سايفُ دد عددَ  ۲ساِددَعُُ ْقبدد ل اُِْ 

ََ قَدُاَل ََْدَّ }وْوَدُ آِ  سوورَِّدُ حد اُ:  دد ََّ رل د َت َحَ حََدُ َََِكو َح َََِددُ َستَد ُح لد ََح تَد ََدُ وَتدح وَعدََُ َسإلنح  ََددُ  ََهمح
 ََ َلي َُسل   .(2){اوح

                                 
 .(2835-6/878)"اِصحوح "ََن اهِبُو   ع ساهاَ َحعَّ (2/266)سسة اَْ هكُ   (1)
َاو:  (2)  [.23]اهع
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َة:   عمهددَّ الرددين سعددُتبين زروددلع عهدده خطددأ  ََحددتو   قددُل   لددُحيب مات ردد
دَن فومدُ ُْد َ   ِس د  اإللدالحع فُبديَّ هدزرالُ سُمُِس َت ُْالعُذاَ ِدَن ِس َتكبُوَن! فبُِ َ وو ا

َيدا سال ُْودَع فهدم  ََ ادُراًل! سال عالقد    ْدَن ردَ ق ون اوطأ سببَن ه ! ْل هد  رصدَ
ِلَ امدددُ ْدددَُِحتو قبهَدددَنع قهدددت ِدددَن: ال تقهدددق؛ االعُدددذاَ اِصدددُِ  ردددَ دددَوم  يُُدددذَ َس يوبدددُ ْل

 اِكبَُ!
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 شركات التأمني
 (1بني الفتاوى اجمليزة والتطبيق املتالعب ) 

 ت  ئ :
ًُ جزلوًُ قَ )ِهُقهول( يأخذ حكم اهغها" "اْلَي  عَ اهغها َا  اسُق

  حقبدددد  زرَودددد  رَُددددو  ِاَ تقددددُل سددددُخَ   اهسسددددُِ اِ قهودددد  عددددَ حكددددم 
دي جمودز سهدم فئد   ( ْس َي ِهمَابدُت ساإلِدزا  ْدَنع ْدي ردُتٍع سهدم )ا مهدَ  اُِدأري اُِجدُ

.! َسَ  ًُ عهه ساقع رُي ِ  غهب ا جُتا اَِظَ   ايفصُن َُْ
عدددت ْصدددَِ عدددَ  اودددالو ساهقددد ال ساهِِددد  ساِرتجدددوح.. فهددد  ر جدددِ     ِس

 رظُت َن.
وهح لدددت حقدددًُ ون  ردددَ  دددُس ُْدددر ا،ودددزيَ مِدددك اِ قدددت ون جُهددد ا ردددَ 

ِكدددَ ايف
َة( ِِددوالً عُ  وددًُ: ون ُمددَِس اِددَخل وس اِ قددس رددواًل:  بهدد

و
ِدد  ال  -َددمَ حججهددم )ايف

ددل تعددب  رددَ اوطددأ ساُتددت اهَدد -قددََ ار  َاَ ابددسة رددَ ويددَ سقددع عهوددَن حددُِِ سُتم 
 يو  ل رُ عهوَن؟ هل يعجَ سيَدرتح  وََُُْ؟! هكذا اسَُِ ا..!

َْدددد ا رددددَ  خهددددت ْددددَاُت اُِددددأري   اِعدددد  ع سحدددد  يه َتددددَنع ِس اَ اِددددزرَ ِس ِس
َيَ:  اوعُلَ  ئ ا إس ور

o  p 
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َت َُ! هذا  -و َت َُ وسَُُ اُِأري ح ا  سبُ  وَُُو سالزاِت    َ  اال ا
 عهوهُ ح اِِ..   ايفَابُت اِد َ يعبق

ورُ ايفَابُت اِدد سدبق عهوهدُ حد اِِع فست دع اِعدَُ حعدا اْلدُِِ..  -ب
َيَ َُ ًُ وس واوَ. َةُ سلل إس عك  ف

