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 ... حمد هلل على ىداهال
 ... على جميع مننو وعطاياه والشكر لو 

اتح أبػػباب  هػػلوا و ازػػن جػػهاوع جػػبده وعطايػػاها زػػيد ا والصػػ ة والمػػ ـ علػػى  ػػ
 .... وبعد .... محمد وآلو وصحبو ومع وااله.

 ػػرف  ػػه ىػػاه احيػػاـ صػػحبة  كريػػي تطالػػب بلحػػدي  الصطػػاب الػػدينها وجاصػػي  ػػه 
ُجطب الجمعيا والدروس والندوات الدينيػيا بحيػ  ت وػن أ كارىػا مػا جػدذ  ػه ىػاا العصػر 

بمػػات جديػػدة ممػػلنبطيا علػػى أف تكػػبف ملباومػػي مػػع ديػػع اهللا مػػع علػػـب ممػػلحدعيا ومعل
 .وتلطابق مع شرع اهللا وال تلنا ض مع آيات كلاب اهللا وال حدي  رزبؿ اهلل 

وتكػػبف أيهػػاس ببزػػلبب زػػله عػػاب يع مػػو المػػامع م مػػا كػػاف ممػػلباه ال  ػػا ها ال 
لمملنػع أحػرفا وتكػبف يلنازؿ عع العربيي العصحىا وال ينهؿ إلى العاميػيا بػه ىػب بالمػ ه ا

احم لػػي الممػػلصدمي عصػػريي وتراعػػه البا ػػع الػػال ي ػػاؿ  يػػو الصطػػابا و ريبػػي ممػػع  لبجػػو 
 إلي ن ب اا الصطاب.

وينبغػػه أف يعػػػال  ىػػػاا الصطػػػاب احمػػػبر اللػػه ت ػػػن الجمػػػبع الػػػايع  لحػػػدث إلػػػي نا 
 :تطبي اس ل بؿ اهلل 

                 ((ٖٖٙٙ)النماء)النماء  
 وىاا ما حاولنا أف  طب و كنمبذج وا عه عمله  ه جطابنا الدعبل.
مػا رأينػا أ ػو  و د رأينا باإلضا ي إلى ذلػ  أف  نل ػه مػع اححاديػ  المبعذ ػي للنبػه 

يبجِّو جطابو  ي ا حىه ىاا العصر الال  عيش  يوا و جعل ػا لُػبذ المبضػبعات اللػه يػدور 
 ػى  بمػا وىبػو اهلل مػع بصػيرة  ببيػي  ػاؿ عن ػا اهلل وجاصػي أ نػا رأينػا النبػه  حبل ا حػدي ناا
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 :يبزف(ٛٓٔلنهيه  ى )لمحكن ا

                            
أزػػباب العلػػه  يصػػف البا ػػع الػػال تحػػن  يػػو ااف وصػػعاس وا عيػػاس ُمعاشػػاسا ُيحلػػه  يػػو

واحدواءا عن يهع با ي مع احدويػي ال رآ يػيا واحشػعيي النببيػي المػ لي والميمػرة الزل صػاؿ 
 الداء وتح يق الرجاء.

 جمعنا  ه ىاا الكلاب  ماذج مػع ىػاه الُصطػب اللػه تعػال  مشػك ت الممػلميع 
لمعيعا المعاصػػريع  ػػه أحاديػػ  النبػػها وشػػرحناىا شػػرحاس مبمػػطاس يػػل ون مػػع جم ػػبر الممػػ

وركه ا كال  على الحلبؿ الناجعي الله ذكرىا إمػاـ اح بيػاء والمرزػليعا عمػى اهلل اف ينعػع 
ب ا إجبا نا المملميع المعاصريع  ينلب بف مع  بمل نا ويملي ظبف مع غعػبت نا وين هػبف 

   :            مػػػع كبػػػبت نا ليلح ػػػق  ينػػػا ولنػػػا  ػػػبؿ اهلل 
                      ((ٕٕٛٛ)العلح)العلح. 

و د رأينا إتماماس للمنععي أف  طبع ا  ه كلاب ليعن ب ا النعػعا بعػد أف  مػصناىا علػى 
واهلل أزػػػبؿ أف يجعػػػه ىػػػاا العمػػػه ا (CD)زػػػى دف ازػػػطبا ي مدمجػػػي بالصػػػبت والصػػػبرة 

 لبج و الكرينا ومؤازرة لنبيو الرءوؼ الرحين. جالصاس 

  ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

 
 الجميهة ػ محا ظي الغربيي اجم بريي مصر العربيي: البريد 

 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘تليعبف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com ::  مب ع اإل لر ن

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكلرو ى البريد 
fawzyabuzeid@hotmail.com,   اfawzyabuzeid@yahoo.com 
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ٔ 
 بمن اهلل الرحمع الرحين

ا وجمذه  لببنا بب بار اإليمػاف بشػريعلوا ومػف أ  ػدتنا الحمد هلل الال أ رد ا لحهرتو
ىه مبدتوا وجعلنا  ػه الػد يا لطاعلػو مػب  يعا وللعمػه بشػرعو علػى أبالحب الصالص إلماـ 
أف يُكمػه لنػا المنػيا وأف يُعظػن علينػا النعمػيا  يرز نػا   ديعا و مػبلو  در ازلطاعلنا ُممػدذ 

كمػػا وعػػد ا بػػاللمكيع  ػػه احرضا والعلػػب  ػػه الػػدرجاتا ويجعلنػػا  ػػه الػػد يا  ػػه عػػهة اهلل 
ورزػػػبلوا و ػػػه ااجػػػرة  ػػػه جػػػبار حبيػػػػب اهلل ومصػػػطعاها والصػػػ ة والمػػػ ـ علػػػى حبيػػػػب 

علػػى تط يػػر ال لػػببا وتهكيػػي النعػػبسا زػػيد ا  ال ػػدرة البػػاىرة ال لػػبب الػػال رز ػػو مػػباله 
محمد وآلػو وصػحبوا والنػاىجيع علػى هري ػوا والمػاوريع علػى دربػو إلػى يػـب الػديعا وعلينػا 

 مع ن أجمعيع ... آميع آميع يارب العالميع.
  يكن أجمعيع:  إجبا ه وأحبابه بارؾ اهلل

الراشػػػػدةا ومن ػػػػا   َػػػػَدرُ ا أف ىػػػػاا العصػػػػر ملػػػػهء بالجػػػػداؿا وملػػػػهء باح كػػػػارا من ػػػػا
ةا ولػػاا ينبغػػه علػػى كػػه ممػػلن أف ُيحصِّػػع  عمػػوا ويُعطػػه المناعػػي لمػػع حبلػػو ضػػد دالشػػار 

ا واح كار الباردة الله تحاوؿ أف ت دـ ىاا الديعا أو ُتشك   ه أصبلو الليارات الشاردة
 رزبؿ اهلل صلبات ربه وتمليماتو عليو.أ باؿ و ه  ا ه كلاب اهلل

ج ذه ػػػا بكػػػه عُػػػدذة  يع  لػػػببكن إلػػػى كلػػػاب اهلل أف اهلل وزػػػلجدوف إذا  ظػػػرتن بػػػبع
 حلاج ػػػػا  ػػػػه كػػػػه مبا عنػػػػا  ػػػػه ىػػػػاه الحيػػػػاةا إف كػػػػاف مػػػػع الكػػػػا ريعا أو المكػػػػابريعا أو 
المجػػػادليعا أو المشػػػركيعا ... أو أف هاوعػػػي تصطػػػر علػػػى بالػػػ  مػػػع هباوػػػف الصلػػػق اللػػػه 

 وزؤاالت ا. راىاا و ممع حبارات اا و رف على النن وعلى غيره أ كارىا 
 -كمػػا ت بلػػبف   - ومػػع جملػػي ىػػاه احمػػبر أ  ػػن ي بلػػبف: إف كػػه  بػػه بع ػػو اهلل 
شػػاكلي العػػع الػػال  علػػىبمعجػػهة تلنازػػب مػػع  بمػػو الػػايع بُعػػ   ػػي نا أو إف شػػ ن  لػػن: 

                                                 
 ـٖٕٔٓ/ٕ/ٕٛىػ ٖٗٗٔمع ربيع ااجر  ٛٔالصميه  –المعادل  ٔ
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بالعصػا اللػػه إذا أل اىػػا تل ػػف مػػا   برعػبا  يػػوا  مبزػػى بػػرع  بمػو  ػػه المػػحرا  بيذػػده اهلل 
إمكا ات لن تصػه  حرا وعيمى برع  بمو  ه الطبا  بعطاه اهلل كا با يب كبف مع الم

إلي ا  درات ن المحدودة  ه الشعاء باحدويي الله ازلنبطبىا  ه مجاؿ الطبا  كاف يُبػرئ 
هبػاء زما ػوا بػه ومػع أاحكمو واحبرص وُيحيه المػبتى بػنذف اهللا وذلػ  أمػر عجػه عنػو كػه 

 بعدىن إلى يـب الديع.

  هعجسج المرآىهعجسج المرآى
ظ ػػػر  ػػػه العػػػرب و ػػػد  بلػػػبف: إ كػػػن ت بلػػػبف أف النبػػػه الكػػػرين زػػػيد ا محمػػػد وي 

اشػػل روا بالعصػػاحي والب غػػي  ػػه النطػػق والصطابػػي والكػػ ـا  ػػبعجهىن بػػال رآف الػػال تنػػهذؿ 
بمػبرة م لػوا ومػرة ولػبا لغ ن ويصلبػرىنا  مػرة ي ػبؿ ل ػن: اءعليو مػع مػبالها ولػال  كػاف يػب

 -ولػػبا بةيػػي واحػػدة مػػع م لػػو م لػػوا ومػػرة ي ػػبؿ ل ػػن: اءمػػع  ولػػبا بعشػػر آيػػاتي ػػبؿ ل ػػن: اء
لكػػػنكن ت بلػػػبف: إ ػػػو  بػػه اجػػػر الهمػػػاف ولػػػيه بعػػده  بػػػه إلػػػى يػػػـب  -لحػػم معػػػه مػػػا يػػبته إ

عجػهات تؤيػده وتػدؿ علػى  ببتػو إلػى يػـب مال ياميا وىاا ي لهػه أف يكػبف لػو  ػه كػه زمػاف 
ؤاؿ ب ازػمي الظ ػػرمم مػػع أف ا  مػػا ىػاه المعجػػهاتن ويظنػبف أ  ػػن أتػبا  ػػه ىػاا المػػال يامػي

اإلجابػػي يمػػنطيع أـ يجيب ػػا أصػػغر ممػػلن مػػع الممػػلميعا  ػػد يكػػبف رجػػ س أميػػاس ال يعلػػن إال 
 . در  ليه مع آيات كلاب رب العالميع 

إلى يـب ال ياميا و ػه كػه يػـب يظ ػر  ػه إعجػازه بػاب   ال رآف الكرين معجهة جالدة
مػػػا يُنمػػػب إؿ النبيػػػيع والمرزػػػليع مػػػع جديػػػدا و ػػػلح جديػػػد يػػػدؿ علػػػى أ ػػػو وحػػػده مػػػع بػػػيع 

 .الُكلب الله  هلن علي ن ىب الكلاب الال حعظو الحميد المجيد 
والعهػػه مػػا يشػػ د بػػو احعػػداءا عػػالن  ر مػػه كػػاف جرذاحػػاسا وعنػػدما بػػدأ اللةكػػه أو 
شػهء مػػع اللحلػه البمػػيث  ػػه ج ػي رممػػيه ال ػا ه المحنطػػي  ػػه الملحػف المصػػرلا أشػػار 

بهػرورة  –وىن الػال ي يمنػبف علػى ااعػار  ػه بلػد ا  ػه كػه رببع ػا  -الصبراء العر ميبف 
  ػػه ىػػاا الج مػػاف إلػػى بػػاريه لمعالجلػػوا وكػػاف كبيػػر الجػػراحيع العر مػػييع المشػػرؼ علػػى 
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يكػبف ىػب رممػيه  و رعػبف  ػد العندما  ظر إلػى ج ػي  رعػبفا ذل  إزمو مبريه ببكافا 
أف  رعػػبف مبزػػى ىػػب رممػػيه  إليػػو ال ػػا ها حف مػػا  ػػد كلبػػو المؤرجػػبف بحمػػب مػػا وصػػلبا

 .ا و د يكبف غيرها الم ن أ و  رعبف مبزىال ا ه
عنػػدما رآه وكشػػف عليػػو  ػػاؿ: إف ىػػاه الج ػػي غر ػػن  ػػه بحػػر مػػالحا  ػػالبا: ولِػػَنن 
 ػػاؿ: حف الملػػح يلصلػػه كػػه أجهاو ػػاا وملػػح بحػػرلا  بجػػاوه وحلذلػػبها  بجػػبده مػػع عينػػي 

عجػػػػب مػػػػع ذلػػػػ ا   ػػػػاؿ لػػػػو أحػػػػد المػػػػرا  يع احمػػػػ ح المبجػػػػبدة  ػػػػه البحػػػػر اححمػػػػرا  ل
المصرييع: إف ىاه الج ي حعظ ا اهللا و طق بال  كلاب اهللا  اؿ: ومػاذا  ػاؿن  ػاؿ:  ػاؿ 

    اهلل تعالى:                 ((ٜٕٜٕ)يب ه)ُدىش  يب ه 
 .ا وأك ر من االرجه و اؿ: أ رآ كن ب اه الد ين  اؿ:  عن

وبعد أف ا ل ى مع م ملوا ورجع  رعبف مبزى إلػى م ػره بػالملحف المصػرلا تعػرذغ 
ا مػع بػاب اايػات العلميػي ومػا يطاب  ػا مػع العلػـب العصػريي الرجه لدرازي الكلب المػماويي

براةا ودرس  ي ػػػا لػػػا وبعػػػد درازػػػي هبيلػػػي درس  ي ػػػا الوالممػػػلحدعات  ػػػه العلػػػـب العصػػػريي
اإل جيػػػه و  ي ػػػا ال ػػػرآف كلػػػب ج صػػػي بح ػػػو  ػػػه كلػػػاب زػػػمذاه: )اللػػػبراة  اإل جيػػػها ودرس

وال ػػرآف والعلػػن الحػػدي ( و ػػرر بعػػد أف ذكػػر اايػػات اللػػه ذكرت ػػا اللػػبراة وعػػدـ مطاب ل ػػا 
جػاء إلػى ال ػػرآف عػن علميػي اللػه ذكرىػا اإل جيػه ومصالعل ػا لنلػاو  العلػنا لللعلػنا واايػات ا

أو بعض آيي تصالف ما وصػه إليػو آيي الال ال تبجد  يو و اؿ: ال رآف ىب الكلاب البحيد 
 .ا و د أزلن ىاا الرجهالعلن الحدي   ه أف باب مع أبباب المعر ي

بِػػَن ُتمػػمبف ذلػػ ن إعجػػازا حجػػي مػػع اهلل أف ىػػاا الكلػػاب ُمنػػهؿ مػػع عنػػد اهللا وأ ػػو 
        وحػػده المصصػػبص ب ػػبؿ اهلل:           ((ٜٜ)الحجػػر)لػػب   الحجػػر 

كػػاف مػػا ذُكػػر  ػػه كلػػب احولػػيع ح ػػاس مػػع عنػػد اهلل لمػػا جػػالف  باعػػد العلػػنا لكػػع ىػػاا يػػدؿ 
على العػالميع  على أ  ن حرذ به وغيذروه وبدذلبه وكلببه مع عند أ عم نا لكع حجي اهلل 

الػػال ي بلػػبف ا ابحػػ   ػػه أف علػػن جػػدذ أو زيمػػلجد بػػالمن   ال رآ ػػه ىػػه كلػػاب اهلل 
عليػو علميػاس إ ػو المػن   العلمػها تجػد أف كػه آيػات ال ػرآف تطػابق كػه مػا أُل ػن بػو اإل مػاف 
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  ه أف شبف مع الش بف ليكبف بال  المعجهة الصالدة البا يي إلى يـب ال يامي.

  اإلعجاز العصرُ للمرآىاإلعجاز العصرُ للمرآى
لػاب مػع ك على إجبا نا المؤمنيعا أف ي يمبا الحج  على أىػه العصػر ولال  ينبغه

 ػػه اإلزػػ ـ  ػػه عصػػر ا و ػػه مػػا  بلػػو تجػػد رب العػػالميعا  لػػب راجعػػن  صػػص الػػداجليع 
معظم ن مع العلماءا وتجد أف معظم ن زبب دجبلو إعجاز بدا لو  ه آيػي مػع كلػاب اهللا 

 .  داه ذل  إلى ديع اهلل جه  ه ع ه
جلبا لماذا ال يلبحد المملمبف إلظ ار ىاا الجماؿ حىه الكعر والهػ ؿ حلػى يػد

أ باجػػػػاسنمم  شػػػػغه البػػػػاؿ بالص  ػػػػات المػػػػطحييا والمشػػػػاكه العرعيػػػػيا   ػػػػه ديػػػػع اهلل 
 والص  ات بيع العرؽ اإلز مييا وال يبجد العصبي الله ي بؿ  ي ا جير البريي:

ٍُ  الال  }} ٍَُتَظا ِٔ  ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  َتَظا َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ١َُٟ  ٝأ ١َُٟٜقا٥ٔ َِِض  ٜقا٥ٔ َِِضٔبٜأ ٘ٔ،  ٔبٜأ ٘ٔ،ايًَّ ِِ  الال  ايًَّ ُٖ َُِِٜضٗض ُٖ ِٔ  َُٜضٗض ََِٔ ََ  ِِ ُٗ َِِخَشٜي ُٗ ِٚ  َخَشٜي ِٜٚأ   ٜأ

َِِخاَخا ُٗ ِِٜيٜف ُٗ َٞ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜيٜف ََٜٞٞأٔت َُِض  َٜٞأٔت َُِضٜأ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔايًَّ ِِ  ايًَّ ُٖ َِِٚ ُٖ َٚ  َٕ ُٖٔضٚ َٕٜظا ُٖٔضٚ ٖٓاِؼ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜظا ٖٓاِؼ اي {{اي
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إذف ينبغػػه أف يكػػبف حػػدي نا أجمعػػيع  ػػه أف  ػػادلا  ػػه أف وادلا  ػػه أف منلػػدف 
.... إلى إبراز جماؿ اهلل  ػه كلػاب اهللا بحمػب مػا  لحػدث بػوا وىػب شػامه لكػه احمػبرا 

ع ن عػػ ع إعجػػاز ال ػػرآف  ػػه عػػالن الهراعػػيا أو  ػػه عػػالن  ػػنف تحػػدعن مػػع أىػػه ال ػػرف ُأحػػدِّ
 الطيرا أو  ه عالن الحيبا ات.

ع ن  وإف تحػػدعن مػػع مػػع يلعجبػػبف مػػع االتصػػاالت الحدي ػػيا و بت ػػا وعظمل ػػا ُأحػػدِّ
 زىا  ه اايات ال رآ ييا والله مع جملل ا:اعع االتصاالت الروحا يي وإعج

                     ((ٗٓٗٓ)النمه)النمه  
 وغيرىا مع اايات المب بعي  ه كلاب اهلل جه  ه ع ه.

                                                 
 صحيح مملن وزنع ابع ماجي عع معاويي بع أبه زعياف  ٕ
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وإذا تحدعن مع احهباءا وما أك ر إعجاز الطب  ه كلاب اهللا يكعػي ن اايػي اللػه 
 ػه ديػع اهللا وىػب  إزمو كني  مػبر أدجلن أكبر عالن  ه علن احجني  ه عصر ا الحاضر

ع  ػػػه علػػػن احجنػػػي يلكػػػبف مػػػع زػػػبعي مجلػػػداتا و ػػػه إحػػػدف أكبػػػر مرجػػػ مػػػع كنػػػداا ولػػػو
مػا ذكرتػو  ػه علػن احجنػي  ػه آيػات كه   المؤتمرات  اؿ لو عالن عربه: ل د لصذص اهلل 

            ن  ػػاؿ: اتكلػػاب اهللا  ػػاؿ: مػػا ىػػاه اايػػ  مػػع     
                            
                        
           )ؿ الرجػػػػػه مندىشػػػػػاس: ال تمػػػػػلطيع أف    ػػػػػا )المؤمنػػػػػبف()المؤمنػػػػػبف

كلمات أجرف  ه أف لغي مع اللغات أف ُتصبر د ي تصبير الجنيع  ه بطبف احم ػات كمػا 
 صبرتو ىاه الكلماتم.

م  س: كلمي )مهػغي( يكػبف الجنػيع  ػه بطػع احـ ك طعػي اللحػن اللػه تمهػغ ا و ي ػا 
ُكلػػب الػػايع ىػػداىن اهلل الرجػػه وأزػػلنا وا ػػرأوا إف شػػ لن   ع مػػات أزػػنا  ا   ػػدف اهلل 

 لإلز ـ  ه ىاا العصر أو ما  بلو.
نم ولِػَن تركنػاهنم شػغ س بالػد يا عػع كلػػاب أغل نػػاهىػاا بػاب معلػبح لِػَن أىملنػاهنم ولِػَن 

 اهللنم شغ س بما  طلبو مع احىباء الهاولي العا يي عع الم مي الله كلذعنا ب ا اهللنم

              ((ٔٔٓٔٔٓ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  
لن لفجػا بيػد النػاس إلػى ا الناس ُجِلُ ػبا ح عمػ ن وأ ػلن ُجل ػللناس وليه ح عمكن

 .ك ـ ك يرا وأكلعه ب اا النار اليمير ح ل ه إلى م اـ آجررب الناسا وىنا  

  تصريج النثٌجتصريج النثٌج
 ةأعطػػى ىػػاا النبػػه بصػػير  :  ػػنف اهلل احمػػر ااجػػر الػػال يلعلػػق بحهػػرة النبػػه 

           برا يي جصذو ب ا دوف اح بياء والمرزليع أجمعػيعا  ػاؿ  ي ػا: 
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                   ((ٔٓٛٔٓٛ)يبزػػػػػػػػف)كاشػػػػػػػػعو اهلل   يبزػػػػػػػػف رة ب ػػػػػػػػاه البصػػػػػػػػي
 إلى آجر الهماف.كه ما كافا وكه ما يكبف  ه زما وا وكه ما زيكبف النبرا يي اإلل يي ب

كاشػػعو اهلل بغيببػػوا والغيػػبب إذا  ػػاؿ بعػػض الملحجػػريع: ال ينبغػػه ححػػد أف يطلػػع 
                      على الغيببا  ن بؿ:  اؿ اهلل: 

     )إذا كاف اهلل  )الجع()الجع ذلػ نم حف اهلل  ىب الػال يكشػف غيبػوا  مػاذا  ػه 
 ال ُيمبؿ عما يععه وىن ُيمبلبف.

يكاشػػف أحبابػػو بمػػا ي لهػػيو أمػػره وشػػرعو وتكليعػػو  عػػ ـ الغيػػببا واهلل  اهلل 
ا  بيػػاس إلػػى آجػػر الهمػػاف ل ػػن مػػع الغيػػببا  ا لػػدف اللكليػػف اإلل ػػه أف يكػػبف ىػػاا النبػػه 

ر بمػػػا حػػػدث ل ػػػنا بغيػػػبب المػػػاب يع  لحػػػدث عػػػن ن لنػػػلعم ب ػػػنا ولنعلبػػػ   كاشػػػعو اهلل
 و دجه  ه  بؿ اهلل:

                     ((ٔٔٔٔٔٔ)يبزف)يبزف..  

  هصارع أىل تذرهصارع أىل تذر
 ... ه زما و بغيبب جليي  ه أىه زما و كاشعو اهلل و 

 على زبيه الم اؿ:
طػػاؼ بػػاحرض وىػػن ا  ومػػع معػػو مػػع علػػي المػػؤمنيع ال ليلػػيع  ػػه أرض بػػدر  ػػهؿ 

ا عن ينل ه إلى مبضع آجر وي ػبؿ: فىنا م له    :يعجببفا ويهع يده على مبضع وي بؿ
  ي بؿ: ا يرول ذل  زيد ا عمر بع الصطاب ىنا زُي له   ف

{{  ٖٕ ِٕٖإ ٍَ  ِإ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ َٕ    ايًَّ َٕٜنا َٓا  ٜنا َٓاُِٜضٜ ٌِ  َََصاِصَعَََصاِصَع  ُِٜضٜ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ٍُ  َِِػ،َِِػ،ٔباأٜلٔباأٜل  َبِزٍصَبِزٍص  ٜأ ٍَُٜٝكٛ   ََِصَضُعََِصَضُع  ََٖشاََٖشا: : َٜٝكٛ

ٍٕ ٍٕٝفًٜا ِٕ  ٜغّزاٜغّزا  ٝفًٜا ِِٕإ ُ٘،  َؽا٤ََؽا٤َ  ِإ ُ٘،ايًَّ ٍَ  ايًَّ ٍَٜقا ٍَ: : ٜقا ٍَٜفٜكا َُُض  ٜفٜكا َُُضُع َٛائَّشٟ: : ُع َٛائَّشٟٜف ُ٘  ٜف َُ٘بَعَج ٦ُٜٛٛا  ََاََا  ٔباٞيَشٚلٔباٞيَشٚل  َبَعَج ٦ُٜٛٛاٜأِخ   ٜأِخ
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ٍُ  َسٖزَسٖز  ائَّتٞائَّتٞ  اٞيُشُزَٚراٞيُشُزَٚر ٍَُصُعٛ ٘ٔ   َصُعٛ ٘ٔ ايًَّ {{  ايًَّ
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 ا َمع الال أعلمون اهلل الال  اؿ لو ولنا: له الكا ريع  به البا عي عحدذد أماك

                          ((ٖٖٔٔٔٔ)النماء)النماء..  
جب إذا ادذعى اإل ماف أ و يعلػن ذلػ  بغيػر العجب ممع علذمو مبالها لكع العليه 
ا لكع ما داـ  مب العلن إلى ربو و اؿ: علذمنه ربػها مػاذا  ػه ذلػ ن لػيه  ػه تعلين مباله

 ذل  حرجا ح و ال حرج  ه  هه اهلل جه  ه ع ه.
ت زػػبعيع رجػػ س مػػع الكعػػارا ومػػا أجطػػب واحػػد مػػن ن المبضػػع الػػال وبعػػد البا عػػي مػػا

 ا لماذا ذل ن تبييداس مع اهلل.حدذده لو الحبيب 
ي ػػبؿ: ىػػاا رزػػبله وعبػػدل  صػػدِّ به واتبعػػبها دليػػه  معجػػهات اح بيػػاء كػػبف اهلل 

و  على  ببتوا وإظ اراس لصدؽ رزاللوا حلى يلذبعو الحاضػريعا وجاصػي أف الحاضػريع  ػه زما ػ
ميع بالمػػحرة والُك ػػاف وغيػػرىن مػػع الػػايع يػػدذعبف معر ػػي الغيػػبا وإتيػػاف احجبػػار ر كػػا با مغػػ

مػػع المػػماءا لكػػن ن ال يمػػلطيعبف أف يلحػػدعبا عمػػا زػػيكبفا يلحػػدعبف عمػػا حػػدث أو كػػاف 
 حف الجع ترف ذلػ ا لكػن ن ال يمػلطيعبف أف يلحػدعبا عمػا زػيكبف ح ػو مػع علػن اهلل 

 .المهنبف

  مبا دار تْنو ًتني زًجومبا دار تْنو ًتني زًجو  هكاشفح العثاشهكاشفح العثاش
وكػػاف يُظ ػػر ذلػػ  أحيا ػػاس ح ػػراد علػػن أف  ػػه  لػػبب ن شػػدة و مػػبة لي لػػدوا إلػػى ديػػع 

 لعمو:  اؿ  اهللا وذل  ك يرا على زبيه الم اؿ: عندما ُأِزر عمو العباسا 

َٔ   َْٞفَغٜو،َْٞفَغٜو،  اٞفٔزاٞفٔز  َعٖباُؼ،َعٖباُؼ،  َٜاَٜا  }} َٔ َٚاِبن ٌَ   ٜأٔخٝنوٜ ٜأٔخٝنوٜ   َٚاِبن ٌَ َعٔكٝن َٔ   َعٔكٝن َٔ ِبن ٞ   ِبن ٞ ٜأٔبن ٍٕ،   ٜأٔبن ٍٕ، ٜطأين ٌَ   ٜطأين ِٜٛفن َْ َٚ ٌَ ِٜٛفن َْ   ََِٔٔبن ِبن   َٚ

َٔ  ُعِتَب١ُٜعِتَب١ٜ  ََٚسًٜٔٝفٜوََٚسًٜٔٝفٜو  اٞيَشاِصٔخ،اٞيَشاِصٔخ، َِٔب ُِِضٚ  ِب ُِِضَٚع ِٔ   َع ِٔ ِبن ٍّ   ِبن ٍّ َدِشنَز ٞ   ٜأَخنا ٜأَخنا   َدِشنَز ٓٔن ٞ َب ٓٔن ِٔ   اٞيَشناِصخٔ اٞيَشناِصخٔ   َب ِٔ ِبن ِٗنٍض،   ِبن ِٗنٍض، ٔف   ٔف
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  {{  0202  }}  ـــــــــدـــــــــدويــــــويــــــتنتنالال                                                                                                                                                                          ن املؤلفات املطبوعةن املؤلفات املطبوعة( م( م7878كتاب )كتاب )

ْٖننٜو ْٖننٜوٜفِإ ٍٍ،  ُسُٚسٚ  ٜفِإ ٍٍ،ََننا ٍَ  ََننا ٍَٜقننا ٍَ  َٜنناَٜننا: : ٜقننا ٍََصُعننٛ ٘ٔ،  َصُعننٛ ٘ٔ،ايَّنن ْٚننٞ  ايَّنن ْٚننِٞإ ِٓننُ   ِإ ِٓننُ ٝن ُّا  ٝن ًٔ ُّاَُِغنن ًٔ ٖٔ  َُِغنن َٖٜٔٚئهنن َّ  َٜٚئهنن ِٛ َّاٞيٜكنن ِٛ   اٞيٜكنن

،ُْٖٞٔٛ ُْٖٛٔٞ،اِعَتٞهَض ٍَ  اِعَتٞهَض ٍَٜقا ُ٘: : ٜقا ُ٘ايَّ ُِ  ايَّ ُِٜأِعًٜ َٜٔو،  ٜأِعًٜ َٜٔو،ٔبِإِعال ِٕ  ٔبِإِعال ِِٕإ   ُِٜذِظٜنوٜ ُِٜذِظٜنوٜ   ٜفايَّنُ٘ ٜفايَّنُ٘   َسكِّاَسكِّا  َتِشٝنُضَتِشٝنُض  ََاََا  َٜٝوَٜٝو  ِإ

،ٔ٘ ٘ٔ،ٔب َٖا  ٔب َٖاٜفٜأ ُٖٔض  ٜفٜأ ُٖٔضٜظا َِِضٜى  ٜظا َِِضٜىٜأ َٕ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ٜأ َٕٜنا َٓا،  ٜنا ِٝ َٓا،َعًٜ ِٝ َٕ  َْٞفَغٜو،َْٞفَغٜو،  ٜفاٞفٔزٜفاٞفٔز  َعًٜ ََٕٜٚنا ٍُ  َٜٚنا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايَّ   ٜقنزِ ٜقنزِ     ايَّ

ُ٘  ٜأَخَشٜأَخَش ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  َٔ َٔٔعِؾِضٜ ١ٟٖٝ  ٔعِؾِضٜ ١ٟٖٝٝأٚٔق ِٔ  ٝأٚٔق َِٔٔ َٔ  ،ٍٕ َٖ ٍٕ،َس َٖ ٍَ  َس ٍَٜفٜكا ٍَ  َٜاَٜا: : اٞيَعٖباُؼاٞيَعٖباُؼ  ٜفٜكا ٍََصُعٛ ٘ٔ،   َصُعٛ ٘ٔ، ايَّن َٗا   ايَّن َٗا اِسٔغنِب   اِسٔغنِب

ِٔ  ٔيٞٔيٞ َِٔٔ َٔ  ،َٟ َٟ،ٔفَزا ٍَ  ٔفَزا ٍَٜقا ٤ِْٞ  َساٝىَساٝى  ال،ال،: : ٜقا ٤َِْٞؽ ُٙ  َؽ َْا ٜٛا ُٜٙأِع َْا ٜٛا ُ٘  ٜأِع ُ٘ايَّ ِٜٓو،  ايَّ ِٜٓو،َٔ َٔ   ٍَ ٍَ ٜقنا ْٖنُ٘ : : ٜقنا ْٖنُ٘ ٜفِإ ِٝػَ   ٜفِإ ِٝػَ ٜين ٞ   ٜين ٞ ٔين   ٔين

،ٍْ ٍْ،ََا ٍَ  ََا ٍَٜقا َٔ: : ٜقا ِٜ َٜٔفٜأ ِٜ ٍُ  ٜفٜأ َُا ٍُاٞي َُا َُه١َّٜ  ََٚضِعَ ََٚضِعَ   ائَّشٟائَّشٟ  اٞي َُه١َّٜٔب َِٓز  َخَضِدَ َخَضِدَ   ٔسنَئسنَي  ٔب َِٓزٔع ّٚ  ٔع ّٚٝأ ٌِ  ٝأ ٌِاٞيٜفِض ِٓٔ   اٞيٜفِض ِٓٔ ٔب   ٔب

َِٝػ  اٞيَشاِصٔخاٞيَشاِصٔخ َِٝػٜي َُا  ٜي َُاَََعٝه ِٖ  ٜأَسْز،ٜأَسْز،  َََعٝه ُِٖث ًَٞ   ُث ًَٞ ٝق َٗا  ٝق َٗاٜي ِٕ: : ٜي ِِٕإ ٌِ  ََٖشاََٖشا  َعٜفِضَٟعٜفِضٟ  ٔفٞٔفٞ  ٝأٔصِبُ ٝأٔصِبُ   ِإ ًٜٞفِض ًٔ ٌِٜف ًٜٞفِض ًٔ   ٜف

