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اخلطبة األويل:
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا ومـ
شقئات أظامفـا مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف وأصفد أن ٓ إفف
إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف.
ِ
ون ﴾
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اَّللََّ َح َّق ُت َؼوتِ ِه َوال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا َّـذ َ
[آل ظؿران.]011:

َّوس ا َّت ُؼوا َر َّبؽ ُُم ا َّـ ِذي َخ َؾ َؼؽ ُْم ِم ْن َك ْػ ٍ
س َوا ِحدَ ٍة َو َخ َؾ َق ِمـ َْفو ز َْو َج َفو
﴿ َيو َأ ه َُّيو اــ ُ
ِ
ِ
ِ
وب َّ ِ
َون َط َؾ ْقؽ ُْم
ون بِ ِه َواألَ ْر َحو َم إِ َّن اَّللََّ ؿ َ
وء ُـ َ
ََ
وء َوا َّت ُؼوا اَّللََّ ا َّـذي ت ََس َ
ث مـ ُْف ََم ِر َج ًوال ؿَث ًرا َوك َس ً
ِ
َرؾق ًبو﴾[افـساء.]0:
ِ
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اَّللََّ َو ُؾو ُـوا َؾ ْو ًال َس ِديدً ا * ُي ْصؾِ ْح َـؽ ُْم َأ ْط ََم َـؽ ُْم َو َيغ ِْػ ْر
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا َّـذ َ
ِ
ِ
قَم ﴾[إحزاب.]60-61:
َـؽ ُْم ُذكُو َبؽ ُْم َو َم ْن ُيط ِع اَّللََّ َو َر ُسو َـ ُه َؽ َؼدْ َؽو َز َؽ ْوزًا َطظ ً

َّأمو بعد :
ؾنن كعؿ اهلل ظذ ظباده ٓ حتىص وٓ تعد ،ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ َ ﴿ :وإِ ْن
ِ

وهو إِ َّن ا ِ
ور﴾ [إبراهقم.]43:
كس َ
َت ُعده وا ك ْع َؿ َة اَّللَِّ ال ُ ُْت ُص َ
ون َـ َظ ُؾو ٌم َؿ َّػ ٌ
إل َ

ـقػ و آكسان يتؼؾب ذم كعؿة اهلل افظاهرة وافباضـة ؾام مـ كعؿة هق ؾقفا
إٓ وهل مـ اهلل شبحاكف وتعاػ 9ؿال اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َمو بِؽ ُْم ِم ْن كِ ْع َؿ ٍة َؽ ِؿ ِن اَّللَِّ ُث َّم
ون ﴾[اــحل.]34:
اـُّض َؽنِ َـ ْق ِه َ َْت َل ُر َ
إِ َذا َم َّسؽ ُُم ه ه
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ؾـعؿة افسؿع وافبرص  ،وكعؿة افشؿ وافطعؿ وكعؿ افصحة وافعاؾقة افتل
يغبـ ؾقفا ـثر مـ افـاس ـام ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ " :كِعؿت ِ
َان َم ْغ ُب ٌ
قن
َْ
ؾِ ِ
قف َام ـَثِ ٌر ِم َـ افـ ِ
افص َّح ُة َواف َػ َرا ُغ "(.)1
َّاسِّ :
وكعؿة افقفد وإهؾ و ادال وكعؿة افقؿت واحلػاظ ظؾقف وؽر ذفؽ مـ
افـعؿ افتل ٓ يستطاع حرصها ـام أخز اهلل شبحاكف وتعاػ  ،وفؽـ ظباد اهلل إن
أظظؿ كعؿة ظذ افعباد هل كعؿة ديـ اإلشالم 9كعؿة ـامؾة وؽرها مـ افـعؿ
ؿارصة ،ادال و افقفد و إهؾ ،ـؾفا كعؿ زائؾة  9فؽـ كعؿة آشالم كعؿة دائؿة
ت َط َؾ ْقؽ ُْم كِ ْع َؿتِي
ت َـؽ ُْم ِديـَؽ ُْم َو َأ َْت َ ْؿ ُ
ـامؾة  9ؿال اهلل ظز وجؾ ﴿:ا ْـ َق ْو َم َأؿ َْؿ ْؾ ُ
ِ
قت َـؽ ُُم ا ِ
إل ْسال َم ديـًو ﴾[ادوئدة.]4:
َو َر ِض ُ

وهذه أية كزفت ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ذم يقم ظرؾة وهق بعرؾة
ذم حجة افقداع  ،ؾلبان اهلل ظز وجؾ فف أكف أـؿؾ فف افديـ وأتؿ فف افـعؿ وٕمتف
واصتؿؾت هذه أية ظذ أن هذا افديـ ديـ كعؿة وأكف ـامؾ  ،هذه افـعؿة كعؿة
فقست خمصقصة بؾ هل صامؾة ظامة ؿال تعاػ ِ ﴿ :ألُ ِ
كذ َرؿ ُْم بِ ِه َو َم ْن َب َؾ َ
﴾[األكعوم.]91:

وؿال اهلل  ﴿ :مو َؽر ْصـَو ِِف ا ْـؽِت ِ ِ
َش ٍء ﴾ [األكعوم, ]43:أي مـ أمقر ديـ اهلل
َ َّ
َوب م ْن َ ْ

ظز وجؾ  ،ؾفل كعؿة صامؾة وأيضا هل كعؿة مستؿرة دائؿة.
هذه افـعؿة ٓ تـؼطع وٓ تتغر وٓ تتبدل ؾفل ديـ اهلل  ،إٓ أن حيصؾ
ِ َ
افتبديؾ أو افتغقر مـ افشخص كػسف بـػسف ـام ؿال اهلل ظز وجؾ َ ﴿ :ذـ َك بِل َّن اَّللََّ ََل ْ

ظَـ اب ِـ ظَ ب ٍ ِ
ِض اهللَُّ ظَ ـ ُْف َام
( )0افبخاري(َّ ْ ِ )1301
اس َر َ
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ِ
ِ
ِ
ي ُك مغ ِ
قم﴾
َروا َمو بِ َلك ُػس ِف ْم َو َأ َّن اَّللََّ َسؿ ٌ
قع َطؾ ٌ
َرا ك ْع َؿ ًة َأ ْك َع َؿ َفو َط َذ َؾ ْو ٍم َحتَّى ُيغ ر ُ
َ ُ رً
[األكػول.]34:

ؾنذا ؽر اإلكسان بـػسف تغر حافف  ،أ َّما ديـ اهلل ظز وجؾ ؾفق ٓ يتغر وٓ
يتبدل.
هذه افـعؿة كعؿة افـقر و اكؼاح افصدور  9يعقش هبا اإلكسان  ،و ؽر
َون
ذوي افـعؿة يعقشقن ذم حـادس افظؾامت واجلفؾ وادتاهات ؿال اهلل َ ﴿ :أ َو َم ْن ؿ َ
َّوس ؿَؿن م َث ُؾه ِِف اـ هظ ُؾَم ِ
ِ ِ
ت َـ ْق َس بِخَ ِ
ورجٍ ِمـ َْفو
ُورا َي ْؿف بِه ِِف اــ ِ َ ْ َ ُ
َم ْقتًو َؽ َل ْح َق ْقـَو ُه َو َج َع ْؾـَو َـ ُه ك ً
َ
ِ ِ
ِ
ون﴾ [األكعوم.]911:
ين َمو ؿَوكُوا َي ْع َؿ ُؾ َ
ؿ ََذـ َك ُز ري َن ـ ْؾؽَوؽ ِر َ

