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 .اجلفؾِ  اهلقى واكتشارِ  باعِ ات   ـ مظاهرِ مِ  -69

  .إوىل اخلطبة

ـِ الؼقيِؿ وبقَّـهف، أدهده  احلؿُد هلل الذي أباَن معاملَ احلؼ  وأوضَحف، وأكار مـاهَج الدي

ادؾؽ احلؼُّ ادبنُي، وأصهفد أن  ،جؾ جاللف وأصفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ لف

مَة ظهذ حمؿدًا ظبد اهلل ورشقلف بنّي السبقَؾ، ودظا إىل الرصاِط ادستؼقِؿ، حتك ترَك إ

، والسـة طاهرٌة والبدظُة بق ـٌة فه:  ٌ ٌ واحلرام بني  ََ   »بقضاَء كؼقٍة، فاحلالل بني  ََ من أحد

 اهلل ظذ كبقـا حمؿد .صذ  ف «أمِركا هذا ما لقس مـه ففو رد  

 أما بعد. 

َبِت  فاتؼقا اهللَ ظباَد اهللِ، فنكف قد اَعُة َواْكَشقَّ اْلَؼَؿرُ ﴿اْقََتَ  إِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضدواوَ * السَّ

َتُبعوا َأْهَواءَ * َوَيُؼوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِؿر   ُبوا َواَّ َْ َجاَءُهْم ِمَن * ُهْم َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِؼر  َوَكذَّ َوَلَؼ

 .األَْكَباِء َما فِقِه ُمْزَدَجٌر﴾

 إن ٓقساِب الساظِة ظالماٍت كثرًة، مـفا: 

ويتخهَذ الـهاُس رؤوشهًا  ،جلفُؾ ويؽُثَر الُؼراُء ويؼهؾَّ الػؼفهاءُ أن يؼؾَّ العؾُؿ ويظفَر ا

 ُفقسَللقن فُقػُتقن بغِر ظؾٍؿ، فَقِضؾُّقن وُيِضّؾقن. ،جفآً 

َفاْسدَللوا ﴿ وشهؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  كؾُّ هذا مما جاءت بف إخباُر الصحاُح ظـ الـبل  

                                 

 .( تؼدم خترجيف)

  ( . 4-1( شقرة الؼؿر ))
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ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾  . َأْهَل الذِّ

 أهيا ادممـقن.

ُق أصحاَب الؼؾقِب احلقَِّة، الذيـ يغاُرون ظذ رشيعِة رب  العادني طفهقَر  إن مما يمر 

هذه العالماِت يف واقِع كثٍر مهـ الـهاِس القهقَم، فهنن قطاظهًا ظريضهًا مهـ ادسهؾؿني 

ـِ وققاظهِده مهع كثهرِة  ي يعقُشقن جفآٍت ظظقؿًة، جِفؾقا فقفا كثرًا مهـ أصهقِل الهد 

ـُ مسعقد ريض اهلل اء وتقفِر أشباِب العؾِؿ، وقد صدَق اب كقهػ "  ظـف حقث قال :الُؼرَّ

اُؤكؿ؟ بؽؿ إذا قؾَّ   .  ()"فؼفاُؤكؿ وكُثَر قرَّ

 .أهيا ادممـقن

ِة مشِػٍؼ  كذيُر رشٍّ يقِجُب  ،إن طفقَر هذه العالماِت  ظذ ادؾِة أن  ظذ كؾ  كاصٍح لألمَّ

صقَره ويـب ف ظذ مظاهِر هذه العالماِت وصقِرها يف حقهاِة حيذَر مـ اجلفِؾ، وأن يبنَي 

 الـاِس، لقفؾَِؽ مـ هَؾَؽ ظـ بقـٍة وحيقا مـ حلَّ ظـ بقـة. 

 .أهيا الـاس

إن يف حقاِة الـاِس الققَم صقرًا ظديدًة، يـظؿفا شؾٌؽ واحد، وهق صدُق ما أخَز بف 

فؾ واتباِع اهلقى وإظجهاِب كهؾ  مـ قؾِة العؾؿ وطفقِر اجل وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  الـبل 

 ذي رأٍي برأيف.