٘ٔ  َٚٔيَعِبٔزَٚٔيَعِبٔز  َٜٚنَشا،َٜٚنَشا،  ٜنَشاٜنَشا ٘ٔايًَّ ٍَ  َٜٚنَشا،َٜٚنَشا،  ٜنَشاٜنَشا  ايًَّ ٍَٜقا َِ  ََاََا  ٔباٞيَشٚلٔباٞيَشٚل  َبَعَجٜوَبَعَجٜو  َٚائَّشَٟٚائَّشٟ: : ٜقا ََِعًٔ ََٗشا  َعًٔ ََٗشأب   ٜأَسْزٜأَسْز  ٔب

ِِٝضٟ ِِٝضٟٜغ َٖا،  ٜغ ُِٝض َٖا،َٜٚغ ُِٝض ْٚٞ  َٜٚغ َِْٚٞٚإ ُِ  َِٚإ ُِأٜلِعًٜ ْٖٜو  أٜلِعًٜ ْٖٜوٜأ ٍُ  ٜأ ٍَُصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايَّ ُ٘،   اٞيَعٖبناؼُ اٞيَعٖبناؼُ   ٜفٜفنَز٣ ٜفٜفنَز٣   ايَّ ُ٘، َْٞفَغن َٔ   َْٞفَغن َٔ َٚاِبن   َٚاِبن

٘ٔ،أٜٜأ ٘ٔ،ٔخٝ ُ٘   ٔخٝ ُ٘ ََٚسًٜٔٝف {{ََٚسًٜٔٝف
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  إظياره دلكاًح احلطي تي علِإظياره دلكاًح احلطي تي علِ
ا  عػػه أشػػياء لمػػع بعػػد زما ػػوا وصػػدذ ل ا احجبػػارا ورآىػػا النػػاس رأف العػػيع وذكػػر 

ي ػػبؿ حهػػرتو عنػػدما كػػاف علػػى منبػػره  –علػػى زػػبيه الم ػػاؿ  -الػػهمع ال ريػػب بعػػد حهػػرتو 
ؿ عػػع رزػػبؿ الشػػريفا وجػػاء الحمػػع بػػع علػػه وىػػب هعػػه صػػغير يجػػرل  ػػه الممػػجد وي ػػب 

مػػػع علػػػى منبػػػره الشػػػريف واحلهػػػنوا وصػػػعد بػػػو المنبػػػر  اهلل: أبػػػه أبػػػها  نػػػهؿ رزػػػبؿ اهلل 
 كاف مما  الو:و وأكمه جطابوا 

{{  ٖٕ ِٕٖإ ٓٔٞ  ِإ ٓٔٞاِب ْٝٚز  ََٖشاََٖشا  اِب ْٝٚزَع ُ٘  ُِٜصًُٔحُِٜصًُٔح  َع ُ٘ايًَّ ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايًَّ ِٜ ََٜ٘ٔز ِٜ ِٔ  ََٜز ِٝ ِٔٔف٦ََت ِٝ ِٔ   ٔف٦ََت ِٝ ََُت ِٔ َعٔعٝ ِٝ ََُت {{َعٔعٝ
55

  

اويػي تطبي ػاس لػدعبة النبػه   د أصلح اهلل بو بػيع شػيعي اإلمػاـ علػه وبػيع مع او د كاف
 ا و اؿ: 

                                                 
 ماـ أحمد والطب ات الكبرف البع زعد عع عبد اهلل بع العباس ممند اإل ٗ
 صحيح البصارل وزنع اللرمال وأبه داود ٘
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  {{  0303  }}  ـــــــــدـــــــــدويــــــويــــــتنتنالال                                                                                                                                                                          ن املؤلفات املطبوعةن املؤلفات املطبوعة( م( م7878كتاب )كتاب )

َٕ  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  اٞئدالٜف١ٝاٞئدالٜف١ٝ  }} ََٕثالُثٛ ١َٟٓ،  َثالُثٛ ١َٟٓ،َع ِٖ  َع ُِٖث ُٕ  ُث َُٕتٝهٛ ًٟٞها   َتٝهٛ ًٟٞها َُ َُ}}
66

  

و صػػف  اس عنػػا عشػػر لع مػػافا وجممػػاس للعػػاروؽا إوإذا حمػػبنا زػػنليع للِصػػدِّيقا وعشػػر 
ف كمػا أ بػب زػيد احولػيع وااجػريع ب لإلماـ الحمعا  كملن ال  عػ لإلماـ علها وزلي أش ر

.ا عن ا ل لن وصارت ملكاس عهبداس 

  ًصاّا النيب لعلًِصاّا النيب لعلِ
ذلػػ ا وصػػاروا علػػى ذلػػ ا وكػػا با يمشػػبف علػػى ىػػْدف أحادي ػػو  حعػػم أصػػحابو 

 ػػه حروبػػو يمشػػه  بمػػداد  درتػػو  ػػه صػػدورىنا  كػػاف اإلمػػاـ علػػه  اللػػه كلب ػػا اهلل 
اتا أف معاويػي  ػد مػ –وىب  ه وزث جيشو  –ا صارت شاوعي ذات يـب على ىاا المنباؿ

 اؿ: واهلل ما  د ماتا ولػع يمػن حلػى يبلػض مبضػع  ػدمى ىػاتيعا بػال  أ بػب ه رزػبؿ اهلل 
.وعنػػدما جػػرج عليػػو الصػػبارج و ػػاتلبه  ػػاؿ حصػػحابو: زػػل اتلب  نا وال ينجػػبا مػػن ن إال ا

تمعيا وال ي ل  منكن إال رجه واحدا وبػدأ ال لػاؿا وكػا با أربعػي آالؼا وا ل ػن المعركػيا 
الصػػبارج إال تمػػعيا ولػػن يُ لػػه مػػع ُجنػػد اإلمػػاـ علػػه إال واحػػدا   ػػاؿ اإلمػػاـ ولػػن ينجػػبا مػػع 

عله لمع معو: ابح با عػع ذو ال ػدييعا  ػالبا: ومػا ذو ال ػدييعن  ػاؿ: أ بػب ه رزػبؿ اهلل أ ػه 
 ػػه  لػػاؿ الصػػبارج يُ لػػه بيػػن ن رجػػه لػػو عػػدييع ك ػػديى المػػرأةا  بح ػػبا  ػػه ال للػػى  بجػػدوه 

 .ماـ عله بال ن النبه صريعاسا َمع الال أعلن اإل

  أحادّث العصر احلذّثأحادّث العصر احلذّث
والػػال أريػػد أف أ بلػػو: كمػػا أعلػػن النبػػه أصػػحابوا تػػرؾ لنػػا علػػن مػػا زػػيكبف  ػػه كػػه 

أ ػػو بعػػد عصػػبر اإلزدىػػار اإلزػػ ميي ا شػػغه  عصػػر بعػػده إلػػى يػػـب ال يامػػيا كػػه مػػا  ػػه احمػػر
ع يػػالميػػراث والبالممػػلمبف ببحاديػػ  العبػػاداتا وأحاديػػ  اللشػػريعاتا كػػالهواج والطلػػق و 

مػع إعػهاز  والشراء وغيرىاا وتركبا اححادي  المصصبصي بالهمعا  نف زيد ا رزبؿ اهلل 
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  {{  0404  }}  ـــــــــدـــــــــدويــــــويــــــتنتنالال                                                                                                                                                                          ن املؤلفات املطبوعةن املؤلفات املطبوعة( م( م7878كتاب )كتاب )

اهلل لػو تكلذػن عػع احزمػػاف اللػه زػلليو إلػػى يػـب ال يامػيا وحػدذد لكػػه زمػع أحداعػوا وأمراضػػوا 
اه وما ينبغه على أىه ىاا الػهمع أف يراعب ػو حلػى ينجػبا مػع ىػاه العػلعا  لػاىب عػن ن ىػ

مػػع  ػػلع الػػد يا و ػػلع أىبال ػػا وأىباو ػػا  المحػػع  يكب ػػبف مػػع الرجػػاؿ الػػايع  جػػاىن اهلل 
 وأحداع ا.

ولػػػال  مطلػػػبب أف يراجػػػع المحػػػدعبف وغيػػػرىن ىػػػاه اححاديػػػ  مػػػرة أجػػػرف ب ػػػاا 
 :ا على زبيه الم اؿ: عندما ي بؿ اللرتيب الهمنه الال وضعو حهرة النبه 

{{  ِٕ ِٜٓفا ِٕٔص ِٜٓفا ِٔ  ٔص َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ِٔ  ٝأ َِٔٔ َٔ  ٌِ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ٖٓاِص  ٜأ ٖٓاِصاي ِِ  اي ِِٜي ِِ  ٜي ُٖ ِِٜأَص ُٖ َٝاْت  َْٔغا٤َْْٔغا٤ْ: : َبِعُزَبِعُز  ٜأَص َٝاْتٜنأع َٜاْت  ٜنأع َٜاْتَعاِص   َعاِص

ُٔٝال  تْْتََا٥ٔالََا٥ٔال ُٔٝالَُ ٖٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  تْْتَُ ِٗ ُٖٔص٤ُٚٔع ِٗ ٍُ  ُص٤ُٚٔع ََِجا ٍُٜأ ََِجا ١َُٔ  ٜأ ٔٓ ١َُٜٔأِع ٔٓ ٌِاإِلاإِل  ٜأِع ٌِٔب َٔ  ٜياٜيا  ٔب ًٞ ََِٜٔزُخ ًٞ ١ٜٖٓ  َِٜزُخ ١ٜٖٓاٞيَذ   َٚالَٚال  اٞيَذ

َٕ ََٕٜٔذِز َٗا،  َٜٔذِز َٗا،ِصحٜي ٍْ  ِصحٜي ٍَِْٚصَدا ِِ  َِٚصَدا ُٗ َََِِع ُٗ َٝاط٠  َََع َٝاط٠ٜأِع َْأب  ٜأِع َْأبٜنٜأِس َٕ  اٞيَبٜكِضاٞيَبٜكِض  ٜنٜأِس ََِٕٜضِضُبٛ َٗا  َِٜضِضُبٛ َٗأب ٖٓاَؼ   ٔب ٖٓاَؼ اي {{اي
77

  

 :عندما ي بؿ و ملى ظ ر ذل ن ظ ر ذل    ايي ال رف ال ال  عشر ال جرلا 

{{  ٖٔ َٝ َٝٞأٔت ٖٜٔي َٝ َٝٞأٔت ٖٓاِؼ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜي ٖٓاِؼاي ْٕ  اي ََا َْٕط ََا ِِ  َِٜبٜك٢َِٜبٜك٢  الال  َط ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ ٌُ  ِإالِإال  ٜأَسْزٜأَسْز  َٔ ٌُآٔن ِٔ  ايٚضَباايٚضَبا  آٔن َُ ِٜٔف َُ ِِ  ٜف ِِٜي ٌِ  ٜي ٌَِٜٞأٝن   َٜٞأٝن

ُ٘ ُٜ٘أَصاَب ِٔ  ٜأَصاَب َِٔٔ َٔ   ٔٙ ٙٔ ٝغَباِص {{ٝغَباِص
88

  

ع  يػو اافا كيػف النجػاة مػع ن عع العصر الال  حػعع أف عصر يلحدث النبه 
 :الرباا و حع كلنا  لعامه مع البنبؾنم و صرؼ مع البنبؾنم وعندما ي بؿ 

ِِ  ِإَساِإَسا  }} َِٜعُت َِِتَبا َِٜعُت ١َٔٓ،  َتَبا ١َٔٓ،ٔباٞئعٝ ِِ  ٔباٞئعٝ َِِٜٚأَخِشُت َْاَب  َٜٚأَخِشُت َْاَبٜأِس ِِ  اٞيَبٜكِض،اٞيَبٜكِض،  ٜأِس ََِِٚصٔضُٝت ُِ  ٔبايٖظِصِع،ٔبايٖظِصِع،  ََٚصٔضُٝت ََُِٚتَضٞنُت   ََٚتَضٞنُت

َٗاَر، َٗاَر،اٞئذ ُ٘  َعًَّٜطَعًَّٜط  اٞئذ ُ٘ايًَّ ِِ  ايًَّ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ِِٓظ  الال  ُسالُسال  َعًٜ ِِٓظَٜ َُٜ٘ ُُ٘ع ِِ   ِإٜي٢ِإٜي٢  َتِضٔدُعٛاَتِضٔدُعٛا  َسٖت٢َسٖت٢  ُع ٓٔٝه ِِ ٔرٜ ٓٔٝه {{ٔرٜ
99

  

الِعينَػػي احلػػار العلمػػاء ال ػػدماء  ػػه تعمػػيرىاا ولكػػع تعمػػيرىا ال ينطبػػق إال  ػػه أيامنػػا 
عهيػػػبف أو ع جػػػي أو غيػػػر ذلػػػ ا ف يشػػػلرل الرجػػػه شػػػي اس بال مػػػثا كلليىػػػاها والِعينَػػػي ىػػػه أ

عػػي آالؼ جنيػػو بال مػػثا  يكػػبف عمنػػو علػػى زػػبيه الم ػػاؿ ألعػػيع جنيػػو بالػػد ع العػػبرلا وأرب
                                                 

 صحيح مملن وايع حباف وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٚ
 زنع أبه داود والنماوه وابع ماجي عع أبه ىريرة  ٛ
 زنع أبه داود والبي  ه وممند اإلماـ أحمد عع عبد اهلل بع عمر  ٜ
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  {{  0505  }}  ـــــــــدـــــــــدويــــــويــــــتنتنالال                                                                                                                                                                          ن املؤلفات املطبوعةن املؤلفات املطبوعة( م( م7878كتاب )كتاب )

اعطنػه احلعػه  : يُػَب ِّع على الهما اتا وبعد أف يُػَب ِّع على الهػما ات ي ػبؿ لػنعه اللػاجر
 .الِعينين ىاه احياـملى ظ رت ىاه  موىكاا احمر االملعيبجنيو وال حاجي له 

ولك رة اححداث  ه عصر ا  ملجد جماس ك يراس مع أحادي   بينا  ه ىاه احبػبابا 
وصػعاس د ي ػاس تعصػيلياس لكػه مػا  ومػا ورد عػع حهػرتو ل  تجػد  ػه حػدي  المصػطعى ولػا

 يحدث  ه عصر ا.
ما الباجب علينا وعلى علماء الهمػافن تبضػيح مػا  الػو النبػه العػد اف حىػه الهمػافا 
حلػػى يعلمػػبا داو ػػنا ويحصػػلبا علػػى شػػعاو نا ويمشػػبا علػػى المػػن   ال ػػبين الػػال رتذبػػو لنػػا 

 ػػاكر كػػه شػػهءا حلػػى أحػػداث ال يامػػيا حلػػى أشػػراط المػػاعي الصػػغرف  االنبػػه الكػػرين 
والكبرفا حلى ال يامي وكيعيي  يام اا لن يلرؾ صغيرة وال كبيػرةا شػاردة وال واردة إال وبيذن ػا 

 .ببجلى بياف
الباجػػب علػػى علمػػاء العصػػر أف يبينػػبا لحهػػرة النبػػه ىػػاا اإلعجػػاز النبػػبلا كيػػف 

 وِلَن  اؿ ذل ن اللحرين(اللحرين(ٖٖ))         عرؼ ذل ن 
ا  جػػاء لنػػا باللعمػػير مػػع  حف اهلل جعلػػو  بيػػاس لنػػا كمػػا ىػػب  بػػه لمػػع  بلنػػا ولمػػع بعػػد ا

 كلاب اهلل لفحداث الله زلصحبنا وتدور بينناا حلى ال  شلث وال  هه المبيه.
النػػاس  ػػه حلػػى ُممػػببات كػػه مػػا  ػػراه حبلنػػا مػػع جػػباوح وأحػػداث يحلػػار  وبػػيذع 

 تعميرىاا ي بؿ الناس م  س:
 ِلَن ظ ر  ه ىاا الهماف احمراض واحوجاع الله لن تكع  ه مع  بلنان

  اؿ لنا ذل : النبه 

َٔ،  ََِعَؾَضََِعَؾَض  َٜاَٜا  }} َٗأدِضٜ ُُ َٔ،اٞي َٗأدِضٜ ُُ ُِْػ  اٞي ُِْػَخ ِِ  ِإَساِإَسا  َخ ِِاِبُتًُٔٝت ٖٔ،  اِبُتًُٔٝت ِٗ ٖٔ،ٔب ِٗ ٘ٔ  َٜٚأُعُٛسَٜٚأُعُٛس  ٔب ٘ٔٔبايًَّ ِٕ  ٔبايًَّ ِٕٜأ   ٜأ

 ٖٔ ُٖ ٖٔ ُتِزِصٝنٛ ُٖ ِِ  --ٚسنض َٓٗا ٚسنض َٓٗا   ––ُتِزِصٝنٛ ِِٜي َِٗض  ٜي َِٗضَتٞع ٍّ  ٔفٞٔفٞ  اٞيٜفأسَؾ١ٝاٞيٜفأسَؾ١ٝ  َتٞع ِٛ ٍّٜق ِٛ ُٓٛا  َسٖت٢َسٖت٢  ٜقطُّٜقطُّ  ٜق ُٓٛاُِٜعًٔ َٗا  ُِٜعًٔ َٗأب   ٔب

ُِ  ٜفَؾاٜفَؾا  ِإالِإال ِٗ ُِٔفٝ ِٗ ُٕ  ٔفٝ َّٛاُعٛ ُٕاي َّٛاُعٛ ِِ  ائَّتٞائَّتٞ  َِٚداُعَِٚداُعَٚاأٜلَٚاأٜل  اي ِِٜي ِٔ  ٜي َِٔتٝه ُِٜأِعالٜأِعال  ٔفٞٔفٞ  َََضِ َََضِ   َتٝه ِٗ ُِٔف ِٗ َٔ  ٔف َٔائَّشٜ   ائَّشٜ
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ِٛا  ِٛا َََض {{َََض
ٔٓٔٓ

  

 . عنم.ىه صد نا النصحنم ىه أدذف احما ينم ىه بلذض الرزالينم
اف  ػػه الػػب د اللػػه  ػػه مػػؤجرة الع ػػر المػػاوه  ػػه الػػدوؿ العربيػػي اإلزػػ ميي تبضػػع ا
ذكر لنا ذل ا وبيذع لنا المبب  ه ذلػ ا  ا النبه الكرة احرضييا وكل ا معرضي للجعاؼ

 :  اؿ 

{{  ِِ ِِٜي َِٓع  ٜي ُِ َِٓعَٜ ُِ َٜ  ّْ ِٛ ّْٜق ِٛ ِِ  َطٜنا٠َٜطٜنا٠ٜ  ٜق ِٗ َٛأي َِ ِِٜأ ِٗ َٛأي َِ ُٓٔعٛا  ِإالِإال  ٜأ ُٓٔعٛاَُ َٛٞض  َُ َٛٞضاٞيٜك َٔ  اٞيٜك ََٔٔ َُا٤ٔ،  َٔ َُا٤ٔ،ايٖغ ِٛال  ايٖغ ِٛالَٜٚي ُِ  َٜٚي َٗا٥ٔ ُِاٞيَب َٗا٥ٔ   اٞيَب

ِِ ِِٜي ُٜٛضٚا  ٜي ُِ ُٜٛضٚاُٜ ُِ ُٜ  }}
ٔٔٔٔ

  

 : حع ااف مبشكبف على  حثا ما المبب  ه ذل ن  اؿ 

ََٚتٜأيُٜٓبٛا   }}  ،ِِ ِٗ َٛأق َُاَص٠ٜ ٜأِع َُٗضٚا ٔع َٜٚأٞظ  ِِ ُٖ َُا٤َ َٕ ُعًٜ ُُٛ ُُِغًٔ ََٚتٜأيُٜٓبٛا ِإَسا ٜأِبَػَض اٞي  ،ِِ ِٗ َٛأق َُاَص٠ٜ ٜأِع َُٗضٚا ٔع َٜٚأٞظ  ِِ ُٖ َُا٤َ َٕ ُعًٜ ُُٛ ُُِغًٔ ِإَسا ٜأِبَػَض اٞي

ِِٛص  ٰ  ٰ  َع٢ًَٜع٢ًٜ َٚاٞيَذ  ،ِٕ ََا َٔ ايظَٓ َٔ ٍٍ: ٔباٞيٜكِشٔط  ُ٘ ٔبٜأِصَبِع ٔخَصا ُِ ايًٜٓ ُٖ ََا ِِ، َص ٖٔ ُِِع ايزََٓصا ِِٛصَد َٚاٞيَذ  ،ِٕ ََا َٔ ايظَٓ َٔ ٍٍ: ٔباٞيٜكِشٔط  ُ٘ ٔبٜأِصَبِع ٔخَصا ُِ ايًٜٓ ُٖ ََا ِِ، َص ٖٔ ُِِع ايزََٓصا   َد

َٔ اٞيَعُزٚ َٔ ِٜٛي١ٔ  َٚايصَٓ  ،ِّ ُٚاٜل٠ٔ اٞيُشهٜٓا  ِٔ َٔ  ١َْٔ َٝا َٚاٞئد  ،ِٕ ٜٛا ًٞ َٔ ايغُٓ َٔ اٞيَعُزَٚٔ َٔ ِٜٛي١ٔ  َٚايصَٓ  ،ِّ ُٚاٜل٠ٔ اٞيُشهٜٓا  ِٔ َٔ  ١َْٔ َٝا َٚاٞئد  ،ِٕ ٜٛا ًٞ َٔ ايغُٓ َٔ##  }}
ٕٔ

  

 كما ورد باحعر:

  {{إال ْظٍ عًٝهِ ايكشط إال ْظٍ عًٝهِ ايكشط   َا تضى سهاَهِ ايعٌُ بؾضع اهلل َا تضى سهاَهِ ايعٌُ بؾضع اهلل   }}

 :وال حث أف المجاعات  ه كه زماف ومكافا وما ع ج ان  اؿ 

{{  ١ََٝ ١ََِٝإٜقا ِٔ  َسزٍَّسزٍّ  ِإٜقا َِٔٔ ِْٝض  ٘ٔ٘ٔايَّايَّ  ُسُزٚٔرُسُزٚٔر  َٔ ِْٝضَخ ِٔ  َخ َِٔٔ ِٜٛض  َٔ ِٜٛضََ ١ًٟٜ  ٜأِصَبٔعنَيٜأِصَبٔعنَي  ََ ِٝ ١ًٟٜٜي ِٝ ٘ٔ  رٔٔرٔبالٔبال  ٔفٞٔفٞ  ٜي ٘ٔايًَّ {{  ايًَّ
ٖٖٔٔ

  

ا ولػال   ػاؿ شهء زيحدث  ه زما نا إال ووضحو وبيذنو ببجلى وضػبح  ما ترؾ 
: 

                                                 
 زنع ابع ماجي والطبرا ه والحاكن  ه المملدرؾ عع عبد اهلل بع عمر  ٓٔ
 الطبرا ه عع عبد اهلل بع عمر  ٔٔ
 جامع المما يد والمرازيه  ا عع َعِلهٍّ رضَه اللذُو عنوُ العلح الكبير  ٕٔ
 بع عمر  زنع ابع ماجي عع عبد اهلل ٖٔ
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ِِ  ٜقِزٜقِز  }} َِِتَضٞنُتٝه َِٝضا٤ٔ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتَضٞنُتٝه َِٝضا٤ٔ،اٞيَب َٗا  اٞيَب ًٝ ِٝ َٗاٜي ًٝ ِٝ َٖا،  ٜي َٗاِص َٓ َٖا،ٜن َٗاِص َٓ َٗا  َِٜظُٜؼَِٜظُٜؼ  الال  ٜن ِٓ َٗاَع ِٓ {{َٖأيو٠ َٖأيو٠   ِإالِإال  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  َع
ٔٗٔٗ

  

ب ا لش رة يلحدعبف عع الغيبب الممل بلييا وُيصمنبا لحل اا ما لكن وشػب  انم ُه ذ
أ بػػػب أ نػػػا زػػػن اته الي ػػػبدا  لجػػػد مػػع ي ػػػـب بعمػػػه حمػػػاب معػػػيع وي ػػػبؿ: زػػػن اته  النبػػه 

ي بؿ: أف ىاه الحرب زػلكبف ىي ل ػا  و بحماب آجر  وتجد مع ي ـبا مالي بد  ه عاـ كاا
 مػػلبق اححػػداثنم  ريػػد أوالس أف  حػػه المشػػاكه مػػا لنػػا ومػػاؿ ىػػاه احمػػبرنم لمػػاذا  ماكػػاا

 .الله  حع  ي ا ااف

  الغٌْب ادللكٌتْحالغٌْب ادللكٌتْح
ك يػػر مػػع إجبا نػػا المنمػػببيع للصػػب يي يشػػغلبف أ عمػػ ن بػػالغيبب الملكبتيػػيا وىػػاه 

ا إف كاف غيب الااتا أو غيب احزػماءا أو غيػب غيبب ذاتيي جاصي بالحهرة المحمديي
ه ىػػػاه الغيػػػبب الحػػػدي   ي ػػػا وعن ػػػا مػػػاذا يعيػػػد لملكػػػبت .... وكػػػاالصػػػعاتا أو غيػػػب 

إال أف الملحػػدث يريػػد أف يُظ ػػر براعلػػوا ويريػػد أف يُظ ػػر  ػػبة حجلػػوا ويريػػد أف المػػامعنم 
كعبػػو وأ ػػو مػػع ُكمذػػه الصػػالحيعا وأ ػػو مػػع أىػػه اللنػػهالت الغيبيػػيا لكػػع الرجػػاؿ   بيُظ ػػر علػػ

 الع  اء الحكماء الايع  اؿ ل ن اهلل  ه ال رآف:

                   ((ٖٖٙٙ)النماء)النماء. 
 .... ا إف  ظػػػر العػػػالن إلػػػى مػػػا ينعػػػع النػػػاس..... العػػػالن كالحػػػاكن  ػػػه ىػػػاا احمػػػر

ػػر صػػعبىن   مػػع كلػػاب اهلل ومػػع ...  وأتػػى ل ػػن بػػدواو ن  مممم ويُلعػػب حيػػات ن...   ومػػا يُعكِّ
 .ن   النببة ادىنا وىاا مأُزنذي رزبؿ اهلل   د 

اسا لكػع ال ترغػب  يػو رعيلػوا وكال  الحاكن إذا أراد أف يُطبق  ظاماسا وإف كػاف م اليػ
الػػال ينظػػر إلػػى حاجػػي  بينػػو وبيػػن نا لكػػع الحػػاكن الحكػػين  ن ػػو يهيػػد بػػال  حػػدة الصػػ ؼ
 رعيلوا ويحاوؿ أف ي هي ا ل ن.

                                                 
 زنع ابع ماجي والحاكن  ه المملدرؾ عع العرياض بع زاريي  ٗٔ
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  {{  0808  }}  ـــــــــدـــــــــدويــــــويــــــتنتنالال                                                                                                                                                                          ن املؤلفات املطبوعةن املؤلفات املطبوعة( م( م7878كتاب )كتاب )

ؤالء  العػػػػالن الػػػػال يصػػػػعد المنبػػػػر  ػػػػه م ػػػػاـ حهػػػػرة النبػػػػه ينظػػػػر إلػػػػى مشػػػػكلي ىػػػػ
الحاضػػريع حبلػػو  ػػه ممػػجدها ويلحمػػه أحػػبال نا ويُبػػيع ل ػػن مػػا يجمػػع شػػمل نا ومػػا بػػو 
تنل ػػه  ػػر ل نا ومػػا بػػو ُيح  ػػبف آمػػال نا ومػػا بػػو يػػلن اللباصػػه واللػػراحن واللعػػاهف بيػػن نا 

ا لكػػػع أصػػػعد علػػػى المنبػػػر وأتحػػػدث عػػػع  ي ػػػـب بػػػال  بالبراعػػػي الكاملػػػي عػػػع الحبيػػػب 
يحدث  ي ا كااا و ػ ف يلنبػب  ي ػا بكػاا وكػاامم مػا شػبف النػاس الحرب العالميي ال ال يا وز

 وشبف الحرب العالميي ال ال ينمم.
مػػر يصػػلح  ػػه الصطبػػي أأو أتحػػدث عػػع أزمػػي إجبا نػػا  ػػه زػػبريا ومػػا يريػػدوفا ىػػاا 

ال ا يػػػيا  بوصػػػي ن بالعمػػػه الػػػال ينبغػػػه علػػػي ن  حػػػب إجػػػبا  ن الم ػػػاجريع ل ػػػنا وإجػػػبا  ن 
الصطبي ال بد أف يكبف صلب ا  ه حاؿ مع حبلوا مػاذا يحلػاجبفن الايع  ه ب دىنا لكع 

وما المشاكه اللػه بيػن نن ومػا احمػبر اللػه تُػؤرؽ بػال نن ومػا احوجػاع اللػه تنلػاب شػباب نن  
 :كه ذل  ىب م مي الرجه الحكين الال ي بؿ  يو النبه الكرين 

{{  ُٔ َُِْٔش َٝا٤،  َََعأؽُضَََعأؽُض  َِْش َٝا٤،األَْٔب َٛصُِٓخ  الال  األَْٔب َٛصُِٓخُْ َُٟا  ُْ َٖ َُٟأرِص َٖ َٓاصٟا  ََٚٚ  ٔرِص َٓاصٟاالٔرٜ َٛصُِٓخ  ٚإمٜناٚإمٜنا  ،،  الٔرٜ َٛصُِٓخُْ ُْ  

َُٟا ًٞ َُٟأع ًٞ َٛصا   ََٚٚ  ٔع َٛصا ُْ ُْ}}
ٔ٘ٔ٘

  

ا  ػػ  تػػبتينه بعلػػن أبػػه أو إبنػػها ولكػػع أحلػػاج علػػن يصصػػنهمنػػ  أف تػػبتينه بأ ػا أريػػد 
ا وىػػاا مبجػػبد ولكػػع يحلػػاج إلػػى البحػػ ا والبحػػ  إلػػى علمػػه  ػػه حػػدي  رزػػبؿ اهلل 

دي  المنيػرة لمػيد ا رزػبؿ ليه  ه جبجها وإ ما بنبر المريرةا وبصعاء البصيرة  ه اححا
 :يبزف(.يبزف(.ٛٓٔٛٓٔ))المنظبمي  ه  بؿ اهلل ا ليدجه  ه ىاه الآللهءاهلل 

                              

  ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

                                                 
 .الدرداء  أبه عع داود أبه زنع ٘ٔ
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  {{  0909  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  ىىالخطبة األولالخطبة األول
  1616ألهل هذا الزمانألهل هذا الزمانبشريات النبوة  بشريات النبوة  

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

الحمػػػد هلل رب العػػػالميعا الحمػػػد لػػػو الػػػال تبال ػػػا بعنايلػػػوا و ظػػػر لنػػػا أمػػػي الحبيػػػب 
برعايلوا وجعلنا  ه الػد يا مبضػع  ربػو ومبدتػوا وجعلنػا  ػه ااجػرة كمػا وعػد ا أزػبق النػاس 

بيرا ويُ ػػػدر إلػػػى جنلػػػوا وأشػػػ د أف ال إلػػػو إال اهلل وحػػػده ال شػػػري  لػػػوا يُػػػدبر  ػػػُيحكن اللػػػد
 ُيحكن الل ديرا وال يُطلع على تدبيره وال ت ديره أحداسا لكنو أعلمنا ببف تدبيره وت ػديره لنػا 
لطف وجير داونا   ب بالمؤمنيع لطيف وجبيرا وأش د أف زيد ا محمػداس عبػد اهلل ورزػبلوا 

وأ عمػناا وأشػعق النبه الصعه الل ه الن ها الال أجبر ا اهلل أ و أولى بنا مػع آباونػا وأم اتنػا 
  علينا وأحنى علينا وأرحن بنا مع كه شهء  ه ىػاه الحيػاة الػد ياا ح ػو كمػا  ػاؿ  يػو ربػو: 

       ((ٕٕٔٛٔٛ)اللببي)اللببي. 
الل ن صهِّ وزلن وبػارؾ علػى زػيد ا محمػد واعبلنػا جميعػاس  ػه أىػه شػعاعلوا وُضػمنا 

 ا واجعلنػػا أجمعػػيع مػػع المشػػمبليع بدعبتػػو جميعػػاس  ػػه كشػػبؼ المصػػاحبيع لػػو  ػػه جنلػػ
حملػو  ػه آجػر الهمػافا حلػى  عػيش أيامنػا  ػه الػد يا  ػه جيػر واهم نػافا و صػرج إليػ   ػه 
أب ى الشبؽ يا رحمعا صهِّ اهلل وزلن وبارؾ علػى ىػاا النبػه زػيد ا محمػدا وآلػو وصػحبوا 

 .عيعوكه مع اللف حبلو ومشى على ىديو إلى يـب الديعا وعلينا مع ن أجم
 إجبا ه جماعي المؤمنيع:العالميع .... آميع آميع يارب 

والصػحف بمصللػف أ باع ػا والمجػ تا وبعهػنا  كلنا يلابع العهاويات واإلذاعات
يلابع الننا ومع شدة شغعو بمعر ي احجبػار يشػلرؾ يلليعب ػو المحمػبؿ للصػه إليػو الرزػاوه 

ي أصػػاب ا اإلحبػػاطا والػػبعض أصػػابو ليػػه   ػػارا حلػػى صػػر ا جميعػػا  ػػه حيػػرةا وك يػػر مػػع احُمػػ
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٖ/ٔىػ ٖٗٗٔمع ربيع ااجرٜٔالمعادل  –جطبي الجمعي  ٙٔ



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  2121  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

االكل ػػابا والكػػه ي ػػبؿ: بعػػد أيػػاـ لػػع  جػػد رغيػػف عػػيش  بكلػػوا وبعػػد حػػيع مػػع الػػدىر لػػع 
  بيل ا مع أجبار.ما تحملو لنا احجبار بلع يدىا وتلِ م  جد  ه احزباؽ شي اس  شلريو

 وأ ػػػا ألػػػـب إجػػػبا ه جميعػػػاسا ىػػػ  هػػػالعلن أجبػػػار ىػػػاا الهمػػػاف  ػػػه أحاديػػػ  زػػػيد ولػػػد
عػػد افا ل ػػد جػػرف   ػػ  الممػػلميع  ػػه كػػه زمػػاف ومكػػافا إذا حيػػرت ن أ كػػار الملحػػدعيع 
والكػػػاتبيع والمشػػػنعيع والم ػػػبليع أف يرجعػػػبا إلػػػى أحاديػػػ  زػػػيد احولػػػيع وااجػػػريع اللػػػه 
تلحدث عع ىاه العلرة مع الهمافا ليعلمبا  در ىاه احمي عند حهرة الػرحمعا وعنايػي اهلل 

 ل ا  ه كه و ن وآف.
كػػاف   –صػػلبا عليػػو وزػػلمبا تمػػليما  –وا أمػػي الحبيػػبا  ػػنف اهلل جعػػه لنػػا  بػػه أبشػػر 

حريص على احمي حرص بالض  ػه د ياىػا إلػى يػـب الػديعا و ػه أجراىػا  ػه المب ػف العظػين 
 والحماب حلى يطم ع علي ن  ه جني النعين.

