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 ربـَّا ٓ جتعؾـا فتـًة لؾذين كَػروا. -91

إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ َهاِدَي 

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َلُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

ا َبْعُد.   َأمَّ

 ممـون.أَيا اد

إن الِلَ تعاىل قصَّ يف كتابه صقئًا مما كان يْدظو به إبراهقُم ظؾقه السالم، فؼال جلَّ 

 إبراهقَم 
ِ
ِذيَن َكَػُروا﴾:وظال يف دظاء ؾَّ َعْؾـَا فِْتـًَة لِّ َٓ جَتْ ـَا   . ()﴿َربَّ

َعْؾـَ  ـَا َٓ جَتْ ْؾَؼْوِم وقريٌب مـه ما دظا به موشى ظؾقه السالم؛ حقث قال:﴿َربَّ ا فِْتـًَة لِّ

 . ()الظَّادنَِِي ﴾

ُشلِ  صؾوات الِل وشالمه  -هؽذا تواردت أدظقُة اثـني من أويل العزِم من الرُّ

 ظذ شماِل الِلِ تعاىل أٓ جيعَؾفم وٓ ادممـني معفم فتـًة لؾؽافرين والظادني. -ظؾقفم

ما يف قؾوِب أهِل اإليامِن ،  ففذا اجلماُر الـبويُّ والدظاُء الؼرآين ُيـبُئ ظن ظظقمِ 

من العـايِة 

 ِ 

 فقؽوكوا شببًا يف الصدِّ ظن شبقِل الِل ، ومـِع الـاِس من الدخوِل يف ديـِه.
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 أَيا ادممـون.

إن الـاطَر إىل ما آلْت إلقه حاُل كثٍر من ادسؾؿني القوَم ، يرى أن واقَعفم ـ ُأممًا 

ل حجابًا كثقػًا يْطِؿُس كوَر اإلشالِم ، ويصدُّ  ظن شبقؾِه ، ففذا الواقُع  وأفرادا ًـ  يشؽِّ

ِف ظذ اإلشالِم ، وآضالِع ظذ ما فقه من  رًا ظن التعرُّ ا حائاًل مـػِّ ادريُر يؿثِّل شدًّ

 اهلدى والـوِر، فضاًل ظن آكضامِم إىل ركِب أهِل اإليامِن ، واظتـاِق اإلشالم. 

 ومن كافؾِة البقاِن أن هذا الواقَع يتضؿُن شوأتني:

 السوأُة إوىل: تؼصُركا يف امتثاِل ما أمركا الِلُ تعاىل به من التؼوى واإلحساِن.

يِن ، وما فقه من اهلدى والرصاِط ادستؼقم ،  السوأُة الثاكقة: حجبْـا أكواَر هذا الدِّ

ػني إىل هدايتِه ، َصَعْركا بذلك أو مل  ظن خؾِق الِلِ تعاىل، ادتعطِّشني إىل أكواِره ، ادتؾفِّ

 كشُعر، فصدَق يف كثٍر مـَّا قوُل إوِل:

 وجَلُوا شوأةٍ  قوٌم إذا خَرُجوا من
0 

 ()يف َشـْوأٍة مل يـَجـْـوها بلشتـارِ  
0 

إن ادسؾَم الصادَق جيتفُد يف أن َيسَؾَم من الصدِّ ظن شبقِل الِلِ يف قوٍل أو ظؿٍل أو 

 حاٍل.

أَيا ادممـون! إن الـبيَّ صذ الِل ظؾقه وشؾم قال يف صحايبٍّ كان يطقُل الصالَة 

ِرين»بلصحابه: ، بل اصتدَّ غضُبه صذ الِل ظؾقه وشؾم من ذلك حتى ()«إن مـؽم مـػِّ

قال أبو مسعود البدري راوي اْلديث  ريض الِل ظـه : فام رأيُت رشول الِل قْط أصدَّ 
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 «.يا أَيا الـاس إن مـؽم مـػرين»ومئٍذ، ثم قال: غضبًا يف موظظٍة مـه ي

ويف قصٍة مشاهبٍة يؼول رشول الِل صذ الِل ظؾقه وشؾم دعاذ بن جبل  ريض الِل 

يِن صادٌّ  :أي، ()«يا معاُذ، أفتاٌن أكت ؟!»ظـه  دا أخز بنضالته الصالة:  ر ظن الدِّ أمـػِّ

ر ظن ديِن الِلِ يف ظـه  ؟! هذا قوله صذ الِل ظؾقه وشؾم، وفعؾه وتغؾقظه ظذ من كػَّ

قضقٍة جزئقٍة وواقعٍة فرديٍة، وهي إضالُة الصالِة ظذ  ادلمومني، فؾقَت صعري ما تراه 

ٌة وضقد هُج ، ومـاةٌ ظديد ٌل صذ الِل ظؾقه وشؾم قائاًل يف أقواٍم  هلم أفعاٌل كثرٌة، وأظام

فا، ويؼوُم أوُدها ظذ التـػِر ظن شبقِل الِلِ، والصدِّ لعباِد الِل؟! وهم مع يدوُر فؾؽُ 

ُْم ُهُم  "إن أريُد إٓ اإلصالح ما اشتطعت"ذلك يردِّدون:  !! صدق الِلُ: ﴿َأٓ إَِّنَّ

 .()ادُْْػِسُدوَن َوَلؽِْن ٓ َيْشُعُروَن﴾

 أَيا ادممـون.

