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ؿِ ؾْ بوفعِ  ُؾ افعؿَ  -99  

 اخلطبي إوػ 

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهوِدَي َفُف،  نَّ اْْلَْؿَد هللإ ِ ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

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

 .أمو بعد

ؾوتؼقا اهللَ ظبوَد اهللِ، واظؾؿقا أن افعؾَؿ افذي ُُحِد يف افؽتوب وافسـي أمُره، وـُثرَرت 

ًْ مراتُى أهؾِف، وأصفرَ ؾضوئُؾف، وتعددت مـوؿُبف، و هؿ، وأبررَز مررََرهؿ هرق  شَؿ شَرَ

ادعرؾُي خشقَي اهلل وُمبَترف وافؼررَب  افعؾُؿ افـوؾُع افذي َيعرف بف افعبُد ربَّف، ؾتقرَف هذه

مـف وإكَس بف وافشقَق إفقف وافعؿَؾ بؼِظف وافدظقَة إػ ديـف، ؿول اْلسرـ رُحرف اهلل  

ـِ آدم، وظؾٌؿ يف افؼؾِى ؾرذاك " افعؾُؿ ظؾامن  ؾعؾٌؿ ظذ افؾسوِن، ؾذاك حجُي اهللِ ظذ اب

ََ يف ، افذي تعؾق بف افدرجوُت وتقضع بف افس"افعؾُؿ افـوؾعُ  قئوُت، إذ إن افعؾؿ إذا َرَشر

ؿتف اجلقارُح بوٕظامِل، ؿول اخلطقرى افبغردادي رُحرف اهلل يف بقرون مـررزفي  افؼؾى صدَّ

إين مقصقؽ يو ضوفَى افعؾؿ بنخالِص افـقِي يف ضؾبِف وإجفروِد افرـػس "افعؿؾ بوفعؾؿ  

ظودًو مـ مل يؽـ ظوماًل  ظذ افَعَؿِؾ بُؿقَجبف ؾنن افِعؾَؿ صجرٌة وافعؿَؾ َؿرٌة، وفقس ُيعد  

.. ؾنذا ـون افعؿُؾ ؿورصًا ظـ افعؾِؿ ـون افعؾُؿ ـالًّ ظذ افعوملِ، وكعرقذ بروهلل مرـ ظؾرٍؿ 

الًّ، وأورَث ذًّٓ، وصوَر يف رؿبِي صوحبِف ُؽالًّ .. ؾؾقٓ افعؿُؾ مل ُيطؾْى ظؾٌؿ وَٕن  ـَ ظوَد 

 . "قفأدَع اْلؼَّ جفاًل بف أحى  إيّل مـ أن أدَظُف زهدًا ؾ

ظبود اهلل اظؾؿقا أن كصرقَص افؽتروِب وافسرـِي وآَروَر َشرؾػ إمري ؿرد ترقاردت 
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وتقاضلت ظذ ذمِّ ترِك افعؿِؾ بوفعؾِؿ، ؿؾَّ افعؾُؿ أو ـثَر، ؾؿـ ذفؽ مو ذـرره اهللُ تعروػ 

ظـ افقفقِد ظؾقفؿ فعـُي اهللِ حقٌ أظرضقا ظـ افعؿِؾ بوفعؾِؿ، ؿرول اهلل تعروػ  ََمَثرُؾ 

ـَ  ِذي رافَّ اَمِر ََيِْؿُؾ َأْشَػورًا بِْئَس َمَثرُؾ اْفَؼرْقِم افَّ
َؿَثِؾ اْْلِ ـَ َُؿَّ مَلْ ََيِْؿُؾقَهو  ـَ ُُحُِّؾقا افتَّْقَراَة  ِذي

ُبقا بِريوِت اهللِ ذَّ ؾحرُّ  مرـ مل يعؿرْؾ بِعؾِؿرف ـحرُِّّ   ٓ ََيِْدي اْفَؼْقَم افظَّودَِِغ َواهللُ ـَ

ؾفرذا  "َره، ؿول ابـ افؼقؿ رُحف اهلل ظـ هرذه أيري  اْلامِر مـ افؽُتِى افتل أَؼؾً طف

ٌُ ادعـك دـ ُُحِّؾ افؼرآَن ؾسَك افعؿرَؾ برف  ادَثُؾ ؿد ُُضب فؾقفقِد، ؾفق متـوِوٌل مـ حق

ف ومل يرَظُف حؼَّ رظويتِف  .()"ومل يمدِّ حؼَّ

ـَ آ ِذي َو افَّ َمـُقا مِلَ َتُؼقُفقَن َمو ٓ وممو ورد يف ذمِّ ترك افعؿؾ بوفعؾِؿ  ؿقفف تعوػ  ََيو َأَي 

ُزَ َمْؼتًو ِظـَْد اهللَِّ َأْن َتُؼقُفقا َمرو ٓ َتْػَعُؾرقَن 2َتْػَعُؾقَن ) ـَ وادعـرك أن اهلل شربحوكف  ( 

 وتعوػ يبِغُض ُبغضًو صديدًا أن ختوفَػ إظامُل إؿقاَل. 

