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 .ِص افـ   صفرُ  -79

 اخلطبة إوػ

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهاِدَي َفُف،  إِن  اْْلَْؿَد هلل ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾ  َفُف، َوَم َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف. َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إِٓ   يَؽ َفُف، َوَأن  ُُمَؿ   اهلل َوْحَدُه َٓ َذِ

 أما بعد. 

ؾاتؼقا اهلل أَيا ادممـقن، واظؾؿقا أن صفَر رمضاَن مل يؽـ ظـدد شدؾِػـا صدفَر مدقاٍم 

 واظتؽاٍف وظؿرٍة وإـثاٍر مدـ افعبدادِة ؾحسدب، بدؾ ـدان صدفَر جفداٍد 
ٍ
وؿقاٍم ودظاء

، وإن وجماهدٍة ودظقٍة وظؿ ِِ ِِ وأـدَز افػتقحدا ٍؾ، ؾؼد شطروا ؾقف أظظَؿ آكتصدارا

ٍِ وأجماٍد، ؾؼد ـداَن   هدذا  فقايَل هذا افشفِر وأياَمف حتؽل ما حؼؼتف إمُة مـ اكتصارا

افشفِر يقُم افػرؿان، يقم افتؼك اجلؿعاِن   ؽزوِة بدٍر افؽزى، افتل هل صامٌة   جبغ 

 افتاريخ. 

 (1)ؾتارخُيـا افقضاُح مـ بدٍر ابتدا  دُّ مػاخراإذا ؿامت افدكقا َتعُ 

ق اهللُ   هذه افغزوِة بغ اْلؼِّ وافباضِؾ، ؾـَص اهللُ ديـَف، وأطفَر كبق ف، وأضداَح  ؾؼد ؾر 

ُؿ اهلل ُ بَِبدْدٍر َوَأْكدُتْؿ  ـُ رؤوَس افؽػِر وافؼِّ وافظؾِؿ وافطغقاِن، ؿال اهلل تعاػ ﴿َوَفَؼْد َكَصَ

ٌة ؾَ  ُؼقا اهلل َ َفَعؾ ُؽْؿ َتْشُؽُروَن﴾َأِذف  ِِ ادجدِد ات  ، ؾؽاكت هذه افغزوُة مػحًة مـ مػحا

                                 

 فؾشاظر وفقد إظظؿل. ."رشقل افعذ وافػضؾ واخلر واهلدى"ؿصقدة  ()

 .123ؿران: ( شقرة آل ظ)
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 ادؼِق   تاريِخ هذه إمة. 

ره مـ أوضدار  ـّ اهللُ تعاػ ظذ إمِة   هذا افشفر أيضا، ؾػتح بقَتف فـبقف، وضف  وؿد م

ِِ افؽػر، ومظاهِر افظؾِؿ وآشتؽباِر،  ِك، وفقثا ؾؽان حدثًا ظظقاًم ـبرًا، فقس   افؼِّ

 تاريخ إمِة ؾحسب، بؾ و  تاريِخ افبؼيِة ـؾِّفا.

ـقػ ٓ؟! وؿد أظز  اهللُ هبذا افػتِح ديـَف ورشقَفف وحزَبف، واشتـؼَذ بف بؾَده وبقَتف مدـ 

ه  ، ورضبدت أضـداُ  ِظدزِّ
ِ
أيدي افؽػاِر وادؼـغ، وؿد اشتبَؼ هبذا افػتِح أهُؾ افسامء

ـِ اهللِ أؾقاجدا، وأَذَق بدف وجدُف إرِ  ظذ  ، ودخؾ افـاُس بف   ديد
ِ
مـاـِب اجلقزاء

ِ بف افقثـقُة   جزيرِة افعرِ .   ضقاًء وابتفاجًا، واكحََسَ

 ٍِ ٍِ واكتصدارا وما اكػؽ  هذا افشفُر ادعطاُء أن يؽقَن ُماًل وِمضامرًا ٕجماٍد وبطقٓ

د ِـّ ُد أن صدفَر افصدقاِم فدف أثدٌر بدافٌغ   حتؼقدِؼ افـِصد هلذه إمِة ظَز افتاريِخ، وهذا يم

 ومـاظِة ادجِد.