 بمػػا ااجػػرة  كػػاف ال يكػػف عػػع الػػدعاءا ويطيػػه  ػػه الصػػ ة وي ػػبؿ: يػػارب أملػػه 
عػػػػع  بػػػػه اهلل إبػػػػراىين حملػػػػوا واح بيػػػػاء جميعػػػػا حريصػػػػبف علػػػػى  ا و ػػػػرأ  ػػػػبؿ اهلل أملػػػػه

  أممم ػػػػػػػػػػػن:                                  
     ((ٖٖٙٙ)إبراىين)هلل  ػه شػبف عيمػى بػع مػرين يطلب مع اهلل أف يغعر ل ػنا و ػبؿ ا إبراىين

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:                         
 :يََدْيوِ َو َاؿَ  رََ عَ  بجا يهرع إلى اهلل و  الماودة(الماودة(ٛٔٔٛٔٔ))

{{  ،ِٖ ُٗ ِٖ،ايًَّ ُٗ َٖٔتٞ،  ايًَّ َٖٔتٞ،ٝأ َٖٔتٞ،  ٝأ َٖٔتٞ،ٝأ ٍَ  ََٚبٜه٢،ََٚبٜه٢،  ٝأ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘ايًَّ ٌُ،  َٜاَٜا: :   ايًَّ ٌُ،ٔدِبِضٜ ٍِ  ٔدِبِضٜ َٖ ٍِاِس َٖ ُٖٕز  ِإٜي٢ِإٜي٢  اِس ُٖٕزََُش   ََُش

ُِ،  ََٚصٗبٜوََٚصٗبٜو ُِ،ٜأِعًٜ ُ٘  ٜأِعًٜ ًٞ ُٜ٘فَغ ًٞ ُٙ  ُِٜبٔهٜٝو؟ُِٜبٔهٜٝو؟  ََاََا  ٜفَغ ُٜٙفٜأَتا ٌُ  ٜفٜأَتا ٌُٔدِبِضٜ ٘ٔ  ٔدِبِضٜ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ُّ،  َعًٜ ُّ،ايٖغًٜا ُ٘،  ايٖغًٜا ُ٘،ٜفَغٜأٜي ُٙ  ٜفَغٜأٜي ُٜٙفٜأِخَبَض   ٜفٜأِخَبَض

ٍُ ٍَُصُعٛ ٘ٔ   َصُعٛ ٘ٔ ايًَّ َُا  ايًَّ َُأب ٍَ،  ٔب ٍَ،ٜقا َٛ  ٜقا ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ،ُِ ُِ،ٜأِعًٜ ٍَ  ٜأِعًٜ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘ايًَّ ٌُ،  َٜاَٜا: : ايًَّ ٌُ،ٔدِبِضٜ ٍِ  ٔدِبِضٜ َٖ ٍِاِس َٖ   ِإٜي٢ِإٜي٢  اِس

ُٖٕز، ُٖٕز،ََُش ٌِ  ََُش ٌِٜفٝك ْٖا: : ٜفٝك ْٖاِإ َٖٔتٜو  ٔفٞٔفٞ  َعُِٓضٔضٜٝوَعُِٓضٔضٜٝو  ِإ َٖٔتٜوٝأ {{َُْغُٛؤٜى َُْغُٛؤٜى   َٚالَٚال  ٝأ
ٔٚٔٚ

  

ولكنو لن ينلو عع ضراعلوا ولػن يكػف عػع دعػاءه لمػبالها حلػى أراحػو الػو  ػب هؿ لػو 
                                                 

 صحيحه مملن وابع حباف عع عبد اهلل بع عمرو  ٚٔ
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  {{  2020  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وبعػػػد  ػػػهوؿ ىػػػاه  الهػػػحى(الهػػػحى(٘٘))            ػػػه شػػػب نا  ػػػه كلػػػاب اهلل: 
جده المبػارؾا وعملػبا حعػ س  ػاجراس  رحػاس بعهػه اايي اجلمع أصحاب حهرة النبػه  ػه ممػ

اهلل وبمنػػي اهلل اللػػه أ هل ػػا ل ػػن علػػى حبيبػػو ومصػػطعاها مػػن ن مػػع جطػػب مبضػػحاس  ػػدر ىػػاه 
مػػع عبذػػر عػػع رأيػػو  ػػه ىػػاه المنػػي بكػػ ـ حكػػين مػػع  االمنػػيا ومػػن ن وىػػب حمػػاف بػػع عابػػن 

 الشعر   اؿ:
  سمعنا في الضحى )ولسوف يعطي(سمعنا في الضحى )ولسوف يعطي(

  
  اءاءــــــــك العطك العطا ذاا ذاــــز قلوبنز قلوبنــــفسفس

  ىىــــول هللا تزضول هللا تزضــــــوكيف يا رسوكيف يا رس  

  
  اءاءــــــــــذب أو يسذب أو يســــوفينا من يُعوفينا من يُع

لػػع يرضػػى وواحػػد مػػع أملػػو  ػػه النػػارا حلػػى يشػػعع لػػو إلػػى اهللا ويمػػلن اه بععػػب مػػع   
 اهللا وُيصرجو ويُدجلو الجنيا ويطم ع على أملو أجمعيع.

ا وتارة  ه الهحىا وتػارة ُيصله تارة بالليها وتارة بالن ار أما  ه الد يا   د كاف 
 ػػه الممػػاءا وتػػارة  ػػه جػػبؼ الليػػها ويطيػػه الصػػ ةا ويػػدعب اهلل جػػه  ػػه عػػ ها  يمػػبلو 

 َصحبو: ما ىاا يا رزبؿ اهللن وما ىاه الص ةن  ي بؿ:

{{  ْٞٚ ِْٚٞإ ُِٝ   ِإ ُِٝ َصًَّ َِٖب١ٕ   َصٞغَب١َٕصٞغَب١ٕ  ٠ٜٜ٠َصالَصال  َصًَّ َِٖب١ٕ ََٚص {{ََٚص
ٔٛٔٛ

  

 :ويدعب حىه ىاه احمي  ه الص ةا بماذا دعان  اؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َ٘  ِإ َ٘ايًَّ ٣َٚ  ايًَّ ٣ََٚط ُِٜ   ِصَ،،ِصَ،،اأٜلاأٜل  ٔيٞٔيٞ  َط ُِٜ ٜفَضٜأ َٗا  ٜفَضٜأ َٗاَََؾاِصٜق َٗا،  َََؾاِصٜق َََػاِصَب َٗا،َٚ َََػاِصَب َٚ  ٖٕ َِٕٖٚإ َٖٔتٞ  َِٚإ َٖٔتٞٝأ   ٝأ

َِٝبًُٝؼ َِٝبًُٝؼَع َٗا  َع ًٞٝه َٗاَُ ًٞٝه َٟ  ََاََا  َُ ِٚ َُٟط ِٚ َٗا،  ٔيٞٔيٞ  ُط ِٓ َٗا،َٔ ِٓ َٔ   ُٝٔٛ ُٛٔٝ َٚٝأِع ِٔ  َٚٝأِع ِٜ َِٓظ ِٔاٞيٜه ِٜ َِٓظ ََُضاأٜلاأٜل  اٞيٜه ََُضِس ََٝض َٚاأٜلَٚاأٜل  ِس ََٝض ِب أ٣ أ٣   --ِب

ْٚٞ  --ايشٍٖ ٚايفض١ ايشٍٖ ٚايفض١  َِْٚٞٚإ ِٕ  َٖٔتَٖٞٔتٞألأٝٝل  َصٚبَٞصٚبٞ  َعٜأٞيُ َعٜأٞيُ   َِٚإ ِٕٜأ َٗا  الال  ٜأ ًٜٔه ِٗ َٗاُٜ ًٜٔه ِٗ ُٜ  ١َٕٓ ١َٕٓٔبَغ ١َٕٖ،  ٔبَغ ١َٕٖ،َعا ِٕ  َعا َِٕٜٚأ   الال  َٜٚأ

ِِ  َُٜغِّٜطَُٜغِّٜط ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ٚ٘ا  َعًٜ ٚ٘اَعُز ِٔ  َعُز َِٔٔ َٔ  ٣َٛ ٣َٛٔع ِِ  ٔع ِٗ ِْٝفٔغ ِِٜأ ِٗ ِْٝفٔغ َِٝغَتٔبَٝح  ٜأ َِٝغَتٔبَٝحٜف ِِ، أ٣   ٜف ُٗ َِٝضَت ِِ، أ٣ َب ُٗ َِٝضَت َب

ٕٖ  مجاعتِٗ،مجاعتِٗ، َِٕٖٚإ ٍَ  َصٚبَٞصٚبٞ  َِٚإ ٍَٜقا ُُٖز  َٜاَٜا  ٜقا ُُٖزََُش ْٚٞ: : ََُش ِْٚٞإ ُِٝ   ِإَساِإَسا  ِإ ُِٝ ٜقَض ُ٘  ٜقَضا٤ّٜقَضا٤ّ  ٜقَض ْٖ ُٜ٘فِإ ْٖ ْٚٞ  َُٜضٗر،َُٜضٗر،  الال  ٜفِإ َِْٚٞٚإ   َِٚإ

ُِٝتٜو ٜٛ ُِٝتٜوٜأِع ٜٛ ِٕ  َٖٔتٜؤَٖتٜوألأٝٝل  ٜأِع ِٕٜأ ِٖ  الال  ٜأ ِٖٝأ ِِٝأ ُٗ ًِِٜٔه ُٗ ١َٕٓ  ًٜٔه ١َٕٓٔبَغ ١َٕٖ،  ٔبَغ ١َٕٖ،َعا ِٕ  َعا َِٕٜٚأ ِِ  ٝأَعِّٜطٝأَعِّٜط  الال  َٜٚأ ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ٚ٘ا  َعًٜ ٚ٘اَعُز ِٔ  َعُز َِٔٔ َٔ  

                                                 
 صحيح مملن وممند اإلماـ أحمد عع زعد بع أبه و اص  ٛٔ
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  {{  2222  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

٣َٛ ٣َٛٔع ِِ  ٔع ِٗ ِْٝفٔغ ِِٜأ ِٗ ِْٝفٔغ ِِ،  َِٜغَتٔبُٝحَِٜغَتٔبُٝح  ٜأ ُٗ َِٝضَت ِِ،َب ُٗ َِٝضَت ِٛ  َب َِٜٛٚي ََُع  َٜٚي ََُعاِدَت ِِ  اِدَت ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ِٔ  َعًٜ ََِٔ َٖا،  ََ ٜٛاِص َٖا،ٔبٜأٞق ٜٛاِص َٚ  ٔبٜأٞق َٜٚأ   ٜأ

ٍَ ٍَٜقا ِٔ: : ٜقا ََِٔ ََ  َٔ ِٝ ََٔب ِٝ َٖا  َب ٜٛاِص َٖاٜأٞق ٜٛاِص َٕ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأٞق ََٕٜٝهٛ ِِ  َٜٝهٛ ُٗ َِِبِعُض ُٗ ًٔٝو  َبِعُض ِٗ ًٔٝوُٜ ِٗ َِٜغٔبٞ  َبِعّضاَبِعّضا  ُٜ َِٜغٔبَٞٚ َٚ  ِِ ُٗ َِِبِعُض ُٗ   َبِعُض

{{َبِعّضا َبِعّضا 
ٜٜٔٔ

  

أبشػروا  لػيه ىنػػاؾ مجاعػي وال  حػث م مػػا اشػلد الغػ ءا وم مػػا زاد الببػاء ببشػػرف 
ا ولع يمػلث اهلل علينػا عػدواس مػع زػبف أ عمػناا م مػا ك ػر المماء لميد الرزه واح بياء 

 أعداوناا ولكنو منع عنو واحدة وىه أف يكبف ببزنا بيننا شديد.
 : ا ي بؿ وتعددت الدعبات بعد ذل

َ٘  َعٜأٞيُ َعٜأٞيُ   }} َ٘ايًَّ ْٔٞ  َثالّثا،َثالّثا،  ايًَّ ٜٛا ْٜٔٞفٜأِع ٜٛا ِٔ،  ٜفٜأِع ِٝ ََٓت ِٔ،اِث ِٝ ََٓت ٣َٚ  اِث ٣َََٚٚط ُ٘  َٚأسَز٠ٟ،َٚأسَز٠ٟ،  َعَٓٚٞعٓٚٞ  ََٚط َُ٘عٜأٞيُت ِٕ  َعٜأٞيُت ِٕٜأ   الال  ٜأ

َٖٔتٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜبَعَحَِٜبَعَح َٖٔتٞٝأ ٚ٘ا  ٝأ ٚ٘اَعُز ِٔ  َعُز َِٔٔ َٔ  ِِ ٖٔ ِِٝض ِِٜغ ٖٔ ِِٝض ِِ،  ٜغ ُٗ َِٝذَتاَس ِِ،ٜف ُٗ َِٝذَتاَس ٘ٔ،  ٜف ْٝٔ ٜٛا ٘ٔ،ٜفٜأِع ْٝٔ ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ   الال  ٜأ

ِِ  َِٜبَعَحَِٜبَعَح ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ١َٟٓ  َعًٜ ١ََٟٓع ِِ  َع ُٗ َِِتٞكُتًٝ ُٗ ٘ٔ،  ّعا،ّعا،ُدُٛدٛ  َتٞكُتًٝ ْٝٔ ٜٛا ٘ٔ،ٜفٜأِع ْٝٔ ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ ٌَ  الال  ٜأ ٌََِٜذَع ِِ  َِٜذَع ُٗ َِِبٞأَع ُٗ   َبٞأَع

،ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ،َب ُٗ َٓ ِٝ َٖا  َب َٖاٜفَضٖر ٖٞ   ٜفَضٖر ٖٞ َعًٜ {{َعًٜ
ٕٕٓٓ

  

ا  يمػػلجيب اس ا  يمػػلجيب اهلل اعنلػػيع ويب ػػى واحػػدةا يمػػبؿ اهلل أربعػػاس يمػػبؿ اهلل ع عػػ
وتب ػػى واحػػدةا والباحػػدة  ػػه كػػه اححاديػػ  ىػػه الباحػػدة: أال يجعػػه اهلل ببزػػ ن  اس اهلل ع عػػ

كػه ىػن  حملػو  ػه ىػاا الهمػافا وكػه معهػلي  شػ   ػه حصػبل ا   ن نا   د كعا ا اهلل بي
أو  لب ع و بع ػا  ػه ىػاا الب ػن واافا  لػع يمػلطيع أىػه الكعػر وإف اجلمعػبا أف يلغلبػبا 

ا ولػػع يمػػلطيع أىػػه الشػػرؾ م مػػا حاصػػرو ا أف ي هػػبا علينػػا علينػػاا حف ىػػاا وعػػد اهلل 
وب الماويػي أف يمنعػبا عنػا  طػر المػماءا بػه كػه ممػلن معػو بالجبعا وم ما حاصرو ا بالحر 

يُغي ػو بالمػاء  ػػه أف  معلػاح يػبته بالمػاءا إذا صػلى ركعلػيع هلل ُزػنذي االزلمػ اءا  ػنف اهلل 
 الله ال تلصلف. مبضع مع أرض اهللا وتل  ُزنذي اهلل 

ف ببزػػنا لكػع المشػػكلي اللػه حػػددىا لنػا النبػػه  ػه ىػػاا الهمػاف ىػػه العر ػيا وأف يكػػب 
                                                 

 يح مملن وزنع أبه داود واللرمال عع عبباف بع يجدد صح ٜٔ
 ممند اإلماـ أحمد وصحيحه ابع جهيمي عع معاذ بن جبه  ٕٓ
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  {{  2323  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

شػػػديدا الص  ػػػات بػػػيع اإلجػػػبة المػػػؤمنيعا واللنػػػا ه  ػػػه الحطػػػاـ الػػػدا ها واللنػػػا ه  ػػػه 
الروازاتا واللنا ه  ه اال لصاباتا واللنا ه  ه اإلممػاؾ بػرؤس احمػباؿ للمػيطرة علػى 
الحياة اال لصػادييا والرغبػي  ػه اإلحلكػارا واالحلكػار من ػه عنػو  ػه شػرع النبػه المصلػارا 

 :و اؿ  يو 

{{  ِٔ ََِٔ َٛ  اِسَتٜهَض،اِسَتٜهَض،  ََ ُٗ َٜٛف ُٗ {{َخأط٧ْ َخأط٧ْ   ٜف
ٕٕٔٔ

  

 ممأف أ و أجطب هريق الجني
 مع مع ن مػاؿ ويشػلروف الػدوالرات مػع المػبؽ ليحلكروىػا ويُغلػبف علػى جلػق اهلل 
  ػػد أجطػػبوا هريػػق جنػػي اهللا ومػػع يصب ػػبف اح ػػبات ليعلػػبا زػػعرىاا وليمػػيطروا علػػى زػػب  ا 

ق الجنػػيا ومػػع يريػػدوا أف ينعػػردوا ويكمػػببف أضػػعا اس مهػػاععي مػػع عمن ػػا   ػػد أجطػػبوا هريػػ
باالزليراد حلى يلحكمبا  ه المبؽ ويُغلبا احزعار كما يريػدوف   ػد أجطػبوا هريػق الجنػيا 
وىاا ليه     المؤمنيعا وال زبيه المملميعا به ىب بػاب حرذمػو اهللا و ػبذه عنػو ببحادي ػو 

 .الصريحي زيد احوليع وااجريع 
لػػال حػػار ا منػػو  ػػه ىػػاا الهمػػافا ولػػاا ينبغػػه علػػى كػػه  الُعر ػػي ىػػه الػػداء البحيػػد ا

ممػػػلن حػػػريص علػػػى دينػػػوا حػػػريص علػػػى وهنػػػوا حػػػريص علػػػى بلػػػدها حػػػريص علػػػى إجبا ػػػو 
المػػؤمنيعا أف يمػػد يػػده إلجبا ػػو المػػؤمنيع لنجلمػػع جميعػػاس علػػى كلمػػي زػػباءا و جلمػػع علػػى 

ى ُيصػلح اهلل شػب ناا احصبؿ الله أ هل ا لنا اهللا عن بعد ذل   لرؾ الص  ات إلى حيعا حل
ويُػاىب اهلل المشػػك ت مػع مجلمعنػػاا عػػن بعػد ذلػػ   جلػه زػػبياس لنصػػه إلػى كلمػػي زػػباءا 
تبحػػد صػػعب نا  ػػه احراء اللػػه  علػػرؽ  ي ػػاا و ػػه الص  ػػات اللػػه يشػػلد الػػرأف  ي ػػاا ح  ػػا  
كل ػا ج  ػات علػى أشػػصاصا وليمػن ج  ػات علػى كلػػاب اهللا وال علػى ُزػنذي رزػػبؿ اهلل 

ؿ ا  ا: 

َٜٞأٔتٞ  }} َٜٞأٔتَٞ َ  ِِ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ْٕ  َعًٜ ََا َْٕط ََا ُٕ  الال  َط َُٕٜٝهٛ ٘ٔ  َٜٝهٛ ٘ٔٔفٝ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞؽ ِٔ  ٜأَعٗظٜأَعٗظ  َؽ َِٔٔ ِْ: : َثالٕخَثالٕخ  َٔ َٖ ِْٔرِص َٖ ٍْ،  ٔرِص ٍْ،َسال ِٚ  َسال ِٜٚأ   ٜأْذٜأْذ  ٜأ

                                                 
 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع معمر بع أبه معمر  ٕٔ
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  {{  2424  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

َُْػ َُْػُِٜغَتٞأ ٘ٔ،  ُِٜغَتٞأ ٘ٔ،ٔب ِٚ  ٔب ِٜٚأ ٌُ  َع٠١ََٓع٠١َٓ  ٜأ َُ ٌُُِٜع َُ َٗا   ُِٜع َٗا ٔب {{ٔب
ٕٕٕٕ

  

 أو كما  اؿ: }ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي {

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:
عهػػلوا وأكرمنػػا ببزػػعي دينػػوا وجعلنػػا جميعػػاس الحمػػد هلل رب العػػالميعا الػػال واال ػػا ب

مػػع أىػػه شػػرعو ودينػػوا وأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػوا عليػػو وحػػده صػػ ح 
اححػػباؿا وجمػػع ال لػػببا وتعريػػق المنػػا  يع والمشػػلليع والمعػػر يعا ح ػػو وحػػده علػػى كػػه 

وجليلػػوا إمػػاـ شػػهء  ػػديرا وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلوا وصػػعيو مػػع جل ػػو 
ال دفا وكاشف الَرَدفا وشمه الُدجى الله تمطع  ه ال لببا  لر ع عن ػا كػه غػن وكػه 
ريع وكه أذفا الل ن صػهِّ وزػلن وبػارؾ علػى ىػاا النبػها واعطنػا الصيػرا واد ػع عنػا الشػرا 

 و جنا واشعنا وا صر ا على أ عمنا وعلى أعداونا يارب العالميع.
 ػػه  رآ ػػو الكػػرين  اعػػدة  رآ يػػي حمػػي  وضػػع اهلل ....  إجػػبا ه جماعػػي المػػؤمنيع

النبػػػه إذا مشػػػبا علي ػػػا لػػػع يعػػػاب ن اهلل  ػػػه الػػػد يا بػػػهالزؿا وال بصمػػػفا وال بممػػػ ا وال 
ب ػاؼا وال بجػبعا وال ب حػثا وال بعػدو مػع زػبف أ عمػ ن إذا زػاروا علػى ىػاه ال اعػدةا 

 ما ىاه ال اعدةن

                          
     ((ٖٖٖٖ)اح عاؿ)اح عاؿ  

علينا  ه ىاه اا ات أمريع اعنػيعا دروع وا يػي أ هل ػا لنػا اهلل ُتحصػننا مػع  ػلع ىػاا  
 الهمافا وتجعلنا وإجبا نا وأىه بلد ا جميعاس  ه أماف.

بشػػريعل  وزػػنل           أف  عمػػه بشػػريعي النبػػه العػػد اف: ايننزصع األٍٚ:ايننزصع األٍٚ:
وزيرت  وأوصا   الكريميا  نذا عملنا بشرع اهلل وحكذمنػاه  ه ػا جميعػاس بلب يػق اهلل ورعايػي 

 .اهلل 
                                                 

 زنع الطبرا ه عع حايعي بع اليماف  ٕٕ
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  {{  2525  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ا واالزػلغعار ي ػبؿ  لػهـو االزػلغعارا أف  ػداـو علػى االزػلغعار هلل ايزصع ايجاْٞ:ايزصع ايجاْٞ:
              :اهلل  ه روشللو  ه كلاب اهلل مبيناس  باوده لعباد اهلل

يهمع النجاة  ه ااجرة ح و يغعر للمملغعريعا و ه الػد يا حاجػات اإل مػافا إمػا   بح( بح(ٓٔٓٔ))
بؽ إلي ػا  عبزػنا جميعػاس  كػبف طر مع المماءا وإما لعيشي هيبػي تلػلماؿا وإما لبلدا وإما لم

        االزػػلغعار:  ي ػا  ػػه جيػر حػػاؿا وذلػ  كلػػو بابػو وكنػػهه        
                     )ومػػاذا وراء ذلػػ   ) ػػبح() ػػبح

 مع الد يانم.
إذا جػػػاء             إذا  ظػػػرت إلػػػى  ػػػبؿ اهلل: أ ػػػو باإلضػػػا ي إلػػػى

المدد مع الماؿ كاف  يو البركػيا  ال ليػه يُغنػه عػع الك يػرا وإذا جػاء المػدد مػع البلػد كػاف 
بػػاراس بببيػػوا مطيعػػاس لػػو  ػػه كػػه اححػػباؿا ال يغيظػػوا وال يشػػق عصػػا الطاعػػي عليػػوا وال ي جػػرها 

 ولػاا أوصػا ا النبػه  ل اا العبد المػؤمعا وال يلركوا وال يجعبه ح و جاء مدداس مع اهلل 
 و اؿ:

{{  ِٔ ََِٔ ََ  َّ َّٜيِظ ٌَ  ِعٔتِػٜفاَص،ِعٔتِػٜفاَص،االاال  ٜيِظ ٌََدَع ُ٘  َدَع ُ٘ايًَّ ُ٘  ايًَّ ُٜ٘ي ِٔ  ٜي َِٔٔ َٔ  ٌٚ ٌٚٝن ِٔ  ََِدَضّدا،ََِدَضّدا،  ٔضٍٝلٔضٍٝل  ٝن َٔ َِٚٔ َٔ َٚ  ٌٚ ٌٚٝن ٍّ  ٝن ٍَّٖ َٖ  

ُ٘  ٜفَضّدا،ٜفَضّدا، ََُ٘ٚصَطٜق ِٔ  ََٚصَطٜق َِٔٔ ُِٝح  َٔ ُِٝحَس ٍُ   الال  َس ٍُ َِٜشَتٔغ {{َِٜشَتٔغ
ٕٖٕٖ

  

ولػـه أف داـو علػى االزػلغعارا ألمػنا جميعػاس  ػػه ىػنأ اافنم ألمػنا جميعػاس  ػه ضػػيقأ 
 ي بؿ:مجاب الدعاء ِلَن ال  لجب إلى اهلل و ملغعر اهللنم و د كاف الحبيب الاافنم 

َٗا  َٜاَٜا  }} ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُؼ  ٜأ ٖٓاُؼاي ٘ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ُتُٛبٛاُتُٛبٛا  اي ٘ٔايًَّ ْٚٞ  َٚاِعَتِػٔفُضُٚٙ،َٚاِعَتِػٔفُضُٚٙ،  ايًَّ ْٜٚٞفِإ ٘ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜأُتُٛبٜأُتُٛب  ٜفِإ ٘ٔايًَّ ُٙ  ايًَّ َُٜٙٚأِعَتِػٔفُض   َٜٚأِعَتِػٔفُض

ٌٚ  ٔفٞٔفٞ ٌٚٝن ٍّ  ٝن ِٛ ٍَّٜ ِٛ {{ََٖض٠ ََٖض٠   َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َٜ
ٕٕٗٗ

  

رةا و حػػع ال ُ حػػرؾ اللمػػاف باالزػػلغعار ولػػب النبػػه يمػػلغعر إلػػى اهلل  ػػه اليػػـب ماوػػي مػػ
مػػرةمم واالزػػػلغعار ال يحلػػػاج ضػػػرورة إلػػػى وضػػبءا وال إلػػػى اللباجػػػد  ػػػه الممػػػجدا وال إلػػػى 

                                                 
 اس زنع أبه داود وابع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع عبد اهلل بع عب ٖٕ
 صحيح مملن وزنع أبه داود وممند اإلماـ أحمد عع احغر المه ه  ٕٗ
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  {{  2626  }}  شمانشمانالالل هذا ل هذا ههبوة ألبوة ألالنالنيات يات شزشزبب  ::وى وى اخلطبة األاخلطبة األ                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

اإلتجػاه لل بلػيا  يجػبز أف أزػلغعر وأ ػا أزػػير  ػه الطريػقا أو وأ ػا  ػه المباصػ تا أو وأ ػػا 
ا به إف النبه  : اؿ  يمع يملغعر عند الن مهطجع أزلعد للنـب  ـب

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا ِٟٚ  ٔسنَئسنَي  ٜقا َِٟٜٚٞأ ٘ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  َٜٞأ ٘ٔٔفَضأؽ َ٘  ٜأِعَتِػٔفُضٜأِعَتِػٔفُض: : ٔفَضأؽ َ٘ايًَّ َِ  ايًَّ َِاٞيَعٔعٝ َ٘  الال  ائَّشٟائَّشٟ  اٞيَعٔعٝ َِ٘إٜي َٛ  ِإالِإال  ِإٜي َُٖٛ ُٖ  

ٖٞ ٖٞاٞيَش َّ  اٞيَش ٛٗٝ َّاٞيٜك ٛٗٝ ٘ٔ  َٜٚأُتُٛبَٜٚأُتُٛب  اٞيٜك ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ ُ٘  ٜغٜفَضٜغٜفَض  ََٖضإتََٖضإت  خََخَثالَثال  ِإٜي ُ٘ايًَّ ُ٘  ايًَّ ُٜ٘ي ُ٘،  ٜي َُْٛب ُ٘،ُس َُْٛب ِٕ  ُس َِِٕٚإ َِْ   َِٚإ َِْ ٜنا ٌَ  ٜنا ٌََِٔج   َطَبٔزَطَبٔز  َِٔج

ِٕ  اٞيَبِشِض،اٞيَبِشِض، َِِٕٚإ َِْ   َِٚإ َِْ ٜنا ِٕ  ايٖؾَذِض،ايٖؾَذِض،  ََٚصِمََٚصِم  َعَزَرَعَزَر  ٜنا َِِٕٚإ َِْ   َِٚإ َِْ ٜنا ٌِ  َعَزَرَعَزَر  ٜنا َِ ٌَِص َِ ِٕ  َعأيٍرَعأيٍر  َص َِِٕٚإ َِْ   َِٚإ َِْ ٜنا   ٜنا

ِّ  َعَزَرَعَزَر ٜٖا ِّٜأ ٜٖا َٝا   ٜأ ِْ َٝا ايٗز ِْ {{ايٗز
ٕٕ٘٘

  

نم  حػػع يػا أمػي الحبيػػب لمػاذا ال تصػلن صػحيعي يبمػػ  باالزػلغعار للعهيػه الغعػار 
  حلاج  ه ىا الب ن العصيب إلى االزلغعار.

أف الػػهرع والهػػرع أوشػػ  علػػى  إذا شػػحن المػػماء بالمػػاءا وأجبػػروه وكػػاف النبػػه 
ال ػػػ ؾ والجعػػػاؼا وجػػػرج ب ػػػن لصػػػ ة االزلمػػػ اءا كػػػاف يبػػػدأ مع ػػػن أوالس باللببػػػي إلػػػى اهلل 

عػع عمػر بػع كمػا روف   واالزلغعارا عن بعػد ذلػ  ُيصػله ب ػن صػ ة االزلمػ اءا وي ػبؿ 
 :االعهيه 

{{  َا ْظٍ بال٤ إال بشٍْ، ٚال صفع إال بتٛب١َا ْظٍ بال٤ إال بشٍْ، ٚال صفع إال بتٛب١  }}
26

  

 ..... ديمبا االزلغعار هللأو ...   لبببا إلى اهلل
وبعػػد ذلػػ  تصيػػروا احو ػػات اللػػه يمػػلجيب اهلل  ي ػػا الػػدعاءا وادعػػبا اهلل بصػػ ح 
الحاؿ لبلد اا وبص ح الحاؿ لرجالناا وبص ح الحػاؿ لكػه أىلينػا وأوالد ػا وبناتنػاا وعػدـ 

 تمكع احعادل جميعاس منا.

  ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

  

                                                 
 زنع اللرمال وممند اإلماـ احمد عع أبه زعيد الصدرل  ٕ٘
 مجمبع  لاوف بع تيميي. ٕٙ
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  {{  2727  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

  خطبة الثانيةخطبة الثانيةالال
  2727الشكر هلل على النعم الظاهرة والباطنةالشكر هلل على النعم الظاهرة والباطنة

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميعا  حمػػػػدؾ اهلل و شػػػػػكرؾ علػػػػى  عمػػػػ  الػػػػبا رةا وآالوػػػػػ  
البػػاىرةا حمػػداس يػػبا ى  عمػػ  ويكػػا أ مهيػػدؾا وأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده لػػو ال شػػري  

وآالؤه اللػه بمػط ا إلينػا ظػاىرة وباهنػي ال يحػيث  لوا  عمو لنا و ينا وعلينا ال تُعد وال ُتحػدا
وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس  ((إبػػراىينإبػػراىينٖٖٗٗ))               ببعهػػ ا أحػػد: 

علينػا أجمعػيعا وال دايػي الصاصػي اللػه  عبد اهلل ورزػبلوا النعمػي اللامػي اللػه أزػبغ ا اهلل 
نيعا والرحمػػي الُعظمػػى الكاملػػي لفولػػيع وااجػػريع وللصلػػق جّصػػنا اهلل ب ػػا  حػػع عبػػاده المػػؤم

أجمعيع  ه الد يا ويـب الديعا الل ن صهِّ وزلن وبارؾ علػى زػيد ا محمػد الػال جعللػو لنػا 
 ػػه الػػد يا أزػػبة هيبػػي و ػػدوة حمػػنيا وجعللػػو  ػػه ااجػػرة شػػعيعاس لنػػا وللصلػػق أجمعػػيعا صػػهِّ 

جػاء بػوا وازػل  بنػا علػى الصػراط الممػل ين الل ن وبارؾ عليو وو  نا لل دف ال ػبين الػال 
الال بع لو مع أجلوا واحشر ا يـب ال يامػي أجمعػيع تحػن لػباء شػعاعلوا واجعلنػا  ػه الجنػي 

 مع أىه جباره أجمعيع آميع .. آميع يا رب العالميع.
 أما بعد  يا أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

الػرحين صػلبات ربػى وتمػليماتو  علذمنا ديننػا الحنيػف وشػرعنا الكػرين و بينػا الػرءوؼ
عليػو أف مػع أزػدف إلينػػا معرو ػا أو  ػدذـ لنػػا جمػي سا أو آتا ػا ب ديػػي ال بػد وأف  شػكره علػػى 

  ه ذل : ىاا العطاء ولب بالدعاءا  اؿ 
{{  ِٔ ََِٔ ََٓع  ََ ََٓعَص ِِ  َص ِٝٝه ِِِإٜي ِٝٝه ِٕ  ٜفٜهأف٦ُُٛٙ،ٜفٜهأف٦ُُٛٙ،  ََِعُضٟٚفاََِعُضٟٚفا  ِإٜي ِٕٜفِإ ِِ  ٜفِإ ِِٜي ُ٘  ََاََا  َتٔذُزٚاَتٔذُزٚا  ٜي َْ ُُ٘تٜهأف٦ُٛ َْ ُ٘   ٜفاِرُعٛاٜفاِرُعٛا  ُتٜهأف٦ُٛ ُ٘ ٜي {{ٜي

ٕٕٛٛ
  

                                                 
 ـٖٕٔٓ/ٔ/ٛٔىػ  ٖٗٗٔمع ربيع احوؿ  ٙممجد عبدالمنعن رياض  -بن ا  -جطبي الجمعي  ٕٚ
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  {{  2828  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

مبيناس عدـ رضاءه عع الجاحديع الايع ال يشكروف الصلق علػى  و اؿ رب العّهة 
 ما  دمبه مع أجل ن مع  عنأ أوجدمات أو برأ أو معروؼ:

{{  ِِ ِِٜي ْٔٞ  ٜي َْٔٞتِؾٝهِض ِِ  ِإِسِإِس  َتِؾٝهِض ِِٜي ِٔ  َتِؾٝهِضَتِؾٝهِض  ٜي ََِٔ ََ   ُِٜ ُِٜ ٜأِدَض ٘ٔ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َسٔيٜوَسٔيٜو  ٜأِدَض ِٜ ٘ٔ ََٜز ِٜ {{ََٜز
ٕٜٕٜ

  

               ((ٔٗٔٗل مافل ماف))  الصػالق ىػب اهللا لكػع المػبب 
 ػػه اإليجػػاد ىمػػا البالػػديعا ولػػاا أمر ػػا اهلل أف  شػػكر هللا و شػػكر للمػػبب الػػال بػػو أوجػػد ا 
 ه ىاه الحياةا  نشكر اهلل ح و ُممبب احزبابا و شكر احزباب ح  ا المبب المباشػر 

 .الال على يديو أكرمنا الكرين البىاب 
 ػػدذـ لنػػا  عمػػاس ال تُعػػد والُتحػػدا  عمػػاس ال  مػػلطيع حصػػرىاا المػػمع  وإذا كػػاف اهلل 

والبصر والنطق والحياة وال بة والعلن واإلرادة .... و عن ال تُعد  ه اإل ماف ي ػبؿ لنػا  ي ػا 
وجعػػه لنػػا  عمػػاس حبلنػػا  ػػه احكػػبافا  الػػااريات(الػػااريات(ٕٕٔٔ))              الػػرحمع:
مماوات وما  ي ا مع  جـب وكباكب زياراتا وم وكي يجعل ػن اهلل  ػه جػدملنا  ػه  و ه ال

كه احو اتا واحرض وما علي ا مػع أصػناؼ النبػات وأ ػباع الحيبا ػاتا والبحػار ومػا  ي ػا 
ا غيػػر الشػػمه مػػع جيػػراتا وبػػاهع احرض ومػػا  يػػو مػػع معػػادف ال يعلم ػػا إال الصػػالق 

 جػػه اإل مػػاف عػػع عػػدىا وحصػػرىاا و ي ػػا ي ػػبؿ اهلل وال ػػباء وغيرىػػا مػػع الػػنعن اللػػه يع
 :.(( صلن صلنٖٖ٘٘))

                         
الػػنعن اللػػػه  ينػػاا والػػػنعن اللػػػه لنػػاا والػػػنعن اللػػػه حبلنػػا كل ػػػا  عػػػن  ظػػاىرة يلملػػػع ب ػػػا 

والكػػا ر والمشػػرؾ والجاحػػد يلملػػع بكػػه ىػػاه الصيػػراتا ويحظػػى المػػؤمع وغيػػر المػػؤمعا 
بكه ىاه المبػراتا لكػع أىػه اإليمػاف جعػه اهلل ل ػن  عػن  باهنػي أعلػى وأعظػن  ػه الم ػدار 
مع كه ما أشار إليو الباحد ال  ار وىه  عمي اإليمافا و عمي ال داييا و عمي العنايػي اإلل يػي 
                                                                                                                                

 اـ أحمد عع عبد اهلل بع عمر زنع أبه داود والنماوه وممند اإلم ٕٛ
 الطبرا ه عع عاوشي رضه اهلل عن ا ٜٕ
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  {{  2929  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

بطاعلػػػو  ػػػه كػػػه و ػػػن وحػػػيعا و عمػػػي حعظنػػػا مػػػع بنجليار ػػػا ممػػػلميعا و عمػػػي اللب يػػػق لنػػػا 
المعاصػػػه والعػػػلعا و عمػػػي رعايلنػػػا  ػػػه ىػػػاه الحيػػػاةا و عمػػػي ال ػػػرآف وىػػػى أعلػػػى الػػػنعن عنػػػد 

 حهرة الرحمع.
وزػػبب كػػه ىػػاه الػػنعن الباهنػػي كل ػػا ىػػب النبػػه الكػػرين والػػرءوؼ الػػرحين الػػال علػػى 

)أصػبحنا ومػا بنػا مػع  عمػي  :يديو  ه ا وحظينػا ب ػاا اللكريناولػاا ي ػبؿ اإلمػاـ الشػا عى 
زبب ا وىب الال أوصل ا إلينػا( وىػب الػال  ػاؿ لنػا  يػو  ظاىرة أو باهنيا إال ورزبؿ اهلل 

لػػن ي ػػه: وإف تعػػدوا  عػػن اهللا ولكنػػو  ((إبػراىينإبػراىينٖٖٗٗ))               اهلل: 
هػػرة احلبىيػػيا أمػػا الػػنعن الظػػاىرة   ػػه  عمػػي واحػػدة وىػػى  عمػػي مػػع ح         ػػاؿ:

 مع حهرة الربببيي الله تغمر الصلق أجمعيع.
 :ع اهلل ىاه النعمي   اؿبيذ 

                      
        ((ٖٖٔٓٔٓ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  

نعمػي اللػػه ألذعػػن بػػيع ال لػببا واللػػه ه ذػػر اهلل ب ػػا ال لػببا واللػػه مػػفت ال لػػبب ال
باإليماف والحياء واإلزلحياء والصبؼ ومرا بي ع ـ الغيببا والله أ هلن على  لببنا كػ ـ 

 .وتللو على أزماعنا  ةمنا بو وزد ا إيما اس بػُمنَػهِّلو  اهلل 
بػػػػالغيببا عرذ نػػػػا بالجنػػػيا وعرذ نػػػػا بالنػػػػارا وعرذ نػػػػا وىػػػب الػػػػال عرذ نػػػػا بػػػاهللا وعرذ نػػػػا 

بملكبت المماوات واحرضا وعرذ نا بما ينبغى لنا معر لو ليلح ق  ينا ومنػا صػريح اإليمػاف 
 .... ىاه النعمي ىه النبه الكرين 

علػػى  عمػػون أمػػا الػػنعن اللػػه  ينػػا  شػػكره علي ػػا ىػػه الصػػلبات  كيػػف  شػػكر اهلل 
على ما  ينا مع زمع وبصر و لب وأعهاء ببف ُ مصِّر ىاه احعهػاء الصمها  نشكر اهلل 

للركػػع وتمػػجد بػػيع يػػدف الصػػالق  ػػه اليػػـب جمػػه مػػرات شػػكراس هلل علػػى ىػػاه النعمػػيا وىػػه 
  عمي الحياة و عمي ىاه احعهاء.
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  {{  3131  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

وأما النعن الله  ه احكباف  شكرىا بب نا  ُعطه للمملح يع إذا وزذػع اهلل علينػا  ػه 
اجلبػػاراس لنػػا  ػػه ىػػاه  ننعػػق ممػػا آتا ػػا اهللا و عطػػه الع ػػراء الػػايع جعل ػػن اهلل الصيػػراتا  

الحيػاةا اجلبر ػا بػػالغنى واجلبػرىن بػػالع را لينظػر إلػػى الغنػه مػػاذا يصػنع تجػػاه الع يػرا وينظػػر 
للع ير كيف حالو عند  هػاء اهلل لػو بػاحرزاؽا ىػه يرضػى بمػا  هػى اهلل ويشػكره ويمػلهيده 

إلػػػى الحيػػػه الشػػػيطا يي واحوىػػػاـ النعمػػػا يي ويصػػػالف الشػػػريعي اإلل يػػػي مػػػع عنػػػدهن أـ يلجػػػب 
ن لكػػػع كيػػػف  شػػػكر اهلل علػػػى أىػػػن وأجػػػه  عمػػػي وىػػػه  عمػػػي  يمػػػلحق العػػػااب مػػػع اهلل 

 ا و د  اؿ صلبات ربى وتمليماتو عليو:رزبؿ اهلل 
َْا  }} َْاٜأ ٍُ  ٜأ ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ٖٓاِؼ  ٜأ ٖٓاِؼاي َْا  ُبٔعُجٛا،ُبٔعُجٛا،  ِإَساِإَسا  ُخُضّٚداُخُضّٚدا  اي َْاَٜٚأ ِِ  َٜٚأ ُٗ ُٛٔٝب َِِخ ُٗ ُٛٔٝب َْا  ٜفُزٚا،ٜفُزٚا،ََٚٚ  ِإَساِإَسا  َخ َْاَٜٚأ ِِ  َٜٚأ ُٖ ََُِِبٚؾُض ُٖ   ِإَساِإَسا  ََُبٚؾُض

ُٜٔغٛا، ُٜٔغٛا،ٜأ َٛا٤ُ  ٜأ َٛا٤ُٔي ُِٔز  ٔي ُِٔزاٞيَش ٦ََٕٔش  اٞيَش ِٛ ٦ََٕٔشَٜ ِٛ َٝٔزٟ،  َٜ َٝٔزٟ،ٔب َْا  ٔب َْاَٜٚأ ُّ  َٜٚأ ُّٜأٞنَض َّ  َٜٚئزَٜٚئز  ٜأٞنَض َّآَر {{  ٜفِدضٜفِدض  َٚالَٚال  َصٚبَٞصٚبٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  آَر
ٖٖٓٓ

  

 أو كما  اؿ: } ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي {

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

مع عباده المكػرميعا وأشػ د أف  الحمد هلل رب العالميع الال أكرمنا وكرذمنا وجعلنا
ال إلو إال اهلل وحػده ال شػري  لػوا شػ ادة ي لػه ب ػا وجػداف ال لػبا ويل ػ  ب ػا اللمػاف  ػه  
كه و ن وحيعا وأشػ د أف زػيد ا محمػداس عبػد اهلل ورزػبلو الصػادؽ البعػد احمػيعا الل ػن 

ع  ػػػه هريػػػق صػػػهِّ وزػػػلن وبػػػارؾ علػػػى زػػػيد ا محمػػػد وُحعذنػػػا برحملػػػوا واجعلنػػػا داومػػػاس زػػػالكي
ىدايلوا واحشر ا يـب ال يامي  ه زمرتوا واجعلنا ممع يحظى بشربي ىني ي مع حبضػوا ويعػبز 
بالشػعاعي منػػو عنػد ربػػوا ويحظػى بالمػػكبف  ػػه جػبارها والمػػكع  ػه جػػباره  ػه جنػػي الصلػػد 

 عند ربو آميع .. آميع يارب العالميع.
ىػاه احيػاـ أف يشػكر  ينبغػه لكػه عبػد مػؤمع  ػه...  أي ا اإلجبة جماعي المػؤمنيع:

اهلل على بع ي  بػه الصلػاـا وىػاا احمػر ال  مػلطيع زػرده وال عػدذ بنػبدها ولكػع يكعينػا علػى 
علػػػى بع لػػػو ورزػػػاللوا   ػػػدر ا روشػػػلي زػػػ لي لجميعنػػػاا إمػػػا أف  شػػػكره كمػػػا شػػػكر ىػػػب اهلل 

                                                 
 زنع اللرمال والدارمه وممند اإلماـ أحمد عع أ ه  ٖٓ
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  {{  3030  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

 يصػـب يػـب االعنػيع مػع كػه أزػببعا ولمػا  كاف يشػكر اهلل كػه أزػببع علػى بع لػوا  كػاف 
 ُز ه  ه ذل ا   اؿ صبات ربى وتمليمو عليو:

ّْ  َساٜىَساٜى  }} ِٛ َّْٜ ِٛ ٘ٔ   ُٚٔيِزُتُٚٔيِزُت  َٜ ٘ٔ ٔفٝ {{ٔفٝ
ٖٖٔٔ

  

علػػى إيجػػاده  ػػه احكػػبافا وعلػػى إجليػػاره  بيػػاس لصيػػر أمػػي  ػػه آجػػر  يشػػكر اهلل 
ا  مع  عه ذل  وصػاـ يبمػاس بنيػي الشػكر هلل الهماف بصياـ يـب االعنيع مع كه أزببعأ هلل 

         ؿ اهلل جػػػّه  ػػػه عُػػػ ه: علػػػى بع ػػػي رزػػػبؿ اهلل دجػػػه  ػػػه  ػػػب 
 يكػػبف مػػع الشػػاكريع الػػايع ل ػػن مهيػػد  مػػع ال دايػػيا ومهيػػد  مػػع النػػبر ومهيػػد  مػػع  ((إبػػراىينإبػػراىينٚٚ))

اللب يقا ومهيد  مػع الرعايػي مػع رب العػالميع  ػه الػد ياا ومهيػد  مػع العػبز والنجػاح والعػ ح 
  ه الدار ااجرة.

على بع ي رزبؿ اهلل كما أمر ا اهللا  نف اهلل أمر ا  ه كلػاب اهلل أف  أو يشكر اهلل 
 شػػكره علػػى بع ػػي ىػػاا النبػػها وبػػيذع لنػػا بػػببلض بيػػاف  ػػه ال ػػرآف أف النبػػه ال يحلػػاج إلػػى ىػػاا 
الشػكر منػاا حف اهلل أغنػػاه بمػا يعي ػو عليػػو وبمػا وظػفذ الم وكػػي  ػه العمػه النػػا ع لػو لديػػوا 

              ػػاؿ عػػه شػػب و:      ((٘ٙ٘ٙاححػػهاباححػػهاب))  ومػػاداـ اهلل يصػػله
عليو   ه يحلاج إلػى صػ ة الصلػقن لكػع اهلل والم وكػي يصػلبف عليػوا عػن  ػاؿ الحػق آمػراس 

            : حرصػػاس علينػػا ولنععنػػا ور عنػػا لنػػا       
أمر ػػا أف  صػله عليػػو صػػلبات ربّػى وتمػػليماتو عليػػوا وإذا كػاف أف إ مػػاف م مػػا   ((اححػهاباححػهابٙ٘ٙ٘))

كا ػن ت ػباه و ربػو مػع اهلل لػػع يػدجه الجنػي بعملػوا لػػع يػدجه الجنػي إال بععػب اهللا وبرحمػػي 
 :اهللا وبشعاعي رزبؿ اهلل ل بلو 

ٌُ  الال  }} ٌَُِٜزُخ ِِ  َِٜزُخ ِِٜأَسُزٝن ١ٜٖٓ  ٜأَسُزٝن ١ٜٖٓاٞيَذ َُ  اٞيَذ َُٔبَع ٘ٔ،ٔبَع ًٔ،ٔ٘ َِْ   َٚالَٚال: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ًٔ َِْ ٜأ ٍَ  َٜاَٜا  ٜأ ٍََصُعٛ ٘ٔ؟  َصُعٛ ٘ٔ؟ايًَّ ٍَ  ايًَّ ٍَٜقا َْا،  َٚالَٚال: : ٜقا َْا،ٜأ   ٜأ

ِٕ  ِإالِإال ِٕٜأ َُٖزْٔٞ  ٜأ ََْٜٔٞتَػ َُٖز ُ٘  ََٜتَػ ُ٘ايًَّ ُ٘  ايًَّ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ،١َُٕ ١َُٕ،ٔبَضِس ٌٍ   ٔبَضِس ٌٍ َٜٚفِض {{َٜٚفِض
ٖٕٖٕ

  

حف العمػػه يحلػػاج إلػػى ال بػػبؿا وكلنػػا يج ػػه عا بػػي احعمػػاؿا ىػػه ت بل ػػا اهلل منػػا أو 
                                                 

 رواه مملن  ه صحيحو مع حدي  أبه  لادة. ٖٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع ابع ماجي عع أبه ىريرة  ٕٖ
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  {{  3232  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

ج إليػو علػى الي ػيع ىػب شػعاعي زػيد ا لكػع الػال  حلػا رّدىاا مع أ نػا ُ حمػع الظػع بػاهلل 
      احولػػيع وااجػػريعا حف اهلل  ػػاؿ لػػو وأعلمنػػا بػػال   ػػه كلابػػو المبػػيع: 

     ((٘٘الهػػحىالهػػحى))  زػػُيعطيو اهلل مػػا يلمنػػاه ومػػا يطلبػػو ومػػا يريػػده مػػع اهلل حلػػى يل ػػاها
وواحػد مػع  ّبى وتمػليماتو عليػوصلبات ر : ) ولع يرضى حلى  اؿ زيد ا جععر الصادؽ 

أملو  ه النار( يظّه يشعع لو حلى ين اه مع النارا  نحلاج إلى الشعاعيا وما العرببف الػال 
 د عو ل اه الشعاعي لكى  حظى ب اه الدرجػي الكريمػي و كػبف مػع أىػه ىػاه الطاعػين  ػاؿ 

: 

ُِٜصٔبُح َعِؾض  }} ٖٞ ٔسنَي  ِٔ َص٢ًَّ َعًٜ ُِٜصٔبُح َعِؾضََ ٖٞ ٔسنَي  ِٔ َص٢ًَّ َعًٜ ُِٔغٞ َع  اّٟاََّٟ ُٜ ُِٔغٞ َعَٚٔسنَي  ُٜ ُ٘ َؽٜفاَعٔتٞ َٚٔسنَي  ُ٘ َؽٜفاَعٔتٞ ِؾّضا ٜأِرَصٜنِت ِؾّضا ٜأِرَصٜنِت

١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  }}
ٖٖٖٖ

  

وىػػػب أف يصػػػلى اإل مػػػاف علػػػى زػػػيد الصلػػػق عشػػػراس صػػػباحاس .... أمػػػر  زػػػ ه  ويمػػػير 
وعشراس مماءاسا وال تحلاج إلى ممػجدا وال تحلػاج إلػى وضػبءا وال تحلػاج إلػى اإلتجػاه إلػى 

م ػػن أف يب  ػػو الػػرحمع ليُػػدين ال بلػػيا يمػػلطيع اإل مػػاف أف يصػػلي ا  ػػه أف زمػػاف ومكػػافا ال
  على ذل  حلى يل ى اهللا ل بلو 

{{  ٍٗ ٍٜٗأَس ٍِ  ٜأَس َُا ٍِاأٜلِع َُا ٘ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  اأٜلِع ٘ٔايًَّ َٗا  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ايًَّ َُ َٚ َٗاٜأِر َُ َٚ ِٕ  ٜأِر َِِٕٚإ ٌٖ   َِٚإ ٌٖ ٜق {{ٜق
ٖٖٗٗ

  

 : المعيد مع و ذ و اهلل بالص ة على حبيب اهلل ومصطعاه
 عظػنا  يحظى بالشػعاعي الُعظمػى يػـب الجمػع اح.... صباحاس ومماءاس حلى يل ى اهلل

 الجني بشعاعي رزبؿ اهلل. ا ويكبف داج س ...
أمػػا مػػع يريػػد أف يكػػبف بجػػباره  ػػه الػػدار ااجػػرةا وأف يكػػبف بجػػباره  ػػه م امػػو  ػػه 
جنػػػي النعػػػينا   ػػػاا عليػػػو  ػػػه ىػػػاه احيػػػاـ وغيرىػػػا أف ي لػػػدل ب ديػػػوا وأف ي لعػػػه أعػػػره  ػػػه 

حبيػػب  ػػه ىديػػو أج  ػػوا وأف يلشػػبو بػػو  ػػه كػػه أوصػػا و حلػػى يكػػبف صػػبرة ُمصػػغرة مػػع ال
                                                 

 .رواه الطبرا ه  ه الكبير عع أبه الدرداء  ٖٖ
 ح مملن وزنع أبه داود عع عاوشي رضه اهلل عن اصحي ٖٗ
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  {{  3333  }}  الشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنةالشكز هلل على النعه الظاهزة والباطنة  ::  ( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية( من املؤلفات املطبوعة   اخلطبة الثانية7878كتاب )كتاب )

 :وزملوا   د  اؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ ِِ  ِإ ِِٜأَسٖبٝه ٖٞ  ٜأَسٖبٝه ِٖٞإٜي ِِ  ِإٜي َِِٜٚأٞقَضَبٝه ٓٚٞ  َٜٚأٞقَضَبٝه َٔٞٚٓ َّ  ََِذًّٔغاََِذًّٔغا  َٔ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِِ  اٞئك ُٓٝه ِِٜأَسأع ُٓٝه   ٜأِخالٟقا،ٜأِخالٟقا،  ٜأَسأع

َٕ َٛط٦َُّٛ ُُ َٕاٞي َٛط٦َُّٛ ُُ َٓاٟفا،  اٞي َٓاٟفا،ٜأٞن َٔ  ٜأٞن َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ََٕٜٞأٜيٝفٛ َٕ   َٜٞأٜيٝفٛ ُِٜؤٜيٝفٛ َٚ َٕ ُِٜؤٜيٝفٛ َٚ}}
ٖٖ٘٘

  

طعى عليػػو أ هػػه  يراجػػع المػػرء  عمػػو  ػػه ىػػاه احيػػاـ علػػى أجػػ ؽ الحبيػػب المصػػ
الص ة وأتّن الم ـا ولب كه يبـأ يراجع ُجل اس مع أج ؽ حهرتو ويُراجع بصػدؽأ مػع  عمػو 
 ىاا الُصلق الكرينا  نذا كاف  ظاس غليظاس  ه اللعامه مع غيرها  ظر إلى  بؿ اهلل  ه حبيبو: 

                         

         ((ٜٜٔ٘ٔ٘)آؿ عمراف)آؿ عمراف 
 يجاىػػد  عمػػو لمحػػب العظاظػػي والغلظػػي مػػع عنػػدها ويجاىػػد  عمػػو ليلشػػّبو بالحبيػػب  

 ه شع لو ور لو ورحملو بالصلق أجمعيعا وإذا كػاف شػديداس  ػه معامللػو حىلػو وذويػو ي ػيه 
  عمو ببج ؽ الحبيب:

{{  ًٔ ِٖ ِِ أٜل ُِٝضٝن ِِ َخ ُِٝضٝن ًَٔخ ِٖ ِِ أٜل ُِٝضٝن ِِ َخ ُِٝضٝن ِِ أٜلَخ ُِٝضٝن َْا َخ َٜٚأ ِِ أٜل٘ٔ،  ُِٝضٝن َْا َخ َٜٚأ  ،ٔ٘ ًِٖٞٔ ًِٖٞٔ}}
ٖٖٙٙ

  

 ُيغير ىاا الُصُلقا ويُغير ىاا الطبعا ويجاىد  عمو لللطبع واللصلػق بػبج ؽ حبيػب 
اهلل ومصػػطعاها ليحظػػى بالشػػرؼ العظػػينا وأف يكػػبف يػػـب ال يامػػي  ػػه المب ػػف العظػػين  ػػه 

اا  ػار  يمػير  ػه جػبارها ىػ جبارها و ى الجني مع احجيار احه ػار الػايع ُيمػكن ن اهلل 
 على البشير الناير والمراج المنير.  ه كيعيي شكر اهلل 

ِٓ ِٓٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً

                                                 
 زنع الطبرا ه والبي  ه عع جابر بع عبد اهلل  ٖ٘
 صحيح ابع حباف وزنع اللرمال عع عاوشي رضه اهلل عن ا ٖٙ
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  {{  3434  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الثالثةالخطبة الثالثة
  3737النبي األسوة الحسنةالنبي األسوة الحسنة

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

وتعهػػه علينػػا  بعطا ػػا  اجلبا ػػا وجعلنػػا ممػػلميعاصػػطعا ا و ا العػػالميع رب هلل الحمػػد
ا جير أمػي أجرجػن للنػاس أجمعػيعا ووعػد ا  ػه الػد يا إف ت لػد ا ىديػو وزاـ الصيريي  جعلن

ا ف  كػػبف مػػع المػػعداء العػػاوهيعبجػػرة بػػو ػػى اا اوتابعنػػا رزػػبلو بػػالصير والُ ػػدف واللمكػػيع
والمػعادة  ػه  اجعه العه  ه الػد يا  ػه هاعلػو اوأش د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو

 كمػػار  ػػه الػػد يا  ػػه اإلبلعػػاد عػػع هريػػق إلالػػاؿ وا وجعػػه اتبػػاع جيػػر أحبلػػواااجػػرة  ػػه 
وأشػػػ د أف ا ىدايلػػػوا و ػػػى المصالعػػػي لصػػػاحب اح ػػػبار وُملل ػػػى احزػػػرار إمػػػاـ أىػػػه حهػػػرتو

ومصػػباح الظػػ ـا والعػػػاتح  اممػػ  الصلػػاـ جعلػػو اهلل  ازػػيد ا محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلو
زػػػيد ا محمػػػد وآلػػػو  اوالحامػػػه ألبيػػػي النصػػػر علػػػى الػػػدواـ إلػػػى يػػػـب الهحػػػاـ ادروب الصيػػػر

 .وصحبو أجمعيع
 اجعلنا لػو مػع جيػار الملبعػيعاو  هاالن  هوزّلن وبارؾ على ىاا النبه الل  الل ن صهِّ 

رز نػػا  ػػه الجنػػي اجعلنػػا  ػػه ااجػػرة مػػع أىػػه شػػعاعلوا و او  اوارز نػػا  ػػه الػػد يا العمػػه بمػػنلو
 .أجمعيع مجاورة حهرتو

 جبة جماعي المؤمنيع:أي ا اإل
ه أىل ػا علػى زػاور اح ػاـ مػع ل ا و هذػو هذػ ااحميا أمي اإلزػ ـ ىاه أعلى اهلل 

 ابْدء البدء إلى يػـب الهحػاـا ووعػد ا  ػه  ػص كلػاب اهلل أف  كػبف زػادة الػد يا و ػادة احمػن
 جنا ال لكا ريع وال لمشركيعا وينصر ا داومػاس بِ ف يكبف الصير معنا ولنا على الدواـا ال ُيحْ أو 

ولكػع جعػه  اينصر علينػا أحػد  مػع أعػدونا وال أعػداء رب العػالميع وال اعلى كه مع يعادينا
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٕ/ٛ ىػ ٖٗٗٔ أوؿ ربيع ٕٚ بن ا – عمر عهبي - جطبي الجمعي ٖٚ
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  {{  3535  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ذل  بشرطأ واحػدا وىػب أف  ُنّعػا اللعليمػات اللػه جػاءت  ػه كلابػو الكػرينا وأف  عمػه ب ػا  
 .كاف ي ـب بو النبه الكرين الال  كما رأينا وعر نا وعلمنا مع اللنعيا 

  شػهء وىػدف ورحمػي للمػؤمنيع: ل د أ هؿ اهلل علينا مػع ال ػرآف الكػرين تبيا ػاس لكػه 
               ((ٜٜٗٗ)الك ػف)ػػبا يع اإلل يػػي لكػػه لووضػػع  يػػو ا الك ػف 
تحلاجو البشػريي  ػه أهبارىػا الد يبيػي منػا  هولػو علػى الحبيػب المصلػار إلػى أف يػرث اهلل  ما
 بمػػا  يػػو: ف   ػػرأه عػػن  لػػدبّره و عمػػهأرض ومػػع علي ػػاا أمر ػػا اح         

        ((ٕٜٕٜ)ص)وال  اوال يمػػمعب و كمػػاور الكػػ ـ اال يللػػاذوف باح غػػاـ ص
يجعلبف ال ارئ ي رأ وىن مشغبلبف بالك ـا وإ ما يملنصلبف ويممعبف ب لػبب ن لمػا ي بلػو 

ويلػػدبروا ىػػاا الكػػ ـ ويعلمػػبا علػػن الي ػػيع أف  ا علػػى ألمػػني ال ػػارئ مػػن ن ح ػػو كػػ ـ اهلل
 .لنا  ه الد يا مع المشاكه ومع ال مـب ومع الغمـب ةاهلل أ هلو حبه النجا

 ابااتو زيحّه لنػا كػه المعهػ ت  لب تممكنا بو وعملنا بو بعد تدبُرها  نف اهلل 
يجعلنا إف شػاء اهلل وز اوزيجعلنا  ه زعادة وار ي  ه الد ياا بيننا كه المشك ت هوزيُن 

مػػع العػػاوهيع يػػـب المي ػػاتا ح ػػو كػػ ـ اهلل الػػال يعلػػبا علػػى زػػاور الكػػ ـا وىػػب الػػال  يػػو 
وىػب الػال  يػو حػه  لكػه مػا يعلرينػا مػع ىمػـب وغمػـب  الكػه مشػاكه اح ػاـه تشصيص إل ػ

      جػػػػاىهة لنػػػػػا جماعػػػػي المػػػػػؤمنيع:  ومشػػػػك ت إلػػػػى يػػػػػـب الهحػػػػاـا جعل ػػػػػا اهلل 
         ((ٗٗٗٗ)صػػػلن )و يػػػو شػػػعاء لكػػػه  اجعػػػه اهلل  يػػػو ىدايػػػي  صػػػلن

 المشك ت.
وكيػػف   ػػـب ببصػػاياه وتبجي اتػػون  نظػػر إلػػى  نوكيػػف  نعػػا تعلمياتػػو نكيػػف  عمػػه بػػو

وعصػػػمو مػػػع  اوحعظػػػو مػػػع ال ػػػبف ااحزػػػبة الطيبػػػي وال ػػػدوة الكريمػػػي الػػػال أوجػػػده مػػػباله
لي لػػػدوا ب ديػػػو ويملهػػػي با  انيع منػػػا بع لػػػو إلػػػى يػػػـب الػػػديعوجلػػػو  ػػػدوة كػػػه المػػػؤم االمػػػبء
 يكب با كما كػاف  اويلحلبا ببج  و وشماولو بيع البريي أجمعيع اويمشبا على زيرتو ابمنلو
  منصبريع وأعهة وملمكنيع بلمكيع رب العالميع. 