ؾؿثؾ ادممـغ بلهنؿ ذم كقر ومثؾ افؽاؾريـ بلهنؿ ذم طؾامت ٓ خيرجقن
إل ْسال ِم َؽ ُف َو َط َذ ك ٍ
َش َح اَّللَُّ َصدْ َر ُه ـِ ِ
ُور ِم ْن َر رب ِه
مـفا  ،وؿال اهلل ظز وجؾَ ﴿ :أ َؽ َؿ ْن َ َ
ِ ِ
وسق ِة ُؾ ُؾوُبم ِم ْن ِذؿ ِْر اَّللَِّ ُأ ْو َـئِ َك ِِف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ع ﴾ [اـزمر.]11:
ُُ ْ
َؽ َو ْي ٌل ـ ْؾ َؼ َ

هذه افـعؿة كعؿة افـبقغ وافصديؼغ وافشفداء وافصاحلغ اختصفؿ اهلل
ِ
اـر ُس َ
ول َؽ ُل ْو َـئِ َك َم َع
هبا  ،وبؿـ شؾؽ مسؾؽفؿ ذم ذفؽ ؿال اهللَ ﴿ :و َم ْن ُيط ِع اَّللََّ َو َّ
ِ
ين َأ ْك َع َم اَّللَُّ َط َؾ ْق ِف ْم ﴾ [اــسوء , ]91:أكعؿ اهلل ظؾقفؿ باهلداية ،أكعؿ اهلل ظؾقفؿ بافعؾؿ
ا َّـذ َ

باإلشالم ،أكعؿ اهلل ظؾقفؿ بطاظتف حتك أدخؾفؿ اهلل أظظؿ كعؿة وهل اجلـة  ،ؿال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َو ه
ع
اـصوِل َ
ع َواـ رصدر يؼ َ
ين َأ ْك َع َم اَّللَُّ َط َؾ ْق ِف ْم م َن اــَّبِ رق َ
اـش َفدَ اء َو َّ
﴿ َؽ ُل ْو َـئ َك َم َع ا َّـذ َ
وحسن ُأو َـئِ َ ِ
ك َرؽق ًؼو ﴾ [اــسوء.]91:
َ َ ُ َ ْ
هذه افـعؿة أمر اهلل ظز وجؾ افعبد أن يسلهلا ذم ـؾ رـعة ْ ﴿ :اه ِدكَو
ِ
اـق َ
قم ﴾ [اـػوُتة.]9:
اط ا ُْد ْستَؼ َ
ر َ
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أي آشالم  ،ؾنن افرصاط ادستؼقؿ ادمصؾ إػ جـات افـعقؿ هق آشالم :
﴿ ِِص َ ِ
ت َط َؾ ْق ِف ْم َؼ ْ ِر ا َْدغ ُْض ِ
وب َط َؾ ْق ِف ْم ﴾ [اـػوُتة ,]7:وهؿ افقفقد ( َوال
ين َأ ْك َع ْؿ َ
اط ا َّـذ َ
َ

ع) وهؿ افـصارى.
َّ
اـضو رـ َ
ؾػرس ادغضقب ظؾقفؿ بافقفقد  ،وٓ افضافغ افـصارى وهذا بال خال
ظـد ادػرسيـ .
هذه افـعؿة ظباد اهلل دمعؾؽ متؿقزا ظذ ؽرك  ،مـ ذوي اجلفآت ومـ مل
ِِ
ع
ُهيدى هلا  ،ؾاهلل ظز وجؾ مقزك َّإهيا ادسؾؿ وـرمؽ  9ؿال اهلل َ ﴿ :أ َؽـ َْج َع ُل ا ُْد ْسؾؿ َ
ِ
ع * َمو َـؽ ُْم َؿ ْق َ
ون ﴾ [اـؼؾم ,]49-43:أي :أكؽم ؾد اسلتم اِلؽم,
ف َ ُْتؽ ُُؿ َ
ؿَو ُْد ْج ِرم َ
ؽحؽؿؽم بوصل أن يسووي ادسؾم بودجرم ,و ؾول تعوغَ ﴿ :و َمو َي ْس َت ِوي األَ ْط َؿى
ِ
هور * َوال اـ رظ هل َوال َْ
وء َو َال
اِل ُر ُ
َوا ْـ َبص ُر * َوال اـ هظ ُؾ ََم ُت َوال اــ ُ
ور * َو َمو َي ْس َت ِوي ْاألَ ْح َق ُ
ات ﴾ [ؽوصر.]11-91:
ا ْألَ ْم َو ُ

ـام أن هذه إصقاء ٓ تستقي ؾؽذفؽ ٓ يستقي مسؾؿ بغر مسؾؿ أبدً ا ،
وهلذا ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿَ َٓ« :ي ِر ُ
ث ا ُد ْسؾِ ُؿ افؽَاؾِ َر َوَٓ افؽَاؾِ ُر ا ُد ْسؾِ َؿ»
( )1وؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ظـ رجؾ مسؾؿَ « :ه َذا َخ ْ ٌر ِم ْـ ِم ْؾ ِء إَ ْر ِ
ض
ِم ْث َؾ َه َذا» (.)2
إهنا كعؿة ظظقؿة جيب افعـاية هبا و افتػفؿ هلا  ،جيب افدظقة إفقفا و افثبات ظؾقفا ،
إهنا كعؿة تعصؿ افـػس و افدم وتعصؿ و ادال وافعرض  ،ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف

( )0افبخاري( )5653ومسؾؿ (ِ )0503
ظَـ أشامة بـ زيد رِض اهلل ظـف.
( )1افبخاري(ِ )4180
ظَـ شفؾ بـ شعد رِض اهلل ظـف.

اإلعالم بفضل نعمة االسالم

6

للشٌخٌ :حٌى بن علً الحجوري
حفظه هللا

ِ
ِ
َّاس َحتَّك َي ُؼق ُفقا َٓ :إِ َف َف إِ َّٓ اهللََُّ ،ؾ َؿ ْـ َؿ َ
اهلَا َؾ َؼدْ َظ َص َؿ
و شؾؿُ " :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َؿات َؾ افـ َ
ِمـِّل َما َف ُف َو َك ْػ َس ُف إِ َّٓ بِ َح ِّؼ ِفَ ،و ِح َسا ُب ُف َظ َذ اهللَِّ " (. )1

هلل
وؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ َ َٓ" :حيِ ُّؾ َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْسؾِ ٍؿَ ،ي ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ا َُّ
قل اهللَِّ ،إِ َّٓ بِنِحدَ ى َثال ٍ
افز ِاِّنَ ،وا َد ِ
َث :افـَّ ْػ ُس بِافـَّ ْػ ِ
َو َأ ِِّّن َر ُش ُ
ار ُق ِم َـ
ب َّ
سَ ،واف َّث ِّق ُ
ْ
يـ افت ِ
افدِّ ِ
َّار ُك ف ِ ْؾ َج َام َظ ِة"(.)2
ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿُ «:ـ ُّؾ ا ُْد ْسؾِ ِؿ َظ َذ ا ُْد ْسؾِ ِؿ َح َرا ٌمَ ،د ُم ُفَ ،و َما ُف ُف،
َو ِظ ْر ُض ُف»( )3و خطب افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ خطبتف افعظقؿة ذم مـك ذم حجة
افقداع ؾؽان مما ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ« :إِ َّن ِد َما َء ُـ ْؿ َو َأ ْم َقا َف ُؽ ْؿ َح َرا ٌم