وـقػ ٓ يؽقُن ـذفؽ؟! وهق صفُر افصِز وافتؼقى، أما افصدُز ؾدنن مدـ افؽدالم 

ؾافصقُم يدريِّ ادسدؾَؿ ظدذ تدرك ادحدا ِّ واددالِذ  "افصقُم كصُػ افصزِ "ادلثقر: 

كلُّ عؿلل  بنلن  مَم  : ؿال اهلل تعاػ: )وشؾؿ  قفاهلل ظؾمذ  وافشفقاِ: وفذا ؿال افـبل 

ه ورشبن ه وشفوت ه من أجيل ، فإكه يل، وأكا أجزي نه، يرتك صعام   . (له، إال بلصوم 

                                 

 (، وحسـف افسمذي.1745(، وابـ ماجف)3519( أخرجف افسمذي))

( مـ حديث أي هريرة ريض اهلل ظـف، وهذا فػظ 2762( ومسؾؿ )6938( أخرجف افبخاري ))

 افبخاري. 
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َدا  أما افتؼقى، ؾنن اهلل إكام ؾر  افصقام ظذ ظباده فتحؼقؼفا، ؿال اهلل تعاػ: ﴿ َيا َأَيُّ

تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ  ـُ ـَ آَمـُقا  ِذي ـْ َؿدْبؾُِؽْؿ َفَعؾ ُؽدْؿ َتت ُؼدقَن﴾اف  ـَ ِمد ِذي تَِب َظَذ اف  ـُ اَم  ـَ  َقاُم 

وبافصز وافتؼقى حيؼؼ افعبد أوَل درجاِ افـِص افؽدزى وأشدبابِِف، ؿدال اهلل تعداػ: 

وا َوَتت ُؼدقا ٓ ﴿إِْن ََتَْسْسُؽْؿ َحَسـٌَة َتُسْمُهْؿ َوإِْن ُتِصْبُؽْؿ َشقَِّئٌة َيْػَرُحدقا هِبَدا َوإِْن َتْصدِزُ 

﴾ ٌٌ دق ْقُدُهْؿ َصْقئًا إِن  اهلل َ باَِم َيْعَؿُؾقَن ُُمِ ـَ ْؿ  ـُ ، ؾدنذا مدزِ إمدة، واتؼدت اهلل  َيُُضُّ

ـَ آَمـُدقا إِن  اهلل َ  دِذي ـِ اف  شبحاكف وتعاػ وؿاها ذ  ظدوها، وداؾع ظـفا ﴿إِن  اهلل َ ُيَداؾُِع َظ

ـَ  اٍن  ؾ  َخق  ـُ  .  ُػقٍر﴾ٓ حُيِبُّ 

 ِِ ؼدقا ؽايدا وهذا مما يمـُد أمهقَة حتؼقِؼ ادؼصقِد مـ افصقام، ؾدنن ادتؼددمغ ددا حؼ 

افصقاِم ومؼامَده جعَؾ اهللُ صفَر مقِمفؿ صفَر ظزٍّ وكٍص وَتؽٍغ وجمدٍد، وددا ضدُعَػ 

ائفا، مُز إمِة وؿؾ  تؼقاها وَتسُؽفا بديـِفا، وترـت اجلفاَد جعؾفا اهللُ ؽرضدًا ٕظدد

 ؾلحؾ  هبا افؽػُر أظظَؿ افضقِؿ، وأكزل هبا إظداُء أفقاَن افؽقِد وافتعذيِب: 

 أحؾ  افؽػُر باإلشالم ضقامً 

 ؾحؼٌّ ضدائٌع ومحك مباٌح 
2  

ـِ افـحقددُب   ي  يطددقُل بددف ظددذ افدددِّ

 (4)ومدددقٌق ؿدددداضٌع ودٌم مدددبقُب 

2 

 أَيا ادممـقن.

