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 .صفُر افـَّْص  -46

 اخلطبة األوػ

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهاِدَي َفُف، َكْحَؿُدُه َوَكْسَتعِ  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم قـُُف، َم

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ َذِ

 أما بعد. 

ا ادممـقن، واظؾُؿقا أن صفَر رمضاَن مل  يؽـ ِظـََد شَؾِػـا صَفَر  ٍَقاٍم ؾاتؼقا اهللَ أَيه

 واظتؽاٍف وظؿرٍة وإـثاٍر مَـ افعبَادِة ؾحسَْ ، بَؾ ـَان صَفَر جفَاٍد 
ٍ
وؿقاٍم ودظاء

وجماهدٍة ودظقٍة وظؿٍؾ، ؾؼد شطَّروا ؾقف أظظَؿ آكتصاراِت، وأـَز افػتقحَاِت، وإن 

ؼد ـَاَن   هَذا فقايَل هذا افشفِر وأياَمف حتؽل ما حؼؼُتف األمُة مـ اكتصاراٍت وأجماٍد، ؾ

افشفِر يقُم افػرؿاِن، يقَم افتؼك اجلؿعاِن   ؽزوِة بدٍر افؽزى، افتل هل صامٌة   جبِغ 

 افتاريِخ. 

ىوا َتُعدُّ مفاِخرا   اُح من بدر ابتدا  إذا قامت الدُّ  ()فتارخُينا الوضَّ

َق اهللُ   هذِه افغزوِة بغ اْلؼِّ وافباضِؾ، ؾـََصَ اهللُ ديـَ  ف، وأطَفَر كبقَّف، وأضَاَح ؾؼد ؾرَّ

ُؿ اهللَُّ بَِبْدٍر َوَأْكَُتْؿ ظؾِؿ وافطغقاِن، ؿال اهلل تعاػ:رؤوَس افؽػِر وافؼِّ واف ـُ ﴿َوَفَؼْد َكَصَ

ُؼقا اهللََّ َفَعؾَُّؽْؿ َتْشُؽُروَن﴾ ٌة َؾاتَّ ، ؾؽاكت هذه افغزوُة  ٍػحًة مـ  ٍػحاِت ادجَِد َأِذفَّ

                                 

 (.59( ديقان وفقد األظظؿل ))

 .321( شقرة آل ظؿران: )
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 مِة.ادؼِق،   تاريِخ هذه األ

ره مـ أو َـّ اهللُ تعاػ ظذ األمِة   هذا افشفِر أيضا، ؾػتَح بقَتف فـبقِّف، وضفَّ اِر ضَوؿد م

افؼِك، وفقثاِت افؽػر، ومظاهِر افظؾِؿ وآشتؽباِر، ؾؽان حديثًا ظظقاًم ـبرًا، فَقس 

هبَذا   تاريِخ األمِة ؾحس ، بؾ و  تاريِخ افبؼيِة ـؾِّفَا، ـقَػ ٓو وؿَد أظَزَّ اهللُ 

وحزَبف، واشتـؼَذ بف بؾَده وبقَتَف مَـ أيَدي  وشؾؿ  اهلل ظؾقف ٍذ  افػتِح ديـَف ورشقَفف 

 افؽػاِر وادؼـغ.

، ورضبت أضـاُب وؿد اشتبَؼ هبذا ا
ِ
،  فػتِح أهُؾ افسامء

ِ
ه ظَذ مـاـَِ  اجلَقزاء ظَزِّ

ـِ اهللِ أؾقاجَا، وأذَق بَف وجَُف األرِاً ضَقاًء وابتف اجًَا، ودخؾ افـَاُس بَف   ديَ

 واكحرست بف افقثـقُة   جزيرِة افعرِب. 