بـػِسه ظن الدخوِل يف زمرة ادـػرين إن من مؼتضقاِت اإليامن أن يـلى ادممُن 

ظن دين الِل تعاىل، وأن حيرص غايَة اْلرص يف ترغقِب اخلؾِق وتؼريب كل أحد إىل 

َن الِلِ  لِـَت هَلُْم َوَلْو ُكـَت اهلدى، وأن يْذُكَر قول الِل تعاىل لصػوِة الرشل:﴿َفباَِم َرْْحٍَة مِّ

وْا ِمْن   . ()َحْولَِك ﴾َفّظًا َغؾِقَظ اْلَؼْؾِب َٓكَػضُّ

إنَّ الرْحَة هي العـواُن إكُز لِرشالِة خاتِم الـبقني وإماِم ادرشؾنِي صذ الِل ظؾقه 
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َّٓ َرْْحًَة لِْؾَعادنََِي﴾  .()وشؾم، قال الِلُ تعاىل:﴿َوَما َأْرَشْؾـَاَك إِ

ُع ظذ وقد جاَء َرُجٌل إىل الـَّبيِّ صذ الِل ظؾقه وشؾم فؼال: يا رشوَل الِلِ، اد 

اكًا، وإكام ُبعثُت رْحةً »ادرِشكنِي، فؼال صذ الِل ظؾقه وشؾم:   . () «إكَّـي مل ُأْبَعْث لعَّ

يِن أكه ديُن رْحٍة، يتػقَُّل طالهُلا، وجيـي ثامَرها مجقُع  ؿُة البارزُة يف هذا الدِّ فالسِّ

فقه، وكذا من الـاس، مممـُفم وكافُرهم، من وفَّؼه الِلُ تعاىل ومنَّ ظؾقه بالدخوِل 

 أظرض ظـه ومل يؼبؾه، فؾن يعدم مـه رْحًة وبرًا.

 أَيا ادممـون.

إن اكحراَف فئاِم من ادسؾؿني ظن وحِي الؼرآِن ، وهدي السـِة ، يف إقواِل أو 

ق ويعزُز ما يامرشه أظداُء اإلشالِم يف الرشِق أو الغرِب ، من تشويٍه  إظامِل ، ُيصدِّ

 قد يؽوُن ظجزًا ، فؾقس جمديًا أن كؾوَم  ْلؼائِؼه، وصدٍّ لؾـاسِ 
ِ
ظـه، فنن لوَم إظداء

أظداءكا فقام يـسُبوكه إىل اإلشالِم من إْوهاِم والتشوَياِت، لؽن أن كباََش التشويَه 

ٍغ ،  ٍر، ويف طلِّ أيِّ مسوِّ بلكػِسـا وأيِديـا !! هذا ما ٓ يؿؽُن أن يؼبَؾه مسؾٌم حتَت أيِّ مَزِّ

ه اإلشالَم، يف َقولِه أو ظَؿؾِه ؛ لئال فحقٌّ ظذ إُ  ِة مجَعاَء أن تلخَذ ظذ يِد كلِّ من يشوِّ مَّ

 كؽوَن فتـًة لؾؼوِم الظادني.

إن الـبيَّ صذ الِل ظؾقه وشؾم كان يف غايِة آكتباِه هلذا ادعـى، فَسَك صذ الِل 

 ظـه و
ِ
وء ظن َشيعتِه، ودرءًا ظؾقه وشؾم قتل من يستحقُّ الؼتَل؛ دفعًا دؼالِة السُّ
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أن الـبيَّ صذ الِل  "الصحقحني"ٓظتداءاِت ادشوهني الصادِّين ظن شبقِل الِلِ، فػي 

ظؾقه وشؾم قال لعؿَر بن اخلطاب  ريض الِل ظـه  حني اشتلذكه يف قتِل مـافٍق من 

، ()«دْظُه؛ ٓ يتحدُث الـاُس أن ُمؿدا يؼتُل أصحاَبه  »ادـافؼني طفَر أذاه وكػاُقه: 

 وصدَق الؼائُل:

ه       وه باْلقِّ وبالباضلِ   ومن دظا الـاَس إىل ذمِّ  ()ذمُّ

 أَيا ادممـون.