                                 

 . 183شقرة افبؼرة: ( )

 . 122( شقرة آل ظؿران: )

 . 38اْلج: شقرة  ()

  بـ ظبدا هلل بـ كص افتـقخل شـة اثـتغ وتسعغ وأربعامئة. أبققاِ مـ ؿصقدة فؾشاظر وجقف ()
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إمدِة، ٓ يعسيدف صدؽٌّ أن إمدَة افقدقَم َتدرُّ  إن ادتلمَؾ ْلرـِة اددِّ واجلزِر   تاريِخ 

، وحؾ دت هبدا  -بلمعِب أياِمفا، وأصدِّ أحقاهلا، ؾنكف  ٌِ وإن ـان ؿد كزَل بإمدِة كؽبدا

 ُِ دا، معتدزًة با -افؽقارُث وإزما  إلشدالِم، ؾخدقرةَ ؾنهنا مل تزْل ظذ ثؼةٍ بديـِفا ورهبِّ

ظاَن ما وثبت مـ ا. باإليامِن: فذا ؾنهنا ََسَ ـِ رهبِّ  ُشباِِتا، واكؼشعت ـروهُبا بؿراجعِة دي

أما افققَم، ؾنن  ـثدرا مدـ ادسدؾؿغ ُأمدقبقا   إيامهِندؿ وِديدـِفؿ، واجتؿدَع ظؾدقفؿ 

حقث ؿدال: وشؾؿ  اهلل ظؾقفمذ  أظداُؤهؿ ؾرَمْقهؿ ظـ ؿقٍس واحدٍة، ـام أخَز افـبل 

ُة )  ؾ  علذ صصلعه فا، صلالوبو أوملن صؾلة  يوشك أن تدبعى عؾقؽم بألمم كام تدبعى بألك 

، ولقـلزعن  بهللُ   بلسقل 
يومئذ  يا رسول  بهلل؟ صالو ال. نل أكهم كثر، ولؽـؽم غثاٌء كغثاء 

كم بللونُن. صلالوبو وملا بللونُن يلا  مفانه ؽم من صدور  أعدبئ ؽم، ولقؾؼني يف صدور 

 .  (رسول  بهلل ؟ صالو حبُّ بلدكقا، وكربنقُة بدوت

ُحف، ؾلظداُد ادسؾؿغ ـثرٌة، وفؽـفدا ٓ وواؿُع إ د هذا اْلديَث ويقضِّ مِة افققَم سجسِّ

 افسدقِؾ، وأمدا أظدداُؤكا مدـ افقفدقِد 
ِ
ا، ؾفؿ ُؽثاٌء ـغثداء ُتػِرُح مديؼًا، وٓ ختقُػ ظدوًّ

دقا مدػقَؾفؿ، ووعدقا  وادؼـغ وافـصارى وادـداؾؼغ، ؾؼدد وعدقا ؾؾدقهَلؿ، ورم 

 مِة، وتدمِرها وإذٓهِلا، وهنِب ثرواِِتا. ـؾؿَتفؿ ظذ حرِ  إ

، يسحؼقن ادسدؾؿغ باْلديدِد وافـداِر،  ؾافقثـقُّقن وادؾحدون ممث ؾقن بافعاملِ افؼؿلِّ

سدقن ؾقفدا ظدـ  يسبصقن بإمة افدوائر، ويؽقدون هلا ادؽائد، وٓ سجدون ؾرمة ُيـػِّ

                                 

(،وإشـاده حسـ مـ أجؾ أي ظبد افسالم ؾنكف ضعقػ ومل 5/278(، وأمحد)4297(  أخرجف أبق داود))

 يتػرد بف.



almosleh.com 

 
5 

كدف بنخقاكِـدا   ـشدؿٍر و  أحؼادهؿ إٓ ؾعؾقا، وما ختػل مدوُرهؿ أـز، وما يػعؾق

 اهلـِد و  بقرما و  بالِد افشقشاِن، خُر صاهٍد ظذ رضاوة ظداوِتؿ. 