َظ َؾ ْق ُؽ ْؿ ،ـ َُح ْر َم ِة َي ْق ِم ُؽ ْؿ َه َذا ِذم َص ْف ِر ُـ ْؿ َه َذاِ ،ذم َب َؾ ِد ُـ ْؿ َه َذا»(،)4

« َو َش َت ْؾ َؼ ْق َن َر َّب ُؽ ْؿ

َؾ َق ْس َل ُف ُؽ ْؿ َظ ْـ َأ ْظ َامف ِ ُؽ ْؿ» وـان يرؾع أصبع فؾسامء ويـؽثفا فألرض" :اف َّؾ ُف َّؿ ْاص َفدْ "
()5

أي أكـل بؾغتؽؿ هذا إن دماءـؿ حمرمة ظذ بعضؽؿ وأمقافؽؿ حمرمة ظذ

بعضؽؿ إٓ بام أحؾف اهلل  ،وأظراضؽؿ إٓ بام أباحف افؼع.
كعؿة دمعؾ ادسؾؿ فف حؼ ظذ ادسؾؿ ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿَٓ « :
َاج ُشقاَ ،و َٓ َت َب َ
اؽ ُضقاَ ،و َٓ تَدَ ا َب ُرواَ ،و َٓ َيبِ ْع َب ْع ُض ُؽ ْؿ َظ َذ َب ْق ِع
اشدُ واَ ،و َٓ َتـ َ
َ َحت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْع ٍ
حي ِؼ ُر ُه
ضَ ،و ُـق ُكقا ظ َبا َد اهللِ إِ ْخ َقاكًا ا ُْد ْسؾ ُؿ َأ ُخق ا ُْد ْسؾ ِؿَ َٓ ،ي ْظؾ ُؿ ُف َو َٓ َخي ُْذ ُف ُفَ ،و َٓ َ ْ
ٍ ِ
ث مر ٍ
ِ
ِ
ات «بِ َح ْس ِ
حي ِؼ َر
اف َّت ْؼ َقى َه ُ
افؼ َأ ْن َ ْ
اهـَا» َو ُيش ُر إِ َػ َصدْ ِره َث َال َ َ َّ
ب ا ْم ِرئ م َـ َّ ِّ
( )0افبخاري( )0288مسؾؿ( )11ظـ ابـ ظؿر وأيب هريرة رِض اهلل ظـف.
( )1افبخاري( )5767وشؾؿ(ِ )0565
ظَـ ظبد اهلل بـ مسعقد رِض اهلل ظـف.
( )2افبخاري(ِ )0107
ظَـ جابر بـ ظبد اهلل رِض اهلل ظـف.
( )3افبخاري(ِ )1453
ظَـ أيب هريرة رِض اهلل ظـف.
( )4افبخاري(ِ )0630
ظَـ أيب بؽرة رِض اهلل ظـف.
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َأ َخا ُه ا ُْد ْسؾِ َؿُ ،ـ ُّؾ ا ُْد ْسؾِ ِؿ َظ َذ ا ُْد ْسؾِ ِؿ َح َرا ٌمَ ،د ُم ُفَ ،و َما ُف ُفَ ،و ِظ ْر ُض ُف» ( ،)1ؾؽػك بف إث ًام
أن حيؼره أو أن ُيسؾؿف إػ ظدوه  ،بؾ جيب ظؾقف أن حياؾظ ظؾقف ـام ُحيب فـػسف مـ
اخلر ـام ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َٓ " :ي ْم ِمـ َأحدُ ُـؿ حتَّك ُحيِب َِٕ ِخ ِ
قف َما
َّ
ُ ُ َ ْ َ
ِ
ب فِـَ ْػ ِس ِف " ( )2متػؼ ظؾقف مـ حديث أكس بـ مافؽ رِض اهلل ظـف  ،اي ُحيب
ُحي ُّ
ٕخقف " ِم َـ ْ
اخلَ ْ ِر" ( )3ـام جاء ذم بض افروايات .
كعؿة صؿؾت حؼقق افعباد بؾ و حؼقق احلققان 9ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف
مر افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ جاء مجؾ ؾؿدّ جريـف ؾجعؾ جيرجر ظـد
وشؾؿ حغ َّ
افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ،ؾؼال " :أيـ صاحب هذا اجلؿؾ __ وذم فػظ( :أيـ
رب هذا اجلؿؾ ) ،ربف  :بؿعـك صاحبف  ،ؿال :أكا يا رشقل اهلل  ،ؿالَ ( :ؾنِ َّك ُف َصؽَا
ِ
إِ َ ََّل َأك ََّؽ ُ ِ
احل ًة،
دمق ُع ُف َو ُتدْ ِئ ُب ُف» (« )4ا َّت ُؼقا اهللََّ ِذم َه ِذ ِه ا ْف َب َف ِائ ِؿ ا ُْد ْع َج َؿ ِةَ ،ؾ ْار َـ ُب َ
قها َص َ
ِ
احل ًة» (. )5
َو ُـ ُؾ َ
قها َص َ
وهؽذا ما جاء ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد رِض اهلل ؿالُ " :ــَّا م َع رش ِ
قل اهللَّ
َ َ ُ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ِذم ش َػ ٍرَ ،ؾا ْك َط َؾ َؼ ِحل ِ ِ
ُحر ًة معفا َؾر َخ ِ
ان َؾ َل َخ ْذكَا
َ َ
اجتفَ ،ؾ َر َأ ْيـَا ُ َّ َ َ َ َ ْ
َ

َؾر َخقفاَ ،ؾجاء ِ
ت ْ
احلُ َؿ َر ُةَ ،ؾ َج َع َؾ ْت ُت َػ ِّر ُشَ ،ؾ َجا َء افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،ؾ َؼا َل:
ْ َْ
َ َ
« َم ْـ َؾ َج َع َه ِذ ِه بِ َق َف ِد َها؟ ُر ُّدوا َو َفدَ َها إِ َف ْق َفا» .

()0افبخاري(ِ )1453
ظَـ أيب هريرة رِض اهلل ظـف.
( )1افبخاري ()02مسؾؿ ( )34ظـ أكس رِض اهلل ظـف.
( )2صحقح :أخرجف أُحد ذم مسـده()02518
( )3صحقح :اخرجف أبق داود ()1438ظـ ظبد اهلل بـ جعػر
()4صحقح :اخرجف أبق داود ( )1437ظـ شفؾ بـ احلـظؾقة رِض اهلل ظـف.
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َاهاَ ،ؾ َؼ َالَ « :م ْـ َح َّر َق َه ِذ ِه؟» ُؿ ْؾـَا :ك َْح ُـَ ،ؿ َال:
َو َر َأى َؿ ْر َي َة ك َْؿ ٍؾ َؿدْ َح َّر ْؿـ َ
«إِ َّك ُف َٓ َيـْ َب ِغل َأ ْن ُي َع ِّذ َب بِافـ َِّار إِ َّٓ َر ُّب افـ َِّار» (.)1
ضعام وراحة إذا اكؼح صدره هلا ـؿ ؿال افـبل
إهنا كعؿة تبعث فإلكسان ً
ِ
صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ َ «:ذ َاق َضعؿ ْ ِ ِ
ِض بِاهللِ َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
اإل ْش َال ِم ِديـًا،
ْ َ
اإل َيامن َم ْـ َر َ
َوبِ ُؿ َح َّؿ ٍد َر ُش ً
قٓ» ( )2أخرجف مسؾؿ مـ حديث افعباس بـ ظبد ادطؾب رِض اهلل
ظـف.
وـان افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ إذا شؿع ادمذن يؼقل أصفد أن حمؿدً ا
قَٓ ،وبِ ْ ِ
قت بِاهللِ َر ًّبا َوبِ ُؿ َح َّؿ ٍد َر ُش ً
اإل ْش َال ِم ِديـًاُ ،ؽ ِػ َر َف ُف َذ ْك ُب ُف»
رشقل اهلل َ « :ر ِض ُ

()3

.