ِع : هل مِك اَِِول اُِدُ  َّ ولدبح رُُد اً عَدَ ردَ يقد ل ْدَن اان؟ وِدوس 
َيي )اُُِددُسو( وال َيكدد َة!؟ حددَي  اهْددُ دد  غَودد  عددَ تهددك اْلجدد  ايفبهدد َ   آيدد  اُِْ 

ددل  اِكدَاُت  ¬تطبوقَن تظُرًُ؟ ساال  اْدَ عُْدَيَ  َة( وال  ُدل ُْدر رو ح   )اِعد ا
 يُوَسا اَِظَ   ُْر اهح الع ور ُ تالعا اِكَاُت   اهسَُُ فال تُهوق عهوَن!
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 عندما اتصل يبكي!

ئدددك   جدددُُ يهددد رين عَدددَرُ تكهمدددت عدددَ ْدددَ اِ اِدددَةع سوغهظدددتو اِقددد َل عهددده وِس
اِددَيهم قددُلاًل: وتددت َ تددذ  رددُ موقُوددَن رددَ ورددَّ رددَ رددَِّ اِكددال  عهددَّ  سعهدده ا  ددُة رددع س 

َت  ًَة تصد ًَة قُِدت ادذا..! سرد َح سعَ  احرتا ع فمَ ًة فُهت اذا سر وَُْلَّ رَ اال  جُ
.. إخل رَ اُِ افَن اِد تكُل لَُُ اُِق ل.  وخد عهَّ 

َُِّ َْن ايف  ََ ايفقِ   اوُ ئ  ساوطسة اِد اوساً رُ ي َص ح عهه اَُِلح: رَ ُث ا
َسد ل  َوة ِه د  هدَّ ماهتدُ اِدد قُُِهدُ ايفد يََ   اََُِ ِوس امَ يدََ   ايفدُُ!! تهدك ايفقِ 

ع قُِددت: إِوددك عددين «اتقددَّ ار سالدد ي»عَددَرُ سجددَهُ تبكددَّ عَددَ قدد  فقددُل:  §
َفَن فقول  دُ إتدَن اَِديب  فهدم  §فأتدت ْدُب اَِديب  §فنتك َ تصا ةصوبدع َس تُ

َفددك فقددُل: جتددَ عَددََ ْدد ا َساَ «إ ددُ اِصدد  عَددَ اِصددَر  اهسس»ْي فقُِددت: َ وع  .
َي   .(1)اِبخُ
دت  وق ل:  . حُِس ََ   جمدُالً ِهحدَي  سسس  فهمُ اتُهده ردَ ِ ردَن سعُُْدَن َ يد

َتَن فهم وسُطع!!  اَوَن سُمُس

                                 
َي لحوح (1)  (.1283)اِبخُ

o  p 
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َُ سوَ وُت اتصل يبكَّ يق ل َيَ  :ْس رُتت ساَِ    رك  سوتُ ماها اان سو
ََ َ  ؟ سون وفُددل  ددُ سوفُددل.. سسدد و يصدده ن عهوهددُ    ون آخددذ  ددُ عمدد رددَ ويددَ وحدد

َت سهدد  ِددَاين ْكمودد  اهسدده ساْلددزن ساأت ددَن يقدد ل ِوُددين   َيددَ اددذا ساددذا..ع ْددُ َ  سو اْلد
وُين!! َيضً  ُتُُجين!! ِوُين َ وعُتبهُ ي رًُ!! ِوُين ِس َاً ي   اُتت ر  اَت  ُ ُْ

ََ ايفكهَ رع آخَ رَ تَ  آخَ..  ُث تك
َاًع ِدددُسل َْدددُُ اِهدددُب يهدددُق  وت ُسدددَن   ايفقددد   ة يق دددز عهددده قددد  وْودددَن يودددس غبدددُ