ـِ ظدذ  أما افصؾقبققن ممث ؾقن بافعاملِ افغريِّ افؽداؾِر، ؾفدؿ ورثدُة إحؼداِد وافضدغائ

إمِة، ؾافصؾقبققن ضائؼقن باإلشالم مـدذ طفدقِره، وؿدد اصدتبؽقا مدع ادسدؾؿغ   

،  حروٍ  
ِ
، وُخبثدًا   إداء

ِ
ضقيؾدٍة ُمضدـقٍة، إٓ أن افتداريَخ مل يشدفْد حددًة   افَعدداء

وإرصارًا وتصؿقاًم ظذ تدمِر إمِة وإؾـاِئفا ـام سجري مـفؿ افقدقَم، ؾفداهؿ خدزاؤهؿ 

وـزاُؤهؿ وشاشتفؿ يتـادون ْلرِ  اإلشالِم، وما ذاك افذي سجري   بدالِد افبقشدـِة 

مـ بالِد اإلشالِم إٓ ثؿرُة أظامهلدؿ، وجـدُل أحؼداِدهؿ، ومدا هدذه  واهلرشِؽ وؽرها

ٌُ آؿتصادي، وآشدتؽباُر اْلضداريُّ ظدذ ادسدؾؿغ، إٓ  اهلقؿـُة افسقاشقُة، وافتسؾ

 ؿؾقؾ مـ ـثٍر، وؽقٌق مـ ؾقٍق، وؿد مدق افؼائؾ: 

 ظددددداَد افصدددددؾقبققن ثاكقدددددًة 

 ظددددداثقا ؾسدددددادًا   افدددددديارِ 
2  

 وجددددددددددافقا   افبطدددددددددداِح  

 (1)ـلهنددددددددا ـددددددددٌ  مبدددددددداح
2 

، وهؿ شامَسُة افؽقِد وادؽِر  أما افقفقُد، ؾؼد زرظقا دوفَتفؿ   ؿؾِب افعاملِ اإلشالملِّ

ٌِ ظؾدقفؿ  واخلُبِث، وؿد رضبقا أؾظَع افصقِر   تؼديِد ادسدؾؿغ وإذٓهِلدؿ، وافتسدؾ

 ظدـفؿ: وافتالظِب هبؿ، واكتفاِك مؼدشاِتؿ، وٓ ظجَب   ذفؽ، ؾفؿ افدذيـ ؿدال اهلل

دقا﴾ ـُ ـَ َأْذَ دِذي ـَ آَمـُقا اْفَقُفقَد َواف  ِذي ، وهدؿ افدذيـ  ﴿َفَتِجَدن  َأَصد  افـ اِس َظَداَوًة فِؾ 

                                 

 مـ صعر د. يقشػ افؼرضاوي.( )

 . 82( شقرة ادائدة: )
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، ودب روا فف ادؽائَد، وكؼضقا افعفدقَد وادقاثقدؼ، وشؾؿ  اهلل ظؾقفمذ  آذوا رشقَل اهللِ 

ـ افدبالِد، إٓ مدـ مدـائِعفؿ؟! وهؾ ما سجري افققَم   ؾؾسطَغ افغافقِة، و  ؽِرها مد

كِِسَ افؽتاَ ، ورـَق وراَء افَساِ ، بطؾِب افصؾِح أو افسؾِؿ مع أرباِ  افغددِر ؾعجبًا دـ 

 وادؽِر َيقَد: 

 دثل  نذب يذوُب بلؼؾُب ملن كؿلد  
2  

 (1)إن كلان  يف بلؼؾللب  إيللامٌن وإسلل مُ  
2 

 خطرًا، وأظظُؿفؿ 
ِ
ؾتؽًا: فذا ؿدال اهلل تعداػ ظدـفؿ: أما ادـاؾؼقن، ؾفؿ أصدُّ إظداء