ومػا  اننػاة ال ػرآف وحعظػو بيو ومػا أك ػر تػ  نم ما بالنا أمي اإلز ـ ااف ومعنا ال رآف
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  {{  3636  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ومػػػا أك ػػػر البزػػاوه مػػػع إذاعػػػات وممػػػج ت  اأجمػػه احصػػػبات اللػػػه ت ػػػرأه علػػى أزػػػماعنا
وغيرىا الله تُرّته ال رآف  ه بيبتنا و ى شبارعنا و ى مماجد ا و ى كه أرضناا ولكننػا  ػرف 
الممػػػلميع ااف حػػػال ن غيػػػر الحػػػاؿ الػػػال وعػػػد ا بػػػو اهللا  جػػػد الممػػػلميع مملهػػػععيعا 

وأصػػػػبحنا  ُمػػػػد أيػػػػدينا إلػػػػى  ا لشػػػػر الع ػػػػراو  ا ػػػػرت احمػػػػراض والعلػػػػه ك ُػػػػرت المشػػػػاكه وك
الكا ريع والمشركيع  مبل ن ضرورات الحياةا مع أف ىاا يصالف ما وعد ا بو اهلل جّه  ػه 

 .ذل ن هُع ها لماذا يا إجبا 
ه كه مشػك تنا  لب نا وح  نا ما يريده منا اهلل  مُلحَ اأكلعى بمر واحد إذا عر ناه و 

   :عيعملنا أج هللا ي بؿ اهلل إف شاء ا

                           

     ((ٕٕٔٔ)اححهاب)اححهاب  

الػال أمر ػا بػبف   لػدف  ا دوتنا  ه كه ش ب نا و ى كه أحبالنا ىب زيد ا رزػبؿ اهلل
و حاوؿ أف  لابعػو  ػه ظػاىر  اوؿ أف  لابعو  ه ظاىر الص ةبو اهلل جّه  ه ُع ها  حع  حا

معظمنػا أزػ ث الجا ػب  لكػع االصياـا و حاوؿ أف  لابعو  ه أعمػاؿ الحػ  والهكػاة الظػاىرة
 الال كاف عليو حهرة النبه ولن يلابعو  ه ذل . هاإل ما 

 الجا ػب اإل مػا ى ىػب احزػاس  ػه إصػ ح المجلمعػاتا وىػب الػال ي ػػبؿ اهلل 
      ولنػػػا  ػػػه شػػػب و: لػػػو                        

     ((ٜٜٔ٘ٔ٘)آؿ عمػػراف)مػػع و  امػػع أزواجػػوو  امػػع أىلػػوو  اكيػػف كػػاف حالػػو مػػع الصلػػق  آؿ عمػػراف
كيػف كػاف يلعامػه  نمع المملميع أجمعيع صػغيراس كبيػراس  مػاءس ورجػاالس و  امع جيرا وا و أوالده

 مع ىؤالءن ت بؿ الميدة عاوشي رضى اهلل عن ا وأرضاىا  ه ذل :
{{  ِِ ِِٜي ِٔ  ٜي َِٜٔٝه َٛاِم،اأٜلاأٜل  ٔفٞٔفٞ  َصٖداّباَصٖداّبا  َٚالَٚال  ََُتٜفٚشّؾا،ََُتٜفٚشّؾا،  َٚالَٚال  ٜفأسّؾاٜفأسّؾا  َٜٝه َٛاِم،ِع ١ٔ٦َٚٝ  َِٜذِظَِٟٜذِظٟ  َٚالَٚال  ِع ١ٔ٦َٚٝٔبايٖغ   ٔبايٖغ

،١ٜ٦َٚٝ ١ٜ٦َٚٝ،ايٖغ ِٔ  ايٖغ َِٜٔٚئه َِٜصٜفُح   َِٜعٝفَِٜٛعٝفٛ  َٜٚئه َِٜصٜفُح َٚ َٚ}}
ٖٖٛٛ

  

                                                 
 زنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف ٖٛ
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  {{  3737  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 :وي بؿ أ ه بع مال  

{{  ِِ ِِٜي ِٔ  ٜي َِٜٔٝه ٞٗاا  َٜٝه ٖٓٔب ٞٗي ٖٓٔب ّْا   َٚالَٚال  ٜفٖشاّؽاٜفٖشاّؽا  َٚالَٚال  َعباباَعبابا    ي ّْا ٜيٖعا {{ٜيٖعا
ٖٜٖٜ

  

 ػبيع  حػع مػػع  الػن يكػع يعامػه أحػداس  ػػث بالشػّدةا وإ مػا بالرحمػي وبػػالليع وبػالمبدة
ال يصػرج منػو زػب  والشػلن  وال لعػع  وال  اذل ا ولن يكع لما و يلحّدث إال بالكلن الطيػب
 لي ي ححػػدأ مػػع الممػػلميع .. بمػػع   لػػدُ حػػش  وال غيبػػي  وال  ميمػػي  وال و يعػػي  وال كلمػػي زػػ

بمع  لبزى  ه ك منا ومعام تنا مع أىلينا وأزواجنػا وجير نػا  نمجماعي المملميع  ه حياتنا
 ىه  حع  عمه ب بؿ اهلل: نموإجبا نا

                           
      ((ٕٕٔٔاححهاباححهاب))نمنم  

وأصػبحن احلمػع اللػه  معلػى ىػباه هوكػه  يمشػ مأـ  مينا ذلػ  وتنازػينا عػع ذلػ 
بيع يدف اهلل بمجرد أف يصػرج مػع  هتصلّ  هوالل ات رأ كلاب اهلل هوالل (ال إلو إال اهلل)ت بؿ 

مػػع أف ىػػاا  ممالصػػ ة يُمػػب ىػػاا ويشػػلن ىػػاا ويلعػػع ىػػاا ويكػػاب علػػى ىػػاا ويغلػػاب ىػػاا
وال أتباعػو الحكمػاء الػايع أزػعدىن اهلل بالػد يا  ػه  اف النبػه وال أصػحابو الكرمػاءليه ىد

 .لصير النبييع وإماـ المرزليع صّلبات ربى وتمليماتو عليو هإتباع ن  ه الجا ب اإل ما 
 حػػػع  حلػػػاج أجمعػػػيع إلػػػى أف  نظػػػر إلػػػى  ػػػبؿ رب العػػػالميع الػػػال أمػػػر النبػػػه أف 

          يصاهبنػػا بػػو  ػػه كلابػػو المبػػيع:     ((ٔٔٓٔٔٓ)الك ػػف)ػػه  هتبعػػب ا هيعنػػ الك ػػف 
ا  ػػه اللعامػػه مػػع اح ػػاـ هتبعػػب ا ا ػػه هري ػػي الكػػ ـ هتبعػػب ها اتبعػػب ى  ػػه المشػػاالبشػػرييا 

يمػلبجب  تباعػو ا  ػنفذ  ا ه كه احمبر البشريي حلى  ػه احكػه والشػرب والمنػاـ هتبعب ا
آؿ آؿ ٖٖٔٔ)) :                   محبػػي الملػػ  العػػ ـ 

 .عمراف(عمراف(
ا ا والػاف يحبػو مػباله يػا ىنػاهالال يلبع حبيب اهلل  ػه كػه مػا ذكر ػاه يحبػو اهلل 

                                                 
 ح البصارل وممند اإلماـ أحمد والبي  هصحي ٜٖ
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  {{  3838  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ويكشف عنو كه ب ءا ويجعلو دوماس  ػه الػد يا  ػه  اويح ق لو الرجاء ايملجيب لو الدعاء
جػػرة مػػع المػػعداء يػػـب العػػرض والجػػهاء بمصػػاحبي زػػيد الرزػػه ويجعلػػو  ػػه اا اجيػػر ورجػػاء

واح بياءا ويلعّهه عليو بعد ذلػ  بػبف يكػبف جػاره  ػه جنػي النعػين ح ػو تػابع النبػه الػرءوؼ 
 .الرحين 

إذا أهعنػػػػاه  ػػػػه ذلػػػػ   النػػػػبر(النػػػػبر(ٗ٘ٗ٘))         ولػػػػال   ػػػػاؿ اهلل لنػػػػا: 
ىلػدينا إلػى أّصػػح احزػباب اللػه تُعػػلح ب ػا كػػه  الػػد ياا و ىلػدينا حصػلح الطػػرؽ للعػيش  ػه اا

ىلػػدينا حّصػػح احمػػبر اللػػه  عػػيش ب ػػا  ػػه اا و كنػػبز الصيػػر مػػع حهػػرة الكػػرين البىػػاب 
و صػػـب  همػػع أ نػػا  صػػل - وإذا جالعنػػا ىػػاا ال ػػدف النبػػبف الكػػرينا الػػد يا  ػػه زػػرور وحبػػبر

 َوتُػػْؤِذل اللذْيػَها َوتَػُ ػبـُ  النػذَ اَرا َتُصبـُ    َيَ  ُ  يا رزبؿ اهلل ِإفذ    د  يه: - و  ـب هلل بالطاعات
  َاَؿ: بِِلَما َِ اا ِجيَرا َػَ ا

َِٝض  الال  }} َِٝضَخ َٗا،  َخ َٗا،ٔفٝ َٞ  ٔفٝ َٖٔٞ ٖٓاِص  ٔفٞٔفٞ  ٖٔ ٖٓاِصاي {{  اي
ٗٓٗٓ

  

   ػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى: هامػػػػع مصالعػػػي ىػػػػاا النبػػػػه  ػػػ  يصالعػػػػو إال شػػػ  ر ا اهلل وحػػػاذ 
                           
كػػػه العػػػلع اللػػػه  حػػػع  ي ػػػا اافا وكػػػه العػػػاابات مػػػع عػػػااب احمػػػراض وعػػػااب   النػػػبر(النػػػبر(ٖٖٙٙ))

الغ ء وعااب الب ء وعااب الش اؽ وعااب النعاؽ وعااب الص  ات بػيع النػاس زػبب ا 
عػػدـ العمػػه بكلػػاب اهلل و لحهػػرة النبػػه  عػػدـ اإلتبػػاعو .اعػػي حهػػرة النبػػهلىػػب مصا هاحزازػػ
عمػػا  حػػع  يػػو ااف   ػػاؿ صػػلبات ربػػى  ث النبػػه تحػػدذ ا علػػى   ػػ  حهػػرة النبػػه هالعلػػ

 وتمليماتو عليو:

َٗا  ٜأالٜأال  }} ْٖ َٗاِإ ْٖ ُٕ  ِإ َُٕعَتٝهٛ ٠١َٓ،  َعَتٝهٛ ٠١َٓ،ٔفِت ًُٞ   ٔفِت ًُٞ ٜفٝك َُِدَضُز  ََاََا: : ٜفٝك َُِدَضُزاٞي َٗا  اٞي ِٓ َٗأَ ِٓ ٍَ  َٜاَٜا  َٔ ٍََصُعٛ ٘ٔ؟  َصُعٛ ٘ٔ؟ايًَّ ٍَ  ايًَّ ٍَٜقا   ٔنَتاُبٔنَتاُب: : ٜقا

ٔ٘ ٘ٔايًَّ ٘ٔ  ايًَّ ٘ٔٔفٝ َٕنٜٜن  ََاََا  ََْبٝأََْبٝأ  ٔفٝ َٕا ِِ،  ا ًٜٝه ِِ،ٜقِب ًٜٝه ِِ،  ََاََا  ََٚخَبُضََٚخَبُض  ٜقِب ِِ،َبِعَزٝن ُِ  َبِعَزٝن َُُِٚسٞه ِِ،  ََاََا  َُٚسٞه َٓٝه ِٝ ِِ،َب َٓٝه ِٝ َٛ  َب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٌُاٞيٜفِص   اٞيٜفِص

َِٝػ َِٝػٜي ٍِ،  ٜي َِٗظ ٍِ،ٔباٞي َِٗظ ِٔ  ٔباٞي ََِٔ ََ  ُ٘ َُ٘تَضٜن ِٔ  َتَضٜن َِٔٔ ُ٘  َدٖباٍصَدٖباٍص  َٔ َُ ُٜ٘قَص َُ ُ٘،  ٜقَص ُ٘،ايًَّ ِٔ  ايًَّ ََ َِٚٔ ََ َُٗز٣  اِبَتَػ٢اِبَتَػ٢  َٚ َُٗز٣اٞي ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِِٝض ٜٙٔغ ِِٝض   ٜغ

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع أبه ىريرة  ٓٗ
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  {{  3939  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ُ٘ ُٜ٘أَضًَّ ُ٘،  ٜأَضًَّ ُ٘،ايًَّ َٛ  ايًَّ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٌَُسِب ٘ٔ  َسِب ٘ٔايَّ َُٔتنُي،  ايَّ َُٔتنُي،اٞي َٛ  اٞي ُٖ ََٚٛ ُٖ ُِ،  ايٚشٞنُضايٚشٞنُض  َٚ ُِ،اٞيَشٔهٝ َٛ  اٞيَشٔهٝ ُٖ ََٚٛ ُٖ   ايٚصَضاٝطايٚصَضاٝط  َٚ

،ُِ ُُِغَتٔكٝ ُِ،اٞي ُُِغَتٔكٝ َٛ  اٞي َُٖٛ ٘ٔ  َتِظُٜؼَتِظُٜؼ  الال  ائَّشٟائَّشٟ  ُٖ ٘ٔٔب َٛا٤ُاأٜلاأٜل  ٔب َٛا٤ُِٖ ًَٞتٔبُػ  َٚالَٚال  ِٖ ًَٞتٔبُػَت ٘ٔ  َت ٘ٔٔب ١َٝٓ،اأٜلاأٜل  ٔب ١َٝٓ،ٞئغ   َِٜؾَبُعَِٜؾَبُع  َٚالَٚال  ٞئغ

ُ٘ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َُا٤ُ،  َٔ َُا٤ُ،اٞيُعًٜ ِٜٓكٔضٞ  َٚالَٚال  ايٖضٚر،ايٖضٚر،  ٜنِجَض٠ٜٔنِجَض٠ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜدًُٜلَِٜدًُٜل  َٚالَٚال  اٞيُعًٜ ِٜٓكٔضَٞت ُ٘،  َت ُ٘،َعَذا٥ُٔب َٛ  َعَذا٥ُٔب َُٖٛ ِِ  ائَّشٟائَّشٟ  ُٖ ِِٜي   ٜي

ٔ٘ َِٓت َ٘ٔت َِٓت ٔٗاٞياٞي  َت ٔٗٔذ ُ٘  ِإِسِإِس  ٔذ َُٔعِت َُ٘ع َُٔعِت ْٖا  ::ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َسٖت٢َسٖت٢  َع ْٖاِإ َٓا  ِإ ُِٔع َٓاَع ُِٔع ّْا  َع ّْاٝقِض٤َا ِٗٔزٟ  َعَذّباَعَذّبا  ٝقِض٤َا ِٗٔزَٟٜ   ِإٜي٢ِإٜي٢  َٜ

ِٔ  ،،ايٗضِؽٔز ايٗضِؽٔز  ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا ٘ٔ  ٜقا ٘ٔٔب ِٔ  َصَزَم،َصَزَم،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٔ  ٝأٔدَض،ٝأٔدَض،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  َِ ََِسٜه ٘ٔ  َسٜه ٘ٔٔب ٍَ،  ٔب ٍَ،َعَز   َعَز

ِٔ ََ َِٚٔ ََ ٘ٔ  َرَعاَرَعا  َٚ ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ ٍِ   ٔصَضإطٔصَضإط  ِإٜي٢ِإٜي٢  ََٖز٣ََٖز٣  ِإٜي ٍِ َُِغَتٔكٝ   4141{{َُِغَتٔكٝ

 {.اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي  دعباا } أو كما  اؿ:

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

وجعلنػػػا  ػػػه الػػػد يا مػػػع عبػػػاده  انػػػا باإليمػػػافبالحمػػػد هلل رب العػػػالميع الػػػال مػػػف  لب 
أف ي ح نػا بلب ي ػو وعنايلػو حلػى  صػرج مػع الػد يا مػؤمنيع ويُلح نػا  و مبلو  املميعمال

 اشػديد المحػاؿ االععػاؿ للػو  ػب إ اوأش د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لوا بالصالحيع
لو المل  ولػو الحكػن ولػو احمػر وىػب علػى كػه شػهءأ  ػديرا وأشػ د أف زػيد ا محمػداس عبػد 

و ػػػى  ا ػػػه الػػػد يا رحمػػػي للعػػػالميع جعلػػػو اهلل  اوصػػػعيو مػػػع جل ػػػو وجليلػػػو ااهلل ورزػػػبلو
وزػػلن  الل ػػن صػػهِّ عا و ػػى الجنػػي إمامػػاس للم ػػربيع والصػػالحي اللصلػػق أجمعػػيع اس ااجػػرة شػػعيع

ىلػدف ب ديػو إلػػى اوكػه مػػع  اوصػػحابلو المبػاركيع اوآلػو الطيبػيع اوبػارؾ علػى زػيد ا محمػػد
 .وعلينا مع ن أجمعيع .. آميع آميع يارب العالميع ايـب الديع

 جبة جماعي المؤمنيع:أي ا اإل أما بعد

  أًصافو العلْحأًصافو العلْح
مع ػػػن يجػػػاله المػػػؤمنيع ويبكػػػه  جا بػػػاس بشػػػرياسا كػػػاف بػػػو   هللنبػػػ جعػػػه اهلل 
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  {{  4141  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ث مع ػػػن ويعػػػيش بػػػو بيػػػن ن لي لػػػدوا ب ديػػػو ويلممػػػكبا بشػػػرعو ويمشػػػبا علػػػى دربػػػو ويلحػػػدذ 
ع مػػو مػباله وأعلػػى شػب و كمػػا ذكػر  ػػه كلػاب اهلل وبػػيذ كرذ   ا مػػع أف النبػه  ُيمػعدىن اهلل 

وأ ػو إمػاـ النبيػيع وزعػين المرزػليع وصػاحب المػيادة  ارحمي ُعظمى للصلػق أجمعػيع أ و 
 .على الصلق أجمعيع

كاف  ه بشريلو الظاىرة عندما يراه أحد  مع الصلػق يػراه كبحػد اا إال أ ػو    ومع أ و 
إذا مشػى  ػه الشػمها اليُػرف   كػاف ا هه عع بػا ى الصلػقكاف لو جصبصيات  ببيي تُميِّ 

إذا مشػػى مػػع  ػػبـأ يرو ػػو أهػػبل ن م مػػا   ال يُػػرف لػػو ظػػه  ىػػب النػػبرا وكػػاف  لوالػػا اظػػهلػػو 
إذا  إذا  عػػد مػػع  ػػبـأ يكػػبف أع ىػػن كلعػػاس مػػع ُعلػػبىنا وكػػاف  كا ػػن أهػػبال نا وكػػاف 

 .تكلن جرج النبر مع بيع عناياه
ؿ المػػاء المػػالح إلػػى ويحػػبِّ  امػػع احمػػراض بػػو اهلل  هري ػػو الشػػريف يشػػع وكػػاف 
 ُشػعين  ػػه الحػػاؿا و طعػػن  - وكػاف ب ػػا رمػػد   - هوضػػعو  ػه عػػيع اإلمػػاـ علػػ امػاءأ عػػاب

الغػػػهوات النببيػػػي  بجػػػا مػػػع ري ػػػو وألصػػػق الػػػاراع بالجمػػػن ذراع أحػػػد أصػػػحابو  ػػػه إحػػػدف 
 لصػػ ن  ػػه الحػػاؿا وكػػاف إذا جعػػه ري ػػو علػػى جلػػد إ مػػاف ُيشػػن مػػع ىػػاا اإل مػػاف راوحػػي 

 .لومو وبجذ مو وعظذ حف اهلل كرذ  اهيبي مدف الحياة
ال يُػرف ل ػا أعػرا ت ػبؿ  حاجلػو  هوإذا أراد أف ي هػ اال ي ف عليػو الػاباب وكاف 
 الذػػِال َيِجػػهءُ  عُػػنذ  اْلَصػػَ َءا تَػػْدُجهُ  َأرَاؾَ  ِإ ِّػػه اللذػػوِ  َرُزػػبؿَ  وشػػي رضػػه اهلل عن ػػا: يَػػاالمػػيدة عا

 : َػَ اَؿ  َأعَػرسان ِمْن َ  َجَرجَ  ِلَما يَػرَ   َػَلنْ  بَػْعَدؾَ  يَْدُجهُ 

ََا  َعا٥َٔؾ١ٝ،َعا٥َٔؾ١ٝ،  َٜاَٜا  }} ََاٜأ ُِٔ   ٜأ ُِٔ َعًٔ ٕٖ  َعًٔ ٕٖٜأ َ٘  ٜأ َ٘ايَّ َََض  ايًَّ َََضٜأ ِٕ  اأٜلِصَ،اأٜلِصَ،  ٜأ ِٕٜأ َٔ  َخَضَزَخَضَز  ََاََا  َتِبَتًَٔعَتِبَتًَٔع  ٜأ ََٔٔ َٝا٤ٔ  َٔ ِْٔب َٝا٤ٔاأٜل ِْٔب {{  اأٜل
ٕٕٗٗ

  

ؽ ويهػعب و  ػه رَ أهيب مػع ريػح الممػ ا بػه كػا با يبجػاوف ىػاا الَعػ و  ُ رَ وكاف عَ 
زجاجات ويهيعبف  دراس ض ي س منو إلى الُعطبر لُلصبح عطبراس هيبي الراوحػي لػيه ل ػا م يػها 

ن وكاف إذا مشى  ه مكاف يُعرؼ ىاا المكاف الال مشى  يو براوحي عرؽ النبه الله  احػ

                                                 
 ابع الجبزل ٕٗ
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  {{  4040  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  يو صلبات ربى وتمليمو عليو.
كب ػػو  ػػبر    و بمباصػػعاتأ إل يػػي جعللػػو جصذػػ مػػع أ ػػو بشػػر  إال أف اهلل   ػػالنبى 

بالصصػاوص اإلل يػي واحوصػاؼ الربا يػي اللػه جعل ػا  يػو  ايمشى  ه الد يا  ه صبرة بشػريي
 ولاا  اؿ  يو اهلل جّه  ه ُع ه: ارب البريي

                  ((ٔ٘ٔ٘)الماودة)الماودة  

الال ر عػو ربػو  -ث عع النبه أ بؿ ىاا حلى ال يلجرأ واحد  مع المملميع  يلحدذ  
وإف كا ن بشريلو عليػي بمػا  ي ػا ا ىب م لنا  ه البشرييا وعلى أ و كبحد ا اعلى أ و م لنا -

 .مع أ بار ربا يي جعل ا  يو رب البريي 
 ا  اؿ:عندما كاف عند الميدة حليمي يرضع عندىا أ و ولال  ورد عنو 

َُا  }} َٓ ِٝ َُاٜفَب َٓ ِٝ َْا  ٜفَب َْاٜأ ٍّ  َساَتَساَت  ٜأ ِٛ ٍَّٜ ِٛ ِٔ  ٔفٞٔفٞ  َٜ ٞٛ َِٔب ٞٛ َٔ  ٔيٞٔيٞ  ٜأِتَضإبٜأِتَضإب  َََعَََع  َٚإرَٚإر  َب ََٔٔ َٔ  ،ِٕ َٝا ِٕ،ايٚصِب َٝا   ِإَساِإَسا  ايٚصِب

َْا َْاٜأ ِٖٕط  ٜأ ِٖٕطٔبَض ِِ  ٕخ،ٕخ،َثالَثال  ٔبَض ُٗ َََِِع ُٗ ِٔ  ٜطِؾْ ٜطِؾْ   َََع َِٔٔ َٔ  ٍٕ َٖ ٍَٕس َٖ ًٍٞر،  ٍُْٛصٍُْٛص  ََُُٕٕآلََآل  َس ًٍٞر،ََٚث ِٔ  ٜفٜأَخُشْٜٚٔٞفٜأَخُشْٚٔٞ  ََٚث َِٔٔ َٔ  

ِٔ ِٝ َِٔب ِٝ ٜٛ  ٜأِصَشأبٞ،ٜأِصَشأبٞ،  َب ِْ َٜٛٚا ِْ ِٛا  َسٖت٢َسٖت٢  َٖٔضاّبا،َٖٔضاّبا،  ٜأِصَشأبٜٞأِصَشأبٞ  ًَٜلًَٜلَٚا َٗ َِْت ِٛاا َٗ َِْت َٛأرٟ،  َؽٔفرِيَؽٔفرِي  ِإٜي٢ِإٜي٢  ا َٛأرٟ،اٞي   اٞي

ِٖٔط،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفٜأٞقَبًٝٛاٜفٜأٞقَبًٝٛا ِٖٔط،ايٖض ِِ  ََاََا: : َٜٚقاٝيٛاَٜٚقاٝيٛا  ايٖض ِِٜيٝه ََٗشا  ٜيٝه ََٗشاَٚٔي ُ٘  ِّ؟ِّ؟اٞيُػالاٞيُػال  َٚٔي ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ّْ  ٜأ ّْٝغًٜا َِٝػ  ٝغًٜا َِٝػٜي ٖٓا  ٜي ٖٓأَ َٔ  َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  

ِٔ َِٔٔ َٔ  ٞٔٓ َٓٔٞب ٝٚٔز  َب ٝٚٔزَع ٍِٜؿ،  َع ٍِٜؿ،ٝقَض َٛ  ٝقَض ُٖ ََٚٛ ُٖ َٓا  َُِغَتِضَضْعَُِغَتِضَضْع  َٚ َٓأفٝ ِٔ  ٔفٝ َِٔٔ َٔ  ٍّ ٍّٝغًٜا ٍِ  ٝغًٜا ٍَِٜٔتٝ َِٝػ  ،،َٜٔتٝ َِٝػٜي ُ٘  ٜي ُٜ٘ي   ٜأْبٜأْب  ٜي

َُاَسا َُاَساٜف ِِ  َُٜضٗرَُٜضٗر  ٜف ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ُ٘؟  َعًٜ ُ٘؟ٜقِتًٝ ِٔ  ٜقِتًٝ َِٜٔٚئه ِٕ  َٜٚئه ِِٕإ ِِ  ِإ ُِٓت ِِٝن ُِٓت ٖٓا  ٜفاِخَتاُصٚاٜفاِخَتاُصٚا  ٜفأعًٔنَي،ٜفأعًٔنَي،  ُبٖزُبٖزالال  ٝن ٖٓأَ َُا  َٔ َٓ ِٜ َُاٜأ َٓ ِٜ   ٜأ

،ِِ ِِ،ٔؽ٦ُِت ِِ  ٔؽ٦ُِت َٓٞأٔتٝه ًٞ ِِٜف َٓٞأٔتٝه ًٞ َْا  ٜف َْاٜفاٞقَبًٝٛ ُ٘،  ٜفاٞقَبًٝٛ َْ ُ٘،ََٜها َْ َّ،  ََٖشاََٖشا  ََٚرُعٛاََٚرُعٛا  ََٜها َّ،اٞيُػًٜا ِِ  اٞيُػًٜا ِِٜفًٜ ًٜ ِِ،  ٜف ُٖ ِِ،ُٜٔذُٝبٛ ُٖ ُٖا  ُٜٔذُٝبٛ ُٖاٜفًٜ ًٜ   ٜف

ُٕ  َصٜأ٣َصٜأ٣ َٝا ُٕايٚصِب َٝا ٕٖ  ايٚصِب ٕٖٜأ َّ  ٜأ ِٛ َّاٞيٜك ِٛ ِِ،  الال  اٞيٜك ُٗ َْ ِِ،ُٜٔذُٝبٛ ُٗ َْ ًٜٝكٛا  ُٜٔذُٝبٛ ٜٛ ِْ ًٜٝكٛاا ٜٛ ِْ ٞٚ،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َُِغِضٔعنَيَُِغِضٔعنَي  َٖٔضاّبأَٖضاّبا  ا ٞٚ،اٞيَش   اٞيَش

ِِ ُٗ َْ ُُٛ َُِِٜعِّ ُٗ َْ ُُٛ ِِ  َُٜعِّ ُٗ َْ َِٜغَتِصِضُخٛ َِِٚ ُٗ َْ َِٜغَتِصِضُخٛ ِّ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ِٛ ِّ،اٞيٜك ِٛ ََُز  اٞيٜك ََُزٜفَع ٖٞ  ٜفَع ِٖٞإٜي ِِ،  ِإٜي ُٖ ِِ،ٜأَسُز ُٖ ٜٓٔٞفٜأِضَذَعٓٔٞ  ٜأَسُز   ٜفٜأِضَذَع

ٟٛٔٝفا،  ِإِضَذاّعاِإِضَذاّعا  ِصِ،ِصِ،اأٜلاأٜل  ِإٜي٢ِإٜي٢ ٟٛٔٝفا،ٜي ِٖ  ٜي ُِٖث َٔ  ََاََا  َؽٖلَؽٖل  ُث ِٝ ََٔب ِٝ ٢َٗ  ِإٜي٢ِإٜي٢  َصِزِصَٟصِزِصٟ  َب َِٓت َُ٢َٗ َِٓت َْٔتٞ،  َُ َْٔتٞ،َعا   َعا

َْا َْاَٜٚأ ِْٝعُض،  َٜٚأ ِْٝعُض،ٜأ ِِ  ٜأ ِِٜفًٜ ًٜ ٦ِّٝا،  ٔيَشٔيٜؤيَشٔيٜو  ٜأٔدِزٜأٔدِز  ٜف ٦ِّٝا،َؽ ِٖ  َؽ ُِٖث ٓٔٞ،  ٜأِسَؾا٤َٜأِسَؾا٤َ  ٜأِخَضَزٜأِخَضَز  ُث ٞٛ ٓٔٞ،َب ٞٛ ُ٘  َب ُٜ٘فَػَغًٜ   ٔبَشٔيٜؤبَشٔيٜو  ٜفَػَغًٜ

ًِٞر، ًِٞر،ايٖج َِ  ايٖج َِْع َِٜفٜأ َِْع ُ٘،  ٜفٜأ ُ٘،ٜغِغًٜ ِٖ  ٜغِغًٜ ُِٖث َٖا  ُث َٖاٜأَعاَر َٗا،  ٔفٞٔفٞ  ٜأَعاَر ْٔ َٗا،ََٜها ْٔ ِٖ  ََٜها ُِٖث َّ  ُث َّٜقا ْٔٞ،  ٜقا ْٔٞ،ايٖجا ٍَ  ايٖجا ٍَٜٚقا   ٜٚقا
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  {{  4242  }}  ضنةضنةاحلاحلصوة صوة ألألنبى انبى االال  ::  ةةثالثثالثاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                        ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ٔ٘ ٘ٔٔيَصأسٔب َٖٓح،: : ٔيَصأسٔب َٖٓح،َت ِٖ  َت ُِٖث ٌَ  ُث ٌَٜأِرَخ ُٙ  ٜأِرَخ ََُٜٙز ِٛٔفٞ،  ٔفٞٔفٞ  ََٜز ِٛٔفٞ،َد ًٞٔبٞ،  ٜفٜأِخَضَزٜفٜأِخَضَز  َد ًٞٔبٞ،ٜق َْا  ٜق َْاَٜٚأ ِْٝعُض  َٜٚأ ِْٝعُضٜأ   ٜأ

،ُ٘ ُ٘،ٜفَصَزَع ُ٘  ٜفٜأِخَضَزٜفٜأِخَضَز  ٜفَصَزَع ِٓ َُٔ٘ ِٓ َِٛرا٤َ  َُِضَػ١َُِٟضَػ١ٟ  َٔ َِٛرا٤ََع ٢ََ  َع ٢َََص َٗا،  َص َٗا،ٔب ِٖ  ٔب ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٙٔ  ٜقا َٝٔز ٙٔٔب َٝٔز ١َٟٓ  ٔب ُِ َٜ١َٟٓ ُِ َٜ  ،ُ٘ ِٓ َٔ،ُ٘ ِٓ َٔ  

ُ٘ ْٖ ُٜ٘نٜأ ْٖ ٍُ  ٜنٜأ َٚ َٓا ٍََُٜت َٚ َٓا ٦ِّٝا،  ََٜت ٦ِّٝا،َؽ ِٖ  َؽ ُِٖث ِِ  ٜأَت٢ٜأَت٢  ُث ِِٔباٞيَداَت ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  ٔباٞيَداَت َٜٙٔٔز ِٔ  َٜٔز َِٔٔ ٠ٖٔٛ  ُِْٛصُِْٛص  َٔ ُٓٗب ٠ٖٔٛاي ُٓٗب   ١َُٔ،١َُٔ،َٚاٞئشٞهَٚاٞئشٞه  اي

ُٜٛف ُٜٛفَِٜد َٔ  ٜأِبَصاَصٜأِبَصاَص  َِٜد ٖٓأظِضٜ َٔاي ٖٓأظِضٜ ُ٘،  اي َْ ُ٘،ُرٚ َْ َِ  ُرٚ َِٜفَدَت ًٞٔبٞ،  ٜفَدَت ًٞٔبٞ،ٜق ََِتأٜل  ٜق ََِتأٜلٜفا ِٖ  ١َُٟ،١َُٟ،َٚٔسهَٚٔسه  ُّْٛصاُّْٛصا  ٜفا ُِٖث ُٜٙأَعاَرُٙ  ُث   ٜأَعاَر

،ُ٘ َْ ُ٘،ََٜها َْ ََٛدِزُت  ََٜها ََٛدِزُتٜف ِِ  َسٔيٜوَسٔيٜو  َبِضَرَبِضَر  ٜف ِِاٞيَداَت ًٞٔبٞ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَداَت ًٞٔبٜٞق ِّٖضا،  ٜق ِّٖضا،َر ِٖ  َر ُِٖث َّ  ُث َّٜقا َٖٓش٢  ايٖجأيُح،ايٖجأيُح،  ٜقا َٖٓش٢ٜف   ٜف

،ُ٘ ُ٘،َصأسَب ََٖض  َصأسَب ََٖضٜفٜأ ُٙ  ٜفٜأ ََُٜٙز َٔ  ََٜز ِٝ ََٔب ِٝ ٖٞ  َب َٜ َٖٞثِز َٜ ٢َٗ  َثِز َِٓت َُ َٚ٢َٗ َِٓت َُ َْٔتٞ،  َٚ َْٔتٞ،َعا َّ  َعا َّٜفاٞيَتٜأ ِٕ  ايٚؾٗلايٚؾٗل  َسٔيٜوَسٔيٜو  ٜفاٞيَتٜأ ِٕٔبِإِس ٘ٔ  ٔبِإِس ٘ٔايًَّ   ايًَّ

ِٖ  َتَعاٜي٢،َتَعاٜي٢، ُِٖث ٙٔ،  ٜأَخَشٜأَخَش  ُث َٝٔز ٙٔ،ٔب َٝٔز ََٗضٓٔٞ  ٔب ِْ ََٗضٜٓٔٞفٜأ ِْ ِٔ  ٜفٜأ َِٔٔ َٔ  ْٞٔ ََْٜٔٞها َٗاّضا  ََٜها ِْ َٗاّضاِإ ِْ ٟٛٔٝفا،  ِإ ٟٛٔٝفا،ٜي ِٖ  ٜي ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٍُاأٜلاأٜل  ٜقا ٍُٖٚ ٖٚ  

ٓٔٞ  َؽٖلَؽٖل  ائَّشٟائَّشٟ ٞٛ َٓٔٞب ٞٛ ُُْٛٙ: : َب ُُِْٛٙط ِٔ  ٔبَعَؾَض٠ٕٔبَعَؾَض٠ٕ  ِط َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٖٔت ٘ٔ،ٝأ َٖٔت ُْْٛٔٞ،  ٝأ ََٛط ُْْٛٔٞ،ٜف ََٛط ُٗ  ٜف ُٜٗفَضَدِشُت ِٖ  ِِ،ِِ،ٜفَضَدِشُت ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا : : ٜقا

ُُْٙٛ ُُِْٛٙط ُٔا١ٕ٥َ  ِط ُٔا١ٕ٥َٔب ِٔ  ٔب َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٖٔت ٘ٔ،ٝأ َٖٔت ُْْٛٔٞ،  ٝأ ََٛط ُْْٛٔٞ،ٜف ََٛط ِِ،  ٜف ُٗ ِِ،ٜفَضَدِشُت ُٗ ِٖ  ٜفَضَدِشُت ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ُُْٛٙ: : ٜقا ُُِْٛٙط ِٔ  ٔبٜأٞيٕفٔبٜأٞيٕف  ِط َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٖٔت ٘ٔ،ٝأ َٖٔت   ٝأ

ُْْٞٔٛ ََٛط ُْْٜٛٔٞف ََٛط ِِ،  ٜف ُٗ ِِ،ٜفَضَدِشُت ُٗ ٍَ  ٜفَضَدِشُت ٍَٜقا ِٛ  َرُعَُٛٙرُعُٛٙ: : ٜقا ِٜٛفًٜ ُُُٛٙ  ٜفًٜ ُِْت ََُُُٛٙٚط ُِْت ٘ٔ  ََٚط َٖٔت ٘ٔٔبٝأ َٖٔت ُّٔٝعا  ٔبٝأ ُّٔٝعاَد   ٜيَضَدَحٜيَضَدَح  َد

ِِ ِٗ ِِٔب ِٗ {{ٔب
ٖٖٗٗ

  

 ...  ه الد يا وااجرةالل ن اكرمنا ب اا النبه 
وارز نا  ه الد يا اللبزه بحهرتوا والعمػه بمػنلوا وتنعيػا شػريعلوا واإلىلػداء ب ديػو 

 ...  ه أج  و وشماولو وكه زيرتو
 وارز نا  ه ااجرة شعاعلوا وارز نا  ه الجني جبار حهرتو.

ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

                                                 
 س ا ودالوه النببة للبي  ه عع عبد اهلل بع العباالمطالب العاليي البع حجر والطبرل عع شداد بع أوس  ٖٗ
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  {{  4343  }}  بغضاء وعالجونابغضاء وعالجوناالالضد وضد واحلاحل  ::  ةةزابعزابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                              ( من املؤلفات املطبوعة  ( من املؤلفات املطبوعة  7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الرابعةالخطبة الرابعة
  ٗٗٗٗبغضاء وعالجهمابغضاء وعالجهماالحسد والالحسد وال

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

الحمػػد هلل رب العػػالميع أكرمنػػا وأكػػـر عبػػاده المػػؤمنيع أجمعػػيع بػػبف منحنػػا الُ ػػدف 
واإليمػػاف وكلبػػو  ػػه  لببنػػا وجعلنػػا ممػػلميعا زػػبحا و زػػبحا و ال يمػػنح اإليمػػاف بػػو إال لمػػع 

بػػاها وأمػػػره أف أحبػػو وىػػداها وال ُيحػػػيث بعنايلػػو أحػػػداس مػػع جل ػػو إال وجذ ػػػو إلػػى حبيبػػػو وُمجل
 يكبف هبع أمرها وأف يععه ما أمره بو وينل ى عما عنو   اه:

                     ((ٚٚ)الحشر)الحشر 
وأش د أف ال إلو إال اهلل وحده الشري  لوا ىب وحده العّعاؿ لما يُريػدا يُعّكػر العبيػد 

ال  ويظنبف أ  ن بلعكيػرىن وت ػديرىن اىلػدوا إلػى هريػق الرشػادا لكػع اهلل ويُ در العبادا 
يب ّػػق إلػػى هريػػق الرشػػاد إال مػػع زػػّدده وأيػػّده وأجػػا بيػػده وكلػػب  ػػه  لبػػو الُ ػػدف والي ػػيعا 
وجعلػػو  ػػه الػػد يا علػػى ماوػػدة زػػيد المرزػػليع والنبيػػيعا وكلبػػو عنػػده مػػع جيػػر أمػػي أجرجػػن 

ذاتػػو  ػػه حياتػػو  حمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلوا جعػػه اهلل للنػػاس أجمعػػيعا وأشػػ د أف زػػيد ا م
وشريعلو وُزنلو بعد ارتعاعػو إلػى مػباله ىػه البزػيلي البحيػدة للجمػع بعػد الُعر ػيا وللعػّه بعػد 

 .الالوا وللغنى بعد العا ي
الل ن صهِّ وزّلن وبارؾ على زيد ا محمػد عبػدؾ الُممػدد المؤيػدا وارز نػا أجمعػيع 

جػا ببيػدينا دومػاس للعمػه علػى ر ػع شػبف شػريعلوا وأزْؿ بيننػا وبينػو كػه اللب يق التباع زنلوا و 
حجػػاب حلػػى  لملّػػع  ػػه الػػد يا بجمػػاؿ حهػػرتوا و كػػبف  ػػه ااجػػرة تحػػن لػػباء شػػعاعلوا 

 و حظى أجمعيع  ه الجني بجبار حهرتو
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٕ/٘ٔىػ ٖٗٗٔمع ربيع ااجر  ٘اإلزكندريي ػ ممجد عمرو بع العاص  -جطبي الجمعي  ٗٗ
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  {{  4444  }}  بغضاء وعالجونابغضاء وعالجوناالالضد وضد واحلاحل  ::  ةةزابعزابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                              ( من املؤلفات املطبوعة  ( من املؤلفات املطبوعة  7878كتاب )كتاب )

 إجبا ى جماعي المؤمنيع:
ع  ر ػػي لعلكػن أجمعػيع تػدركبف وتعلمػبف مػا يحػدث  ػه بلػد ا و ػى مجلمعنػا ااف مػ

وشلاتا ومع أمبرأ جعلن أع ه الناس  ه ىاا الهماف حيرافا ي بؿ  ه  عمو ولمع حبلػو: 
أيع احمافن وما العيشػي المرضػيي اللػه وعػد ا ب ػا الػرحمعن وملػى و ل ػان وكيػف تلح ػق  ػه 
ىػػػاا الهمػػػافن والكػػػه يمشػػػى أو يجلػػػه أو يبيػػػن مشػػػغبؿ البػػػاؿ بنعمػػػو وببىلػػػو وبطلباتػػػو 

الممػػػػػلميع أجمعػػػػػيعا والػػػػػبعض يظػػػػػع أ ػػػػػو ال مصػػػػػرج مػػػػػع ذلػػػػػ  إال وبحاجاتػػػػػو وبنجبا ػػػػػو 
باللظاىراتا وإال بما  راه مع  بضى زاورة وملحركي  ه كه الج ػاتا حلػى أصػبح دوالب 

 العمه على وش  الب بع.
              مػػػػا المصػػػػرج مػػػػع ذلػػػػ ن.المصرج  ػػػػه  ػػػػبؿ اهلل: 

                        ((ٕٕٔٔاححػػػػػػػهاباححػػػػػػػهاب))  أ ػػػػػػػلن
 بيّػػاس للصلػػاـا وجعلػػو جػػاتن النبيػػيع وجػػاتن المرزػػليعا  تعلمػػبف أف ىػػاا النبػػه اجلػػاره اهلل 

بصيرة  برا يػيا وشاشػي شػعا ي إل يػي  لبيػيا جعللػو يلطلػع علػى جميػع  ولال  أعطاه اهلل 
ه زػػلحدث حملػػو إلػػى يػػـب الػػديعا ح ػػو الطبيػػب احوحػػد الػػال عيذنػػو اهلل لعػػ ج اححػػباؿ اللػػ

 المملميع منا زمنو إلى أف يرث اهلل احرض ومع علي ا.
 ػػرأف ببصػػيرتو النبرا يػػي كػػه احدواء واحزػػ اـ وااالـ واحوجػػاع اللػػه زػػلحدث ل ػػاه 

عػن ذكػر بعػد ذلػ  لكػه علذػي دواءىػاا احمي وبينذ ا بيا اس شا ياسا بياف حاضرأ يراه بعينى رأزوا 
ا و ػى ذلػ  ي ػبؿ لنػا اهلل ولكه معهلي شعاءىاا ولكه ىنأ ما بو يُعرجو معػّرج الكػروب 

  ُمػػػػػػػػاّكراس:                             

   ((ٕٕٛٛاإلزراءاإلزراء)  بياف ال رآف  يو الشعاء لكه مػا حػدث أو يحػدث لنػا أو بيننػا ولمػع
 . بلنا ولمع بعد اا والاف يُبينو ىب الال ال ينطق عع ال بف وىب إماـ الرزه واح بياء 

وأحادي ػوا ولكػن ن جلطػبا ىػاه اح بػاء علػى بعهػ ا  ػه  جمع العلماء ُزنذي النبه 
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جعػه لكػه  ن أف ُيصنعبه بحمب احزمنػيا ح ػو بابأ زمبه باب الم حنا وكاف أولى ب 
زمػػاف أحادي ػػو اللػػه تكشػػف عػػع احدواء واحزػػ اـ اللػػه تحػػدث  يػػوا واللػػى تبػػيع الروشػػلي 
النببيػػي ال رآ يػػي اإلل يػػي اللػػه إذا عمػػه أىػػه الػػهمع ب ػػا تػػنذ ل ػػن الشػػعاءا وازلُ صػػه الػػداءا 

        احمػي:  ػه ىػاه  وعاشبا إجبة أودذاء أحباءا يطب بف  بؿ اهلل 
 ((ٔٓٔٓ)الحجرات)الحجرات. 

ببف  طيعو  ه ذل ا وحّار ا مع مصالعلو  ه أف أمرأ مػع ىػاه احمػبر  وأمر ا اهلل 
 أوغيرىػػػػػا ممػػػػػا وجّ نػػػػػا اهلل إليػػػػػوا ووعػػػػػد ا إف أهعنػػػػػاه بالُ ػػػػػدف والي ػػػػػيع   ػػػػػاؿ عػػػػػّه شػػػػػب و:

         ((٘ٗ٘ٗ)النػػبر)ر مػػع المصالعػػي بمػػا  ػػراه أو ظ ػػر بيننػػا ااف   ػػاؿ حػػاذ  النػػبر
                        عػػػػػّه شػػػػػب و: 

   ((ٖٖٙٙالنبرالنبر)). 
زما نػػان وبػػن شػػّصص الػػداء الػػال  ػػرذؽ جمعنػػا وشػػلذن شػػملناا  بػػن وصػػف النبػػه 

المشػاكه الجمذػي اللػه تحػ  وزادت عػع الحػد  ػه مجلمعنػان ازػمعبا إلػى تشػصيص  وجعه
الحبيػػبا وازػػمعبا إلػػى الروشػػلي النبرا يػػي اللػػه كلب ػػا لشػػعاونا مػػع كػػه مػػا راه زػػيد ا وإمامنػػا 

 :ا  اؿ رزبؿ اهلل 

ِِ  َرٖبَرٖب  }} ِٝٝه ِِِإٜي ِٝٝه ِِ  َرا٤َُرا٤ُ  ِإٜي ََ ِِاأٝل ََ ُِ  اأٝل ًٜٝه ُِٜقِب ًٜٝه ٕٖ  ٜأالٜأال  َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،  اٞيَشَغُزاٞيَشَغُز  ٜقِب ِٕٖإ َٞ  ٞيَبِػَضا٤َٞيَبِػَضا٤َاا  ِإ َٖٔٞ ٖٔ  

ٍُ  الال  اٞيَشأيٜك١ٝ،اٞيَشأيٜك١ٝ، ٍُٜأٝقٛ ِٔ  ايٖؾِعَض،ايٖؾِعَض،  َتِشًُٔلَتِشًُٔل  ٜأٝقٛ َِٜٔٚئه َٔ،  َتِشًُٔلَتِشًُٔل  َٜٚئه َٔ،ايٚزٜ ُٖٕز  َْٞفُػَْٞفُػ  َٚائَّشَٟٚائَّشٟ  ايٚزٜ ُٖٕزََُش   ََُش

ٔٙ َٝٔز ٙٔٔب َٝٔز ١ٜٖٓ  َتِزُخًٝٛاَتِزُخًٝٛا  الال  ٔب ١ٜٖٓاٞيَذ ُٓٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  اٞيَذ َٔ ُٓٛا،ُتِؤ َٔ ُٓٛا  َٚالَٚال  ُتِؤ َٔ ُٓٛاُتِؤ َٔ ِِ  ٜأالٜأال  َتَشاٗبٛا،َتَشاٗبٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  ُتِؤ ِِٜأُريُّٝه   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُريُّٝه

٤ِٕٞ ٤َِٕٞؽ ُُُٛٙ  ِإَساِإَسا  َؽ ًُٞت ُُُٜٛٙفَع ًُٞت ِِ،تََت  ٜفَع ِِ،َشاَبِبُت َّ  ٜأٞفُؾٛاٜأٞفُؾٛا  َشاَبِبُت َّايٖغال ِِ   ايٖغال َٓٝه ِٝ ِِ َب َٓٝه ِٝ {{َب
ٗ٘ٗ٘

  

ىػػػػاا تشػػػػصيص زػػػػيد احولػػػػيع وااجػػػػريع لمػػػػا  حػػػػع  يػػػػو ااف: الحمػػػػد والبغهػػػػاءا 
والحمد ىب تمّنه زواؿ  عمي الغيرا وىاا ال ينبغه أف يكبف عند ممػلنا وال ينبغػه أف يُمػر 

 ػػه  كمػػا  ػػاؿ حلػػى جػػاهراس  ػػه  لػػب مػػؤمعا  ػػالمؤمع لكػػى يػػلن إيما ػػو ينبغػػه أف يكػػبف  
                                                 

 زنع اللرمال والبي  ه وممند اإلماـ أحمد عع الهبير بع العباـ  ٘ٗ
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 ميهاف مع مبازيع اإليماف:

ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَسُزٝن ٍٖ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُزٝن ٍُٖٜٔش ٘ٔألأٜٜل  ُٜٔش ٘ٔٔخٝ ٍٗ  ََاََا  ٔخٝ ٍُٜٗٔش ٘ٔ   ُٜٔش َٓٞفٔغ ٘ٔ ٔي َٓٞفٔغ {{ٔي
ٗٙٗٙ

  

 .إذا اجله ىا الميهاف  يحلاج صاحبو إلى مراجعي إيما و
حف م لهػػى زػػ مي اإليمػػاف والُل ػػى  ػػه  لبػػو برىػػافا ىػػاا البرىػػاف أف ُيحػػب الصيػػر 

 .جمعيعا  ه أف مجاؿ و ى أف  عمي و ى أف زماف و ى أف مكافإلجبا و المؤمنيع أ
 ػنذا مػػرض ال لػػب وأصػػيب بػػداء الح ػدا أو أصػػيب بميكػػروب الحمػػدا وبػػدأ يلغيّػػر 
إذا أتى حجيو جيراسا ويلمنػى مػع  عمػو أف يػهوؿ ىػاا الصيػرا  لػيعلن علػن الي ػيع أ ػو مػريض 

مػػع رجػػهأ  رآ ػػه تربذػػى علػػى  والمػرض  ػػه  لبػػوا ويحلػػاج إلػػى عػػ ج  ػػاجع مػػع هبيػػب ربػػا ها
 .    الحبيبا يعالجو مع ىا الداء

وىاا الداء ليه لو ع ج  ه المملشعيات الحكبميػي أو الصاصػيا ولػيه لػو أدويػي 
 ػػه الصػػيدليات اللػػه  طرأىػػاا ولكػػع ع جػػو  ػػه كلػػاب اهللا و ػػى ُزػػنذي رزػػبؿ اهللا والػػاف 

 :((يبزفيبزفٓٔٓٔٛٛ))  ي ـب بو ىن أهباء ال لبب الايع ي بؿ  ي ن اهلل

                              
 :و ى أمريعا  اؿ  ي ما  المؤمع ال يحمد كما حدذد الطبيب احعظن  

ِٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ِإالِإال  َسَغَزَسَغَز  الال  }} ِٝ ََٓت ِٔاِث ِٝ ََٓت ٌْ: : اِث ٌَْصُد ُٙ  َصُد ُٙآَتا ُ٘  آَتا ُ٘ايًَّ َّ  اٞئهَتاَباٞئهَتاَب  ايًَّ ََّٜٚقا ٘ٔ  َٜٚقا ٘ٔٔب َْ  ٔب َْآ ٌِ،  ا٤َا٤َآ ِٝ ٌِ،ايًَّ ِٝ ٌْ  ايًَّ ٌََْٚصُد   ََٚصُد

ُٙ ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا ُ٘  ٜأِع ُ٘ايًَّ َٛ  ََاالََاال  ايًَّ ُٗ َٜٛف ُٗ ٘ٔ  ََٜتَصٖزُمََٜتَصٖزُم  ٜف ٘ٔٔب َْا٤َ  ٔب َْا٤َآ ٌِ  آ ِٝ ٌِايَّ ِٝ َٗاِص   ايَّ ٖٓ َٗاِص َٚاي ٖٓ {{َٚاي
ٗٚٗٚ

  

والحمػػد ىنػػا يعنػػه الغبطػػي أف يلمنػػى أف يكػػبف م لػػوا لكػػع اليلمنػػى زواؿ  عملػػو وال 
بلػد أو إذىاب حاللوا أما الال ينظر إلى ما  ه يد أجيو مع ماؿأ أو  عمي الهوجي أو  عمػي ال

 عمػػػي احعػػػاث أو  عمػػػي الممػػػكع أو  عمػػػي البظيعػػػي أو أف  عمػػػي مػػػع الػػػنعن الد يبيػػػي ويلمنػػػى 
                                                 

 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع أ ه  ٙٗ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع عبد اهلل بع عمر  ٚٗ
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زوال ػا مم ىػػاا ال يبجػػد  ػػه مجلمػػع المػػؤمنيعا وإ مػػا  ػػه مجلمػػع المنػػا  يعا وإذا ُوجػػد ىػػا 
 الداء  ب لن تروف  ليجلو  ه كه اح حاء جماعي المؤمنيع.

يهوؿ عنو ىاا الصيرا أو يمارع ليػؤج  مػع مع يرف  ه أجيو جيراس يمارع  يشلكيو ل
حبلػو حلػى يحػػارببه علػى ىػاا الصيػػرا يحػاوؿ بكػه كيعيػػي وبكػه وزػيلي أف يمنػػع ىػا الصيػػر 
مع الدواـ معو واإلزلمرار عندها ىاا لػيه مػع أحػباؿ المػؤمنيع وال حلػى مػع أحػباؿ عػباـ 

  جريع:المملميعا  نف المؤمنيع  اؿ اهلل  ي ن  ه احوليع والمعاصريع واا

                           

                 ((ٜٜالحشرالحشر)). 
وكال  البغهاء .. لمػاذا يػبغض المػؤمع أجػاهن إف المػؤمع ال يػبغض أجػاه أبػداس حف 

ناسا وىب يحب لو الصير كػه الصيػرا والبغهػاء والشػحناء والكراىيػي ال تػبته إال إذا أجاه مؤم
 أصيب ال لب بداء احعرة واح ا ييا  يلمنى الصير لنعمو   ث وال يلمناه لغيره.

 :وذاؾ مع أعاجيب ىاا العصر  -حلى وصه بنا احمر  ه ىاا الهماف 
ة  ال يلمنػػػػى الصيػػػػر حجيػػػػوا مػػػػع أبأ واحػػػػدأ وأـأ واحػػػػد-أف أصػػػػبح احخ الشػػػػ يق  

ويحهف إذا زمع أف أجاه أتاه جيػر أو  ُػلح لػو بػاب  مػع أبػباب البػرمما ويمػعى بكػه مػا  ػه 
وزػػعو للشػػبيو صػػبرتوا أو لل هػػاء علػػى  عملػػوا أو لمحاربلػػو إذا أحبػػو الصلػػقا  يعلػػن ن بػػوا 

 ويلحدذث بمبء عع زيرتوا مع أ و أجيو الش يق وىب أعلن بو وأعرؼ بو.
يه مػع أحػباؿ المػؤمنيعا وإ مػا مػع أحػباؿ المنػا  يع اللػه حػاذر ا من ػا  بينػا وىاا لػ

  :((الحجرالحجرٚٗٚٗ))ا ما أحباؿ المؤمنيع الله ُتحب ا يا اهللن ا رأوا معه كلاب اهللالكرين 

                           
لغها وما يلبع ا مع ح دأ وُكرهأ وبُغضأ مع الصدر أصػبح اإل مػاف إذا  ُهعن شجرة ا 
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 مؤمناس ح اس.
 نذا  هعن ىاه الشػجرة مػع  لػبب المػؤمنيع  لػع تجػد أحػداس يمػعى  ػه ُضػرا ولػع 
تجد أحداس يحاوؿ أف يصنع شراسا ولع تجد واحػداس مػن ن يظػع ظػع المػبء ببجيػوا ولػع تجػد 

 ػه  و أو حىلػو وذويػوا بػه الُكػه زػيكبف كمػا  ػاؿ رج س من ن يمػارع لُهػرٍّ يجلبػو ح اربػ
 شب  ن عند ىاا الجماؿ:

ٓٔنَي  َتَض٣َتَض٣  }} َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٗ ُٔ َِِتَضاُس ِٗ ُٔ ِِ  َتَضاُس ٖٔ َٛاٚر ََِِٚت ٖٔ َٛاٚر ِِ  ََٚت ِٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ِٗ ٌِ  ََٚتَعاٝطٔف ََُج ٌِٜن ََُج   ِإَساِإَسا  اٞيَذَغٔز،اٞيَذَغٔز،  ٜن

ّٛا  اِؽَتٜه٢اِؽَتٜه٢ ّٛاُعِض ُ٘  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ُعِض ُٜ٘ي ٙٔ  َعا٥ُٔضَعا٥ُٔض  ٜي َٙٔدَغٔز َِٗض  َدَغٔز َِٗضٔبايٖغ ٢ُٖ   ٔبايٖغ ٢ُٖ َٚاٞيُش {{َٚاٞيُش
ٗٛٗٛ

  

 دعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي {.أو كما  اؿ: } ا

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

الحمد هلل رب العالميع الال مف صدور ا بالُ دف والنػبر والي ػيع وجعلنػا مػع عبػاده 
المملميعا وأش د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لػو يُ لػب ال لػبب ببصػبعيع مػع أصػابع 

نا أجمعيع على دين ا واىػد ا أجمعػيع حهرتوا الل ن يا م ّلب ال لبب واحبصار عّبن  لبب
إلػػػى المػػػن   الػػػال أ مػػػن عليػػػو دينػػػ  وو  ػػػن التباعػػػو رزػػػبل ا واجعلنػػػا بػػػ  مؤيػػػديعا 

 ملبعيع وملبزيع أجمعيع. ولشرع  ُممّدديعا وبحبيب  
 لبػػو بنػػبرها وأضػػاء ظػػاىره  وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلو أضػػاء اهلل 

ظػػػاىره  ػػػبر وباهنػػػو  ػػػبرا   ػػػدف اهلل بنػػػبر حبيبػػػو  لػػػبب  بالعمػػػه بشػػػرعو وبكلابػػػوا  بصػػػبح
 .أصعياءه وأحبابو  ه كه زماف ومكاف بما ُيحبو حهرة الرحمع

الل ن صػهِّ وزػّلن وبػارؾ علػى زػيد ا محمػد الرحمػي الُم ػداة والنعمػي الُممػداة وآلػو 
 وصحبو ومع وااله وعلينا مع ن أجمعيع آميع يا رب العالميع.

 ذكر ا الداء:
                                                 

 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد عع النعماف بع البشير  ٛٗ
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  {{  4949  }}  بغضاء وعالجونابغضاء وعالجوناالالضد وضد واحلاحل  ::  ةةزابعزابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                              ( من املؤلفات املطبوعة  ( من املؤلفات املطبوعة  7878كتاب )كتاب )

ِِ  َرٖبَرٖب  }} ِٝٝه ِِِإٜي ِٝٝه ِِ  َرا٤َُرا٤ُ  ِإٜي ََ ِِاأٝل ََ ُِ  اأٝل ًٜٝه ُِٜقِب ًٜٝه ٕٖ  ٜأالٜأال  َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،  اٞيَشَغُزاٞيَشَغُز  ٜقِب ِٕٖإ َٞ  اٞيَبِػَضا٤َاٞيَبِػَضا٤َ  ِإ َٖٔٞ ٖٔ  

ٍُ  الال  اٞيَشأيٜك١ٝ،اٞيَشأيٜك١ٝ، ٍُٜأٝقٛ ِٔ  ايٖؾِعَض،ايٖؾِعَض،  َتِشًُٔلَتِشًُٔل  ٜأٝقٛ َِٜٔٚئه َٔ   َتِشًُٔلَتِشًُٔل  َٜٚئه َٔ ايٚزٜ {{ايٚزٜ
ٜٜٗٗ

  

 :و ريد روشلي الشعاء:  ما الع جن وما الروشلي النببيي للشعاءن ي بؿ 

َٕ  الال  }} ََٕتِزُخًٝٛ ١ٜٖٓاٞياٞي  َتِزُخًٝٛ ١َٜٖٓذ ُٓٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  َذ َٔ ُٓٛا،ُتِؤ َٔ ُٓٛا  َٚالَٚال  ُتِؤ َٔ ُٓٛاُتِؤ َٔ َٚال  َتَشاٗبٛاَتَشاٗبٛا  َسٖت٢َسٖت٢  ُتِؤ َٚالٜأ ِِ  ،،ٜأ ِِٜأُريُّٝه   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُريُّٝه

٤ِٕٞ ٤َِٕٞؽ ُُُٛٙ  ِإَساِإَسا  َؽ ًُٞت ُُُٜٛٙفَع ًُٞت ِِ،  ٜفَع ِِ،َتَشاَبِبُت ِِ   ََّّايٖغالايٖغال  ٜأٞفُؾٛاٜأٞفُؾٛا  َتَشاَبِبُت َٓٝه ِٝ ِِ َب َٓٝه ِٝ {{َب
٘ٓ٘ٓ

  

 :أل با الم ـا لكنو  اؿ: )أ شبا( لن ي ه 
 ـ والمبّدة بينكن يا جميع اح اـ.أف ا شروا البوا -
 .علبا بينكن مبّدة مبصبلياج  -
 .اجعلبا بينكن حب  ورحمي  -
اذىبػػػبا إلػػػى  ػػػامبس اللعامػػػه  يمػػػا بيػػػنكنا وا ظػػػروا إلػػػى مػػػا  يػػػو مػػػع كلمػػػات   -

 لجػػػػدوف الح ػػػػد والحمػػػػد والُكػػػػره والػػػػُبغض والمكػػػػر والػػػػدىاء والشػػػػحناء ... 
 بهاعي إبليه اللعيعا    ينبغه أف يحمل ا أو يعامه ب ا إجبا و المؤمنيع.

بهاعي الله أتا ا ب ا  بينا الكرين: الرحمي والشع ي والمػبّدة واللػيع وُحمػع أما ال -
الصػلي وُحمػػع البػّر ودواـ المحبػػي والمػ ـ والبوػػاـ ...   ػاا ىػػب الػال  حلاجػػو 

 للنل ه مشاكلنا  ه ىاا الهماف.
 حلاج جماعي المؤمنيع إلى أف  لعامه ب باعد اللعامه النببلا وبػالمن   الػال كػاف 

 ر البرييا والال ي بؿ  يو اهلل: عليو جي

                           

                                                 
 زنع اللرمال والبي  ه وممند اإلماـ أحمد عع الهبير بع العباـ  ٜٗ
 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع أبه ىريرة  ٓ٘
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  {{  5151  }}  بغضاء وعالجونابغضاء وعالجوناالالضد وضد واحلاحل  ::  ةةزابعزابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                              ( من املؤلفات املطبوعة  ( من املؤلفات املطبوعة  7878كتاب )كتاب )

       ((ٜٜٔ٘ٔ٘)آؿ عمراف)آؿ عمراف 
كػػػػاف رحمػػػػي تامػػػػي لجميػػػػع الصلػػػػقا وصػػػػػلن رحملػػػػو حلػػػػى إلػػػػى الحيبا ػػػػات وإلػػػػػى 

  يو: الجمادات وإلى كه الكاونات حف اهلل  اؿ 

              ((ٔٓٚٔٓٚاح بياءاح بياء)). 
 "وكاف على ىاه ال ي ي الكريمي صحابلو الكراـ حلى  ه الحروب

ال اود العاتحا  صب  مطاهو أف جيملػو  ػه مدينػي العمػطاط  عمرو بع العاص  زػػكندريي  اتحػػاسا  ػػبمر وأراد أف يػػبته إلػػى اإل -وُزػػمين بنزػػن  مػػطاهي  - ػػه ال ػػاىرة 51
الُجنػد أف يعكوػبا جيػام نا  نظػػر  بجػد علػى  مػػطاهو يمامػي صػنعن ل ػػا ُعّشػاس وباضػن  يػػو 
بيهليعا  بصدر احمر ببف يظه  مطاهو على حاللو حلى ال يروِّع ىاه اليمامي عػع بيهػ اا 

منػو  رحمي ب اا الحيبافا وجاء إلى اإلزكندريي  اتحاس ورجعا  كاف بيه ا  د   ػه وجػرج
 .هيرهمم ممع تعلذن ذل ن مع ُمعلِّن البشريي ورزبؿ اإل ما يي زيد ا محمد 

احمي كل ا تحلاج إلى مراجعي ل امبس اللعام ت  يمػا بيننػا إف كػاف  ػه مجلمعنػا أو 
 ػه بيبتنػا أو  ػه دواويػع أعمالنػا أو  ػػه مح تنػا وأزػبا نا لنرجػع إلػى اللعػام ت اإلزػػ ميي 

إلينا  غيذر أحبالنػا إلػى  وأحبابو الكراـا إذا  علنا ذل   ظر اهلل  به الله كاف علي ا الن
 أحمع حاؿ.

ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

                                                 
لممػلمبف وعليػو الحماملػاف معلبمي تاريصيي: زمين منط ي العمطاط بال اىرة  مبي إلى ىػاا العمػطاط الػاف تركػو ا ٔ٘

 .عندما غادروا إلى اإلزكندريي
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  {{  5050  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الخامسةالخطبة الخامسة
  ٕٕ٘٘برنامج التربية النبويةبرنامج التربية النبوية

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

ا الحمػػد هلل رب العػػالميعا الػػال مػػعذ علينػػا بصيػػر النبيػػيع وإمػػاـ اح بيػػاء والمرزػػليع
وجعلو رحمي عظمى لنا  ه الد يا وشػعيعاس لنػا يػـب الػديعا وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال 
شػػري  لػػوا جعػػه ىػػاا النبػػه الكػػرين زػػيداس  ػػه الػػد يا وإمامػػاس  ػػه ااجػػرة للصلػػق أجمعػػيعا 
للنبييع والمرزليع والم وكي الم ربيع والجع واإل ه وكه جلق اهلل أجمعػيعا جصذػو بػال  

دها ومػػا تميػػه بػػو علػػى مػػا عػػداه مػػع رزػػه اهللا مػػع جمػػاؿ احدب مػػع حهػػرة اهللا لعهػػلو عنػػ
ومع كماؿ اإلج ص  ه الدعبة إلى اهللا ومػع الػن   ال ػبين الػال ربػى عليػو رجالػو احبػرار 

علػػى عينيػػوا  وأصػػحابو احه ػػارا وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلوا ربػػاه اهلل 
  لبػػػػو إلينػػػػا وإليػػػػوا وجعلػػػػو كمػػػػا  ػػػػاؿ  ػػػػه شػػػػب و  ػػػػه كلابػػػػو:وأدبػػػػو بصيػػػػر كػػػػ ـ أ هلػػػػو علػػػػى 

           ((ٗٗ)ال لن)ال لن . 
الل ن صه وزلن وبارؾ على زيد ا محمدا أشرؼ الصلق عنػد اهلل  ػدراسا وأعظم ػن 
 ػه احولػػيع وااجػريع ذكػػراسا وأع ىػن  ػػه المب ػف العظػػين شػب اسا الشػػعيع احكػـر عنػػد اهللا 

الحػػبض والكػػبعرا والم ػػاـ اح صػػن اح ػػبرا زػػيد ا محمػػد وآلػػو وأصػػحابو وكػػه مػػع  صػػاحب
 زار على دربو إلى يـب الديعا وعلينا مع ن أجمعيع ... آميع يارب العالميع.

 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:
ا ال يػػهاؿ العػػالن كلػػوا العلمػػػاء و حػػع  ػػه ذكػػرف مػػي د زػػيد احولػػػيع وااجػػريع 

روف والحكماء والمؤرجبف يلعجببف عنػدما ينظػروا  ػه زػر  جػاح دعبتػوا والع زعي والمعك

                                                 
 ـٖٕٔٓ/ٔ/ٕ٘ىػ ٖٗٗٔمع ربيع احوؿٖٔالمعادل  –ممجد النبر  –جطبي الجمعي  ٕ٘



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  5252  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

وكيػػف بلػػض دينػػو ىػػاه الجملػػي مػػع احرض  ػػه زػػنيع معػػدوداتا ولػػن يكػػع يلبعػػو إال رجػػاؿ 
  راءا ليه مع ن مع الد يا شهءا لن يل  عبا ب  ا ي عصرىنا ولن ي لػدوا بلعكيػر الع زػعي 

يي لُي يمبا ىاه الدعبة الكاملي العاليػيا وي هػبا علػى الماب يع لنبي نا وإ ما جاءوا مع الباد
احمػػن الملجبػػرةا ي هػػبا علػػى احكازػػرة وال ياصػػرة وغيػػرىنا ويبلػػض ملػػ  دعبتػػو مػػع الصػػيع 

 شر اس إلى  ر ما غرباس  ه زنيع معدوداتا ما المر  ه ذل ن وكيف تن ل ن ذل ن.
هلل يكلػػب لنػػا  حػػع جميعػػاس وجاصػػي أىػػه مصػػر  حلػػاج إلػػى معر ػػي بعػػض ذلػػ  لعػػه ا

النجاح كما كلبو ل نا وُيمػصر لنػا احرض والصيػرات كمػا زػصرىا ل ػنا ويجمػع شػملنا كمػا 
 شب  ن. جمع شمل نا ويُعله شب نا كما أعلى اهلل 

لػو من جػاس إل يػاس  ػه تربيػي أتباعػوا إذا صػاروا علػى  وضػع اهلل  إف النبه الكرين 
ب دا وجعػه النجػاح حلػيع ن  ػه كػه وادا جعػه ىاا الن   مكذع اهلل ل ن  باصه العبػاد والػ

      ل ػػػاا الػػػن   الكػػػرين  ػػػه ال ػػػرآف الكػػػرين أمػػػبر ي ػػػبؿ  ي ػػػا اهلل عػػػه شػػػب و: 
                     
              ((ٔ٘ٔٔ٘ٔ)الب رة)الب رة. 

  تالًج آّاختالًج آّاخ
مع دجل ا كاف يبدأ معػو حهػرة النبػه بػل وة اايػاتا آيػات كلػاب  مدرزي النبه 

اهلل الله أ هل ا عليو الػرحمعا وتعصػيل ا  ػه احكػبافا  كػاف ي ػرأ علػي ن ع مػات  ػدرة اهلل 
        رة اهلل  ػػه أ عمػػ ن:  ػػه البػػر والبحػػر والجػػبا ويُبضػػح ل ػػن آعػػار  ػػد

                 ((ٖٖ٘٘)صلن )ي بؿ  ه ذل  زيد ا أبب ذر   صلن
: 
َٓا  ٜيٜكِزٜيٜكِز  }} َٓاَتَضٜن ٍُ  َتَضٜن ٍَُصُعٛ ََا  ايَّ٘ٔ ايَّ٘ٔ   َصُعٛ ََاَٚ َٚ  ٍُ ٍََُٜتٜكَّ َُا٤ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََٜتٜكَّ َُا٤ٔايٖغ َْا  ِإالِإال  ٜطا٥ْٔضٜطا٥ْٔض  ايٖغ َْاَسنََّض ِٓ  َسنََّض َِٔٓ ُّا   َُُ٘٘ٔ ًٞ ُّا ٔع ًٞ ٔع
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  {{  5353  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

}}
ٖٖ٘٘

  

 ػػػه كػػػه مجالمػػػو  وكػػػاف يػػػراعي ن  الغاشػػػيي(الغاشػػػيي(ٚٔٚٔ))       أمػػػرىن بػػػالنظر 
                    بازػػػػليعاب ومعػػػػػاودة ىػػػػاا النظػػػػػر: 

                            
                   )الغاشيي()الغاشيي(. 