د اهللُ  ؼقبرٍي صرديدٍة، ؾػرل مرـ ترَرَك افعَؿرِؾ بروفِعؾِؿ بع سبحاىه وتعاا   وؿد تقظَّ

 ؿرول  شرؿعً رشرقل اهلل  ريض اهلل عناه  مـ حديٌ أشومي بـ زيرد  "افصحقحغ"

ُجِل يوَم القوامة فولقى يف الناِر، فتنِدلُق أقتاُباه يؼقل  ) وسلم  اهلل علوهصىل   –جياُء بالرَّ

قولون: ياا فودوُر هبا كام يدوُر احلامُر برحاه، فوجتمع علوه أهُل الناِر فو –يعنى أمعاَءه 

فالُن ! ما شيُىك؟ ألسَت كنَت تيمُر باملعروِف وتنهى عن املنكِر؟ فوقوُل: كنُت آمُركم 

                                 

 .5اجلؿعي  ( شقرة )

 (. 27( إمثول يف افؼرآن افؽريؿ ))

 .3 -2( شقرة افصػ  )
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 .(باملعروِف وال آتوه، وأهناكم عن الرشِّ وآتوه

ـُ ؾقف إرساُر، وتشفُر ؾقف إخبوُر، ؾقظفر فؾخؾِؼ مرو  ؾقو فُف مـ مقؿٍػ ظظقٍؿ، ُتعؾ

، وُيؽشػ  ًْ ، ؾوفِّسِّ  يقمئٍذ ظالكقرًي، ؾؿرـ ضرقى أضؿرت وُيبَدى مو أخػق ًْ مو أــَـَ

، ومرـ ضرقاه ظرذ افِػْسرِؼ  ـِ ؿؾَبف ظذ افزِّ واإلحسوِن ؾوَز برضو افرحقِؿ افؽريِؿ افرُح

 وافِعصقوِن وافؽػراِن ؾضَحف افعؾقُؿ اخلبُر افديوُن. 

ٌِّ ظذ افعؿِؾ بوفعؾِؿ  مو أخرجرف افسمرذي وؽرره ظرـ أز بررز ة وممو ورد يف اْل

ال تاووُل قادما   )وسالم  اهلل علوهصىل  ؿول  ؿول رشقُل اهلل  ريض اهلل عنه  إشؾؿل 

وعن مالِه من  ،وعن علِمه ما فعَل فوه ،عن ُعُمِره فوم أفناه :عبٍد يوَم القوامِة حتى ُيسيَل 

 . ( وعن شبابِه فوم أباله ،أين اكتسبه و فوَم أىفقه

 ريض اهلل ظـرف وؿد أدرَك افصحوبُي ريض اهلل ظـف
ِ
ؿ هذا ادعـك، ؾفرذا أبرق افردردار

إكرام أخشرك مرـ رز يرقَم افؼقومري أن "يؼقُل ؾقام أخرجف افبقفؼل  وؽُره بسـٍد جقرٍد  

 ًَ  يدظَقين ظذ رؤوِس اخلالئِؼ ؾقؼقَل يل  يو ظقيؿر، ؾلؿقل  فبَّقؽ رز ؾقؼقل  مو ظؿؾ

 .()"ؾقام ظؾؿً

 . (4)"بوفعؾِؿ ظودًو حتك تؽقَن بف ظوِمالً  فـ تؽقنَ "  ريض اهلل عنه  وؿد ؿول  

                                 

( مـ حديٌ أشومي بـ زيد ريض اهلل ظـفام .  2989(، ومسؾؿ )3267) "صحقح افبخوري"( )

  

  .( تؼدم خترجيف)

 (.1711ن )( صعى اإليام)

 (، بنشـود حسـ.293( أخرجف افدارمل))
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َيتػقن بوفعؿِؾ ويعتـقن بف وَيتَُّؿرقن فرف، حترك إ رؿ  وؿد ـون افصحوبُي   

ـوكقا إذا تعؾَّؿقا ظَؼ آيوٍت مل جيوِوُزوهو حتك يعَؿؾقا برام ؾِقفرو مرـ افَعَؿرِؾ، ؾتعؾَّؿرقا 

 افؼرآَن وافعؿَؾ مجقعًو.