دة،  ﴿ُهُؿ اْفَعُدوُّ َؾاْحَذْرُهْؿ َؿاَتَؾُفُؿ اهلل ُ َأك ك ُيْمَؾُؽقَن﴾ ـٍ إًٓ وٓ ذم  ٓ يرؿبقن   ممم

ـُ ؿدد  فبسقا مسقَح افضلن ظذ ؿؾقِ  افذئا ، ؾافظقاهُر طدقاهُر إكصدار، وافبدقاض

يصدون ظـ شدبقؾ اهلل ويبغقهندا ظقجدا، حتقزِ إػ افؽػار، دظاٌة ظذ أبقا  جفـؿ، 

ؾت صعاراُِتؿ، ؾتارًة ؿقمققن، وتارًة وضـققن، وتارًة ظؾامكقدقن،  تؾقكت راياُِتؿ، وتشؽ 

دِ إشامُء وافؽػُر واحٌد، ظاثقا   إمِة ؾسدادًا ودمدارًا، ؾفدؾ افتغريدُب افدذي  تعد 

افؼقاكِغ افقضعقِة إٓ مدـ  تعقُشف إمُة إٓ مـ مـِعفؿ؟! وهؾ تـحقُة افؼيعِة وتطبقُؼ 

يـ وأهؾِف وظؾامِئف ودظاتِف أٓ جتارُِتؿ؟!  أظامهلؿ؟! وهؾ ُماربُة افدِّ

ـِ ؿد كؽسقها؟ وـؿ مـ صعرٍة مـ صعائِره ؿد ظط ؾقها؟ وـؿ  ي ؾؾّؾِف ـؿ مـ رايٍة فؾدِّ

ٍة وبؾقدٍة، مـ ظاملٍ أو ظامٍؾ أو داظقٍة هللِ ؿد آذوه؟ ؾال يزاُل اإلشالُم وأهُؾف مـفؿ   ُمـد

 ؾنكا هلل وإكا إفقف راجعقن. 

                                 

 أبق افبؼاء افركدي   رثاء إكدفس.صعر ( )

 .4قرة ادـاؾؼقن: ( ش)
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 أَيا ادممـقن.

 ، ِِ همٓء هؿ أظداُء ديـِؽؿ افظاهرون وادستسون، شعقا إفدقؽؿ بدافبقائِؼ وإزمدا

وُجْرُمُؽؿ افذي اؿسؾتؿقه أكؽؿ رضقتؿ باهللِ ربًّا، وباإلشالِم ِديـًا، وبؿحؿٍد كبقًّا ﴿َوَمدا 

ٓ  َأْن ُيمْ   . ِمـُقا بِاهلل ِ اْفَعِزيِز اْْلَِؿقِد﴾َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ


 

                                 

 .8( شقرة افزوج: )
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 اخلطبة افثاكقة

  أما بعد. 

َتؽؿ مغزوٌة مـ داخؾفا، وُماَربٌة مـ خارِجفا، أمدا ؽزُوهدا مدـ  أَيا ادممـقن، إن أم 

افداِخِؾ، ؾذفؽ بادـاؾؼغ ادسبصغ مـ افعؾامكقغ وأصدقاِظفؿ، افدذيـ أضدعػقا إيدامَن 

ا و ديـِفا بُشُبفاِتؿ وَصدَفقاِتؿ، أمدا حرهُبدا مدـ خارِجفدا، ؾبفدذا افتدداظل إمِة برهبِّ

افعادل، ٕمِؿ افؽػِر مـ افقفقِد وافـصارى وادؼـغ وادؾحِديـ ظدذ أمدِة اإلشدالِم، 

دا، ورجقِظفدا إػ ديـِفدا،  دَبحغ إٓ بنؿباهلدا ظدذ رهبِّ وفـ تـجق إمُة مدـ هدذيـ افش 