وما اكػؽَّ هذا افشفُر ادعطاُء أن يؽقن ُماًل ومضامرًا، ألجماٍد وبطقٍٓت واكتصاراٍت 

ُد أن صفَر افصَقاَم فَف أثٌَر بَافٌغ   حتؼقَِؼ افـِصَ،  ِـّ هلذه األمِة ظَز افتاريِخ، وهذا يم

فُر افصِز وافتؼقىو أما افصَُز ؾَنن و ٍـاظِة ادجِد، وـقػ ٓ يؽقن ـذفؽ، وهق ص

سؾَؿ ظذ تَرِك ادحَابِّ ؾافصقُم يرِّبِّ اد "افصقُم كصُػ افصزِ "مـ افؽالم ادلثقر: 

كلُُّّ مملُِّ »ؿال اهلل تعَاػ:  وشؾؿ  اهلل ظؾقف ٍذ  وافشفقاِتً وفذا ؿال افـبل  وادالذِّ 

ُك ععاَمله أباَبله أتلهوَته ملن ابِن آدَم له إال الصوَم، فإىَّله   أنىلا نِلِ ه بله،  لر

                                 

حديث شؾامن افػارد ظـد ابـ (،ومـ 3469( فف صاهد بؾػظف مـ حديث أِّب هريرة ظـد ابـ ماجف))

 ( وؾقف   و ٍػ رمضان: وهق صفر افصز.3884خزيؿة )
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 . «نِيل

ََا  أما افتؼقى، ؾنن اهللَ إكام َؾَرَا افصقاَم ظذ ظباِدِه فتحؼقِؼفا، ؿال اهلل تعاػ: ﴿ َيا َأَيه

ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَُّؽْؿ َتتَُّؼقَن﴾ ـَ ِم ِذي تَِ  َظَذ افَّ ـُ اَم  ـَ َقاُم  تَِ  َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ِذي  .افَّ

َل درجاِت افـِص افؽزى وأشباَبف، ؿَال اهلل تعَاػ:  وبافصِز وافتؼقى حيؼُؼ افعبُد أوَّ

وا َوَتتَُّؼَقا ٓ  ﴿إِْن ََتَْسْسُؽْؿ َحَسـٌَة َتُسْمُهْؿ َوإِْن ُتِصْبُؽْؿ َشقَِّئٌة َيْػَرُحَقا هِبََا َوإِْن َتْصَِزُ

ْقُدُهْؿ َصْقئًا إِنَّ اهللََّ باَِم يَ  ـَ ْؿ  ـُ قٌط﴾َيُُضه  .ْعَؿُؾقَن ُُمِ

ها، وداؾََع ظـفَا ﴿إِنَّ  ؾنذا  ٍَزَت األمُة، واتَّؼْت اهللَ شبحاكف وتعاػ َوَؿاَها ذَّ ظُدوِّ

ُػقٍر﴾ ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ ـُ ـَ آَمـُقا إِنَّ اهللََّ ٓ حُيِ ه  ِذي ـِ افَّ  . اهللََّ ُيَداؾُِع َظ

ُد أمهقَة حتؼقِؼ ادؼصقِد مـ افص ِـّ ُؼَقا ؽايَاِت وهذا مما يم مغ دَا حؼَّ قاِم، ؾَنن ادتؼَدِّ

 افصقاِم ومؼا ٍَده جعَؾ اهللُ صفَر  ٍقِمِفؿ صفَر ظزٍّ وكٍص وَتؽٍغ وجمٍد. 

ُؽفا بَديـِفا، وترـَت اجلفَاَد، جعؾفَا اهللُ  ودا ضُعَػ  ٍُز األمِة، وؿّؾ تؼقاها وَتسه

ا األظَداُء أفَقاَن افؽقَِد وأكزَل هبَ -أظظَؿ افضقؿِ - ضًا ألظداِئفا، ؾلحؾَّ هبا افؽػرُ ؽر

 وافتعذيِ : 

ََْقامً  ََُر باِشََالِم َض ََؾَّ افؽػ ََُ    أَح ـِ افـَّحق ي ََدِّ ََف ظََذ اف  يطََقُل ب

                                 

 ( مـ حديث أِّب هريرة ريض اهلل ظـف. 3393( مسؾؿ )9524( أخرجف افبخاري ))

 . 381افبؼرة: ( شقرة )

 . 321( شقرة آل ظؿران: )

 . 18( شقرة اْلج: )



almosleh.com 

 
4 

َََاٌح  ًَََك مب َََـؼ ضََََائٌع وِب  َؾَح
1 

َََََاضٌع ودٌم  ٍََََبقُ   ـٌ ؿ ََََق  وِم
1 

 أَيا ادممـقن.