 كػػاف يُػػاكِّرىن ب ػػاه الح ػػاوق حلػػى  َػػِبل الي ػػيع  ػػه اهللا واهم نػػن ال لػػبب ب ػػدرة 
اهللا  َبلذد اإليماف  ه ال لػبب الرىبػي مػع اهللا والصشػيي لجػ ؿ اهللا والصػبؼ مػع اهلل جػه 

  ػػاهر( ػػاهر(ٕٕٛٛ))  :              عػػ ها  ػػدجلبا  ػػه  ػػبؿ اهلل   ػػه
 . كا با أىه جشيي هلل 

  تسكْح النفٌشتسكْح النفٌش
وبعػػد ذلػػ  يلطػػبر ب ػػن وين لػػب ب ػػن إلػػى ه ػػارة النعػػبسا وىػػه اللهكيػػيا ال بػػد مػػع 

والكػره والشػح والج ػه وكػه  تهكيي النعبسا وتهكيل ا ه رت ا مػع احح ػاد واححمػاد والغػه
الصػػعات اللػػه  ػػبذه عن ػػا كلػػاب اهللا وبيذن ػػا  ػػه مجالمػػو رزػػبؿ اهللا وبعػػد ذلػػ  يػػدعبىن 

    للب بؼ بيع يدف اهلل حداء العبادات هلل جه  ه ع ها ولػاا  ػاؿ لنػا اهلل جػه وعػ : 
                      )إذا زكػػػػػػػن الػػػػػػػنعه ذا ػػػػػػػن  )احعلػػػػػػػى()احعلػػػػػػػى

حػػػ وة اإليمػػػافا وحهػػػرىا الصشػػػبع والحهػػػبر بػػػيع يػػػدف اهلل عنػػػد هاعػػػي الػػػرحمعا  لجػػػد 
للعبادة لاة وأ ماسا وتجد لل وة كلاب اهلل هعماس ال يملطيع إ ماف أف يصػعو أو يُكيعػو ح ػو 

 ػػبؿ  ي ػػا النبػػه هعػػن إل ػػه يحلػػاج إلػػى  ػػبر ربػػا ه ليُػػدرؾ اإل مػػاف بػػو مبدبػػي ال ػػرآف اللػػه ي
 العد اف:

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٕ  ََٖشاََٖشا  ِإ َٕاٞيٝكِضآ ٘ٔ،  ََٞأُرَب١ََٝٞأُرَب١ٝ  اٞيٝكِضآ ٘ٔ،ايًَّ ُُٛا  ايًَّ ُُٛاٜفَتَعَّ ِٔ  ٜفَتَعَّ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ََ٘ٔٞأُرَبٔت ِِ   ََاََا  ََٞأُرَبٔت ِٜٛعُت ِِ اِعَت ِٜٛعُت {{اِعَت
٘ٗ٘ٗ

  

                                                 
 ممند اإلماـ احمد ٖ٘
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  {{  5454  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

  اخلُلُك الكرّناخلُلُك الكرّن
صػػلى اهلل عليػػو كػػاف : ...  ػػنذا ه ػػرت النعػػبس وصػػعن ال لػػببا وأصػػبحبا إجػػبة

 .وىب تغيير الطباع واحج ؽ :يبدأ  ه البر ام  ال ال  مع اللربيي النببييوآلو وزلن 
 نف المؤمنيع ل ن زيما  ه أج   نا ليمبا كبػا ه البشػرا ول ػن هبػاع اىلػدوا  ي ػا 
بنبػػي نا ال يلمػػاوف ب ػػا مػػع زػػاور النػػاسا ال يج لػػبف مػػع الج ػػ ءا وال يمػػببف أو يشػػلمبف 

 ػن يريػدوا مع احش ياءا به المؤمنبف على َىػْدف النبػه الكػرين  ػه أج  ػوا و ػه ُجُل ػوا ح 
أف يكب ػػبا مػػع العػػاوهيع يػػـب ال يامػػيا ومػػع أراد ذلػػ  يريػػد أف يُ  ػػه ميػػهاف حمػػناتو عنػػد اهللا 

 :وما الال يُ  ه الميهافن ي بؿ  ه ذل  النبه 

٤ِْٞ  ََاََا  }} ٤َِْٞؽ ٌُ  َؽ ٌُٜأِثٜك ِٕ  ٔفٞٔفٞ  ٜأِثٜك ََِٕٔٝظا ِٔ  ََٔٝظا َٔ ُُِؤ ِٔاٞي َٔ ُُِؤ َّ  اٞي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِٔ  اٞئك َِٔٔ ٍٔ   ُخًٍٝلُخًٍٝل  َٔ ٍٔ َسَغ {{َسَغ
٘٘٘٘

  

ق اهللا إف كػاف  ػه بيلػوا أو كػاف  ػه عملػوا أو كػاف  ػه إذا كاف الُصلُػق هيبػاس مػع جلػ
 .الممجدا أو كاف  ه الشارعا أو كاف  ه أف مبضع مع أرض اهلل

يُعػػرؼ المػػؤمع داومػػاس بالَ ػػْدف الكػػرين والُصلُػػق ال ػػبين الػػال جػػاء بػػو النبػػه الػػرءوؼ 
 الرحينا والال  اؿ  يو:

َُا  }} ْٖ َُاِإ ْٖ َِ  ُبٔعِجُ ُبٔعِجُ   ِإ ُٚ َِأٝلَت ُٚ َّ  أٝلَت َََّٜهاِص {{ِم ِم اأٜلِخالاأٜلِخال  ََٜهاِص
٘ٙ٘ٙ

  

يرا ػػػب ذلػػػ  مرا بػػػي شػػػديدةا للنمػػػاء والصػػػبياف والرجػػػاؿا   ػػػاه زوجلػػػو   كػػػاف 
الميدة عاوشي رضه اهلل عن اا تجلػه بػال رب منػوا و ػد جػاء  عػر مػع الي ػبدا ومػع لػؤم ن 

ـُ  ـُ  َوَعلَػْيُكنُ :  َػُ ْلػنُ   َػَعِ ْملُػَ ػا: َعاِوَشػيُ   َ الَػنْ  َعَلْيُكْنا وغدرىن  البا لو: المذا  اللذْعنَػُياوَ  المذػا
 : اللذوِ  َرُزبؿُ   َػَ اؿَ :  َاَلنْ 

ِٗال  }} ِٗالََ ٕٖ  َعا٥َٔؾ١ٝ،َعا٥َٔؾ١ٝ،  َٜاَٜا  ََ ِٕٖإ َ٘  ِإ َ٘ايَّ ٍٗ  ايَّ ٍُٜٗٔش ٘ٔ  َِِضَِِضاأٜلاأٜل  ٔفٞٔفٞ  ايٚضٞفَلايٚضٞفَل  ُٜٔش ٘ٔٝنًِّ ًُٞ   ٝنًِّ ًُٞ ٜفٝك ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٝك ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ   ايًَّ

                                                                                                                                
 الحاكن  ه المملدرؾ وزنع البي  ه عع عبد اهلل بع ممعبد  ٗ٘
   زنع اللرمال وأبه داود وممند اإلماـ أحمد عع عبيمر بع مال ٘٘
 الحاكن  ه المملدرؾ وزنع البي  ه وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٙ٘



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  5555  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

ِِ َٜٚي ِِٜأ َٜٚي َُِع  ٜأ َُِعَتِغ ٍَ! !   ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ََاََا  َتِغ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ًُٞ   ٜقِزٜقِز    ايًَّ ًُٞ ٝق ِِ : : ٝق ِٝٝه ِِ ََٚعًٜ ِٝٝه {{ََٚعًٜ
٘ٚ٘ٚ

  

يػػبغض العاحشػػيع والملعحشػػيعا حلػػى ولػػب   الكػػ ـ حف اهلل   ن اىػػا عػػع  حػػش
 .احعراؼ(احعراؼ(ٜٜٜٜٔٔ))          اؿ لو:  كا با ىن البادويع حف اهلل 

يصػرج مػع النبػه ملج ػيع إلػى مكػي عػاـ الحديبيػيا  وىاا أبب بكر الصديق أباىػا 
مػػاس مػػع غلما ػػو أف يممػػ  بالجمػػه ويجعػػه هعامػػو وهعػػاـ النبػػه علػػى ظ ػػر جمػػها ويػػبمر غ 

ويصحبوا وليه لو شبف إال أمر ىاا الجمهاوبعد ىني ي زبؿ عع الغ ـ  ػبجبره أف الجمػه 
 ي بؿ لو:  د ضاع منوا  لعنوا وإذا بو يرف أمامو حهرة النبه 

ْٔنَي؟  ٜأٔصٚزٜٔكنَي،ٜأٔصٚزٜٔكنَي،  َبٞهٍض،َبٞهٍض،  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  }} ْٔنَي؟َٜٚيٖعا {{اٞيٜهِعَب١ٔ اٞيٜهِعَب١ٔ   ََٚصٚبََٚصٚب  ٜنالٜنال  !!َٜٚيٖعا
٘ٛ٘ٛ

  

يكػػبف مػػع الصػػدي يع  ػػ  يلعػػع أف شػػهء  ػػه عػػالن رب العػػالميعا ح ػػو  مػػع أراد أف
 .ُمجمذه ببج ؽ زيد احوليع وااجريع 

وىػػاه امػػرأة مػػع  مػػاءه تركػػب جمػػ س  يلشػػامه ويمشػػه ممػػرعاسا وتحػػاوؿ أف تُ دوػػو 
 َرُزػبؿُ  اؿَ  َػَ ػ  َػَلَعْنلُػُوا بَِعيػرسا ابْػلَػْعػنُ  :ت ػبؿ المػيدة عاوشػي رضػه اهلل عن ػا   ي ػدأا  لعنلػوا 

 : اللذوِ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔ ُُِؤ َٔاٞي َٔ ُُِؤ ُٕ  الال  اٞي َُٕٜٝهٛ ّْا،  َٜٝهٛ ّْا،ٜيٖعا {{ٜنٖشاّبا ٜنٖشاّبا   َٚالَٚال  ٜفٖشاّؽا،ٜفٖشاّؽا،  َٚالَٚال  ٜيٖعا
ٜٜ٘٘

  

ويُنبػػو أصػػحابو علػػى احجػػ ؽ العظيمػػيا ت ػػبؿ المػػيدة عاوشػػي ذات يػػـب وىػػب يمػػدح 
 الميدة صعييا وي بؿ: إ  ا مع ذريي مبزى وىاروف علي ما الم ـا  ل بؿ:

{{   ًُٞ ًُٞ ٝق ٞٚ  ٝق ٖٓٔب ٞٚٔيً ٖٓٔب ِٔ  َسِغُبٜوَسِغُبٜو  ::  ٔيً َِٔٔ َٔ  ١ٜٖٝ ١َٜٖٝصٔف ٓٔٞ  َٜٚنَشا،َٜٚنَشا،  ٜنَشاٜنَشا  َصٔف َٓٔٞتِع ٍَ:  ٜقٔصرَي٠ٟ،ٜقٔصرَي٠ٟ،  َتِع ٍَ:ٜفٜكا   ٜيٜكِزٜيٜكِز  ٜفٜكا

 ًٔٞ ًٞٔ ٝق ١َُٟ  ٝق ١َُٟٜنًٔ ِٛ  ٜنًٔ ِٜٛي َُا٤ٔ  َُِظَدِ َُِظَدِ   ٜي َُا٤ٔٔب ُ٘   اٞيَبِشِضاٞيَبِشِض  ٔب ََُظَدِت ُ٘ ٜي ََُظَدِت {{ٜي
ٙٓٙٓ

  

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد ٚ٘
 شعب اإليماف للبي  ه والدعاء للطبرا ه عع عاوشي رضه اهلل عن ا ٛ٘
 معجن أزامه شيبخ أبه بكر ٜ٘
 زنع اللرمال وأبه داود وممند اإلماـ أحمد ٓٙ
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  {{  5656  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

أصػلح ألمػنل ن و َػػبذـ أج   ػن بعػد أف كػا با  مع أ  ا كا ن  صيرةمم لكع النبه 
لم ػه احعظػن بػيع جميػع البشػريي  ػه احجػ ؽ أىه جعاء وأىػه جاىليػيا وصػاروا ال ػدوة وا

الطيبي والن يػيا وعلذػى ىمم ػنا  مػع أراد أف يكػبف ر ي ػاس للمصػطعى يػـب الػديعا وأف يكػبف 
بجػػباره  ػػه المب ػػف العظػػينا وأف يكػػبف زػػاكناس بجػػباره  ػػه جنػػي النعػػينا مػػاذا يصػػنع لينػػاؿ 

 ذل ن  اؿ صلبات ربه وتمليماتو عليو:

{{  ٖٕ ِٕٖإ ِِ  ِإ ِِٜأَسٖبٝه ٖٞ  ٜأَسٖبٝه ِٖٞإٜي ِِ  ِإٜي َِِٜٚأٞقَضَبٝه ٓٚٞ  َٜٚأٞقَضَبٝه َٔٞٚٓ َّ  ََِذًّٔغاََِذًّٔغا  َٔ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِِ  اٞئك ُٓٝه ِِٜأَسأع ُٓٝه   ٜأِخالٟقا،ٜأِخالٟقا،  ٜأَسأع

َٕ َٛط٦َُّٛ ُُ َٕاٞي َٛط٦َُّٛ ُُ َٓاٟفا،  اٞي َٓاٟفا،ٜأٞن َٔ  ٜأٞن َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ََٕٜٞأٜيٝفٛ َٕ   َٜٞأٜيٝفٛ ُِٜؤٜيٝفٛ َٚ َٕ ُِٜؤٜيٝفٛ َٚ}}
ٙٔٙٔ

  

  تصحْحتصحْح
 :ما أحبجنا ااف إلى عبرة أج  يي  ه مجلمعنا
أجػػ ؽ أصػػحاب أو علػػى  ػػدر ا علػػى  ا لنصػػحح أج  نػػا علػػى أجػػ ؽ حهػػرة النبػػه

 .رضى اهلل عن ن أجمعيع ... النبه
 . منع مع بيننا  بؿ الهور  -
 .و منع احلعاظ الله تشير إلى الصنا والعجبر  -
 .و منع الكاب والغيبي والنميمي  -
 .و منع ش ادة الهور  -
 .و منع المب والشلن واللعع بيع المؤمنيع  -
 :..الح (الح (ٕٕٗٗ)) و كبف جميعاس مع المعنييع ب بؿ رب العالميع  -

                        
                                                 

  ه والبي  ه عع جابر بع عبد اهلل زنع الطبرا ٔٙ
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  {{  5757  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

 : اؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ ُِ  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ِإ ََٝتٜهَّ ُِٜي ََٝتٜهَّ ١َُٔ  ٜي ١َُٔٔباٞيٜهًٔ ِٔ  ٔباٞيٜهًٔ َِٔٔ َٔ  ِٕ َٛا ُِٕصِض َٛا ٘ٔ  ُصِض ٘ٔايًَّ ًٞٔكٞ  الال    ايًَّ ًٞٔكُٜٞ َٗا  ُٜ َٗاٜي ُ٘  َباالَباال  ٜي َُِٜ٘ضٜفُع ُ٘  َِٜضٜفُع ُ٘ايًَّ   ايًَّ

َٗا َٗأب ٕٖ  َرَصَدإت،َرَصَدإت،  ٔب َِٕٖٚإ ََٝتٜهَّ  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  َِٚإ ََٝتٜهَّٜي ١َُٔ  ُُِِٜي ١َُٔٔباٞيٜهًٔ ِٔ  ٔباٞيٜهًٔ َِٔٔ ٘ٔ  َعَدٔطَعَدٔط  َٔ ٘ٔايًَّ ًٞٔكٞ  الال  ايًَّ ًٞٔكُٜٞ َٗا  ُٜ َٗاٜي   َباالَباال  ٜي

ِٟٛ ِٗ َِٜٟٛ ِٗ َٗا  َٜ َٗأب َِ   ٔفٞٔفٞ  ٔب ٖٓ َٗ َِ َد ٖٓ َٗ {{َد
ٕٕٙٙ

  

 :و اؿ 

{{  َِ ََِصٔس ُ٘  َصٔس ُ٘ايًَّ ٍَ  َعِبزٟاَعِبزٟا  ايًَّ ٍَٜقا ِّٝضا: : ٜقا ِّٝضاَخ َِ  َخ ٔٓ َِٜفَػ ٔٓ ِٚ  ٜفَػ ِٜٚأ َِ   َعٜهَ َعٜهَ   ٜأ َِ ٜفَغًٔ {{ٜفَغًٔ
ٖٖٙٙ

  

 أو كما  اؿ: } ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي {

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

طاعلػو وذكػره وشػػكره يعا الػال أحيػػا  لببنػا باإليمػافا وو  نػػا لالحمػد هلل رب العػالم
  ه كه و ن وآف.

وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػػري  لػوا ُيحػب مػع جل ػػو مػع كػاف علػى ُجُل ػػوا 
وأش د أف زيد ا محمداس عبد اهلل ورزبلوا وصعيو مع جل و وجليلوا إمػاـ ال ػدفا والػداعه 

 .هريق يؤدل لل  ؾ وللردف إلى الرشادا والما ع لنا عع كه
 ...الل ن صه وزلن وبارؾ على زيد ا محمد

 للمير على زنلوا وللعمه بشريعلو ... وو  نا جميعاس 
 ... وارز نا أجمعيع يـب ال يامي شعاعلو

 واجعلنا مع أىه الحظبة والجبار لحهرتو  ه جنل  ...
 آميع يارب العالميع. 

                                                 
 صحيح البصارل وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٕٙ
 زنع البي  ه عع الحمع بع يمار  ٖٙ
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  {{  5858  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

  طكراخ ًادلخذراخطكراخ ًادلخذراخآفح ادلآفح ادل
ينبغه أف  لنبو جميعاس حمر جطير يحدث  ػه مجلمعنػا اافا أ ػلن تعر ػبف أف الي ػبد 
والكا ريع والمشركيع أجمعيع تحالعبا على الكيد لبلد ا ووهنناا والكيػد لػيه بطػاورات أو 
صباري  أو دباباتا به ببزلحي ت هه على أج  نػا وعلػى ع بلنػاا ولػاا ركػه أعػداء الػديع 

مجلمعنػا ااف  ػه  شػر الممػكراتا والمصػدراتا يل ي ػا الي ػبد  ػه زػيناء ليػبته ب ػا  على
البػػدو ويعطب  ػػا للشػػبابا وتػػبته إلينػػا مػػع ليبيػػاا و راىػػا تبػػاع  ػػه الطر ػػات و ػػه كػػه مكػػافا 
حلػػػى أصػػػبح معظػػػن شػػػبابنا مػػػدمع للمصػػػدراتا إف كػػػاف حشيشػػػاسا أو كػػػاف بػػػا جبا أو كػػػاف 

  ا بغير إزم اا و د عر نا النبه بال    اؿ:ىيروييعا أو كا ن جمراس يممب 

{{  ٖٔ َِٝؾَضَب ٖٜٔي َِٝؾَضَب ِٔ  َْاْؼَْاْؼ  ٜي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َُِض  ٝأ َُِضاٞيَد َٗا  اٞيَد َْ ُٛٗ َٗاَُٜغ َْ ُٛٗ ِِٝض  َُٜغ ِِٝضٔبَػ َٗا   ٔبَػ ُٔ َٗا اِع ُٔ {{اِع
ٙٗٙٗ

  

ا  كلمػػػي حلػػى يمػػػلحلب  ا وي بلػػػبف ىػػه ليمػػػن الصمػػػر اللػػه حرذم ػػػا رزػػػبؿ اهلل 
وأف شػػػهء الصمػػػر أل اللػػػه تصػػػامر الع ػػػها أف تمػػػلرها أف تجعػػػه اإل مػػػاف مغيػػػب الع ػػػها 

 :يُغيب ع ه اإل ماف   ب جمرا  اؿ النبه 

{{  ٌٗ ٌٗٝن ُِْض،  َُِغٔهٍضَُِغٔهٍض  ٝن ُِْض،َخ ٌٗ  َخ ٌَٗٚٝن ّْ   َُِغٔهٍضَُِغٔهٍض  َٚٝن ّْ َسَضا {{َسَضا
ٙ٘ٙ٘

  

 :و اؿ 

ُٜٙنٔجرُيُٙ  ٜأِعٜهَضٜأِعٜهَض  ََاََا  }} ُ٘  ٜنٔجرُي ُٜ٘فٜكًًٔٝٝ ّْ   ٜفٜكًًٔٝٝ ّْ َسَضا {{َسَضا
ٙٙٙٙ

  

إذا كػػاف ال َيمػػكر إال إذا شػػرب ك يػػراسا  ال ليػػه أصػػبح حػػراـا والصمػػر وصػػع ا النبػػه 
 شاىده ااف:  اؿ  ه شب  اا وىاا ما  

                                                 
 زنع ابع ماجي وصحيح ابع حباف عع أبه مال  احشعرل  ٗٙ
 صحيح مملن وزنع أبه داود واللرمال عع ابع عمر  ٘ٙ
 بع عبد اهلل زنع اللرمال وأبه داود والنماوه عع جابر  ٙٙ
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  {{  5959  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

ُُِض  }} ُُِضاٞيَد ّٗ  اٞيَد ّٗٝأ {{  اٞيَدَبا٥ٔٔحاٞيَدَبا٥ٔٔح  ٝأ
ٙٚٙٚ

  

 رف الصمر ااف تجعه الرجه يغيب عع وعيو كما   رأ و ممعا  ي لػه زوجػو وولػده 
وىػػب ال يشػػعرا والبلػػد يشػػرب الصمػػر  يػػراود أجلػػو  لملنػػع منػػوا وتمػػارع إلػػى البػػاب وتغل ػػو 

يػدرل أ  ػا أجلػو إال بعػد دو وا  يبته بمػكيع مػع المطػب  ويعػلح علي ػا البػاب وي لل ػاا وال 
 اإل ا ي مع الشهء الال شربومم.

 جد معظن الحبادث على الطر ات مع الال ي ػبد زػيارتو وىػب ُمغيػب عػع الػبعىا 
حلى ولب كاف ببرشاـ يبجاه مع الصيدلياتا إذا أجا منو جرعػي كبيػرة  ن ػو يُغيػب ع لػوا أو  

تمػػكينو علػػػى المرضػػى بعػػػد كػػاف ح نػػي مػػػع الُح ػػع اللػػػه ج هىػػا احهبػػػاء للصعيػػف احلػػػن و 
العمليات الجراحييا حلى أف بعه ن يبجػا أدويػي الكحػي حف  ي ػا ُمصػدرا ويبجػاىا جرعػي 
واحدةا يريد أف يُغيب ع لومم ىاا الداء الػال و ػع  يػو شػبابنا ااف ىػب زػر كػه المصػاوب 

 الله  ه مصر ا يا جماعي المؤمنيع.
أف مػػا يُنعػػق  ػػػه  إٔٔٓير ينػػا ٕ٘ بػػه عػػبرة أحصػػى الج ػػاز المركػػهل لإلحصػػاء 

 مليار جنيو  ه المنيا  ما بالنا اافنمم ٕٕمصر على المصدرات والممكرات 
أظػػع أ  ػػا أصػػبحن أضػػعا اس مهػػاععاتا  اىيػػ  عػػع الحػػبادث الجمػػي اللػػه ال حػػدذ  

ل ا وال عدذ ل اا حلى أف معظمنا أصػبح عنػدما يمػير  ػه الطريػق يللعػن لكػه مػع يػراه لعلػو 
حمػػه آلػػي حػػادة أو يحمػػه ممدزػػاس أو يحمػػه أف وزػػيلي مػػع البزػػاوها وال مغيػػب الع ػػه وي

 يدرل ما يععهمم أىكاا يكبف مجلمع المملميعنمم.
 :مؤمنيععلينا أجمعيع جماعي ال

أف   ػػب ىبػػي واحػػدة  ػػه وجػػو ىػػاا الػػداءا الممػػكراتا المصػػدراتا الصمػػر أو مػػا 
 شػػديدة حلػػى ُيصػػلح اهلل  شػػاب  اا البيػػرة ومػػا يلبع ػػا .... و حػػارب ىػػاه احدواء بشػػدة
 حالناا وُيصحح أجماد اا ويجعه مجلمعنا مجلمعاس صالحاس.

                                                 
 زنع الدار  طنه وممند الش اب عع عبد اهلل بع عمرو  ٚٙ
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  {{  6161  }}  ةةرتبية النبويرتبية النبويللنامج انامج اززبب  ::  ةةمضمضاااخلطبة اخلاخلطبة اخل                                                                        ملؤلفات املطبوعة ملؤلفات املطبوعة ( من ا( من ا7878كتاب )كتاب )

وكا ن الصمر مباحػي  -عندما أراد بدء الج اد بالصحابي الكرماء   بيكن الكرين 
 ػاؿ حىػه المدينػي: اجمعػبا كػه مػا عنػدكن مػع جمػرا واجعلػبه  ػه  -عندىن  ه الجاىليي 

الب يع اافا  جاءوا بكه مػا عنػدىنا يحكػه أ ػه بػع مبضع كااا وىب مبضع بال رب مع 
  ي بؿ: مال  

{{   ُِٓ ُِٓ ٝن َٞ  ٝن ََٞعأق ِّ  َعأق ِٛ ِّاٞيٜك ِٛ ٍِ  ٔفٞٔفٞ  اٞيٜك ِِٓظ ٍََِ ِِٓظ ًَٞش١ٜ،  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ََ ًَٞش١ٜ،ٜط َٕ  ٜط ََٕٜٚنا ِِ  َٜٚنا ُٖ ُُِض َِِخ ُٖ ُُِض ٦ََٕٔش  َخ ِٛ ٦ََٕٔشَٜ ِٛ َََض  اٞيٜفٔضَٝخ،اٞيٜفٔضَٝخ،  َٜ َََضٜفٜأ   ٜفٜأ

ٍُ ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ّٜا    ايًَّ َٓأر ّٜاَُ َٓأر َٓأرٟ،  َُ َٓأرٟ،ُٜ ٕٖ  ٜأالٜأال  ُٜ ِٕٖإ َُِض  ِإ َُِضاٞيَد ََِ ،  ٜقِزٜقِز  اٞيَد ََِ ،ُسٚض ٍَ  ُسٚض ٍَٜقا ٍَ: : ٜقا ٍَٜفٜكا ًَٞش١ٜ  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٔيٞٔيٞ  ٜفٜكا ًَٞش١ٜٜط : : ٜط

َٗا،  اِخُضِزاِخُضِز ِِٖضٞق َٗا،ٜفٜأ ِِٖضٞق َٗا  ٜفَدَضِدُ ٜفَدَضِدُ   ٜفٜأ ََٗضٞقُت َٗاٜف ََٗضٞقُت ١َٔٓ   ٔعٜهٔؤعٜهٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜفَذَضِتٜفَذَضِت  ٜف َُٔزٜ ١َٔٓ اٞي َُٔزٜ {{اٞي
ٙٛٙٛ

  

 : اؿ أ ه 

{{  َٔ َٜٔيَع ٍُ  ٜيَع ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ُِِض  ٔفٞٔفٞ    ايًَّ ُِِضاٞيَد َٖا،  َعِؾَض٠َٟعِؾَض٠ٟ  اٞيَد َٖا،َعأصَض َٖا،  َعأصَض َُِعَتٔصَض َٖا،َٚ َُِعَتٔصَض َٗا،  َٚ َٗا،ََٚؽاِصَب   ََٚؽاِصَب

َٗا، ًٜ َٔ َٗا،ََٚسا ًٜ َٔ ُُٜٛي١ٝ  ََٚسا َُِش ُُٜٛي١َٝٚاٞي َُِش ٘ٔ،  َٚاٞي ِٝ ٘ٔ،ِإٜي ِٝ َٗا،ََٚعاََٚعا  ِإٜي َٝ َٗا،ٔق َٝ َٗا،  ٔق َٗا،ََٚبا٥َٔع ٌَ  ََٚبا٥َٔع ٌََٚآٔن َٗا،  َٚآٔن ٔٓ َُ َٗا،َث ٔٓ َُ ُُِؾَتِضٟ  َث ُُِؾَتِضَٟٚاٞي َٗا،  َٚاٞي َٗا،ٜي   ٜي

ُُِؾَتَضا٠ٝ ُُِؾَتَضا٠َٝٚاٞي ُ٘   َٚاٞي ُ٘ ٜي {{ٜي
ٜٜٙٙ

  

 :ىؤالء كل ن ملعب بف للناول ن الصمرا أو جلبز نا حلى  اؿ 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا ُٔ  ٜنا َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ٘ٔ  ُِٜؤ ٘ٔٔبايًَّ ِّ  ٔبايًَّ ِٛ َٝ َِّٚاٞي ِٛ َٝ َٗا  َُٜزاُصَُٜزاُص  ََا٥َٔز٠ََٕا٥َٔز٠ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜذًِٔػَِٜذًِٔػ  ٜفالٜفال  ٔخِضٔخِضاآلاآل  َٚاٞي ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ   َعًٜ

ُِِض ُِِضٔباٞيَد {{  ٔباٞيَد
ٚٓٚٓ

  

 :حلى ولب كاف ال يشربا حف اهلل حرذم اا و اؿ  ي ا 

ُِِض  َؽاِصُبَؽاِصُب  }} ُِِضاٞيَد ٍٔ  ٜنَعأبٔزٜنَعأبٔز  اٞيَد ٍََٔٚث {{  ََٚث
ٚٔٚٔ

  

ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

                                                 
 صحيح البصارل وزنع أبه داود والدارمه ٛٙ
 زنع اللرمال وابع ماجي ٜٙ
 ا وممند اإلماـ أحمد عع عمر بع الصطاب زنع اللرمال عع جابر  ٓٚ
 ممند البهارا والمطالب العاليي البع حجر عع ابع عمرو  ٔٚ
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  {{  6060  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة السادسةالخطبة السادسة
  ٕٕٚٚمشكالتنا العصرية وحلولهامشكالتنا العصرية وحلولها

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

ا ا بنعماوػػوا وربّا ػػا علػػى آالءها  وحشػػى  لببنػػا باإليمػػاف الحمػػد هلل رب العػػالميع غػػاذ
بحهرتوا وو  نا لملابعي زيد رزػلو وأ بيػاءها وأشػ د أف أال إلػو إال اهلل وحػده ال شػري  لػوا 
يُغيِّػػر وال يلغيذػػرا وُيحػػبِّؿ وال يلحػػبذؿا وُيصػػرِّؼ وال يلصػػرذؼا يُ لػػب الليػػه والن ػػارا ويُ لػػب 

يب ػىا وكػه شػهءأ جل ػو الناس  ه الكبف أهبارا ىػاا يمػبت وىػاا يحيػاا وىػاا يعنػى وىػاا 
                إلػػى العنػػاءا وال يػػدـو وال يب ػػى إال وجػػو اهلل:    

         )وأشػػػ د أف زػػػػيد ا محمػػػداس عبػػػػد اهلل ورزػػػبلوا النبػػػػه  )الػػػرحمع()الػػػرحمع
يا ومصػػباح لكػػه الظلمػػاتا الل ػػن صػػهذ لنػػا زػػعيني ُىػػدفا وكنػػه رحمػػ الػػال أرزػػلو اهلل 

وزػػػّلن وبػػػارؾ علػػػى زػػػيد ا محمػػػدا وادجلنػػػا  ػػػه زػػػعيني شػػػريعلوا واجعلنػػػا  ملهػػػهء دومػػػاس 
بشػػمه  ػػبره وح ي لػػوا واجمعنػػا  ػػه ااجػػرة أجمعػػيع تحػػن لػػباء شػػعاعلوا وارز نػػا كلنػػا أف 

  كبف  ه جباره  ه الجني أجمعيع .. آميع آميع يارب العالميع.
 المؤمنيع:إجبا ى جماعي 

إف ما  حع  يو ااف ومػا يشػكبا النػاس  ػه كػه مكػاف حػدذث عنػوا وأ بػب عنػوا وجبذػر 
ا وتحػػدذث عػػع أحبالنػػا وكب ػػو بيننػػاا يعلػػن كػػه مػػا يػػدور بيننػػا  ػػه بيبتنػػا عنػػو النبػػه العػػد اف 

 و ى ب د ا و ى شبارعنا و ى أزبا نا و ى ُمد ناا وذلػ  بالبصػيرة النبرا يػي اللػه تعهذػه ب ػا
    عليػػو مػػبالها واللػػى أمػػره أف يُعر نػػا ب ػػا  ي ػػبؿ لنػػا أجمعػػيع كمػػا  ػػهؿ  ػػه كلػػاب اهلل: 

                       ((ٔٓٛٔٓٛيبزفيبزف)). 