ِِ اجلفاِد ب لكقاِظفا، جفداد افدـػس، وجفداِد افُعصداة بدإمِر بدادعروِف وإظالِئفا رايا

وافـفلِّ ظـ ادـؽِر، وجفاِد ادـاؾؼغ وجفاِد افؽػار، ؾنن ما أماَ  إمَة ما أماهبا، إٓ 

دا َهَجَرِ طفقَر اخلقِؾ، وَأَخَذِ بلذكاِ  افبؼِر، ويدلُّ فذفؽ ما رواه أبق داود وؽدره 

ـِ ظؿَر ريض ا إذب تبلايعهم : )وشدؾؿ  اهلل ظؾقدةمدذ  هلل ظـفؿ ظـ افـبدلِّ ظـ ظبِد اهلل ب

 ، َ  سؾ ط بهللُ عؾلقؽم ذال، ، وتركهم بجلفا ، ورضقهم نالزرع  ، وأخذتم أذكاب  بلبؼر  قـة  نالع 

ُعوب إىل َيـ ؽم  . (ال يـزُعه حهى ترج 

وحتؼقدِؼ  ؾعؾقـا أَيا إخقُة إخُذ بلشباِ  افـِص وشــِف فؾخروِج مـ مآد افقدقِم،

ـٍ  ٌَ َظشدقاء، بدؾ هدق ِوؾدُؼ شدـ ٌُ خب ، ؾنن افـَص ٓ يـزُل اظتباضًا، وٓ خيب آماِل افغدِّ

                                 

(، 5/229( ، وأبق كعقؿ ىف اْلؾقة)12484، رؿؿ  5/316افبقفؼك ) (،3462) "شــ أي داود"( )

  إشـاده: إشحاق بـ أشقد أبق ظبد افرمحـ اخلرشاين،  "(:123 - 122/ 5) "خمتصه"وؿال ادـذري   

 ."اخلرشاين، وؾقف مؼالكزل مص، ٓ حيتج بحديثف، وؾقف أيضا: ظطاء 
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 وؿقاكَغ مضبقضٍة، ـَسْرِ افشؿِس. 

: ـِ أن تعؾَؿ أن افـَص مـ ظـِد اهلل تعاػ، ـام أخَزكا مقٓكا، حقث ؿاَل   ؾؿـ هذه افسـ

ـْ ِظـِْد اهلل ِ ٓ  ِم ـدا  اْفَعِزيِز اْْلَؽِقِؿ﴾ ﴿َوَما افـ ْصُ إِ ، ؾؿفام ضؾْبـا افـَصد مدـ ؽدِره أذف 

ُل:   اهللُ، وخق َب شعَقـا، وما أحقَجـا إػ أن كجلَر إػ اهللِ تعاػ بام ؿافف إو 

ؾقْك  بدعوُل             فقاربُّ نل إال ن ك  بلـرُص ُيرجتى  ()عؾقفم، ونل إال ع 

َص هللِ تعاػ يؽقن بلؿقافِـا وأظامفِـا وؿؾقبِـا، ؾنن اهللَ تعاػ أن افـ  و ومـ أشباِ  افـِص 

ْؿ َوُيَثبِّدْت َأْؿدَداَمُؽْؿ﴾ ـُ وا اهلل َ َيـُْصْ ـَ آَمـُقا إِْن َتـُْصُ ِذي َا اف  ، وكُصدكا هللِ ؿال: ﴿َيا َأَيُّ

 ـؾؿتِدف، وحتؽدقِؿ ذِظدف،
ِ
واجلفداِد    تعاػ يؽقن بتعظقِؿ ديـِف، وامتثاِل أمِره، وإظالء

َْرِ  َأَؿداُمقا  ْٕ ـ اُهْؿ ِ  ا ـَ إِْن َمؽ  ِذي شبقؾِف، ؿال اهلل تعاػ   بقاِن ادستحؼغ فؾـِص: ﴿اف 