َؾ ْلرـِة اددِّ واجلزِر   تَاريِخ األمَِة ٓ يعسيَف صَـؽ أنَّ األمََة  افقَقَم َتَره إن ادتلمِّ

َِة كؽبَاٌت، وحؾََّْت هبَا -بل ٍعِ  أياِمفا، وأصدِّ أحقاهِلا، ؾنكف  وإن ـان ؿد كزَل باألُمَّ

َا، معتَزًة باِشَالِم، ؾخَقرًة  -افؽقارُث واألزماُت  ؾنهنا مل تزْل ظذ ثؼٍة بديـِفا ورهبِّ

ا. باِيامِنً فذا ؾنهنا رسظاَن ما َوَثَبْت مـ ُشباهتا، واكؼشَعْت ـروهُبا بؿ ـِ رهبِّ  راجعِة دي

فؿ، واجتؿََع ظؾَقفؿ أما افققَم، ؾننَّ ـثَرًا مَـ ادسَؾؿغ ُأ ٍَقبقا   إيامهِنَؿ وديَـِ 

حقَث  وشَؾؿ  اهلل ظؾقَف ٍَذ  َرَمْقُهؿ ظـ ؿقٍس واحدٍة، ـام أخز افـبله أظداُؤهؿ، ؾَ 

ٍٍ َتَداَمى ملوكم األَُمُم كام تَدامى األكلُة مذ َقْصعتِها. قالوا: نأمِ »ؿال:  ٍة بِنَا  وَمئل ْن قِلَّ

لْوُِّ، ألونل َمنَّ اهللُ  َِّ ، ألكلنَّكم ُاريلاغ  كِريلاِغ ال  ا رسوَل اهللِ؟ قال: ال، بُّ نىلتم كريلر 

مهابَتكم من ُصدأِر نمدائِكم، ألُولِقََيَّ يف صلدأِركِم اللوَنَن، قلالوا أملا اللونُن  لا 

ْىوا، أكراِنوُة ادوِت   .  ()«رسوَل اهللِ؟ قال ُحبُّ الدُّ

ُحف، ؾلظداُد ادسؾؿغ ـثرٌة، وفؽـفَا ٓ  ُد هذا اْلديَث ويقضِّ وواؿُع األمِة افققَم جيسِّ

ْقِؾ.  افسَّ
ِ
ا، ؾفؿ ُؽثاٌء ـغثاء  ُتػِرُح  ٍديؼًا، وٓ ختقُػ ظدوًّ

وأما أظداُؤكا مـ افقفَقِد وادؼَـغ وافـصَارى وادـَاؾؼغ، ؾؼَد َوَُعَقا ُؾؾَقهَلؿ، 

قا  ٍػقَؾفؿ، ووعقا ـؾؿَ َتفؿ ظَذ حَرِب األمَِة وتَدمِرها وإذٓهِلَا، وهنَِ  ور ٍه

 ثرواهِتا. 

                                 

 ، وإشـاده حسـ. ريض اهلل ظـف  حديث ثقبان ( مـ 6255(، وأبق داود )22154( أخرجف أبد ))
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اِر،  قن وادؾحدون ممثَّؾقن بافعاملَ ؾافقثـقه  ، َيسَحُؼقن ادسَؾؿغ باْلديَِد وافـََّ افؼؿلِّ

ُسقن ؾقفَا ظَـ  يسبَّصقن باألمِة افدوائَر، ويؽقدون هلا ادؽائَد، وٓ جيدون ؾر ًٍة، يـػِّ

ا ختػل  ٍدوُرُهؿ أـُز، وما يػعؾقَكف بنخقاكِـَا   ـشَؿٍر، و  أحؼاِدِهؿ إٓ ؾعؾقا، وم

 اهلـِد، و  بقرما، و  بالِد افشقشاِن خُر صاهٍد ظذ رضاوِة ظداوهِتؿ. 