ـُ أز ضوفرٍى ُحؾرَي افعؾرِؿ، ؾؼرول ريض اهلل وإفقؽ مو أوىص بف أمُر ادممـ غ ظع  ب

 .()"يو ُحؾَي افعؾِؿ، اظَؿؾقا بف ؾنكام افعوملُ مـ َظؾَِؿ وواؾَؼ ظؿُؾف ظؾَؿف"ظـف  

ؿ أخرل أكـرو كريرُد ؽرَرك أو  ومو مـَّو إٓ ومعف يشٌر مـ افعؾِؿ ؿؾَّ أو ـُثَر ؾال تترقهَّ

ـِ اهللِ كخوضُِى شقاك، ؾعؾقـرو أَيرو ادممـرقن أن ك ـشرِغَؾ بتْحؼقرِؼ مرو ظؾِؿـروه مرـ ِدير

ـِ وأحؽوِمف وهرؿ ظرـ افعؿرؾ  ي شبحوكف، ؾؽْؿ هؿ افذيـ يعؾُؿقن أصقوًر مـ َشائِع افدِّ

هبو معرضقن وظـفو مشتغؾقن؟! ؽّرهؿ مو معفؿ مـ افعؾقِم وادعورِف، ؾؾقً صرعري 

صوحبِف وؿد صوح ابـ هؾ ظؾَؿ همٓر أن افعزَة بوفعؿِؾ، إذ افعؾُؿ بال ظَؿٍؾ حجٌي ظذ 

اجلقزي رُحف اهلل واظظًو كػَسف دو رآهو أؿبؾً ظذ افتشوؽِؾ بصقرِة افعؾِؿ ظرـ حؼقؼتِرف 

ؾصحً هبو  ؾام افذي أؾودِك افعؾؿ؟ أيـ اخلقف؟ أيـ "  -خموضبًو كػسفُ -وَؿرتِف ؾؼول 

ؿ؟ َأَمرو افؼؾؼ؟ أيـ اْلذر؟ أو مو شؿعً بلخبوِر أخقوِر إحبوِر يف تعب ِدهؿ واجتفوِده

، َؿ إكف ؿوم حتك وِرمً ؿدموه؟ َأَمرو ـرون  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ـون افـبل  شقَد افؽؾِّ

أبق بؽر صجلَّ افـشقٍ ـثَر افبؽور؟ َأَمو ـون يف خدِّ ظؿر بـ اخلطوب خطَّون مرـ آَروِر 

مقِع؟!  ."افد 

ؿرول مقصرقًو ومه رُحف اهلل مع كػسف مذـرًا، وهلو واظظًو َأَمو ـون، َأَمو ـرون؟ َرؿ 

                                 

 (. 31( اجلومع ٕخالق افراوي وآداب افسومع ))
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 .()"احذري اإلخالَد إػ صقرِة افعؾِؿ مع ترِك افعؿِؾ بف، ؾن و حوفُي افؽسوػ "كػسف  

، برؾ هرل حوفري واهللِ يف ؽويرِي اخلِّسراِن ومـتفرك  وفقً إمر يؼُػ ظـد هذا اْلدِّ

اخلبوِل، ؾنن أصدَّ افـوِس حِّسًة رجٌؾ كظَر إػ ِظؾِؿف يف مقرزاِن ؽرِره، شرِعَد برف افـروُس 

وصِؼَل هق بف، ؾودسؽُغ مـ ضوَع ُظُؿُره يف حتصقِؾ ظؾرقٍم مل يعؿرْؾ هبرو ؾػوتترف فرذاُت 

افدكقو وزيـُتفو وخَِّس خراِت أخِرة وكعقَؿفو، ؾؼدم ظذ اهلل مػؾسًو مـ ـؾِّ خرٍر مرع 

ِي ظؾقف.   ؿقِة اْلجَّ

كافعؾُؿ إن مل يـػ"وهذا يصُدُق ؾقف مو ؿوفف شػقوُن بـ ظققـَي رُحف اهلل    . ()"ْعؽ َُضَّ