ُُمقِر﴾ ْٕ ـِ ادُْـَْؽِر َوهللِ ِ َظاِؿَبُة ا اَة َوَأَمُروا بِادَْْعُروِف َوهَنَْقا َظ ـَ الَة َوآَتُقا افز   . افص 

ٍِ ٓ ُمافَة فؾؿممـغ افصدادؿغ، وأن افتؿؽدَغ فالشدالم  ومـ أشباِ  افـِص: أكف آ

ـُ اهلل، واهلل كارٌص ديـَدف وأوفقداَءه، ؿدال اهلل  ـُ دي ِي ، ؾافدِّ
ِِ ٌؼ رؽَؿ افعقائِؼ وافعؼبا متحؼِّ

 َ ْٕ ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم ا ـَ آَمـُقا ِ  اْْلََقاِة افدُّ ِذي ، فؽدـ ْصدَفاُد﴾تعاػ: ﴿إِك ا َفـَـُْصُ ُرُشَؾـَا َواف 

هذا افقظد ٓ يعـل أٓ يبتذ ادممـقن بافـؽباِ وإزماِ، وٓ يعـل أٓ تصا  إمة 

                                 

 . 126( شقرة آل ظؿران: )

 . 17/6( إؽاين )

 . 7( شقرة ُمؿد: )

 . 41( شقرة اْلج: )

 51( شقرة ؽاؾر: )
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بادصائب وافؽقارث، بؾ ـؾ هذا ٓ بد مـف فقؿقز اهلل اخلبقدث مدـ افطقدب، ؿدال اهلل 

ذِ  دْتُفُؿ تعاػ: ﴿َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن َتْدُخُؾقا اجْلَـ َة َودَ ا َيْلتُِؽْؿ َمَثُؾ اف  ـْ َؿدْبؾُِؽْؿ َمس  ـَ َخَؾدْقا ِمد ي

د اهلل ِ َأٓ إِن   ـَ آَمـُقا َمَعدُف َمَتدك َكْصُ ِذي ُشقُل َواف  اُء َوُزْفِزُفقا َحت ك َيُؼقَل افر  اْفَبْلَشاُء َوافُض  

 ، وؿد يبتع اهلل تعاػ أمة بتلخر افـص، أو َتؽغ إظداء بسدببَكْصَ اهلل ِ َؿِريٌب﴾

افذكق  وادعايص، ؿال تعاػ: ﴿َأَودَ ا َأَماَبْتُؽْؿ ُمِصقَبٌة َؿْد َأَمْبُتْؿ ِمْثَؾْقَفا ُؿْؾُتْؿ َأك ك َهدَذا 

ـْ ِظـِْد َأْكُػِسُؽْؿ﴾ يت أكا وأكدت ظدذ تؼصدِركا وذكقبِـدا، ؾفدؾ ، ؾنذا أرص   ُؿْؾ ُهَق ِم

وافصغاَر وآكؽساَر، إن هدذا ددـ كرجق أن يصؾَح اهلل إحقاَل، ويرؾَع ظـا هذا افذل  

وا َمدا بَِلْكُػِسدِفْؿ﴾ ُ ُ َما بَِؼْقٍم َحت دك ُيَغدرِّ ، أُمِؾ ادحاِل، ؿال اهلل تعاػ: ﴿إِن  اهلل َ ٓ ُيَغرِّ

ِيـ وأهؾِِف، ؾدنن اهلل  ؾنن مل يؽـ مـ ا كزوٌع ظـ افذكقِ ، وإؿالٌع ظـ ادعايص، وكٌص فؾدِّ

ْؿ ُثدؿ  ٓ َيُؽقُكدقا يـص ديـَف بغِركدا، ؿد ـُ دْقا َيْسدَتْبِدْل َؿْقمدًا َؽدْرَ ال تعداػ: ﴿َوإِْن َتَتَقف 