مبع ِبُتبددَن ابددس ُِْعددَ يددُ فددالن: ِقددَ اددُن ِددَيك فعددحً  ِدد  ساِددَ   مب لددُ يَُهددَع يصدد
يددَن   َ ر عددَن عهدده خ َيضددًُ يُمددًن وت ددك ختَرددَن!! يُمددُم ِس عَددَرُ اددُن عهدده قوددَ اْلوددُة ر

ََددددَنع اددددأو  ْددددَن يقدددد ل: ال تدددد َ  تُعددددُق  عهدددده ْوددددُ  ع ا َ  سار إو تددددُِ  وْدددد ِز حعدددد
 اََِ !!

َليِّع قَدَُل: فاِ  ال يَُهَّ ُْيف ت تُدم!!   َُدَ  اِعَّدُعل َل ََْلو ْحد ٍَ َرُِلدكل  َح َو،ل ووَسدوح َُد
ََ ََسود لل اِهَّدَنل  َو علَحد ََُ َمحد َح َْدينل َسدَهَمَ ع فَدَقدَُل: يَدُ ََسود َل اِهَّدَنلع §َْدودح د َو ََجودلع رل َُ : إلمح َجدُ

ددد ََ َر حهتللَمدددُ؟ قَدددَُل: َهدددلح َْقلدددََّ رل ددد ُح َدددُ ْلدددَنل َْد ِو َُّ ُع وََْد دددَّح َْ َمدددُع »َح ْلدددَِّ وََْددددَ يَّ  َُدددمح اِصَّددداَلةو َعَهوحهل تَد
مل اَّدددل اَل تو َلددلو إلالَّ  للَمددُع  ددَه و اِددََّحل َُع َسلل ِل َل دد ُح َح َْد دد َُ رل ِل َل دد ُحَ َُو َ وَمددُع َسإلتدحَ ددُمو َعهح ددُل سح َساالل

َليقلهلَمُ ََا و َل اِسَس « َسإلاح  .(1)اَ وِْ 
َ  ْددَ ساَِيددَن وس وحددَُِ ُْْلوددُة! ساُِكدددس  ِكددَ قددَ يُُقددا اإلتعددُن عهدده تددد

 لحوح.

                                 
َجَن وْ  ِاِس )و (ع1482َُ َن اهِبُو   "َُوإ اِرتغوا") ؛َُوإ (1) .5142خ  (ع سغَس
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َرَن سعق قَن فسيَ ون يقهع سيُ ب فال يعُطوع!   سقَ ِس اإلتعُن ِب
ََِّ قددُلاًل: ƒماددَ اْددَ قَاردد    اُُْددَن اُِدد اْي ون  اْلعددَ ْددَ عهددَّع   ع حدد

َقدددَت اُِوددد نع سهدددَوت ْوَدددُ وتدددُ و ددد و ردددع و، حددد ل اِبودددت   ِوهددد  "  همدددُُع سقدددَ 
 اهل اتع إم ْسع و، هُت ًُ يهُإ ْص ت حزيَ ْجَّ سه  يق ل:

 يُ اُْإ اِضَ ساِبهَ  رع اِعقمل  ♦♦♦يُ رَ  وا ِعُ ايفضطَ   اِظهمل 
 سوتت عوَك يُ قو   َ تَمل  ♦♦♦ قَ تُ  سفَ  ح ل اِبوت ساتُبه ا

َرَّ  َ ل يُ رَ إِ ♦♦♦ها   ِبِ   فضل اُِ   عَ ج  وَن وَُْ اوهق   اْل
َو ؟ ♦♦♦ إن اُن ع    ال يََاَن مس س َ ل  فمَ  ِ  عهه اُُِلي ُِْك

َْدددَن؟   قدددُل: فقدددُل و،: يدددُ ْدددينع وردددُ تعدددمع لددد ت اَِدددُِب ِذتبدددَنع ايفعدددُقول ِ
َجت وسُه ح ل اِبوت و هبدَنع فهدم وجدََ حد  اتُهودت  عاْلقَن فهُل ون تأتوين َْن فخ