َعْل َلُؽدْم فاتؼقا اهللَ ظباَد اهللِ، فؼد قال اهلل تعاىل :  ا الَِّذيَن آَمـُوا إِْن َتتَُّؼوا اَّللََّ ََيْ َ ﴿َيا َأُّيُّ

                                 

  (. 44( شقرة الـحؾ ))

 . 1/02( تػسر الؼرضبل )
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ْر َعـُْؽْم َسقَِّئاتُِؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم َواَّللَُّ ُذو اْلَػْضِل اْلعَ   . ظِقِم﴾ُفْرَقاكًا َوُيَؽػِّ

 .أهيا ادممـقن

إظراَض كثٍر مـ الـاِس ظـ تعؾِؿ مها جيهب  ،إن مـ صقِر قؾِة العؾِؿ وطفقِر اجلفؾِ 

ف مـ أحؽاِم الديـ التل حيتاجقهنا يف ظباداِِتؿ أو معامالِِتؿ أو غِر ذلهؽ  ظؾقفؿ تعؾؿُّ

امَلهف دوَن مـ صموِن حقاِتؿ، فؽثٌر مـ ادسؾؿني يعهقُش حقاَتهف ويهزاوُل كشهاَضف وأظ

، لهقعؾؿ حؽهَؿ اهللِ فهقام يهل  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  مراجعٍة لؽتاِب اهللِ أو شـِة رشقلِف 

دون  ،ويذُر، فؽثٌر مـ الـاِس يؼِدم ظذ فعِؾ ما يشؽُّ يف حتريِؿف أو صهحتِف أو حؽِؿهف

، قهد بحٍث وٓ شماٍل ظـ حؽِؿ اهللِ تعاىل يف ذلؽ، فقؼُع يف آثاٍم ظديدٍة وأزماٍت كثرةٍ 

ْكِر إِْن ُكـْدُتْم ال ٓ حيسـ اخلروَج مـفا، ولق أكف أخَذ بؼقِل اهللِ تعاىل: ﴿ َفاْسَللوا َأْهَل الذِّ

جلـَّب كػَسف اإلثؿ والردى، ولؽـ الشقطاَن زيـ لف ترَك السماِل لقبؼَقف يف  َتْعَؾُؿوَن﴾

 مستـؼِع اجلفِؾ والظؾامِت، ولقؽثر ظؾقف مـ أثاِم والسقئاِت.

 ا ادممـقن.أهي

غ لـػسف تهرَك السهماِل ظهام  ،إن بعَض الـاِس ممـ ضعػ قدُر الديـ يف قؾقِِبؿ يسق 

ـِ  ـَ يرٌس، أو بلن اهللَ قد قال :  ،حيتاُجف مـ مسائِؾ العؾؿ والدي َدا بحجِة أن الدي ﴿َيدا َأُّيُّ

ََ َلُؽْم َتُسْمُكْم﴾ أو غر ذلهؽ مهـ الشهبفاِت  الَِّذيَن آَمـُوا ال َتْسَللوا َعْن َأْشَقاَء إِْن ُتْب

                                 

  ( . 06( شقرة إكػال ))

  (.44( شقرة الـحؾ ) )

  (.7( شقرة إكبقاء ))
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 ِة قدِر الديـ يف الؼؾب. ظذ ضعػ اإليامن وِخػَّ  الباردِة وإوهاِم الػاشدِة، التل تدلُّ 

 .أهيا ادممـقن

ـَ  ي ـٌ صهامٌؾ  ،ٓ حرَج فقف وٓ ضقَؼ  ،ديـ يرٍس  -وهلل احلؿد وادـةِ -إن الد  لؽـهف ديه

وفرَض ظذ أهؾِف أن  ،ديـِفؿ ودكقاهؿظظقؿ رشع اهلل فقف ما حتصؾ بف مصالُح العباد يف 

ْكِر يتعؾَّؿقا ما يؼقُم بف ديـُفؿ، فَطَؾُب العؾِؿ فريضٌة ظذ كؾ  مسؾؿ :﴿ َفاْسَللوا َأْهَل الدذِّ

فال يسقُغ دممـ صادِق اإليامِن أن ُيعرض ظـ السماِل والهتعؾِؿ  إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾

 بحجة أن الديـ ُيرس. 

 .أهيا ادممـقن

:  أن يعتذَر بعُض الـاِس ظـ ترِك السهماِل بؼقلهف تعهاىل :إن مـ صقِر طفقِر اجلفؾِ 

ََ َلُؽْم َتُسْمُكْم﴾ ا الَِّذيَن آَمـُوا ال َتْسَللوا َعْن َأْشَقاَء إِْن ُتْب َ فنن هذه أيَة كزلت  ﴿َيا َأُّيُّ

شتفزاًء، فـفك اهلل ظز وجؾ تعـُّتًا وا وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  يف أققاٍم كاكقا يسللقَن الـبلَّ 

أهَؾ اإليامِن ظـ ذلؽ لعدِم كػِع هذه إشئؾِة وصمِم ظاقبتِفا، أما السماُل ظـ إحؽام 

َفاْسَللوا َأْهَل ﴿ فنكف مما أمَر اهللُ بف وحثَّ ظؾقف يف ققلف تعاىل : ،الرشظقة والعؾقم الديـقة

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾  . الذِّ

ُٕخ ادبارُك، إياك وترَك السماِل ظام حتتاُجف مـ أمقر ديـِهؽ، فنكهف ٓ ظهذَر فقا أهيا ا

مع وجقِد مـ جيقُبهؽ ويهدلُّؽ ظهذ  ،إذا تركت السماَل ظام حتتاُجف ،لؽ ظـَد اهللِ تعاىل

 احلؼ  واهلدى. 