كعؿة ُيسلل افعبد يقم افؼقامة ظـفا ؾؿـ َّؾرط ؾقفا َّؾرط ذم شائر اخلر وذم
شائر حقاتف افدكققية وإخروية  ،إذا وضع ذم ؿزه يسلل ظـفا " :مـ ربؽ ما
ديـؽ ومـ افذي بعث ؾقؽؿ"  ،ؾافسمال ظـفا يقم افؼقامة .
هذه افـعؿة ٓ يؼبؾ اهلل مـ ظبد شقاها  ،ؿال اهلل شبحاكف َ ﴿ :و َم ْن َي ْب َت ِ َؼ ْ َر
إلسال ِم ِديـًو َؽ َؾن ي ْؼب َل ِم ْـه وهو ِِف ِ
اخل ِ ِ
اآلخ َر ِة ِم َن َْ
ين ﴾ [آل طؿران ، ]33:ؾلي ديـ
وِس َ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
ا ِْ
ين ِطـْدَ اَّللَِّ
شقى هذا افديـ باضؾ  ،افديـ ظـد اهلل اإلشالم ،ؿال تعاػ  ﴿ :إِ َّن اـدر َ

ا ِإل ْسال ُم ﴾ [آل طؿران , ]91:ديـ ادالئؽة وديـ اإلكس وديـ مجقع ادؽؾػغ مـ فدن
آدم إػ ؿقام افساظة  ،وفؽـ افديـ ذم هذا اإلشالم هبذا ادؾة بادعـك اخلاص وذم
ادؾؾ ادتؼدمة ظذ معـك ظام.

( )0صحقح :أخرجف أبق داود (.)4157
( )1مسؾؿ (.)23
( )2مسؾؿ (.)275
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ؾؿـ ؾارق هذه افـعؿة ؾارق افرصاط ادستؼقؿ  ،وصار مـ أصحاب
اجلحقؿ  9ؿال اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َم ْن َي ْب َت ِ َؼ ْ َر ا ِ
إل ْسال ِم ِديـًو َؽ َؾ ْن ُي ْؼ َب َل ِمـْ ُه َو ُه َو ِِف
ِ
اخل ِ ِ
اآلخ َر ِة ِم َن َْ
ين ﴾ [آل طؿران ، ]33:ؿال اهلل تعاػ  :مبقـًا أن ديـ إكبقاء هق ديـ
وِس َ
ِ
ون * َأ ْم ؿُـت ُْم
ين َؽال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
اص َط َػى َـؽ ُُم اـدر َ
اإلشالم َ ﴿ :يو َبـ َّي إِ َّن اَّللََّ ْ
ون ِم ْن َب ْع ِدي َؾو ُـوا َك ْع ُبدُ إِ ََل َك َوإِ َـ َه
وب ا َْد ْو ُت إِ ْذ َؾ َول ـِ َبـ ِ ِقه َمو َت ْع ُبدُ َ
ُّض َي ْع ُؼ َ
ُش َفدَ َاء إِ ْذ َح َ َ
وق إِ ًََلو و ِ
ِ
ِ
قم َوإِ ْس ََم ِط َ
قل َوإِ ْس َح َ
ون ﴾ [اـبؼرة.]944-941:
احدً ا َوك َْح ُن َـ ُه ُم ْسؾِ ُؿ َ
َ
آ َبوئ َك إِ ْب َراه َ
ِ
قم
أي أن إكبقاء يقصقن هبذه افـعؿة واحلػاظ ظؾقفا َ ﴿ ،و َو ََّّص ِ َُبو إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ ِ
ون ﴾
ين َؽ َال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
اص َط َػى َـؽ ُُم اـدر َ
وب َيو َبـ َّي إِ َّن اَّللََّ ْ
َبـقه َو َي ْع ُؼ ُ
ون ﴾ [اـبؼرة.]941:
[اـبؼرة , ]941:ؽفي كعؿة مصطػاةَ ﴿:ؽال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ

كعؿة ٓ ُيعطاها إٓ افسعداء وٓ يثبت ظؾقف إٓ ذو اهلدى  9ؾفل كعؿة
وِل ِ
افتؿؽغ  ﴿ :وطدَ اَّللَُّ ا َّـ ِذين آمـُوا ِم ْـؽُم وط ِؿ ُؾوا اـص َِ
وت َـ َق ْستَخْ ؾِ َػـ َُّفم ِِف األَ ْر ِ
ض ؿ َََم
َّ
ْ َ َ
َ َ
َ َ
استَخْ َؾ َ ِ
ين ِم ْن َؾ ْبؾِ ِف ْم َو َـ ُق َؿ رؽـ ََّن ََُل ْم ِديـ َُف ُم ا َّـ ِذي ْارت ََه ََُل ْم َو َـ ُق َبدر َــ َُّف ْم ِم ْن َب ْع ِد
ف ا َّـذ َ
ْ
َخ ْوؽِ ِف ْم َأ ْمـًو َي ْع ُبدُ وكَـِي ال ُي ْ ِ
ُون ِِب َش ْقئًو ﴾ [اــور.]33:
ػؿ َ

كعؿة ٓ ترث أخرة إٓ هبا َ ﴿ :و َـ َؼدْ َؿ َت ْبـَو ِِف اـ َّز ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد ر
اـذؿ ِْر َأ َّن
ودي اـص ُِ
ِ ِ
ون ﴾ [األكبقوء.]903:
وِل َ
األَ ْر َض َي ِر ُث َفو ط َب َ َّ

ؾال يرث اجلـة وٓ أخرة إٓ ذو كعؿة آشالم .
افرشؾ وأكزل اهلل هبا افؽتب وأؿام اهلل هبا احلجج  ،ومـ أجؾفا
أرشؾ اهلل هبا ُّ
ِ
ِ
ع * َمو
اـس َؿ َوات َواألَ ْر َض َو َمو َب ْقـ َُف ََم الطبِ َ
ؿامت افسؿقات وإرض َ ﴿ :و َمو َخ َؾ ْؼـَو َّ
َوُهو إِ َّال بِ َْ
ون ﴾ [اـدخون.]41-43:
وِل رق َو َـؽِ َّن َأ ْؿ َث َر ُه ْم ال َي ْع َؾ ُؿ َ
َخ َؾ ْؼـ ُ َ
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ِ
اـس ََم َء َواألَ ْر َض َو َمو َب ْقـ َُف ََم َبوصِ ًال َذـِ َ
ين
ك َض هن ا َّـذ َ
وؿال تعاػَ ﴿ :و َمو َخ َؾ ْؼـَو َّ
ِ ِ
ين َؿ َػ ُروا ِم َن اــ ِ
َّور ﴾ [ص.]17:
َؿ َػ ُروا َؽ َو ْي ٌل ـ َّؾذ َ

ُّأهيا افـاس إن كعؿة آشالم ٓ تعدهلا كعؿة ٓ ذم افدكقا وٓ ذم أخرة

ؾقجب احلػاظ ظؾقفا  ،وظذ رشائعفا وظذ مـاراهتا  ،وظذ صعائرها َ ﴿ :ذـِ َك َو َم ْن
ُي َع رظ ْم َش َعوئِ َر اَّللَِّ َؽنِ ََّّنَو ِم ْن َت ْؼ َوى ا ْـ ُؼ ُؾ ِ
وب ﴾ [اِلج.]41:

جيب احلػاظ ظذ كعؿة آشالم  ،واحلذر مـ اإلحداث ؾقف  ،ؿال افـبل
ِ
صذ اهلل ظؾقف و شؾؿَ " :أ ْب َغ ُض افـ ِ
َّاس إِ َػ اهللَِّ َث َ
حل َر ِمَ ،و ُم ْب َت ٍغ ِذم
ال َث ٌةُ :م ْؾحدٌ ِذم ا َ
ِ ِ ِ ()1
ِ
اإل ْش َ
جلاهؾ َّقة"
ال ِم ُشـَّ َة ا َ
كعؿة افعز و افظفقر دـ متسؽ هبا  ،ؿال اهلل شبحاكف وتعاػُ ﴿ :ه َو ا َّـ ِذي
اِل رق ـِ ُق ْظ ِف َر ُه َط َذ اـدر ِ
وَلدَ ى َو ِد ِ
ين َْ
َأ ْر َس َل َر ُسو َـ ُه بِ ُْ
ؿ َػى بِوَّللَِّ َش ِفقدً ا ﴾ [اـػتح.]13:
ين ُؿ رؾ ِه َو َ

ؾفذه افـعؿة ظباد اهلل كعؿة حيذر ادسؾؿ ظذ كػسف ان حيصؾ فف ؾقفا كؼص،
أو ضعػ  ،ظذ ادسؾؿ أن يؽقن ؾقفا ؿق ًيا بـعؿة آشالم ـام ؿال اهلل ظز وجؾ
ِ ِ
ِ
ٍ
ع﴾
دقشك ;َ ﴿ :ؽخُ ْذ َهو بِ ُؼ َّوة َو ْأ ُم ْر َؾ ْو َم َك َي ْل ُخ ُذوا بِ َل ْح َسـ َفو َس ُل ِريؽ ُْم َد َار ا ْـ َػوسؼ َ
[األطراف.]933:

ِ

ِ

ٍ

َوب بِ ُؼ َّوة ﴾ [مريم.]91:
َي َقى ُخذ ا ْـؽت َ
وؿال اهلل فقحقك ;َ ﴿ :يو َ ْ

ِ
ب إِ َػ اهللِ ِم َـ
وؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ« :ا ُْد ْمم ُـ ا ْف َؼ ِق ُّيَ ،خ ْ ٌر َو َأ َح ُّ
ا ُْد ْم ِم ِـ َّ ِ ِ
اشت َِع ْـ بِاهللِ َو َٓ َت ْع َج ْز
اح ِر ْ
افضعقػَ ،و ِذم ُـ ٍّؾ َخ ْ ٌر ْ
ص َظ َذ َما َيـْ َػ ُع َؽَ ،و ْ
»(.)2

( )0افبخاري (  ) 5771ظـ ابـ ظباس رِض اهلل ظـفام.
( )1مسؾؿ ( )1553ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظـف.
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ؾؽؾ ما ـان ديـؽ ؿق ًيا متقـا ـان ذفؽ أؿرب فؽ إػ ربؽ شبحاكف وتعاػ ،
وضعقػ اإليامن ؾقف خر ظذ ؿدر ضعػ ديـف ،ؾافالزم ظذ افعبد أن يعتـل بديـف
ِ
َش َع َـؽ ُْم ِم َن اـدر ِ
ُوحو َوا َّـ ِذي
ين َمو َو ََّّص بِه ك ً
وأن يؼقؿ ديـف  9ؾاهلل ظز وجؾ ؿالَ َ ﴿ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوال َت َت َػ َّر ُؾوا ؽِ ِقه ﴾
قؿوا اـدر َ
قسى َأ ْن َأؾ ُ
وسى َوط َ
قم َو ُم َ
َأ ْو َح ْقـَو إِ َـ ْق َك َو َمو َو َّص ْقـَو بِه إِ ْب َراه َ
[اـشورى.]94:

ِ

ِ
ِ ِ ِ
َون ِم َن
قم َحـِق ًػو َو َمو ؿ َ
هذا هق ديـ ادؾة افؼقؿة ادؾة احلـػقة ﴿ ديـًو ؾ َق ًَم م َّؾ َة إِ ْب َراه َ

ا ُْد ْ ِ
ع ﴾ [األكعوم.]999:
ػؿ َ
ِ

ِ

ِ

ين ا ْـ َؼ رق ُم َؽال َت ْظؾ ُؿوا ؽ ِ
ُم ﴾ [اـتوبة.]49:
وؿال تعاػَ ﴿ :ذـ َك اـدر ُ
قف َّن َأ ْك ُػ َسؽ ْ
َون ُي ِريدُ
ؾفذا افديـ ُيؼقؿ اهلل مـ أؿامف و ُيذل اهلل مـ تـؽب ظـف َ ﴿ :م ْن ؿ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ا ْـع َّز َة َؽؾ َّؾه ا ْـع َّز ُة ََجق ًعو ﴾ [ؽوصر.]90:
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ع ﴾ [ادـوؽؼون.]3:
وؿال تعاػَ ﴿ :وَّللِ ا ْـع َّز ُة َوـ َر ُسوـه َوـ ْؾ ُؿ ْممـ َ
ِ
ِ
َّوس َط َؾ ْق َفو ال َت ْب ِد َ
يل
هذا ديـ افػطر افسؾقؿة ؿال اهلل  ﴿ :ؽ ْط َر َة اَّللَِّ ا َّـتي َؽ َط َر اــ َ
ِ
ِ
ين ا ْـ َؼ رق ُم َو َـؽِ َّن َأ ْؿ َث َر اــَّو ِ
ون ﴾ [اـروم.]40:
س ال َي ْع َؾ ُؿ َ
َخل ْؾ ِق اَّللَِّ َذـ َك اـدر ُ

قد إِ َّٓ يق َفدُ َظ َذ ِ
و ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ«:ما ِمـ مق ُف ٍ
افػ ْط َر ِة،
ُ
َ ْ َْ

ِِ
َرصاكِ ِفَ ،أ ْو ُي َؿ ِّج َساكِ ِ َف».
َؾ َل َب َقا ُه ُ َهي ِّق َداكفَ ،و ُيـ ِّ َ
اخلطبة اـثوكقة:
احلؿد هلل افذي هداكا هلذا وما ــا فـفتدي فقٓ أن هداكا اهلل  ،احلؿد هلل
وافصالة وافسالم ظذ كبقف ومصطػاه  ،احلؿد هلل ـام ُحيب ربـا ويرضاه.
أ َّما بعدُ ُّ :أهيا افـاس اظتزوا هبذه افـعؿة وحاؾظقا ظؾقفا 9ؾؼد ثبت ظـ افـبل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال فف شػقان بـ ظبداهلل رِض اهلل ظـف َؿ َالُ :ؿ ْؾ ُتَ :يا َر ُش َ
قل
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اهللُِ ،ؿ ْؾ َِل ِذم ْ ِ
اإل ْش َال ِم َؿ ْق ًٓ َٓ َأ ْش َل ُل َظـْ ُف َأ َحدً ا َب ْعدَ َك َ ،ؿ َالُ " :ؿ ْؾ :آ َمـ ُْت بِاهللِ،
اشت َِؼ ْؿ " ( )1أي أخزِّن ذم آشالم بخز أثبت ؾقف وأبؼك ؾقف ثابتًا ظذ ديـل أدخؾ
َؾ ْ
بف اجلـة .
وؿال معاذ رِض اهلل ظـف فؾـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ ":يا َر ُش َ
ز ِِّن
قل اهللَِّ َأ ْخ ِ ْ
بِعؿ ٍؾ يدْ ِخ ُؾـِل اجلـَّ َة ويب ِ
اظدُ ِِّن َظ ِـ افـَّار" ( )2أي أظامل آشالم  ،ؾدفف ظذ أظامل
َ ََُ
ََ ُ
ظظقؿة مـ أرـان آشالم وصعائر افديـ .
ظباد اهلل احلذر احلذر مـ آخالل بـعؿة آشالم  ،وآشالم هق افسـة وافسـة
هل آشالم  ،ؾال اكػؽاك فؾسـة ظـ ديـ اهلل ٕ 9ن افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ
َون َـؽُم ِِف رس ِ
ول اَّللَِّ ُأ ْس َو ٌة َح َس َـ ٌة َد ِ ْن
مبؾغ ظـ ربف ظز وجؾ وؿال اهلل تعاػَ ﴿ :ـ َؼدْ ؿ َ ْ َ ُ