ر   ودرـوِت افؼِّ
ِ
وفق مل يؽـ مـ ؾقائِد افعؿِؾ بوفعؾِؿ إٓ أكف يِؼل ادرَر مصورَع افسقر

ًَّو ظذ آشتؽثوِر مـف وآكشغول بف وآهتامم بف.   ومؼوموِت اخلزي فؽػك بف حو

 إذا افعؾُؿ مل ُيعؿؾ بف ـون حجريً 

ًَ ؿد أبرصَت هذا ؾرنكام   ؾنن ــ
9      

  
 مل ُتعذْر برام أكرً حومرُؾ ظؾقؽ و9

 مو هرق ؾوظرُؾ 
ِ
ُق ؿقَل ادرر  ()ُيصدِّ

9 

 


 

                                 

 (. 22( صقد اخلوضر ))

 .1/322( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف )

 .2/18( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف )
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 اخلطبي افثوكقي 

 . أمو بعد

ؾوظؾؿقا بورك اهلل ؾقؽؿ أن افعؿَؾ بوفعؾِؿ مـ أظظِؿ أشبوِب َبقِت افعؾؿ وحػِظف 

َره ومراظوَتف وافـظَر ؾقف، ؾنذا أمه َره وتدب  ـ  َؾ ورشقِخف: إذ افعؿُؾ بوفعؾِؿ يقجُى تَذ

افعبُد افعؿَؾ بعؾِؿف ـون ذفؽ شببًو فـسقوكِف واضؿحالفِف، ؾوفبئُر افتل ٓ ُتـرزُح تـضُى، 

ــو كستعغ ظذ "وـون بعُض مـ َؾِؼف هذا يثبًِّ ِظؾَؿف بوفعؿِؾ، ؿول افشعبل رُحف اهلل  

 .()"حػُّ اْلديٌ بوفعؿؾ بف

 ."بوفصقم ــو كستعغ يف ضؾى افعؾؿ"وؿول وـقع بـ اجلراح رُحف اهلل  

ؾوفعؿُؾ بوفعؾِؿ مـ أبرِز أشبوِب زيودتِف وكامئف وَبوتِف: إذ افعؿُؾ بوفعؾِؿ مـ تؼقى 

ْر  ـَ آَمـُقا إِْن َتتَُّؼقا اهللََّ جَيَْعْؾ َفُؽْؿ ُؾْرَؿوكًو َوُيَؽػِّ ِذي َو افَّ اهللِ، وؿد ؿول اهلل تعوػ  ََيو َأَي 

 .اهللَُّ ُذو اْفَػْضِؾ اْفَعظِقِؿ َظـُْؽْؿ َشقَِّئوتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َفُؽْؿ وَ 

ُل مـ  وافعؿُؾ بوفعؾِؿ وإخُذ بف أدظك فؼبقل ِافـوِس ؿقَل افعوملِ، ؾننَّ ؿقًٓ أوَّ

خيوفُػف ؿوئؾُف، صؿُسف آؾؾٌي، وكجُؿف زائٌؾ، وتلَُره ؽوئٌى، وإكام يعرف افـوُس صدَق 

ُل افعؾِؿ يف افقاؿِع وترمجُتف يف افدظقاِت بثبوِت أصحوهِبو ظؾقفو، وَظَؿؾِفؿ هبو، ؾومتثو

حقوِة افـوِس وإحقوُؤه بوفعؿِؾ بف أبؾُغ وشوئِؾ افدظقِة وافتلَِر، إذ افـوئحُي افثؽذ فقسً 

ـوفـوئحِي ادستلجَرِة، وافعومِل افعومُؾ يلخُذ بؿجومِع افعؼقِل وإفبوِب، ويف ؾؾؽف تدوُر 

                                 

 .2/25( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف )

  .29( شقرة إكػول )
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ـُف ـؾ  أحٍد، و إكام يتاميُز افـوُس ويتػوضؾقن بوٕظامِل، ؿؾقُب افعبوِد، إذ افؼقُل َيسِّ

واخلؾُؼ إػ أن يقظظقا بوٕظامِل أحقُج مـفؿ إػ أن يقظظقا بوٕؿقاِل، ؾعذ أهؾ افعؾِؿ 

سقا أكػَسفؿ، وأن يداووا مو ؿد يؽقن  وضؾبتِف وأهِؾ افصحقة وافدظقة أن يتحسَّ

، وترصُف ظـ اهلدى، ؾنن اف ـ بـػقِشفؿ مـ ِظؾٍؾ تصد  ظـ اْلؼِّ ـوَس ٓ يلخذون َظؿَّ

اـتػقا مـ افعؾِؿ بوٓكتسوِب، وارتضقا اخلروَج ظـف بوٕظامِل: وفذا ظوَب اهللُ ظذ 

افذيـ يلمرون افـوَس بوفزِّ ويـسقن أكػَسفؿ، ؾؼول  ََأَتْلُمُروَن افـَّوَس بِوْفِزِّ َوَتـَْسْقَن 