َسدد ل ار إس ايفقددُ ع سإما هدد  قددُلم يصددهَّع  ع فددأسجز   §فقهددت: وجددا اْددَ عددم 
َجددل؟  َجددل يددُ وْددتع فقددُل ِددَن و،:  ددَ اِ لددالتَن ساتبُددينع فأتوددت و،ع فقهددت: هددذا اِ

َب قددُل: سرددُ ْددأتكع سرددُ  عقددُل: سرددُ اْسددك؟ قددُل: رَددُزل ْددَ الحددق عقددُل: رددَ اُِدد
َتطم   حبددددَ  دددَنع فهدددد  رددد قُددددَن عوْ  دددَنع سوْس قصدددُك ؟ قددددُل: سردددُ قصدددد  ردددَ وسددددهمَُن متْ 

َح   خدد   ؟ قددُل: اَددت ْددًُُْ عهدده اِههدد   عيددُاوطُ فقددُل ِددَن و،: عهددَّ مِددكع فُْدد
َب ال وفوددددق عَددددَنع ساددددُن   ساِددددَ يُظددددين اوددددساً  ع سيقدددد ل: يددددُ ْددددين احددددذَ ه دددد ات ساِطدددد

َاتَنع فنن ر سدط ات ستقمدُتع ردُ هدَّ ردَ اِظدُيفي ْبُودَع سادُن إما ون  اِكبُب سعو
َبع فهمددُ اددُن  يدد   رددَ اهيددُ  ون عهددَّ ُْيف عظدد ع عهددَّ ُْيف عظدد  وْلحددت عهوددَن ُِْضدد

ًَُْع فحهددإ ْدددُر جمُهددَاً  َا ع فوُُهددق ْأسدددَُُ اِكُبددد ع  فأسجُُددَن َددد ِودددأتي ْوددت ار اْلددد
 سيَع  عهَّع فخََ ح  اتُهه إس اِبوتع فُُهق ْأسَُُ اِكُب ع سوتكأ يق ل:
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َل  ♦♦♦يُ رَ إِوَن وته اْلجَُ قَ قطُ ا  َب سرَ ُْ  عَ  ايفهُرَن رَ ق
َل  ♦♦♦ ُ رَ ال  وا رَإو وتوُك ي  يَعَ  ربُهال ُِْ احَ اِصم

َتَ عَ عققَّ َي ♦♦♦ هذا رَُزل ال ي َو رَ ِس  َ  فخذ حبقَّ يُ 
ل رََن حب ل رَك جُتبَن َل  ♦♦♦ ْس َ َس يه  يُ رَ تقَس َ يِ 

ََع ُث اكإ عدَ ْدقَن اهَيدَع   قُل: ف ار رُ اسُُم االرَن ح  تزل ، رُ ت
َجُ عفنما ه  يُْس ََدَُع سوخضدع ِدَنع سوسدأَِن اُِ د  عدين قُل: فأْت س تع َس وزل وت

قددددُل: فحمهُددددَن عهدددده تُقدددد   عإس ون وجددددُْين ون يددددَع      ايفكددددُن اِددددذي ِعددددُ عهددددَّ
َت  َةع فَ د َا   دَُ  دُلَ ردَ ْدج َتُ ْ اِي اه ََ ح  إما ل َجت وق   وا َاُع سخ عك

َوسددَنع فمددُت فَفَُددَن هَددُ ع سوقبهددت آيعدد ََددخت  َرددت ْددَن ْددي وحجددَُع ف ًُع اَُِقدد ع ف
َو إال ُْيفدأخ م ُْقد   ساَِيدَنع فقدُل ِدَن  سوعظم ردُ ، ردُ وِقدَُ ردَ اُُِودسع وو ال وعد
عُ َِن  ََع فككإ عَ ْقَن ْوََع ِس ع فصهه َاُُيع ُث ور و،: وْكَ فقَ وتُ  اُِِ 
َِِهَع فُُِ لحوحًُ امدُ ادُنع سقدُل ِدَن و،: ِد ال وتدَن قدَ ادُن سدبقت إِودك  َات ي ر