ـِ ظَذ  أما افصؾقبقهقن ممثَّؾقن بافعامِل افغرِّبِّ افؽَاؾِر، ؾفَؿ وَرثَُة األحؼَاِد وافضَغائ

ُمـُذ طفَقِره، وؿَد اصَتَبُؽقا مَع ادسَؾؿغ   األمِة، ؾافصؾقبقهقن ضائؼقن باِشالِم 

 ،
ِ
، وُخْبثًَا   األَداء

ِ
ًة   افعَداء حروٍب ضقيؾٍَة مضَـقٍة، إٓ أن افتَاريَخ مل يشَفْد ِحَدَّ

 وإرِصارًا وتصؿقاًم ظذ تدمِر األمِة وإؾـاِئفا، ـام جيِرى مـفؿ افققَم. 

اِشَالِم، ومَا ذاك افَذي  ؾفاُهؿ خزاُؤُهؿ وـزاُؤُهؿ وشاشُتُفؿ يتـَاَدْون ْلَرِب 

جيري   بالِد افُبقشـِة واهلرشِؽ، وؽِرها مـ بالِد اِشالِم إٓ ثؿرَة أظامهِلَؿ، وجـََل 

 أحؼاِدِهؿ. 

، وآشَتؽباُر اْلضَاريه ظَذ  وما هذه اهلقؿـَُة افسقاشَقُة، وافتسَؾُط آؿتصَاديه

، وؿد  ٍدق ا ـٍ  فؼائُؾ:ادسؾؿغ، إٓ ؿؾقاًل مـ ـثٍر، وؽقًضا مـ َؾْق

ًََََة  ََََؾقبقهقن  ثاكق ََََاَد  افص  ظ

يارِ  َََََدِّ  ظَََََاثقا ؾسَََََادًا   اف
1 

َََََََََاِح   َََََََََافقا   افبط  وج

َََََََا  ـٌَََََََ   مبَََََََاُح   ـلهنَّ
1 

ا افقفقُد، ؾؼد زَ  ، وهؿ شامرِسُة افَؽْقِد وادْؽِر  َرُظقا دوفَتفؿ   ؿؾِ  افعاملَ أمَّ اِشالملِّ

َؿ، وافتسَؾهِط ظؾَقفؿ، واخلُبِث، وؿد رضبقا أؾظَع افصقِر   تؼيِد ادسؾؿغ وإِ  ذٓهِلِ

 وافتالُظِ  هبؿ، واكتفاِك مؼدشاهِتؿ.
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ـَ فؽ، ؾُفُؿ افذيـ ؿال اهللُ ظـفؿ:وٓ ظجَ    ذ ﴿َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّاِس َظََداَوًة فِؾََِّذي

قا﴾ ـُ ـَ َأْذَ ِذي  .آَمـُقا اْفَقُفقَد َوافَّ

ودبََّروا فَف ادؽائََد، وكؼُضَقا  ،وشَؾؿ  اهلل ظؾقَف ٍذ  وهؿ افذيـ آَذْوا رشقَل اهللِ 

 افعفقَد وادقاثقَؼ.

 وهؾ ما جيري افققَم   ؾؾسطَغ افغافقِة، و  ؽِرها مـ افبالِد، إٓ مـ  ٍـاِئِعفؿو!

ؾِؿ، مع أرباِب  ؾِح أو افسِّ ـَ وراَء افرساِب، بطؾِ  افصه ؾعجبًا دـ َكِِسَ افؽتاَب، ورـ

 افغدِر وادؽِر، افقفقِد!!

 إْن كاَن يف القلِب إ امن  أإسالمُ                 ٍأُب القلُب ِمْن َكَمدٍ دريُِّ نٍا  

 خطرًا، وأظظُؿُفؿ ؾْتؽًاً فذا ؿَال اهلل تعَاػ ظَـفؿ: 
ِ
أما ادـاؾؼقن، ؾفؿ أصده األظداء

 .﴿ُهُؿ اْفَعُدوه َؾاْحَذْرُهْؿ َؿاَتَؾُفُؿ اهللَُّ َأكَّك ُيْمَؾُؽقَن﴾

 ًّٓ ـٍ إ لِن ظذ ؿؾقِب افذئاِب، ؾافظقاهُر ٓ َيرُؿبقن   ممم ًة، فبُِسقا ُمسقَح افضَّ  وٓ ِذمَّ

ون  ـُ ؿد حتقَّزت إػ افؽػاِر، دظاٌة ظذ أبَقاِب جفَـَؿ، يُصَده طقاهُر األكصاِر، وافبقاض

 ظـ شبقِؾ اهللِ، ويبغقهنا ِظَقًجا. 