                                 

  (.121( شقرة ادائدة ))
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 .أهيا ادممـقن

ِر مها ههؿ ما يؼُع فقف بعُض الـاِس مـ تزيه ،إن مـ صقِر طفقِر اجلفِؾ واتباع اهلقى

بهلن فهقام يقاقعقكهف مهـ  ،ظؾقف مـ ادعصقِة واإلثِؿ، وتسقيِغ ما هؿ ظؾقهف مهـ اخلطهل

فنذا ققؾ لؾقاحِد مـ همٓء : اتِؼ اهللَ واترْك ادعهازَف  ادعايص خالفًا بني أهِؾ العؾِؿ ،

 وادقشهقؼا. وإذا ققهؾ لهف: اتهِؼ ا
ِ
هللَ والغـاَء. أجاب بلن العاملَ الػالين يرى جقاَز الغـاء

با. قال : إن العامل الػالين أباح الػقائَد الربقيَة. وإذا ققؾ لف : اتِؼ اهللَ وصؾ  مع  َوَدع الر 

 اجلامظة. قال: يف ادسللِة خالٌف بني أهِؾ العؾؿ وإثِر.

ُه اَّللَُّ َعََل ِعْؾمٍ فؾف حجٌة ظذ كؾ شقئٍة  ُه َهَواُه َوَأَضؾَّ َذ إََِلَ َ َوَخَتَم َعدََل  ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اَّتَّ

ُرون﴾ َِ اَّللَِّ َأَفال َتَذكَّ يِه ِمْن َبْع َِ ِه ِغَشاَوًة َفَؿْن َُّيْ  . َسْؿِعِه َوَقْؾبِِه َوَجَعَل َعََل َبََصِ

فال صؽَّ ظـدي أن هذا ممـ اختذوا ديـفؿ ُهُزوًا ولِعبًا، مل يؼصْد اتباَع الهدلقِؾ، وإكهام 

ُغ لف معصقَة اهللِ اجلؾقِؾ، ولهذلؽ ففهق هتفهد يف اهع اهلػهقاِت وتتبُّهِع  يػت ُش ظامَّ يسق 

ِٓت التل يؼُع فقفا هذا العاملُ أو ذاك أو يسهؼ  ظـفها  ،لقحؾَّ ِبا لـػِسف ادحرمات ؛الزَّ

 الػروَض والقاجباِت، فقختار يف كؾ  مسللٍة ما يقافؼ هقاه.

ُك أن اهللَ الذي ٓ إلف إٓ هق ظاملُ الغقِب  يعؾهُؿ خائـهَة  ،والشهفادة أما ظؾؿ هذا ادتفق 

إظنِي وما ختػل الصدوُر؟! فؾقتؼ اهللَ كؾُّ واحٍد مـَّا فنكف ٓ جيقز لـا العؿُؾ بؼقٍل مهـ 

أو ترِك واجهٍب صهاَع الؼهقُل  ،أققاِل أهِؾ العؾِؿ يف إباحِة حمرٍم اصتفر اإلفتاُء بتحريِؿف

                                 

  (. 04( شقرة اجلاثقة ))
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 . ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾َفاْسَللوا َأْهَل الذِّ بقُجقبِف بال بقـٍة وٓ برهاٍن : ﴿

 .أهيا ادممـقن

، فاٌت، فالقاجب يف احلالل إحالُلفإن احلالَل بني  وإن احلراَم بني وبقـفام أمقٌر مشتب

والقاجب يف احلرام حتريُؿف واجتـاُبف، والقاجُب يف ادشهتبفات اجتـاُِبها، فؿهـ تهرَك 

هُبفات فؼهد وقهع يف احلهراِم الشبفاِت فؼد اشتزَأ لديـِف وِظرِضهف، و مهـ وقهَع يف الشُّ

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾:﴿  .َفاْسَللوا َأْهَل الذِّ


 

                                 

  (.44( شقرة الـحؾ ))
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 اخلطبة الثاكقة