 .ِعُ عهوك يفُ ِع ت ِك رَ وْوك   اَِعُُ ِك حبو 
َسا ِعددُُ اِ اِددَيَع فددنن   ِعُلهمددُ  قددُل اْلعددَ: " ساددُن و، يقدد ل َِددُ: احددذ

 اَِمُُ ساالجنبَُع ساالسُئصُل ساِب اَ".
ُح  دَ ف ودَن اِ د ز ساَِجد دُ ِهِ  دَع ور دُ ِعُِه إي سار مِك   ِعُلهمُ عهده اِِ 

َة.  ساِعُُِة ساُِ فوق   اَِتوُ سااخ
َة  َي َاِ ون يَخل وس  ََ رَ ِاَ ورَن سقإ عهه ُْ ُ  ¢اُن وْ  ه اهمُ و
َاُتَنع فُقد ل: سعهودك  -يُ ورَُُ-فقُل: "اِعال  عهوك  َ   ار ْس َ د   -يدُ ْدين-س س
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َتين   َ دددك ار امدددُ سدددَ َْوُدددين لدددُسًاع فُقددد ل: س َ دددك ار امدددُ  َاُتدددَنع فوقددد ل:  ار ْس
 .(1)ابسًا"

َح َعُللَك َ   : قَدَُل ََسود لو اِهَّدَنل  ~ سابت عََ و َ سغَس َع حدتو  :§ قََُِدتح " ل
َلاَدد و  َح َهددَذا؟! فَدَقددُِو ا: َهددَذا َحُ : َردد ََووع فَدقوهحددتو دد َلٍ  يَدقح ُحتو َلدد حَت قَددُ َّدد لع َفَعددمل ََوَيدحُوينل  ل ا ح فَددد

ع فَدَقدددَُل ََسوددد لو اِهَّدددَنل  َمدددُنل ُح َو اَِدُّ ُّع سََادددَُن وَ » :§ْحدد ُّع َادددَذِلَك اِحددد ل َْددددََّ اَِّدددُسل َادددَذِلَك اِحددد ل
  .(2)«ْلأورَِّنل 

َو؟! فقَ وتبدأ اَِديب   ْقَسردَنع ستد  َ ْدَ  ْأردَنع سقدُل ُِمدَ  §سور ُ وسيس اِق
امُ   لحوح رعهم: "يأ  عهوكم وسيس َْ عدُرَ ردع وردَاِ اِدومَع ِدَن ساِدَةع  ¢

ع فنن اسُطُت ون يعُُ َ ِك فُفُل  .(3)«ه  ٌَُّْ  ُع ِ  وقعم عهه ار هََْ 
َيحع رددَ ولمدد  اِددَتوُع يقُددَ   حهقُددَن سيأتوددَن اِطددالب رددَ  سهددذا ح  ودد ة ْددَ ْدد

َُع  -يددُ حودد ة-: "قددم -سهدد  ْددي  الْددَن-اددل ركددُنع فُقدد ل ِددَن ورددَن  فددأعهإ اِددَج
 فوق   سيرت  اُُِهوم".

ئك سار ايفعُُُن.   فأيَ مَ رَ وِس

 
 

                                 
َِ)الحعَ (1)  (.30؛ حعََن اهِبُو   اهِب ايف 
َجَن وو (2/583؛ لححَن اهِبُو   "اِصحوح ")لحوح (2) .25182-42/177 َ)خ  (ع سغَس
 (.2542رعهم) حوحل (3)



488 
 

 
 