 .ِؼُؾقَن َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْكُتْؿ َتْتُؾقَن اْفؽَِتوَب َأَؾال َتعْ 

 وـون شػقون افثقري رُحف اهلل يردد ؿقل افشوظر  

ًَ ِظؾراًم ؾرنكام ًَ ؿرد ُأوتقر  ؾنن ــ
9      

ُق ؿررقَل ادرررر مررو ـررون ؾوظَؾررف   ُيصرردِّ

9 

ـْ َدَظو  َّ ـُ َؿْقًٓ مِم ـْ َأْحَس وؿد امتدح اهللُ افصودؿغ يف أؿقاهلؿ وأظامهلؿ ؾؼول  ََوَم

ـَ ادُْْسؾِِؿَغ  إَِػ اهللَِّ َوَظِؿَؾ َصوِْلوً  ـِل ِم وافـوطُر يف شْرِ إئؿِي إظالِم  َوَؿوَل إِكَّ

افذيـ َشَؿً أؿداُرهؿ، وـون هلؿ فسوُن صدٍق يف إمِي يالحُُّ أن ِشؿَي افعؿِؾ بوفعؾِؿ 

، أو  ـِ ي اكتظؿً مجقَعفؿ، ؾال تؽوُد ترى رجاًل ممـ أحقو اهللُ بف مو اكدرَس مـ معوملِ افدِّ

تَى  ـُ  ظؾقف، إٓ وؿد ُِضَب يف  ممـ 
ِ
ـُ افـوِس بِذـِره وافثـور هلؿ افؼبقُل هِلَجً أفُس

بَّوكقغ،  افعؿِؾ بـصقٍى واٍف، ؾوفعؿُؾ بوفعؾِؿ مـ أبرِز مو يبؾُِّغ افرجوَل مـوزَل افرَّ

بَّوين  هق افذي ظؾَؿ وظؿَؾ وظؾَّؿ، ؾنن افعوملَ افعومؾ هق مـ ـون بعؾِؿف ظوماًل  ؾوفرَّ

                                 

  . 44( شقرة افبؼرة )

 . 33( شقرة ؾصؾً )
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هذا حبقى اهلل، هذا ويل  "ؾِّاًم، ؿول اْلسـ رُحف اهلل يف وصػ افعومل افربوين  وفعؾِؿف مع

اهلل، هذا صػقُة اهلل، هذا أحى  أهِؾ إرِض إػ اهلل، أجوب اهلل يف دظقتِف، ودظو افـوَس 

إػ مو أجوَب اهللُ ؾقف مـ دظقتِف وظؿؾ صوْلًو يف إجوبتِف، وؿول إكـل مـ ادسؾؿغ ؾفذا 

 . ()"خؾقػي

وافعؿُؾ بوفعؾِؿ شبٌى فتحصقِؾ اْلسـوِت ورؾِع افدرجوِت: فذا ؿَرَن اهللُ بغ 

ـَ آَمـُقا  اإليامنِ  ِذي وافعؿِؾ يف ـثٍر مـ افـصقِص، ؾؿـ ذفؽ ؿقفف تعوػ  ََوَظَد اهللَُّ افَّ

وِْلَوِت هَلُْؿ َمْغِػَرٌة َوَأْجٌر َظظِقٌؿ  ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا وؿول تعوػ  َإِنَّ افَّ  َوَظِؿُؾقا افصَّ ِذي

َْ َوُر َذفَِؽ اْفَػْقُز اْفَؽبُِر  ْٕ تَِفو ا ـْ حَتْ ِري ِم وِْلَوِت هَلُْؿ َجـَّوٌت ََتْ  .افصَّ

ٍَ وإػ ظؿٍؾ  وكظوئُر هذا يف ـتوِب اهللِ ـثرٌة، وؾَّؼـو اهللُ وإيوـؿ إػ ظؾٍؿ كوؾٍع راش

 صوفٍح دائٍؿ. 


 

 

                                 

 .1/597( افزهد ٓبـ ادبورك )

 .9( شقرة ادوئدة  )

  .11( شقرة افزوج )