 .  َأْمَثاَفُؽْؿ﴾

أَيا إخقة ادممـقن، اظؾؿقا أن مـ أؿؾِّ ما سجُب ظؾقـدا جتداَه إخقاكِـدا أن كشدعَر بدام 

ث لُل بدلؿدال: ) وشدؾؿ  اهلل ظؾقدفمذ  يشعرون بف مـ أملٍ وضقٍؼ، ؾنن افـبل  مؤمـني يف م 

، إذب بشهؽى مـه عضٌو تلدبعى لله  ث ل بجلسد  بلوبحلد  فم م 
توبضع فم وتربمح فم وتعاصػ 

                                 

 . 214( شقرة افبؼرة: )

 . 165( شقرة آل ظؿران: )

 . 11( شقرة افرظد: )

 . 38( شقرة ُمؿد: )
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ى لفر  وبحُلؿ   نالس 
 . (سائُر بجلسد 

وإن مـ واجبِـا جتاَه إخقاكِـا أن كـَصهؿ بام كستطقُع مـ ماٍل، وكعقـَفؿ بف ظذ جفداِد 

َػفؿ   أهؾقفؿ وذوَيدؿ، جائَعفؿ، وكخؾُ  ق أوَٓدهؿ، وكطعؿأظداِئفؿ وأظداِئـا، وكؽس

 ، ِِ وهذا هق أؿؾُّ ما سجُب ظؾقـا جتاَهفؿ، ؾلكػؼقا   شبقِؾ اهلل، ؾنهنا مدـ أظظدِؿ افـػؼدا

َؿَثِؾ َحب ٍة َأْكَبَتْت َشْبَع َشدـَابَِؾ  ـَ ـَ ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاهَلُْؿ ِ  َشبِقِؾ اهلل ِ  ِذي ؿال اهلل تعاػ: ﴿َمَثُؾ اف 

ؾِّ  ـُ ـْ َيَشاُء َواهلل ُ َواِشٌع َظؾِقٌؿ﴾ ِ   َ
اهلل مدذ  ، وؿدال  ُشـُْبَؾٍة ِماَئُة َحب ٍة َواهلل ُ ُيَضاِظُػ دِ

أفضل َيـار يـػؼه بلرجل َيـاٌر يـػؼه عذ عقاله، َيـلاٌر يـػؼه عذ َبنة يف : )وشؾؿ  ظؾقف

 .( سلبقل بهلل، َيـاٌر يـػؼه عذ أصحانه يف سبقل بهلل

ال افسؾُػ افصافُح ريض اهلل ظـفؿ يبذفقن جفَدهؿ   اإلكػداِق   شدبقِؾ اهللِ، وماز

وافتؼرِ  إػ اهللِ تعاػ، بؿساظدِة افغزاِة وادجاهديـ، وإدخاِل افَسوِر ظؾقفؿ بام تصُؾ 

ؿت بشدعِرها ظؼدآً  إفقف اشتطاظُتفؿ، ؿؾقاًل ـان أو ـثرًا، حتك إن بعَق كساِئفؿ تصد 

ـْ َكْػِسِف َواهلل ُ اْفَغـِلُّ َوَأْكدُتُؿ اْفُػَؼدَراُء َوإِْن  فػرٍس   شبقؾِ  اَم َيْبَخُؾ َظ ـْ َيْبَخْؾ َؾنِك  اهللِ ﴿َوَم

ْؿ ُثؿ  ٓ َيُؽقُكقا َأْمَثاَفُؽْؿ﴾ ـُ ْقا َيْسَتْبِدْل َؿْقمًا َؽْرَ  .  َتَتَقف 

 

                                 

  ريض اهلل ظـف.( مـ حديث افـعامن بـ بشر6751( أخرجف مسؾؿ ))

 . 261( شقرة افبؼرة: )

 ( مـ حديث ثقبان ريض اهلل ظـف.2375( أخرجف مسؾؿ ))

 . 38( شقرة ُمؿد: )