 الثقافة العكسية لألنظمة اجلنائية

َاُ ساِهددد الح؛ فَُِظدددُ  وس اِقدددُت ن  ردددَ ايفُهددد   ون اَِظدددُ  وس اِقدددُت ن غدددس اإلجددد
َاِ  ََّاحو ْ جٍَن عُ ٍّ عهده وتَّدَن جمم عد  اِق اعدَ ايفهزرد ع ايفَظمد  ِعده   اهفد يكُِ يَّ لق اِكُّ

َيُ  اإلسدددددالرو  فووصدددددبلح ر ه ردددددَن:  ع(1)  ا،ُمدددددع سحددددد  يكددددد ن اَِظدددددُ  ر افلًقدددددُ ِهكددددد
ظِّم" ة اِد تَو د   جمم ع  اِق اعَ اُُِر  سا،ََِّ َاِ سا مُعُتع سيوهَزرو ن  دُ ِس سه   اهف

ُِلإ  ِة يضُوهُ س ُّ اهرَ َُِِْس  ايفعهم  ةُ ال  و ََّ ُِْق ة عََ االقُضُُ   جمُالت ُمو
َيُ    َُّْ  ".اِك

َاُ فهد  سسدوه  ُِحقودق تهدك اهتظمد  ساِقد اتي   -إن لدحَّ اُُِبدسو  -ورَُّ اإلجد
ََع رَ لُحا اِعُّهحط  حعا ايف صدهح  اُُِرد ع سورَّدُ اِهد الح فهدَّ ال تُدَس ا  دُ تو 

ًَحُ وس ت عسًا ُِهك اهتظم . ْ 
َةع  سرددُ يوقَصددَ هَددُ هدد  مات اهتظمدد  ساِق اعددَ اِددد تكددُمل عهدده وحكددُ  روقددََّ

ُت اِد تضب  رعسة اَُِس   جمُمُُهتم.  سخوصَّت ا َُلو  ِك  ُ ختُألُّ ُُِْقْ 
اهحكددُ  ت عددُن: تددَ  ال " :ونَّ  ¬ِقددوم س  جمددُل تهددك اهحكددُ  قددَََّ اْددَ ا

يُُسَّ عَ حُِ  ساحَة ه  عهوهُع ال حبعا اهزرَ ع سال اهركَ ع سال اجُهُِ اهلم ؛  

                                 
َاس  اِقُت ن؛ ِ. ُممَ حعُ ع سُممِ  ِط َّع  (1)  .(12ال)ايفَخل َِ

o  p 
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َالمع سمددد   ََح عهددده ا ددد ددد َة ُِْكَّ ََّ مي ا ََّردددُتع ساْلدددَِس ايفقددد ا جددد ب اِ اجبدددُتع سُتددد
د َل َع عهودَنع ساَِدَ  اِودُو: ردُ مِدكع فهدذا ال يُطدََّ و إِودَن تُودسع سال اجُهدُِ  دُِإ ردُ سو

َات سوجَُسددهُ  يُُددسَّ حبعددا اقُضددُُ ايفصددهح  ِددَن زرُتًددُ سركُتًددُ سحددُاًلع امقددُِيَ اُُِزيدد
ََ يَو َِّ فوهُ حبعا ايفصهح    .(1)"سل ُهتُ؛ فنن اِكُ

ع تدَخول ُتدت اَِدَ  اِودُوع  ِس َو َالم سايفخُِ دُت سا ودََح ِسن اْلود فكوسع رَ ا 
َجع فوهُ إس ايف َيُ  لُْلًُ ِكل زرُن سركدُنع فسو ُوَحو؛ فهذِك اُن فقَن اِك صهح  ساِ

ٍ ردَ اَِدَ  اِودُو  ََّ تظدٍُ  روُديَّ َسل َسد ََع سعََرُ ِدُسل ايفعد َُْتوَّ  رصَ ْل قبل مِك ِ
ً    مِك؛ حود  إن اِ قدُلع ساهزرَد  ساهركَد   َِع عََهُ سوجَ لُْ  َِّ ويًُّ اُن فووح