ِ
اـر ُس ُ
ول َب رؾ ْ َمو
ؿ َ
َون َي ْر ُجو اَّللََّ َوا ْـ َق ْو َم اآلخ َر ﴾ [إحزاب .]10:و ؿال تعاػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو َّ
ك ِم َن اــ ِ
ْت ِر َسو َـ َت ُه َواَّللَُّ َي ْع ِص ُؿ َ
ك ِم ْن َر رب َ
ُأك ِْز َل إِ َـ ْق َ
َّوس إِ َّن اَّللََّ
ك َوإِ ْن ََل ْ َت ْػ َع ْل َؽ ََم َب َّؾغ َ
َّلل ط َؾق َ ِ
ِ
ِ
َوب
ك ا ْـؽت َ
َال َ ُّْيدي ا ْـ َؼ ْو َم ا ْـؽَوؽ ِر َ
ين﴾ [ادائدة ]56 :و ؿال تعاػَ ﴿ :و َأ ْكزَ َل ا َُّ َ ْ

و ِْ
ع ـِؾـ ِ
ك ر
اِلؽ َْؿ َة ﴾ [افـساء ]002 :و ؿال تعاػَ ﴿ :واـزه ُب ِر َو َأ ْكزَ ْــَو إِ َـ ْق َ
َّوس َمو
اـذؿ َْر ـِ ُت َب ر َ
َ
م ﴾ [افـحؾ]33 :
ُك رز َل إِ َـ ْق ِف ْ

ُون
َون ُد ِ ْم ِم ٍن َوال ُم ْم ِمـ ٍَة إِ َذا َؾ َه اَّللَُّ َو َر ُسو ُـ ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َيؽ َ
وؿال تعاػَ ﴿ :و َمو ؿ َ
ِ
ََُلم ِْ ِ
ن َأ ْم ِره ْم ﴾ [األحزاب.]49:
اخل َ َر ُة م ْ
ُ

و اِلػوظ طذ هذا اـدين بنؾومة أرؿون اإلسالم و أرؿون اإليَمن ,و يتعؾم مو
دل طؾقه ؿتوب اَّلل و سـة رسوـه و سور طؾقه أئؿة اَلدى من ادعتؼد اـصحقح
( )0مسؾؿ( )27ظـ شػقان بـ ظبد اهلل افثؼػل رِض اهلل ظـف.
( )1صحقح :أخرجف افسمذي (.)1505
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وشائر مؽارم آخالق وبر افقافديـ  ،ؾؼد ؿرن اهلل حؼفام بحؼف ؾؼال تعاػ﴿ :

َو َؾ َه َر هب َ
ك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيو ُه َوبِو ْـ َواـِدَ ْي ِن إِ ْح َسوكًو﴾ [اإلرساء ]12 :و صؾة افرحؿ و
حسـ اجلقار و شائر صعب اإليامن  9ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿِ « :
اإل َيام ُن
حل َقا ُء ُص ْع َب ٌة ِم َـ ِ
بِ ْض ٌع َو ِشت َ
اإل َيام ِن» ( ،)1وهذه ـؾفا إذا أكػرد آيامن
ُّقن ُص ْع َب ًةَ ،وا َ
مسؾام إٓ بلصؾ
صؿؾ آشالم ٕ 9كف ٓ يؽقن مممـا إٓ بنشالم  ،وٓ يؽقن
ً
اإليامن  ،ؾبغ آشالم وآيامن اؾساق واتػاق  ،إذا اجتؿعا اؾسؿا وإذا اؾسؿا
ِ
اجتؿعا  ،هؽذا يؼقل أهؾ افعؾؿ ،أ ّما ؿقل اهلل تعاػَ ﴿ :ؾو َـت األَ ْط َر ُ
اب َآمـَّو ُؾ ْل ََل ْ
ت ُْم ِمـُوا َو َـؽِ ْن ُؾو ُـوا َأ ْس َؾ ْؿـَو َو ََّدو َيدْ ُخ ِل ا ِإل َيَم ُن ِِف ُؾ ُؾوبِؽ ُْم ﴾ [اِلجرات , ]93:أي يتؿؽـ

ويؼقى .
ؾحاؾظقا طذ هذا اـدين بوـتػؼه ؽقه  ,واـتػفم ـه  :ؾؼد ؿال افـبل صذ اهلل
ظؾقف و شؾؿَ « :م ْـ ُي ِر ِد اهللَُّ بِ ِف َخ ْ ًرا ُي َػ ِّؼ ْف ُف ِذم افدِّ ِ
يـ» (. )2
حاؾظقا ظؾقف بإخقة ذم اهلل ،ؾافبغض ذم اهلل واحلب ذم اهلل ،ـام ؿال افـبل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ " :أوثؼ ظري اإليامن ادقآة ذم اهلل وادعاداة ذم اهلل واحلب ذم
اهلل وافبغض ذم اهلل " (.)3
خرا " :وإن اهلل
واظؾؿقا أن هذا افديـ ٓ ُيعطاه إٓ مـ أـرمف اهلل وأراد بف ً

يعطل افدكقا مـ حيب ومـ ٓ حيب وٓ يعطل اإليامن إٓ مـ أحب"

( )0افبخاري( )8مسؾؿ( )24ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظـف.
( )1افبخاري( )60مسؾؿ( )0126ظـ معاوية بـ أيب شػقان رِض اهلل ظـف.
( )2افسؾسؾة افصحقحة ( )887ظـ ابـ ظباس رِض اهلل ظـف.
( )3افسؾسؾة افصحقحة( )1603ظـ ابـ مسعقد رِض اهلل ظـف.