ؾت صََعاراهُتؿ، ؾتََارًة ؿقمقََقن، وتََارًة وضـقهََقن كََت رايََاهُتؿ، وتشََؽَّ ، وتََارًة تؾقَّ

َدت األشامُء وافؽػُر واِحٌد، ظاثقا   األمِة ؾسادًا ودمارًا، ؾفؾ افتغريُ   ظؾامكقهقن، تعدَّ

 افذي تعقُشف األمُة إٓ مـ  ٍـِعِفؿو!

                                 

 . 82( شقرة ادائدة: )

 .6( شقرة ادـاؾؼقن: )
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ـْ أظامهِلؿو!  وهؾ تـحقُة افؼيعِة، وتطبقُؼ افؼقاكَغ افقضعقِة إٓ ِم

ـِ وأهؾِف وظؾامِئف ودظاتِف  ي  رهُتؿو!ٓ جتاإوهؾ ُماربُة افدِّ

ـِ ؿد كؽُسقهاو  ي ْؿ مـ رايٍة فؾدِّ ـَ  ؾؾّؾِف، 

 وـْؿ مـ صعرٍة مـ صعائِره ؿد ظطَّؾقهاو 

 وـْؿ مـ ظاملٍ أو ظامٍؾ أو داظقٍة هللِ ؿد آَذْوهو

 ؾال يزال اِشالُم وأهُؾف مـفؿ   ُمـٍة وبؾقٍة، ؾنكَّا هللِ وإكَّا إفقف راجعقن. 

 أَيا ادممـقن.

 ُهؿ أظداُء دي
ِ
ون، َشَعْقا إفَقؽؿ بَافبقائِؼ واألزمَاِت، همٓء ـِؽؿ افظاهرون وادستِسُ

اهلل  ٍَذ  وجرُمؽؿ افذي اؿسؾتؿقه أكَّؽؿ رضقُتؿ باهللِ ربًّا، وباِشالم ديـًا، وبؿحؿٍد 

َّٓ َأْن ُيْمِمـُقا بِاهللَِّ اْفَعِزيِز اْْلَِؿقِد﴾ وشؾؿ  ظؾقف  . كبقًّا ﴿َوَما َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ


 

                                 

 .8( شقرة افزوج: )
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 اخلطبة افثاكقة

 بعد. أما

 . أَيا ادممـقن

اِخِؾ، ؾَذفؽ  ٌة مـ داخؾِفا، وُماَربٌة مـ خارِجفا، أما َؽْزُوها مـ افدَّ َتُؽؿ َمغُزوَّ إن أمَّ

ا وديـِفا،  بادـاؾؼغ ادسبِّصغ مـ افعؾامكقغ وأصقاِظفؿ، افذيـ أضعػقا إيامَن األمِة برهبِّ

 بُشُبفاهِتؿ وَصَفقاهِتؿ.

حرهُبا مـ خارِجفا، ؾبفذا افتَّداِظل افعادلِّ ألُُمِؿ افؽػِر، مـ افقفقِد وافـصَارى  وأما

ََبَحغ، إٓ  َُة مَـ هَذيـ افشَّ وادؼـغ وادؾحديـ ظذ أمِة اِشالِم، وفـ تـجَق األُمَّ

ا، ورجقِظفا إػ ديـِفا، وإظالِئفا راياِت اجلفاِد بلكقاِظف، جفاِد افَـػسِ  ، بنؿباهِلا ظذ رهبِّ

وجفاد افُعصاِة، باألمر بَادعروِف، وافـفَِل ظَـ ادـؽَِر، وجفَاِد ادـَاؾؼغ، وجفَاِد 

ما أ ٍاَب األمَة ما أ ٍاهَبا إٓ دا َهَجَرت طفقَر اخلقِؾ، وأَخَذت بلذكَاِب  فافؽػاِر، ؾنك