 .أما بعد

 واحذروا أن تؼقلقا يف ديـِف ورشِظف ما لقس لؽؿ بف ظؾهٌؿ، فهننَّ  ،فاتؼقا اهلل ظباَد اهلل

ْؾ كذا قال: إن هذا حالٌل أو ذاك حهراٌم بهال مـ الـاِس مـ إن ققؾ لف: افعْؾ أو ٓ تػع

وههق كهاذٌب يف  ،بقـٍة وٓ برهاٍن، أو: إن العامل أو الشقَخ الػهالين يبقُحهف أو ٓ يقجُبهف

 .ققلف

ِع أو ظذ أهِؾ العؾِؿ، فهنن الؽهذَب  ،فاتؼقا اهللَ ظباد اهلل واحذروا الؽذَب ظذ الرشَّ

 الرشِع ُحؽهاًم أو إىل غِرمها، فال تـسْب إىلظذ الرشِع أو ظذ أهؾِف لقس كالؽذِب ظذ 

﴿َوال َتْؼُف َما َلْقَس َلدَك  قال اهلل تعاىل: ،ققًٓ، إٓ إذا كـت قد ظؾؿَتف وظؼؾَتف ظـف ظاملٍ 

َك َكاَن َعـُْه َمْسُموالً﴾
ْؿَع َواْلَبََصَ َواْلُػَماَد ُكلُّ ُأوَلئِ َفاْسَللوا َأْهدَل .  ﴿بِِه ِعْؾٌم إِنَّ السَّ

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾ا  . لذِّ

 أهيا ادممـقن.

إن مـ صقِر طفقِر اجلفِؾ واختاِذ الـاِس رؤوشًا جفآً: ما يؼُع فقف كثٍر مـ الـهاِس 

، فتجهُد القاحهَد مهـ  ـِ ي مـ شماِل كؾ مـ هبَّ ودبَّ ظـ أحؽاِم الرشِع، ومسائِؾ الد 

 إذا وقعْت لف واقعٌة احتاج إىل ال
ِ
شلَل أيَّ أحٍد ومل يتحهرَّ يف شهمالِف  ،سماِل ظـفاهمٓء

ْكِر إِْن ُكـْدُتْم ال أن يسلَل أهَؾ العؾِؿ إثباَت، الذيـ قال اهلل فقفؿ: ﴿ َفاْسَللوا َأْهَل الدذِّ

 . َتْعَؾُؿوَن﴾

                                 

 ( .49( شقرة اإلرساء ))
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هؿ فهقفؿ صهالحًا أو  فؽثٌر مـ الـاس يسلُل أئؿَة ادساجِد واجلقامهِع، أو مهـ يتقشَّ

، ومثهؾ ههمٓء إن مل  يسلُل مـ قَرأ صقئاً 
ِ
يسرًا مـ العؾِؿ مل يبؾْغ بف درجَة الػؼِف واإلفتاء

يؽقكقا مـ أهِؾ العؾِؿ ادشتغؾني بف فنن الذمَة ٓ تزُأ بسماهِلؿ، فالبدَّ لؾؿسؾؿ مع كثرِة 

 
ِ
ِريـ لإلفتاء ِظني لؾعؾؿ ادتصد  هرِ  ،اددَّ  مـ أن يؿقَز بني العامل والؼارِئ، بني الػؼقِف وادػؽ 

ـٍ كثر خطباُؤه وقراُؤه، وقؾ ظؾامؤه وفؼفاؤه.  أو القاظِظ، فنكـا يف زم

، فؾقـظْر أحُدكؿ ظؿـ يلخذ ديـَف ﴿ ـٌ َفاْسدَللوا فاتؼقا اهللَ أهيا ادممـقن، فنن إمَر دي

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ال َتْعَؾُؿوَن﴾  .  َأْهَل الذِّ

ُركؿ أهيا ادممـقن  ، وشاقِ  أر ممـ يروج وإكـل أحذ 
ِ
ؾهقس وغريهب الػتهاوى، فاء

فها، دون الـظهِر إىل  صقابًا أكف إذا اختؾَػ العؾامُء فؾـها إخهُذ بلشهفِؾ إقهقاِل وأخػ 

ـُ أقرَب إقهقاِل إىل احلهؼ  والصهقاب تِفا، بؾ القاجُب أن يطؾَب ادمم يدا أُّيدا  ِ ﴿أدلَّ

ْكِر إِْن ُكـْدُتْم ال َفاْسدَللوا َأْهدَل ا﴿ الذين آمـدوا إن تتؼدوا اَّلل َيعدل لؽدم فرقاكدًا﴾ لدذِّ

 َتْعَؾُؿوَن﴾.


 

 