إن تورَط فئاٍم من الـاس يف آشتخػاِف بالدماء وآشتفاكِة بشلَّنا ، من أظظِم 

به الصدُّ ظن شبقِل الِل، ويستـُد أكواِع الػساد يف إرِض، وهو من أظظِم ما حيصُل 

إلقه ادسبصون يف تشويِه اإلشالِم، وإلصاِق أبشِع إوصاِف به ، كؼوِل من يصُف 

ض ظذ الؽراهقِة وآكتؼام، وقتِل الـاس ظذ اهلويِة،  ، حيرِّ اإلشالَم : بلكه ديٌن دمويٌّ

ه اإلشال ُم؛ فنن ديَن اإلشالِم وغر ذلك من الزوِر والبفتاِن واهلذياِن، الذي ٓ يؼرُّ

ديُن الرْحِة والعدِل، ٓ خيطئ هذه الـتجَة من ظرَف صقئًا من تعالقِؿه ، أو ضالَع ُكَبذًا 

 من أحؽاِمه وكظاِمه.

إن كظرًة ظجذ يف كصوِص الؽتاب والسـِة تبنُي ظظقَم حرمِة إكػِس ، وخطورِة 

، فؼد قال الـبي صذ الِل ظؾقه وشؾم
ِ
اَل ادرُء يف ُفْسحٍة من ديـِه ما مل لْن يز: »  الدماء
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 .()«ُيِصْب َدمًا حَراماً 

 يف شعٍة، وُضؿلكقـٍة، وشالمٍة. :يعـي ؛

ْقِش  َط فقه أهُل الطَّ  الذي تورَّ
ِ
ماء إكـا أَيا ادسؾؿون ُكـؽُِر هذا آشتخػاَف بالدِّ

ػِه، مفام جفدوا يف تزيره ، أو تؽؾػوا يف تسِويِغه ، أو بحُثوا ظن  ُحَجِجه. والسَّ

َم الِلُ إٓ ببقِّـٍة كالشؿِس ، وحجٍة  إن إصَل ادؽنَِي حتريُم قتِل الـػِس التي حرَّ

كالػؾِق، إن إزهاَق إرواِح ٓ يؽون إٓ وفَق ضوابَط ُمددٍة ، وقواظَد بقـٍة ، وشـٍن 

كان جؾقٍة ، فال جيوُز ٕحد أن يتفوَك يف دٍم حراٍم ، أو كػٍس معصومٍة مصوكٍة ، شواء 

 مسؾاًم أو كافرا إٓ ببقـٍة وبرهاٍن.
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد .

فنن من أظظِم ما ترَزُقه إُمُم وادجتؿعاُت إمَن ظذ إكػِس وإظراِض 

 وإمواِل. 

عِي يف إن ادحافظَة ظذ إمِن يا ظباَد الِلِ،  رضورٌة َشظقٌة ودكقويٌة ، ٓ بدَّ من السَّ

 حتؼقِؼفا ، فال يؿؽُن أن تصؾَح دكقا الـاِس، وٓ أن يستؼقَم ديـُفم إٓ به.

 أَيا ادممـون..

إن ادحافظَة ظذ إمِن واجُب اجلؿقِع، ولذلك جيُب أن كتؽاتَف مجقعًا دـِْع كلِّ 

ُد إمَن، شواء كان ما خيِلُّ بلمـِـا ، مفام كاكت صورُة اخل ؾِل أو كوُظه ، فؽلُّ خؾٍل َيدِّ

 
ِ
ذلك من ترصفاِت الطاِئشني ادـحِرفنِي ، من أصحاِب إفؽار الضالِة وإهواء

اِق وُقطَّاِع  َّ الزائغِة، أو كان ذلك من جـاياِت ادجِرمني ، وأظامِل ادعتِدين ، من الُّسُّ

 الطُُّرِق وغِرهم.

 أَيا ادممـون.

َة ادخؾِّني بلمـِـا وادتالظبنِي به ، من آَكِد الواجباِت ادشسكِة ، التي إن ُمارص

جيُب أن يتؽاَتَف اجلؿقُع يف حتؼقِؼفا، فؽؾُّـا ظنٌي حارشٌة، َتصوُن أمَن بالِد اإلشالِم، 

وتذوُد ظن ِحقاِضه، كرجو بذلك فوَز الدكقا ، وثواَب أخرِة، قاَل الِلُ 

َوادُْْمِمـَاُت َبْعُضُفْم َأْولَِقاء َبْعٍض َيْلُمُروَن بِادَْْعُروِف َوَيـَْفْوَن َظِن  تعاىل:﴿َوادُْْمِمـُونَ 
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 .  ()ادُْـَؽِر﴾

وإن من آكِد مؼتضقاِت وٓيِة ادممـني بعِضفم لبعٍض شعَقفم يف جؾِب كلِّ خر 

 ، وإن اخلَر ٓ يؿؽن أن يتحؼَق ، والسوَء ٓ يؿؽ
ٍ
ُن أن يـدفَع لبعضفم ، وردِّ كلِّ شوء

 يف أمٍن مػؼوٍد ، أو مـؼوٍص.

ـَا إِكََّك َأْكَت اْلَعِزيُز اْْلَؽِقُم﴾ ِذيَن َكَػُروا َواْغِػْر َلـَا َربَّ َعْؾـَا فِْتـًَة لِؾَّ ـَا ٓ جَتْ  .()﴿َربَّ

 

 

 

                                 