ـِ ظؿََر ريض اهلل  افبؼِر، ويدله فذفؽ ما رواه أبق داود وؽُره بنشـاِده ظَـ ظبَِد اهللِ بَ

إذا َتَبا عُتم بالِعونَِة، أنخٍتم نذىاَب البقلِر، »ؿال: وشؾؿ  اهلل ظؾقف ٍذ  فام ظـ افـبلِّ ظـ

علوا إ   ِِ ، ال  ن ُمله حتلى تر ََ اهللُ مللوكم ُذال  رِع، أَتَركُتم اجلهاَد سللَّ أرضوتم بال َّ

 . ()«ِد نِكم

                                 

إِذا بغك افـَّاس "(، و ٍححف ابـ افؼطان مـ ضريؼ آخر ظـد أبد بؾػظ: 1646( أخرجف أبق داود ))

قا اجْلِ  ـُ َفاد ِ  َشبِقؾ اهلل، أكزل اهلل هبؿ باَلء، َؾؾؿ يرؾْعُف َظـُْفؿ َحتَّك تبايعقا بِاْفعِغ، َواتبُعقا َأْذَكاب اْفَبؼر، َوتر

 ."يراجعقا ديـَفؿ
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ِد افقَقِم، وحتؼقَِؼ آؾعؾقـا أَيا األخقُة األخُذ بلشباِب افـَِّص وشــِف فؾخروِج مـ م

، ؾننَّ افـَص ٓ يـزُل اظتباضًا، وٓ خيبُط آ ، بؾ ماِل افغدِّ
ٍ
 ِوؾََؼ شَــ جيَلءَخْبَط ظشقاء

 َشْرِ افشؿِس. اكضباط حرـة وؿقاكَغ مضبقضٍة، ـ

كا مقٓكا، حقث ؿال  : أن تعؾَؿ أنَّ افـَص مـ ظـِد اهللِ تعاػ، ـام أخَزَ ـِ ؾؿـ هِذِه افسـ

ـْ ِظـِْد اهللَِّ اْفَعِزيِز اْْلَؽِقِؿ﴾﴿َوَما افـَّ  َّٓ ِم ـَا  ْصُ إِ ، ؾؿفام ضؾبـا افـَص مَـ ؽَِره أذفَّ

ُل:   اهللُ، وخقََّ  شعَقـا، وما أْحَقَجـا إػ أْن كجَلَر إػ اهللِ تعاػ بام ؿاَفف األوَّ

ُل َملوِهْم أنُّْ إاِل ملْوَك ادُ   فواربِّ نُّْ إاِل بَِك النَّْْصُ ُ رََتى  عوَّ

وؿؾقبِـا، ؾننَّ اهللَ تعاػ ؿاَل:  ـاو أظامفِ  ـاهللِ تعاػ بلؿقافِ ا كـصأن : ومـ أشباِب افـِص 

ْؿ َوُيَثبِّْت َأْؿَداَمُؽْؿ﴾ ـُ وا اهللََّ َيـُْصْ ـَ آَمـُقا إِْن َتـُْصُ ِذي َا افَّ  . ﴿َيا َأَيه

 ـؾؿتِف، وحتؽَقِؿ ذِظَف، وكُصكا هللِ تعاػ يؽقُن بتعظقِؿ ديـِف، وامتثاِل 
ِ
أمِره، وإظالء

اُهْؿ ِ   ـََّ ـَ إِْن َمؽَّ َِذي واجلفاِد   شبقؾِف، ؿال اهلل تعاػ   بقاِن ادسَتحؼغ فؾـِصَ: ﴿افَّ

ـِ ادُْـَْؽَِر َوهللَِِّ َظاِؿَبَةُ  اَة َوَأَمُروا بَِادَْْعُروِف َوهَنََْقا َظَ ـَ الَة َوآَتُقا افزَّ  اأْلَْرِا َأَؿاُمقا افصَّ

 . اأْلُُمقِر﴾

ـِ افـص أكَف آٍت ٓ ُمافََة فؾؿَممـغ افصَادؿغ، وأن افتؿؽََغ ف شَالِم : ومـ شـ

                                 

 . 324( شقرة آل ظؿران: )