دع هجهدَنع ختُهإ! فوكوَو االتُقُِ ست جَ ا َل َةُ لَُ هَفوَن عكَس رُ سو َات فوَن! ِس ِوُ
ًَا سيظهَ آخَ.  فوُُجل ور

َةدددُ ختو ِّددإ هدددذَ اِقضددو ؛ ِكدددَ   َفوهدددُ ايفخُصُّدد ن  لددحوحع ونَّ هَدددُ  َدد اَْ  يُ
كوددم فوهددُ ةددُ يَُُسددا رددع ايفكددُن  َِ ُلهددت اِ اقُدد  ِهحددُام وس اِقَُددَّ ت عددَن  اوهَّمددُ جو

َع    ساِزرددُنع ادددُن مِدددك وِعددده ِهُدددَل سوَددب  ددد  حصدددل خهَدددلع وس تبدددُيو ِهمجُمدددعع ِس
وس اْلل ْنتكدُُ تظدٍُ  جَيدَ؛ ْدل اْلدل  اهحكُ ع فُوََهلو   تقَيَ اِقََُّ ت عَنع ِس
  تَقوق ا ه  اِقضُلو  االسُئَُفو  ِهحكم ستقَيَ اُِقْ  ع سهَُ تَُهدَّ اِقضدو ع ورَّدُ 

َعع فعوحصول ت س اوََهل ستكوَو سترتهَّل اهتظم ع خبالو ااخَع  ِ  ووتكد تظُ ع جَي
َاٍت ختو ِّ وهُ وس تزيههُ عََن. َ  َ اُ َُنع ِس  فحًُمُ سوجَ ا ُو عقْ 

                                 
 .(331ع337ال )إغُا  اِهه ُن رَ رصُيَ اِكوطُن  (1)



497 
 

َِّ وتظمدددد  جَُلودددد   َة ايفَددددُِاة ْعدددد َي اودددد إًما فهددددوس رددددَ اِعددددهوم رددددَ سجهدددد  تظدددد
ة   اِ قَن اإلسالرَّع سيبقه جهَ اِقََُّ  سرُ  -وعُتَن ار  -جَيَةع فكوهُّهُ ر جِ 

ْدُت اِدد تَُُسدا ردع ركُتدَن سزرُتدَنع سحدُل اِقضدو  ماهتدُ عكدس فوُلح ِدَن ُْقدَيَ اُِق  
م. َاُاتع فهَّ اِد تُط ََّ رع اِ سُلل اْلَيو ع ستوعهِّل ِه ل ل ِهحوكح  اإلج
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 كيف ختطط حلياتك؟

ْينَّع حوُتك سسقُك هَّ رَ وغهده ردُ َتهدكع سإما َ تعدََُاَن ستعدُُهَن فأتدت 
َس  ََس ِدددددك سال هدددددَوع سردددددَ ال ركددددد َسدددددُِ  فبُُِأاودددددَ ال ركددددد َ ِدددددَن سال هدددددَو سال 

َ  فومدُ وفَوُدَنع تُدم ال  َسن ههدَافهمع سسدوأ  يد   توعدأل فودَن عدَ عمد يعُخَرَن ااخ
َاً ِصَُع  وهَاو غدس  إما اُتدت تبوهد ع ِكدَ اهفضدل ساهتبدل ون  َا رُتع ون تك ن ر

َسعك سوهَافك وتت َْ عك فأتت َ ختهق عبوًُ..  تصَع رك
َسعدددددك حوَمدددددُ  ك خطددددد  حودددددُة عهموددددد  فُُصدددددم ْدددددنمن ار ردددددَ تضدددددع ِددددد ردددددُ و

صددم ْددنمن ار رددَ اِكدده اتع ستضددع خطدد   اِكددبهُتع ستضددع خطدد  حوددُة تُبَيدد  فُُو
صم ْنمن ار رَ اِ قَ س اِذِ ع ساجُمُعو  سهكذا..  حوُة رُِي  فُُو