()4

.
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ؾػل افصحقحغ َأ َّن افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ؿالُ َٓ " :ي ْم ِم ُـ َأ َحدُ ُـ ْؿ
ب إِ َف ْق ِف ِم ْـ َو َف ِد ِه َو َواف ِ ِد ِه َوافـ ِ
َحتَّك َأ ُـ َ
غ"( ،)1و هذا هق افقاجب هق
مج ِع َ
َّاس َأ ْ َ
قن َأ َح َّ
ذروة احلب ذم اهلل أن حيب افعبد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أظظؿ مـ ـؾ
حمبقب ذم افدكقا ،و هذا ٓ خال

ذم وجقبف ،و ٓ جيد ظبد حالوة اإليامن إٓ

باجتامع ثالثة أمقر ،و هل ـام ذم افصحقحغ ظـ أكس بـ مافؽ رِض اهلل ظـف َأ َّن
َث مـ ُــ ؾِ ِ
قف َو َجدَ َحال ََو َة ِ
اإل َيام ِن  -ثالث:
افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿالَ ":ثال ٌ َ ْ َّ
ِ
ِ ِ ِ
أي خالل وخصال َ :-أ ْن َي ُؽ َ
ب ا َد ْر َء
اُهاَ ،و َأ ْن ُحي َّ
قن اهللَُّ َو َر ُشق ُف ُف َأ َح َّ
ب إِ َف ْقف ممَّا ش َق ُ َ

َٓ ُحيِ ُّب ُف إِ َّٓ هللََِِّ ،و َأ ْن َيؽ َْر َه َأ ْن َي ُعق َد ِذم اف ُؽ ْػ ِر ـ ََام َيؽ َْر ُه َأ ْن ُي ْؼ َذ َ ِذم افـ ِ
َّار " ( ،)2فق
وجيعؾ ؾقفا أهقن ظؾقف مـ أن حيصؾ ذم ديـف خؾؾ أو يرجع ظـ
كارا ظظقؿة ُ
تقؿد ً
ديـف ٕ 9ن افرجقع احلقر بعد افؽقر وافرجقع ظـ افديـ خسارة افدكقا وأخرة،
ِ
ِ
ِسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْم َو َأ ْهؾِ ِ
اخل ِ ِ
ؿال تعاػ ُ ﴿ :ؾ ْل إِ َّن َْ
قف ْم َي ْو َم ا ْـ ِؼ َق َوم ِة َأال َذـِ َك ُه َو
ين ا َّـذ َ
وِس َ
ين َخ ُ
ُْ
ع ﴾ [اـزمر.]93:
ِس ُ
ان ا ُْدبِ ُ
اخل ْ َ

ت َو ُه َو ؿَوؽِ ٌر َؽ ُل ْو َـئِ َ
ت
ك َحبِ َط ْ
وؿال تعاػَ ﴿ :و َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمـْؽ ُْم َط ْن ِديـ ِ ِه َؽ َق ُؿ ْ
ِ
ِ ِ
وب اــ ِ
ون ﴾ [اـبؼرة.]197:
َّور ُه ْم ؽِ َقفو َخوـِدُ َ
َأ ْط ََم َُل ْم ِِف اـده ْك َقو َواآلخ َرة َو ُأ ْو َـئ َك َأ ْص َح ُ

حوؽظوا طذ هذا اـدين بوـدطوة إـقه ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ؿال
ِ
احتِ ِف ْؿُ ،ث َّؿ ا ْد ُظ ُف ْؿ إِ َػ
فعع رِض اهلل ظـف« :ا ْك ُػ ْذ َظ َذ ِر ْشؾ َؽ َحتَّك َتـ ِْز َل بِ َس َ

( )0افبخاري ( ، )04مسؾؿ ( )61ظـ أكس رِض اهلل ظـف.
()1افبخاري ( ، )05مسؾؿ ( )32ظـ أكس رِض اهلل ظـف.
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ِ
اإل ْش َ
ب َظ َؾ ْق ِف ْؿَ ،ؾ َقاهللَِّ ََٕ ْن َ ْهي ِد َي اهللَُّ بِ َؽ َر ُج ًال َخ ْ ٌر َف َؽ ِم ْـ َأ ْن
ز ُه ْؿ بِ َام َجيِ ُ
ال ِمَ ،و َأ ْخ ِ ْ
َي ُؽ َ
ُح ُر افـَّ َع ِؿ» (.)1
قن َف َؽ ُ ْ
و إن هذا افديـ صار مـ حغ إػ حغ وأهؾف ذم ؽربة  ،ؾال تستقحشقا
افطريؼ ؾنهنا ضريؼ ظز و كرص ،ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿَ « :بدَ َأ ْ ِ
اإل ْش َال ُم
َؽ ِريبا ،وشقعقد ـَام بدَ َأ َؽ ِريباَ ،ؾ ُطقبك ف ِ ْؾ ُغرب ِ
اء» (. )2
ََ
َ
ً
ً َ َ َُ ُ َ َ
وافشاهد أهنؿ مقظدون بطقبك افتل هل افذـر احلسـ وافطقب احلسـ
ومـتفك ذفؽ اجلـة ﴿ ُصو َبى ََُل ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب ﴾ [اـرطد.]11:

حوؽظوا طذ هذا اـدين بوـدطوء بوـثبوت طؾقه و بـقه :ؾؼد ـان مـ دظاء
ب اف ُؼ ُؾ ِ
قب َث ِّب ْت َؿ ْؾبِل َظ َذ ِديـِ َؽ " ( )3ؿال
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ َ ":يا ُم َؼ ِّؾ َ
"افؾفؿ َأصؾِح َِل ِديـِل ا َّف ِذي ُهق ِظصؿ ُة َأم ِري ،و َأصؾِح َِل د ْكقاي ا َّفتِل ؾِقفا مع ِ
اِش،
َ ََ
َ ْ ْ ُ َ َ
ُ َّ ْ ْ
َ ْ َ ْ
آخر ِِت ا َّفتِل ؾِقفا مع ِ
ِ
ِ
ادي" ( ،)4ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ يدظقا
َ ََ
َو َأ ْصؾ ْح َِل َ
بافتثبقت ظذ هذا افديـ.
وحوؽظوا طؾقه بوـؼـوطة به و اـثبوت طؾقه :دا أتقا افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ وهق
متقشد بزد ذم طؾ افؽعبة ؾشؽق ظؾقف طؾؿ ادؼـغ ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف
ضَ ،ؾقجع ُؾ ؾِ ِ
ِ
قفَ ،ؾ ُق َجا ُء بِا ْدِـ َْش ِ
وشؾؿ «:ـ َ
ار
حي َػ ُر َف ُف ِذم إَ ْر ِ ُ ْ َ
قؿ ْـ َؿ ْب َؾ ُؽ ْؿ ُ ْ
افر ُج ُؾ ؾ َ
َان َّ
َغ ،وما يصدُّ ه َذف ِ َؽ َظـ ِديـ ِ ِف ،ويؿ َش ُط بِ َلم َش ِ
ِ ِ
اط
َؾ ُق َ
ْ
قض ُع َظ َذ َر ْأشف َؾ ُق َش ُّؼ بِا ْثـَت ْ ِ َ َ َ ُ ُ
ْ
َُْ
احل ِد ِ
حل ِؿ ِف ِم ْـ َظ ْظ ٍؿ َأ ْو َظ َص ٍ
يد َما ُد َ
بَ ،و َما َي ُصدُّ ُه َذف ِ َؽ َظ ْـ ِديـ ِ ِفَ ،واهللَِّ َف ُقتِ َّؿ َّـ
ون َ ْ
َ
( )0افبخاري( ، )2118مسؾؿ()1315ظـ شفؾ بـ شعد رِض اهلل ظـف.
()1مسؾؿ ( )121ظـ ايب هريرة رِض اهلل ظـف.
( )2صحقح :افسمذي( )2411ظـ ام ادممـغ ظائشة رِض اهلل ظـف.
( )3مسؾؿ ( )1611ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظـف.
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َه َذا إَمر ،حتَّك ي ِسر افراـِ ِ
ِ
ْض َم ْق َتَ َٓ ،خيَا ُ إِ َّٓ اهللَََّ ،أ ِو
ْ َ َ َ َ َّ ُ
ب م ْـ َصـْ َعا َء إ َػ َح ْ َ
ْب َظ َذ َؽـ َِؿ ِفَ ،و َف ِؽـَّ ُؽ ْؿ ت َْس َت ْع ِج ُؾ َ
ِّ
قن» ( ، )1وإكام ثبتفؿ ،وذـر افـبل صذ اهلل
افذئ َ
ظؾقف و شؾؿ افدجال و ؾتـتف وؿال َ " :يا ِظ َبا َد اهللِ َؾا ْث ُب ُتقا" (. )2
ِ
قن َخر م ِ
ال ا ُد ْسؾِ ِؿ َؽـ ٌَؿ
وؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿُ « :يقص ُؽ َأ ْن َي ُؽ َ ْ َ َ
افؼ ْط ِر ،ي ِػر بِ ِديـ ِ ِف ِمـ ِ
اجل َب ِ
ػ ِ
ال َو َم َق ِاؿ َع َ
افػت َِـ» ( )3أي رأس مال
َي ْت َب ُع ِ َهبا َص َع َ
َ
َ ُّ
ؾرارا
اإلكسان ديـف ؾعؾقف أن يػر بف  ،وما ُرشظت اهلجرة مـ أوشاط ادؼـغ إٓ ً
بافديـ  ،وذاك افذي َّؾر بديـف مـ أرض افسقء ومات ذم وشط افطريؼ أخذتف
يػر بديـف مـ افػتـ مما تْض ديـف  ،وإذا حصؾ فإلكسان ؾتـة ذم ديـف
مالئؽة افرُحة ُّ ،
خر فف  9ـام ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ" :وادقت خر فؾؿممـ مـ
ؾادقت ُ
افػتـة"