 .3/231( مـ هاصؿقات ـؿقت بـ زيد األشدي. اكظر: أوضح ادسافؽ )

 . 4( شقرة ُمؿد: )

 . 63( شقرة اْلج: )
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ـُ اهللِ، واهللُ كارٌص ديـَف وأوفقاَءه، ؿَال اهلل  يـ ِدي ٌؼ، رؽَؿ افعقائِؼ وافعؼباِت، ؾافدِّ متحؼِّ

ـَ آَمـُقا ِ  اْْلَقَ  ِذي ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم اأْلَْصَفاُد﴾تعاػ: ﴿إِكَّا َفـَـُْصُ ُرُشَؾـَا َوافَّ  .اِة افده

َـّ هذا افقظَد ٓ يعـَل أٓ ُيبَتَذ ادممـَقن بافـََّؽبَاِت واألَزَمَاِت، وٓ يعـَل أٓ  فؽ

َث مَـ تصاَب األمُة بادصائِ  وافؽقارِث، بؾ ـؾه هَذا ٓ بَدَّ مـَف، فقؿقََز اهللُ اخلبقَ

ـْ ﴿َأْم َحِسْبتُ افطقِِّ ، ؿال اهلل تعاػ: ـَ َخَؾَْقا ِمَ َِذي ْؿ َأْن َتْدُخُؾقا اجْلَـََّة َودََّا َيْلتُِؽْؿ َمَثُؾ افَّ

ـَ آَمـَُقا َمَعَُف َمَتَك  ِذي ُشقُل َوافَّ اُء َوُزْفِزُفقا َحتَّك َيُؼقَل افرَّ َّ ْتُفُؿ اْفَبْلَشاُء َوافُضَّ َؿْبؾُِؽْؿ َمسَّ

  .َكْصُ اهللَِّ َأٓ إِنَّ َكْصَ اهللَِّ َؿِريٌ ﴾

 بسبِ  افذكقِب وادعايص، 
ِ
وؿد يبتع اهللُ تعاػ األمَة بتلخِر افـِص، أو َتؽِغ األظداء

ـْ ِظـَِْد  ؿال تعاػ: ﴿َأَودََّا َأ ٍَاَبْتُؽْؿ ُمِصقَبٌة َؿْد َأ ٍَْبُتْؿ ِمْثَؾْقَفا ُؿْؾُتْؿ َأكَّك َهَذا ُؿَْؾ ُهََق ِمَ

 .َأْكُػِسُؽْؿ﴾

صِركا وذكقبِـا، ؾفَؾ كرُجَق أن يصَؾَح اهللُ األحَقاَل، أكا وأكت ظذ تؼ يُت ؾنذا أرصَّ 

ـْ أُْمَِؾ ادُحاِل، ؿال اهلل تعَاػ: 
غاَر وآكؽساَرو!! إنَّ هذا دِ لَّ وافصِّ ويرؾُع ظـَّا هذا افذه

وا َما بَِلْكُػِسِفْؿ﴾ ُ ُ َما بَِؼْقٍم َحتَّك ُيَغرِّ  .﴿إِنَّ اهللََّ ٓ ُيَغرِّ

ـِ وأهؾَِف، ؾَننَّ ؾنن مل يؽـ ِمـَّا كز ي وٌع ظـ افذكقِب، وإؿالٌع ظـ ادعايص، وكٌص فؾَدِّ

                                 

 .93( شقرة ؽاؾر: )

 . 236( شقرة افبؼرة: )

 . 349( شقرة آل ظؿران: )

 . 33( شقرة افرظد: )
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ْؿ ُثَؿَّ ٓ َيُؽقُكَقا  ـُ َْقا َيْسََتْبِدْل َؿْقمًَا َؽَْرَ اهلل يـُص ديـَف بغِركا، ؿال تعاػ: ﴿َوإِْن َتَتَقفَّ

 .  َأْمَثاَفُؽْؿ﴾

 أَيا األخقُة ادممـقن.