 ساان اوإ ختط  ْلوُتك؟
َيق  اِعهه  ْنمن ار..  هُ  هذَ اِط

َاس  سقهمًُ..قبل ال َُّْ اسَُُ ُْر ست ا -1  ل عهوَن ُث وحضَ ا
 َِ د ح سهدَُس ال تعدُ وَ رَدَن ْدل يبقده جمد ساعهم ون اُِخطو  َْسن اُُْ  سَس

 ورَوُت..
َسددددُُِك   اْلوددددُةع ستكدددد ن عُردددد  حبودددد   -2  ي ضددددل   اِبَايدددد  ون تكُددددا 

 وغها اههَاو اِد سُضُهُ سُصا فوهُ..

o  p 
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َيَ..   ساعهم ون رَ يصَُهُ ه  وتت ال تُقمأل رَ ااخ
َاً   اِ كدددَ اإلسدددالرَّع روددد َا َسدددُِد   اْلودددُة ون واددد ن رددد َسدددُِ :  ُل عهددده اِ

َي.. َاو اُِقَي ساِ ك  سوخَ  ْبُب جمُمَُّ رَ االم
َا ¸روددُل آخددَ: ون وادد ن ِاعوددً  إس ار   َا .. وس رددوالً ون وادد ن اقُصددُِيًُ ردد

 وسُهم   خَر  جمُمَُّ.. إخل
ا ددَو الْددَ ون يكدد ن  ُْددَ مِددك اْددَو   لددَُع  اههددَاو.. ُْخُصددَُ  -3

..  ساَحًُ ُمَِاً ْ قتع ال َيَع ون يك ن لُبًُ ِكَ غس رعُحول ةًُن  كَ اِ قَ 
مي خالل اذا..  -4 َان اِك ت َ    وهَافكع روُل: هَو ُُِْبُِة ح ظ اِق

َة خالل اذاع هَو اجُمُعَّ... إخل  هَو رُِي: يك ن عََي سوُ
ُمددَِة سساَددح  ستدد َ  فوهددُ  سهكددذا ااُددا ورَوُتددك عهدده ْددكل وهددَاو -5  

َة ح  ال تصُب ْنحبُِع سختُه  اهرَ  ستكوَ عهوك..  عسال تِز عهه مثُتو  وس عك
ساحَال حوَمُ تكُا وهَافك ون تكد ن ِ حدَ  لدُو اِدذهَع هدُِ   -6

َِ سددُلال سال  َا ون ار تُددُس ال يدد غددس رَكددُل ْكددَُّع   ركددُن ُمبددا إِوددكع رعُكددُ
..ًُ َجُ   وا 

وهدددَافك َدددع ادددل هدددَو   لددد ح  رعدددُقه ع ُث حدددَِ زردددَ إما اُبدددت  -0
َاحدددل ُِحقودددق  َيخع ُث قعدددم اِدددزرَ ا دددَِ إس ر اِ قدددَ  ايفُحقدددق ْدددنمن ار سااُدددا اُِدددُ

 ا َو..
ََ ِاخدددل ا دددَو  -8 َاحدددل َدددُهُ عهددده ْدددكل وهدددَاو لدددُ إما قعدددمت ايف

ََع ستُُْ َيَ ُتقوقَن ُث َع خُتَن يفُ ُتقدق ردَ هدذَ اههدَاو اِصدُ هدُ اهعهه اِذي ت
.. َي ُتت رعمه رُ مت إجنَُز  ْككل ِس
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َاحدددل اههدددَاو عَدددَ ع  -9 َتدددا ويدددُ  اهسدددبَ  عهددده حعدددا ر ُْدددَ مِدددك 
َسعًُ   وس هَفًُ عََ ... فُك ن ََُْ   ال ي   تُُْع رك

َسعك  سوخساً: ُح خطُك سرك اُِ ال ساُِ ُهل ساَِعُُ رَ ايفبُِ  ايفهم  إلجن
   اْلوُة.

 سفقك ار سوسَُ .
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