()4

وذم احلديث " :وإِ َذا َأرد َت بِ ِعب ِ
اد َك ؾِ ْتـَ ًة َؾا ْؿبِ ْضـِل إِ َفق َؽ َؽر م ْػ ُت ٍ
قن" (، )5
ْ
َ
َ ْ
َ
َْ َ

وهذا ـؾف يدل ظذ أُهقة احلػاظ ظذ افديـ ،احلػاظ ظذ افسـة ،احلػاظ ظذ افعؿؾ
افصافح  ،وافتػؼف ذم افديـ  ،افعؾؿ وافعؿؾ  ،افدظقة إػ ذفؽ .
ـؾ هذا مـ ديـ اهلل  ،وؿد أوىص افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دـ ـان
مساؾرا واشتقدع ديـف حػا ًطا ظذ ديـف  ،ـان إذا شاؾر أحد مـ ظـده ؿال :
ً
ِ
ِ
ِ
قؿ َأ ْظ َامف ِ ُؽ ْؿ» ( )6أي أشال اهلل ان حيػظ ظؾقؽ
« َأ ْشت َْقد ُع اهللََّ ديـَ ُؽ ْؿ َو َأ َما َك َت ُؽ ْؿ َو َخ َقات َ

( )0افبخاري ( )2501ظـ خباب بـ إرت رِض اهلل ظـف.
( )1مسؾؿ ( )1826ظـ افـقاس بـ شؿعان رِض اهلل ظـف.
( )2افبخاري ( )08ظـ أيب شعقد اخلدري رِض اهلل ظـف.
( )3افسؾسؾة افصحقحة ( )702ظـ ُحقد بـ فبقد إكصاري رِض اهلل ظـف.
( )4صحقح :أخرجف افسمذي ( )2122ظـ ابـ ظباس رِض اهلل ظـف.
( )5صحقح :أخرجف أبق داود ( )1510ظـ ظبد اهلل اخلطؿل رِض اهلل ظـف.
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ديـؽ وحيػظ ظؾقؽ أماكتؽ وحيػظ ظؾقؽ خقاتقؿ أظامفؽ ،و ؿال ظؾقف افصالة و
افسالم ٓبـ ظباس " :يا ؽالم أحػظ اهلل حيػظؽ" ،أي :أحػظ حؼقق اهلل و
حدوده و أوامره و كقاهقف و ديـف.
َوع اـده ْك َقو
هذا رأس إمر أ َّما افدكقا ؾؿتاظفا ؿؾقؾ ،ؿال اهلل تعاػ ُ ﴿ :ؾ ْل َمت ُ
قل و ِ
ِ
ون َؽتِ ً
قال ﴾ [اــسوء.]77:
اآلخ َر ُة َخ ْ ٌر َد ِ ِن ا َّت َؼى َوال ُت ْظ َؾ ُؿ َ
َؾؾ ٌ َ
ِ
اخل ِ ِ
مـ خرس ديـف ؾؼد خرس كػسف و دكقاه وآخرتف ُ ﴿ :ؾ ْل إِ َّن َْ
ين
ين ا َّـذ َ
وِس َ
ِ
ِسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْم َو َأ ْهؾِ ِ
قف ْم َي ْو َم ا ْـ ِؼ َق َوم ِة َأال َذـِ َك ُه َو ُْ
ع ﴾ [اـزمر.]93:
ِس ُ
ان ا ُْدبِ ُ
اخل ْ َ
َخ ُ
وء َأ َحدَ ُه ُم ا َْد ْو ُت َؾ َول َر رب ْار ِج ُع ِ
ون * َـ َع رظ َأ ْط َؿ ُل
وؿال تعاػَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َج َ

ص ًِ
ون * َؽنِ َذا ك ُِػ َخ
وِلو ؽِ َقَم ت ََرؿ ُ
ْت ؿ ََّال إِ ََّّنَو ؿَؾِ َؿ ٌة ُه َو َؾوئِ ُؾ َفو َو ِم ْن َو َرائِ ِف ْم َب ْرزَخٌ إِ َغ َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
َ
ٍِ
اـص ِ
ت َم َو ِازيـُ ُه َؽ ُل ْو َـئِ َك ُه ُم
ون * َؽ َؿ ْن َث ُؼ َؾ ْ
وء ُـ َ
كس َ
ِِف ه
ور َؽال َأ َ
وب َب ْقـ َُف ْم َي ْو َمئذ َوال َيت ََس َ
ِ
ت مو ِازيـُه َؽ ُلو َـئِ َ ِ
ِسوا َأك ُػ َس ُف ْم ِِف َج َفـ ََّم * َت ْؾ َػ ُح
ا ُْد ْػؾِ ُح َ
ك ا َّـذ َ
ون * َو َم ْن َخ َّػ ْ َ َ ُ ْ
ين َخ ُ
وجوهفم اــَّور وهم ؽِقفو ؿ ُِ
ون ﴾ [ادممـون.]903-909:
َوِل َ
ُ ُ َُ ُ ُ َ ُ ْ َ

افؾفؿ ثبتـا ظذ ديـؽ  ،افؾفؿ إ َّكا كسلفؽ اهلدى وافتؼك وافعػا

وافغـك ،

افؾفؿ إ َّكا كعقذ بؽ أن كػتـ ذم ديــا  ،افؾفؿ إ َّكا كعقذ بؽ مـ افػتـ ما طفر مـفا وما
بطـ  ،افؾفؿ أحػظـا بحػظؽ يا خر احلاؾظغ  ،افؾفؿ أصؾح افعباد وافبالد ،
افؾفؿ إ َّكا كسلفؽ مـ ؾضؾؽ  ،افؾفؿ أحػظ ظؾقـا ديــا ودظقتـا وشائر ما هق خر
فـا ذم افدكقا وأخرة واحلؿد هلل رب افعادغ .
اكتفت واِلؿد َّلل
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