إخقاكِـَا أْن كشَعَر بَام يشَُعرون بَف، مَـ أملٍ  اظؾؿقا أن ِمـ أؿؾِّ ما جيُ  ظؾقـا جتَاهَ 

ِِهْم »ؿَال:  وشؾؿ  اهلل ظؾقف ٍذ  وضقٍؼ، ؾنن افـبلَّ  ُِ ِنْم َأَتلَرا َمرَيلُُّ ادُْلْمِمنََِي ِ  َتلَوادِّ

للَهِر  َِّ للِد بِال َِ ُر اجْلَ
للِد، إَِذا اْتللَتَكى ِمنْللُه ُمْعللو  َتللَداَمى َلللُه َسللائِ َِ َأَتَعللاُعِفِهْم َمرَيللُُّ اجْلَ

ىَأاْلُ   .  ()«مَّ

ُهؿ بام كستطقُع مـ ماٍل، وكعقـَفؿ بِِف ظذ جفَ اِد وإنَّ مـ واِجبِـا جِتاَه إخقاكِـا أن كـُْصَ

فؿ   أهؾِقفؿ وذِوَيَؿ، خؾػُ وَٓدهؿ، وُكْطِعَؿ جاِئَعفؿ، وكَ أ أظداِئفؿ وأظداِئـا، ؾـؽُسقَ 

 وهذا هق أؿؾه ما جيُ  ظؾقـا جتاَهُفؿ.

ـَ ُيـِْػُؼَقَن ؾلكِػُؼقا   شبقِؾ اهللِ َِذي ، ؾنهنا مـ أظظِؿ افـػؼاِت، ؿال اهلل تعاػ: ﴿َمَثُؾ افَّ

َؾِّ ُشَـُْبَؾٍة ِماَئَُة َحبٍََّة َواهللَُّ ـُ َؿَثِؾ َحبٍََّة َأْكَبَتَْت َشَْبَع َشَـَابَِؾ ِ   ـَ  َأْمَقاهَلُْؿ ِ  َشبِقِؾ اهللَِّ 

ـْ َيَشاُء َواهللَُّ َواِشٌع َظؾِقٌؿ﴾ َ
 . ُيَضاِظُػ دِ

لُُّ ِد نَلار  ُ نِْفُقلُه َملَذ ِمَوالِلِه، »: وشؾؿ  اهللُ ظؾقف ٍذ  وؿال  ُِ َنْفَعُُّ ِد نَاٍر ُ نِْفُقلُه الرَّ

                                 

 . 18( شقرة ُمؿد: )

 ( مـ حديث افـعامن بـ بشر ريض اهلل ظـف.2984( أخرجف مسؾؿ ))

 . 243( شقرة افبؼرة: )
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تِِه ِ  َسبِوُِّ اهللَِّ، َأِد نَار  ُ نِْفُقُه َمَذ َنْصَحابِِه ِ  َسبِوُِّ اهللَِّ ُُّ َمَذ َدابَّ ُِ  .  ()«َأِد نَار  ُ نِْفُقُه الرَّ

افُح ريض اهللُ ظـفؿ يبِذُفقن ُجفَدهؿ   اِكػَاِق   شَبقِؾ اهللِ، ومازاَل افسَّ  ؾُػ افصَّ

ِب إػ اهللِ تعاػ، بؿساظدِة افُغزاِة وادجاهديـ، وإدخَاِل افرسَوِر ظؾَقِفؿ، بَام  وافتؼره

ؿت بشَعِرها،  تصُؾ إفقف اشتطاظُتفؿ، ؿؾقاًل ـان أو ـثرًا، حتك إن بعـ كساِئفؿ تصدَّ

ـْ َكْػِسَِف َواهللَُّ اْفَغـَِله َوَأْكَُتُؿ  : شبقِؾ اهللَِظَؼآً فػرٍس   اَم َيْبَخَُؾ َظَ ـْ َيْبَخَْؾ َؾَنِكَّ ﴿َوَم

ْؿ ُثؿَّ ٓ َيُؽقُكقا َأْمَثاَفُؽْؿ﴾ ـُ ْقا َيْسَتْبِدْل َؿْقمًا َؽْرَ  . اْفُػَؼَراُء َوإِْن َتَتَقفَّ


 

 

                                 

 ( مـ حديث ثقبان ريض اهلل ظـف.556( أخرجف مسؾؿ ))

 . 18( شقرة ُمؿد: )