                                                 
 ىػ ٖٗٗٔربيع عا ى  ٕٙمبا ق  ٖٕٔٓ/ٖ/ٛممجد العردوس  -بن ا  -بلمدة  -عي جطبي الجم ٕٚ
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  {{  6262  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 :ويلماءؿ الناس  ه ىاا الهماف
اس ينع ػبف احمػباؿ  يمػا يُغهػب لماذا زادت المعاصه عع الحدن ولماذا أصبح النػ

اهللن ولمػػاذا عػػدـ البػػر مػػع احبنػػاء لآلبػػاءن وجعلػػن ال ػػين مػػع الصػػغار إلػػى الكبػػارا والشػػع ي 
والحناف مع الكبار على الصغارا ولماذا ظ ػرت ىػاه احمػراض اللػه لػن  كػع  مػمع عن ػان 

 وغيرىا مع احمبر الله حدعن  ه عصر ا.
ا و ظر إلى مشك ت ىاا العصػر واحواف وحػدذد ...  ظر إلى ىاا الهماف والنبى 

 ... ا وعنػػػػػػػده كمػػػػػػػػا أ ػػػػػػػهؿ عليػػػػػػػػو مػػػػػػػباله  ػػػػػػػػه كلػػػػػػػاب اهلل و ػػػػػػػػى زػػػػػػػنلو شػػػػػػػػعاءه... داءه
 ػػػػػه أزػػػػػباب أمػػػػػراض ىػػػػػػاا الهمػػػػػاف المعنبيػػػػػي ومشػػػػػك تو العرديػػػػػي والجماعيػػػػػػي    ػػػػػاؿ 

 واإل لصاديي والميازيي وكل ا:

َٜٞأٔتٞ  }} َٜٞأٔتَٞ َ  ِِ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ْٕ  َعًٜ ََا َْٕط ََا ُٕ  الال  َط َُٕٜٝهٛ ٘ٔ  َٜٝهٛ ٘ٔٔفٝ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞؽ ِٔ  ٜأَعٗظٜأَعٗظ  َؽ َِٔٔ ِْ: : َثالٕخَثالٕخ  َٔ َٖ ِْٔرِص َٖ ٍْ،  ٔرِص ٍْ،َسال ِٚ  َسال ِٜٚأ   ٜأْذٜأْذ  ٜأ

َُْػ َُْػُِٜغَتٞأ ٘ٔ،  ُِٜغَتٞأ ٘ٔ،ٔب ِٚ  ٔب ِٜٚأ ٌُ  َع٠١ََٓع٠١َٓ  ٜأ َُ ٌُُِٜع َُ َٗا   ُِٜع َٗا ٔب {{ٔب
ٖٖٚٚ

  

  ػػػد رأينػػػا رأف العػػػيع جميعػػػاس  ػػػه ىػػػاا الهمػػػاف كيػػػف ازػػػلحّه المصػػػلبف والصػػػاومبف 
 واللػػالبف لكلػػاب اهلل والػػااكريع هلل جػػّه  ػػه عُػػ ه الحػػراـا ويجنػػبف أرزا  ػػن مػػع حػػراـا مػػع
يُطعِّف  ه الكيها ومع يمرؽ  ه الميهافا ومػع يغُػش  ػه أف أمػر مػع أمػبر الممػلميع  ػه 

 أف زماف ومكاف: 
{{  ِٔ ََِٔ َٓا  ََ َٓاٜغٖؾ َِٝػ  ٜغٖؾ َِٝػٜفًٜ ٖٓا   ٜفًٜ ٖٓا َٔ َٔ}}

ٚٗٚٗ
  

ومع يصدع إجبا و المؤمنيع ليبجا من ن دراىن  ليليا وىى أرزاؽ حراـ ح  ػا جػداع  
ببضػػػػعاؼ عمن ػػػػا إزػػػػلغ الس ومكػػػػر  ودىػػػػاءا ومػػػػع يهػػػػح  علػػػػى الُبمػػػػطاء ويبػػػػيع ن المػػػػلعي 

بج ل ن وعدـ معر ل ن ب اه الملعيا ومع يُبيح الرشبة وي بؿ إ  ا البد من ػا للبصػبؿ إلػى 
مصلحلها ومػع يلػاجر  يمػا يُغهػب اهللمم يلػاجر  ػه البػا جب ويلػاجر  ػه الحشػيش ويلػاجر 

 كه مع مّم ا:  رزبؿ اهلل   ه الصمرا وىه تجارة   ى عن ا اهلل ولعع
                                                 

 زنع الطبرا ه عع حايعي بع اليماف  ٖٚ
 زنع ابع ماجي والطبرا ه عع ىا هء بع الحارث  ٗٚ
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  {{  6363  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

{{  َٔ َٜٔيَع ُ٘اا  ٜيَع ُ٘يًَّ َُِض،  يًَّ َُِض،اٞيَد َٔ  اٞيَد ََٜٔٚيَع َٗا،  َٜٚيَع َٗا،َؽاِصَب َٗا،  َؽاِصَب َٝ َٗا،ََٚعأق َٝ َٖا،  ََٚعأق َٖا،ََٚعأصَض َٖا،  ََٚعأصَض َُِعَتٔصَض َٖا،َٚ َُِعَتٔصَض َٚ  

َٗا، َٗا،ََٚبا٥َٔع َٗا،  ََٚبا٥َٔع َُِبَتاَع َٗا،َٚ َُِبَتاَع َٗا،  َٚ ًٜ َٔ َٗا،ََٚسا ًٜ َٔ ُُٜٛي١ٜ  ََٚسا َُِش ُُٜٛي١َٜٚاٞي َُِش ٘ٔ،  َٚاٞي ِٝ ٘ٔ،ِإٜي ِٝ ٌَ  ِإٜي ٌََٚآٔن َٗا  َٚآٔن ٔٓ َُ َٗاَث ٔٓ َُ {{  َث
ٚ٘ٚ٘

  

 :وحلى الجاله على ماودة تُدار علي ا الصمرا  اؿ 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا ُٔ  ٜنا َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ٘ٔ  ُِٜؤ ٘ٔٔبايًَّ َّ  ٔبايًَّ ِٛ َٝ ََّٚاٞي ِٛ َٝ   ُتَزاُصُتَزاُص  ََا٥َٔز٠ََٕا٥َٔز٠ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜٞكُعُزَٜٞكُعُز  ٜفًٜاٜفًٜا  ٔخِضٔخِضاآلاآل  َٚاٞي

َٗا ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ُُِض   َعًٜ ُُِض اٞيَد {{اٞيَد
ٚٙٚٙ

  

وغيرىػػا مػػع أمػػبر الػػرزؽ الحػػراـ اللػػه تعّشػػن  ػػه ىػػاا الهمػػافا والنػػاس يبجػػاو  ا وال 
ا ح  ػػػن يلناولب  ػػػا عػػػن يػػػاىببف للممػػػاجد للصػػػ ةا مم .... ينلب ػػػبف إلػػػى أ  ػػػا تُغهػػػب اهلل

ا بػػػه بعهػػػ ن يبجػػػاىا ويػػػاىب إلػػػى الحػػػ  مم ....لي ت ربػػػاس إلػػػى اهللويصػػػبمبف احيػػػاـ العاضػػػ
 ...ممم ... والعمرة  ه بين اهللمم.

وتناوؿ الل مي الحراـ واحرزاؽ الحراـ  يػو مػا  يػوا  ػاكر من ػا بعػض مػا  يػو لنػرف مػا 
منػػو عمػػ س وال دعػػاءس   حػػع  يػػو ااف: إذا أكػػه اإل مػػاف ل مػػي حرامػػاس واحػػدة ال ي بػػه اهلل 

 :عيع يبماسا  اؿ أرب

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٝٞكٔشُف  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ِإ َٝٞكٔشُفٜي ١َُٜ  ٜي ١َُٜايًُّٞك َّ  ايًُّٞك َّاٞيَشَضا ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَشَضا ِٛٔف َ٘ٔد ِٛٔف ٌُ  ََاََا  َد ٌَُُٜتٜكٖب ُ٘  َُٜتٜكٖب ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌَ َُ ٌََع َُ   َع

َّا   ٜأِصَبٔعنَيٜأِصَبٔعنَي ِٛ َّا َٜ ِٛ َٜ}}
ٚٚٚٚ

  

 :و اؿ 

{{  ٌُ ٌُايٖضُد ٌُ  ايٖضُد ٝٔٛ ٌُُٜ ٝٔٛ ُُٗز  ٜأٞغَبَض،ٜأٞغَبَض،  ٜأِؽَعَحٜأِؽَعَح  ايٖغٜفَضايٖغٜفَض  ُٜ ُُٗزَٜ َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔز ِٜ َُا٤ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ََٜز َُا٤ٔايٖغ   َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  َصٚبَصٚب  َٜاَٜا  ايٖغ

َٛٞع ََ َٛٞعَٚ ََ َُٚ٘ ُُُ٘ ُُ  ،ّْ ّْ،َسَضا ُ٘  َسَضا ََِؾَضُب َُٚ٘ ََِؾَضُب َٚ  ،ّْ ّْ،َسَضا ُ٘  َسَضا ًَٞبُغ ََ َُٚ٘ ًَٞبُغ ََ َٚ  ،ّْ ّْ،َسَضا َٟ  َٜٚقِزَٜٚقِز  َسَضا َُٟعٚز ِّ،  ُعٚز ِّ،ٔباٞيَشَضا ٢ْٖ  ٔباٞيَشَضا ٢ْٖٜفٜأ   ٜفٜأ

ُ٘   ُِٜغَتَذاُبُِٜغَتَذاُب ُ٘ ٜي {{ٜي
ٚٛٚٛ

  

                                                 
 زنع أبه داود وابع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع عبد اهلل بع عمر  ٘ٚ
 الصطاب  ممند اإلماـ أحمد وزنع البي  ه عع عمر بع ٙٚ
 الطبرا ه عع عبد اهلل بع العباس  ٚٚ
 صحيح مملن وزنع اللرمال والدارمه عع أبه ىريرة  ٛٚ
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  {{  6464  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

إذا أكه اإل مػاف ل مػي حػراـ جعلػن جمػمو وأعهػاءه تمػارع إلػى الػا بب وااعػاـا 
 .وتجمد وتلب ف عع اإلزلجابي للطاعي الله أمر ب ا المل  الع ـ 

كبا إجبا نا الُعلماء مع أف الناس اليريدوف زػماع العلػن  ػه ىػاا الهمػافا ولال  يش
وإذا زػػمعبا كػػب  ن ال يعػػبفا   لػػن ل ػػن: كيػػف يمػػمعبف إلػػى العلػػن و ػػد تشػػبذعن احجمػػاـ 
بػػػالمطعن الحػػػراـنمم إف المطعػػػن الحػػػراـ يجعػػػه اإل مػػػاف ال يمػػػلمع إال بػػػاحذفا وال يصػػػه 

 الك ـ إلى ال لب.
ى ال لػػب إال إذا حػػرص اإل مػػاف علػػى الغػػااء الحػػ ؿا  ينععػػه ال يصػػه الكػػ ـ إلػػ

 ال لب ويبمره بطاعي اهللا وين ى احعهاء جميع ا عع معصيي اهلل جّه  ه ُع ه.
 موإذا تغاذف احوالد مع المطعن الحراـ كا با غير بررة اباو ن وأم ات نم

ولػد حػػراـا أف أف رأف رجػ س مػع الصػػالحيع شػاباس يهػرب أبػػاها   ػاؿ مػع حبلػػو: إ ػو 
أمو زا ييا   اؿ الرجه الصالح: م  س ال تصبضبا  ه أمو وال ت ا بىاا لعلو تكػبذف  ػه ظ ػر 
أمو ل مي حراـا لعلو تغاذف بعد ظ بره  ه الد يا مع مطعن حراـا  يجعلو غيػر حػريص علػى 

لمطعػن بّر احببيع وال هاعل مػا وال العمػه علػى إرضػاو ماا حف أعهػاءه ال تمػلجيب عنػد ا
 .إال لمعاصه اهلل 

يلمػػاءؿ النػػاس لمػػاذا زاد اإل عػػاؽ  ػػه ىػػاا الهمػػاف علػػى الحػػراـنم ُجػػّه أمػػباؿ النػػاس 
يشػلرف بػو صػاحبو أف صػنفأ  ا وىه ىنػاؾ مػاُؿ حػ ؿُ يشلروف ب ا الممكرات والمصدرات

)َنٔ مجنع َنااٟل َنٔ     )َنٔ مجنع َنااٟل َنٔ     مع المصدرات أو مػع الممػكراتن ال واهلل .. ل ػد  ػاؿ الحكمػاء: 

 .ٛ٘ اهلل ع٢ً إْفاق٘ يف ايشْٛب ٚاآلثاّ(ٛ٘ اهلل ع٢ً إْفاق٘ يف ايشْٛب ٚاآلثاّ(سضاّ عَّسضاّ عَّ
والمحلمػػب يباكػػب مػػا  -ولػػال  ولّػػى ىػػاروف الرشػػيد أجػػاه محلمػػباس علػػى المػػبؽ 

وتركػػو زػػنيا عػػن ازػػلدعاه وزػػبلو: كػػن محهػػراس حررتػػون وكػػن  -ُيمػػّمى معػػلش اللمػػبيع ااف 
صػػالحيعا  هػػيي  ػػدمل ان وكػػن تػػاجراس عّنعلػػون  ػػاؿ: ال أحػػدا  ػػاؿ: ولِػػَنن وكػػاف أجػػبه مػػع ال

ي ػّلص مػع الظػالميع أوالس بػبوؿا  كػه مػاؿأ جمعػبه مػع   اؿ: يا أمير المؤمنيع رأين اهلل 
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  {{  6565  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 حراـ زّلط ن اهلل على إ عا و  ه الا بب وااعاـ.
يُنع ػػػػو  ػػػػه المصػػػػدراتا ينع ػػػػو  ػػػػه الصمػػػػر والممػػػػكراتا ينع ػػػػو علػػػػى المبممػػػػات 

دة  ػه الػد ياا ويعػبد عليػو بػبوزارأ والغا ياتا ينع و علػى مػا ال يعػبد عليػو وال علػى أىلػو بعاوػ
 .ع اؿأ يـب يل ى اهلل 

أمػػا المػػاؿ الحػػ ؿ  ن ػػو يُنػػبِّر ال لػػبا  يجعلػػو يمػػلجيب هللا ولكلػػاب اهللا ولرزػػبؿ 
اهللا وللعلمػػػاء الػػػايع يُػػػاكِّروف بػػػاهللا وتمػػػػلجيب احعهػػػاء لػػػو إذا حػػػ ذ ن علػػػى هاعػػػػي اهللا 

ه بمعصػيي اهللا وتجعلػو يلحػرذف اإل عػاؽ  ػ  وتجمد وتلجمذد وال تملجيب إذا أمػرت ن الػنع
يُنعػػػق  رشػػػاس إال  يمػػػا يُرضػػػه اهللا وال يهػػػع المػػػاؿ إال  ػػػه مبضػػػعأ أباحػػػو شػػػرع اهللا ويكػػػبف 
احوالد بػػررة وكرامػػاس ببالػػدي نا  ػػ  يمػػلطيع أحػػدىن أف ير ػػع وج ػػو وال عينػػو  ػػه وجػػو أبيػػو 

اسا حف المػاؿ الحػ ؿ يجعلػو ىّينػاس لّينػاس حياءاسا وال يملطيع أف يؤجر لو أمراس أو ير ض لػو هلبػ
  ه بّر أببيوا أعه شهءأ  ه ىاا العصر الدرىن الح ؿ:

َٜٞأٔتٞ  }} َٜٞأٔتَٞ َ  ِِ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ْٕ  َعًٜ ََا َْٕط ََا ُٕ  الال  َط َُٕٜٝهٛ ٘ٔ  َٜٝهٛ ٘ٔٔفٝ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞؽ ِٔ  ٜأَعٗظٜأَعٗظ  َؽ َِٔٔ ِْ: : َثالٕخَثالٕخ  َٔ َٖ ِْٔرِص َٖ ٍْ،  ٔرِص ٍْ،َسال ِٚ  َسال ِٜٚأ   ٜأْذٜأْذ  ٜأ

َُْػ َُْػُِٜغَتٞأ ٘ٔ،  ُِٜغَتٞأ ٘ٔ،ٔب ِٚ  ٔب ِٜٚأ ٌُ  َع٠١ََٓع٠١َٓ  ٜأ َُ ٌُُِٜع َُ َٗا   ُِٜع َٗا ٔب {{ٔب
ٜٜٚٚ

  

أخ  صػػػالح  يصػػاللنه هللا وُيصػػػاد نه هللا ال لحاجػػػي وال لمنععػػػي وال  درىػػن حػػػ ؿا أو
        لد يا زاولي وال لرغبي  ا ييا وإ ما كما  ػاؿ اهلل  ػه كلػاب اهلل: 

         ((ٙٚٙٚ)الهجػرؼ)مػع ىػب احخ الػػال أمر ػه الػديع والشػػرع أف  الهجػرؼ
             ػػػه كلابػػػو الكػػػرين:   ػػػاؿ  يػػػو مبال ػػػا  أأ ػػػه إليػػػون

       ((ٜٜٔٔٔٔاللببياللببي)). 
ال تصػػاحب الكػػااب أبػػداس   ػػد  يػػه: )إف الكػػااب كالمػػراب( أف كالمػػراب الػػال 

اسا وال عنػدها شػي اسا و ػد يظ ر  ه ضبء الشمه وتراه ماءاس  نذا ذىبن إليو لن تجد  يو شي 
 اؿ اإلماـ عله  لبنيو: )يا بنى ال تصاحب الكػااب  ن ػو كالمػراب وإ ػو يُ ػّرب إليػ  البعيػد 

                                                 
 زنع الطبرا ه عع حايعي بع اليماف  ٜٚ
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  {{  6666  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وأرضػاه: )ال تصػاحب إال احمػيعا وال أمػيع إال  ويُبعد عنػ  ال ريػب( و ػاؿ اإلمػاـ عمػر 
 ػػػه لػػػع يغشػػػ   ػػػه أمػػػرا أو يصب ػػػ   ( حف الػػػال يصشػػػى اهلل اهلل مػػػع يصشػػػى اهلل 

 هػػييا أو يمػػلغل  حمػػبر د يبيػػيا أو يجعلػػ  وزػػيلي للحصػػبؿ علػػى الػػد يا الد يػػيا وإ مػػا 
يكػػبف لػػ  أجػػاس  ػػه الػػد ياا ويكػػبف لػػ  صػػدي اس و يػػاس  ػػه الػػدار ااجػػرةا يبجػػا بيػػدؾ وتبجػػا 

 .بيده وتدج  معاس جني اهلل 
إف ىػػػػػاه اُحجػػػػػبة اللػػػػػه كػػػػػاف علي ػػػػػا احولػػػػػبف مػػػػػع زػػػػػلعنا الصػػػػػالح مػػػػػع اح صػػػػػار 

 :م اجريعا وىه الله ي بؿ  ي ا  بيكن الكرين وال

{{  ٖٕ ِٕٖإ ِٔ  ِإ َِٔٔ ٘ٔ  ٔعَبأرٔعَبأر  َٔ ٘ٔايَّ ِِ  ََاََا  َْاّعاَْاّعاألأٝٝل  ايَّ ُِِٖ َٝا٤َ،  ُٖ ِْٔب َٝا٤َ،ٔبٜأ ِْٔب ََٗزا٤َ  َٚالَٚال  ٔبٜأ ََٗزا٤َُؽ ُِ  ُؽ ُٗ ٝٛ َُِِٜػٔب ُٗ ٝٛ َٝا٤ُ،اأٜلاأٜل  َِٜػٔب َٝا٤ُ،ِْٔب   ِْٔب

ََٗزا٤ُ ََٗزا٤َُٚايٗؾ َّ  َٚايٗؾ ِٛ ََّٜ ِٛ ََن١ٔ   َٜ َٝا ََن١ٔ اٞئك َٝا ِِ   اٞئك ِٗ ْٔ َُٜهنا ِِ ٔب ِٗ ْٔ َُٜهنا َٔ   ٔب َٔ َٔن ٍَ   َٜنا َٜنا : : ٜقناٝيٛا ٜقناٝيٛا   َتَعناٜي٢، َتَعناٜي٢،   ايَّن٘ٔ ايَّن٘ٔ   َٔن ٍَ َصُعنٛ ٘ٔ،   َصُعنٛ ٘ٔ، ايَّن   ايَّن

َْاُتِدُتِد َْأبُض ِٔ  ٔبُض ََِٔ ِِ؟،  ََ ِِ؟،ُٖ ُٖ  ٍَ ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُِِٖ ُٖ  ّْ ِٛ ّْٜق ِٛ ٘ٔ  ٔبُضِٚحٔبُضِٚح  َتَشاٗبٛاَتَشاٗبٛا  ٜق ٘ٔايَّ ِِٝض  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايَّ ِِٝضٜغ ٍّ   ٜغ ٍّ ٜأِصَسنا ِِ،   ٜأِصَسنا ُٗ َٓ ِٝن ِِ، َب ُٗ َٓ ِٝن   َب

ٍٍ  َٚالَٚال َٛا َِنن ٍٍٜأ َٛا َِنن َٗننا،  ٜأ َْ ِٛ َٗننا،ََٜتَعاٜط َْ ِٛ ٘ٔ  ََٜتَعاٜط َٛايَّنن ٜ٘ٔف َٛايَّنن ٕٖ  ٜف ِٕٖإ ِِ  ِإ ُٗ َٖ ُُِِٚدننٛ ُٗ َٖ ُٓننْٛص،  ُُٚدننٛ ُٓننْٛص،ٜي ِِ  ٜي ُٗنن ْٖ َِِِٚإ ُٗنن ْٖ   الال  ُْننٍٛص،ُْننٍٛص،  َعًٜنن٢َعًٜنن٢  َِٚإ

َٕ َََٕٜدنناٝفٛ ٖٓنناُؼ  َخنناَفَخنناَف  ِإَساِإَسا  ََٜدنناٝفٛ ٖٓنناُؼاي َٕ  َٚالَٚال  اي ُْننٛ ََِٕٜشَظ ُْننٛ َٕ  ِإَساِإَسا  َِٜشَظ ََٕسننِظ ٖٓنناُؼ،  َسننِظ ٖٓنناُؼ،اي ٙٔ  َٜٚقننَضٜأَٜٚقننَضٜأ  اي َٖٙٔننٔش َٜنن١ٜ  َٖننٔش َٜنن١ٜاٞيآ   ::اٞيآ

  ٜأالٜأال  ٖٕ ِٕٖإ َٝا٤َ  ِإ ِٚٔي َٝا٤َٜأ ِٚٔي ٘ٔ  ٜأ ٘ٔايَّ ِْٛف  الال  ايَّ ِْٛفَخ ِِ  َخ ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ِِ  َٚالَٚال  َعًٜ ُِِٖ ُٖ   َٕ ُْٛ َٕ َِٜشَظ ُْٛ {{  َِٜشَظ
ٛٓٛٓ

  

 : ) اللاوػػػػػػب حبيػػػػػػب الػػػػػػرحمع واللاوػػػػػػب مػػػػػػع الػػػػػػا ب كمػػػػػػع ذ ػػػػػػب لػػػػػػو ( ػػػػػػاؿ 
 ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي.

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

ال أكرمنػػػػا ببازػػػػع إكرامػػػػوا وعّمنػػػػا بػػػػب بار بػػػػدر تمامػػػػو الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميع الػػػػ
ومصػباح ظ مػػوا زػػيد ا محمػػد عليػػو أ هػه الصػػ ة وأتػػن المػػ ـا وأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل 
وحػػده ال شػػري  لػػوا  مػػبلو وحػػده أف يلػػبلى إصػػ ح أحبالنػػاا وأحػػباؿ أىػػه بلػػد اا وأحػػباؿ 

اهلل ورزػػبلو وصػػعيو مػػع جل ػػو إجبا نػػا الممػػلميع أجمعػػيعا وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس عبػػد 
                                                 

 زنع أبه داود والبي  ه عع عمر بع الصطاب  ٓٛ
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  {{  6767  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وجليلوا الال كشػف لنػا الظلمػاتا ودلنػا علػى كيعيػي إ ارت ػا بػاح بار البينػاتا حلػى  كػبف 
 ه الد يا  ه رضا اهللا و ى ااجرة  عبز بجنػي اهلل جػّه  ػه عُػ ها الل ػن صػهِّ وزػّلن وبػارؾ 

 .على زيد ا محمد وارز نا ُىداها وو  نا للعمه بمنلو أجمعيع يا اهلل
 إجبا ه جماعي المؤمنيع:

أف كػػػػه أزػػػػباب الُعر ػػػػي واإل  مػػػػاـ واللشػػػػُلن والص  ػػػػات  ػػػػه كػػػػه  بػػػػيذع النبػػػػه 
 ا  لػػػب راعينػػػا  ػػػبؿ اهلل:الج ػػػات زػػػبب ا الطمػػػع  ػػػه الػػػد ياا وزػػػبب ا الصػػػدا ي لغيػػػر اهلل 

         ((ٔٓٔٓ)الحجرات)بلدأ مع  لع تكبف ىناؾ مشكلي بيع إعنيع  ه أف الحجرات
ا حف احخ لػػو ح ػػبؽ علػػى أجيػػو ولػػو واجبػػات ي ػػـب ب ػػا حجيػػوا  ػػنذا  ػػاـ كػػه بػػ د اهلل 

واحد منا بح ب و الله ينبغه ال ياـ ب ا حجيو المملنا  مع أيع تػبتى المشػاكهنم ومػع أيػع 
أف ىػاا الهمػاف زػيكبف  يػو الُغربػي والغرابػي لمػع يلمّمػ   تظ ر الص  اتنم وبػيذع النبػه 

 :ني النبه وىدف النبها و اؿ  يو بمُ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔايٚزٜ َُٝعُٛر  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ايٚزٜ َُٝعُٛرََٚع َُا  ََٚع َُاٜن َٛٝٛب٢  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ٜن َٛٝٛب٢ٜف   ٜف

ًُٞػَضَبا٤ٔ، ًُٞػَضَبا٤ٔ،ٔي ٌَ  ٔي ٌَٜفٔكٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٔكٝ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايَّ ِٔ  ايَّ ََ َِٚٔ ََ ٍَ  اٞيُػَضَبا٤ُ؟اٞيُػَضَبا٤ُ؟  َٚ ٍَٜقا َٔ: : ٜقا َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ُٛٝ َُِٕٜش ُٛٝ   ُعٖٓٔتُٞعٖٓٔتٞ  ُِٜش

َٗا َْ ُُٛ َُٜعِّ َٗاَٚ َْ ُُٛ َُٜعِّ ٘ٔ   ٔعَباَرٔعَباَر  َٚ ٘ٔ ايًَّ {{ايًَّ
ٛٔٛٔ

  

النبه بب  ن زيعيشبف  ه الد يا  ه أرغػد عػيش وأزػعد حػاؿ وأىنػب بػاؿا وإف مّناىن 
اشلكى الُكه مع ىاه العلع وىػاا الببػاؿا و ػه ااجػرة حيػ  زػيكب بف  ػه م ػاـأ عػاؿأ مػع 

 الايع أ عن اهلل علي ن مع النبييع والصدي يع والش داء والصالحيع.
 مّم  بشرع اهللا لن يملطيع أف ينجبا مع  لع ىاا العصر إال الال يل
         ويعمه بمني حبيب اهلل ومصطعاها وىاا ي بؿ لو مباله جّه  ه ُع ه:

                              
     ((ٜٜٚٚههالنحالنح))  والحياة الطيبي ال  ي ا ىن  وال غن  وال  كد  وال كرب  وال

                                                 
 ممند الش اب والبي  ه عع عمرو بع عبؼ  ٔٛ
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  {{  6868  }}  حلوهلاحلوهلاووصزية صزية العالع  نتنانتناشكالشكالمم  ::  ةةدصدصضاضااخلطبة الاخلطبة ال                                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 شدة  حف اهلل يلبالها وبعنايلو أوالها ويجعه لو عند كه ىنأ  رجاسا وعند كه شدة مصرجاس:

                            )الط ؽ()الط ؽ(  
 ػػػه وزػػػث ىػػػؤالءن يكعيػػػ   صػػػراس وشػػػر ا وتي ػػػا  ػػػبؿ أميػػػر اح بيػػػاء  زػػػي بؿ مػػػا بػػػاله

 والمرزليع:

{{  ِٔ ََِٔ َُٖغٜو  ََ َُٖغٜوَت َِٓز  ٔبُغٖٓٔتٞٔبُغٖٓٔتٞ  َت َِٓزٔع َٖٔتٞ  ٜفَغأرٜفَغأر  ٔع َٖٔتٞٝأ ُ٘  ٝأ ُٜ٘فًٜ ِٕٗٝز   َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  ٜأِدُضٜأِدُض  ٜفًٜ ِٕٗٝز َؽ {{َؽ
ٕٕٛٛ

  

الال ُيحه زني  ه ىاا العصر وىاا الهماف مع زنع الديع وزنع النبػه العػد اف لػو 
 .ا  ّص الحدي  الصحيح لميد ا رزبؿ اهلل ا وىاأجر ماوي ش يد عند اهلل 

 لممكبا يػا إجػبا ه ب ػاا احمػرا واعلمػبا علػن الي ػيع أف ىنػاؾ هاوعػي حػدذث عػن ن 
النبه بب  ن زيكب با على ىاا احمر إلى أف يرث اهلل احرض ومع علي ػاا يلممػكبف بػالحق 

عيػب ن مػع يعيػب نا وي بمبف بالحق ويحيبف زػني زػيد الصلػقا ال يهػرىن مػع جػالع نا وال ي
وال يبػػػػػػالبف بمػػػػػػع يعيّػػػػػػرىن أو يمػػػػػػل هئ ب ػػػػػػنا   ػػػػػػن علػػػػػػى الحػػػػػػق ماضػػػػػػبفا وبمػػػػػػن   اهلل 
مملممكبفا وبُمنذي الحبيب آجاوفا وىػؤالء وعػدىن اهلل بػبف يكب ػبا  ػه الػد يا  ػه أرغػد 
عيش وأزعد حاؿ وأىنب باؿا مع ك رة ىاه الظلمات وال مػـب والغمػـب واح كػاد اللػه  راىػا 

 :كه واد و ى كه العباد والب دا  اؿ  ي ن   جميعا  ه

ٍُ  الال  }} ٍَُتَظا ِٔ  ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  َتَظا َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ١َُٟ  ٝأ ١َُٟٜقا٥ٔ َِِض  ٜقا٥ٔ َِِضٔبٜأ ٘ٔ،  ٔبٜأ ٘ٔ،ايًَّ ِِ  الال  ايًَّ ُٖ َُِِٜضٗض ُٖ ِٔ  َُٜضٗض ََِٔ ََ  ِِ ُٗ َِِخَشٜي ُٗ ِٚ  َخَشٜي ِٜٚأ   ٜأ

ِِ ُٗ َِِخاٜيٜف ُٗ َٞ  َسٖت٢َسٖت٢  َخاٜيٜف ََٜٞٞأٔت َُِض  َٜٞأٔت َُِضٜأ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔايًَّ ِِ  ايًَّ ُٖ َِِٚ ُٖ َٚ  َٕ ُٖٔضٚ َٕٜظا ُٖٔضٚ ٖٓاِؼ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜظا ٖٓاِؼ اي {{اي
ٖٖٛٛ

  

 لمعادة  ه ااجرة.ىؤالء ل ن ال ناء  ه الد يا ول ن ا

ِٓ ِٓٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً

                                                 
 س الهىد الكبير للبي  ه عع عبد اهلل بع العبا ٕٛ
 صحيح مملن وزنع ابع ماجي عع معاويي بع أبه زعياف  ٖٛ
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  {{  6969  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة السابعةالخطبة السابعة
  ٗٛٗٛالدنياالدنيا    روشتة الشف اء من حب  روشتة الشف اء من حب  

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:
الحمد هلل رب العػالميعا أكرمنػا باإل لمػاب لصيػر ديػع أرزػلو للعػالميعا وجعلنػا مػع 

وك مػػاس ربا يػػاس  يػػو الشػػعاء لنػػا  أمػػي جلػػاـ زػػيد اح بيػػاء والمرزػػليعا وأ ػػهؿ لنػػا دزػػلبراس زػػماوياس 
أجمعيعا  يو الشعاء مع أمػراض النعػبسا و يػو الشػعاء مػع أمػراض احجمػادا و يػو الشػعاء 

  مػػع أمػػراض المجلمعػػاتا و يػػو الشػػعاء ممػػا يعا يػػو المػػؤمنيع  ػػه كػػه و ػػن وحػػيع:    
                ((ٕٕٛٛاإلزػػػػراءاإلزػػػػراء))  وأشػػػػ د أف ال إلػػػػو إال اهلل وحػػػػده

الشػػري  لػػو جعػػه الػػداء والػػدواءا وبػػيذع لنػػا علػػى يػػد زػػيد الرزػػه واح بيػػاء الػػداءا وذكػػر لػػو 
الشعاء مع جير ك ـ أ هلو مع المماءا حلى تكبف أمػي الحبيػب علػى الػدواـ  ػه الػد يا  ػه 

مبف بعظين الجهاءا وأش د أف زػيد ا زعادة وىناءا و ى ااجرة يكب با مع أىه الجني ويُكر 
محمداس عبد اهلل ورزبلوا النبه الل ػه الن ػه الػال علذمػو مػباله كػه مػا زػيحدث ل ػاه احمػي 

لػػى أف يػػرث اهلل احرض إلػػى يػػـب الػػديعا وأعطػػاه بصػػيرة  ا ػػاة ليصػػف الػػدواء لنػػا أجمعػػيع إ
 ومع علي ا ....

ب ودواءىػاا وعا يػي احبػداف الل ن صهِّ وزّلن وبػارؾ علػى زػيد ا محمػد هػب ال لػب 
وشػػػعاءىاا وجػػػ ء ال لػػػبب وىمبم ػػػػاا صػػػهِّ عليػػػو يػػػا اهللا وعلػػػػى آلػػػو الطيبػػػيعا وصػػػػحابلو 
المباركيعا وكه مع اىلدف ب ديي إلػى يػـب الػديعا وعلينػا مع ػن أجمعػيع آمػيع آمػيع يػا رب 

 العالميع.
 أي ا احجبة جماعي المؤمنيع:

 جد  ماذج من ا  ػه المػاب يعا وال م يػه  و حع  ُمر  ه مجلمعنا بحاالت  ريدة لن
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٖ/٘ٔىػ ٖٗٗٔمع جمادل احولى  ٖز لى ػ غربيي ػ ممجد كش   -جطبي الجمعي  ٗٛ
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  {{  7171  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ل ا  ػه المعاصػريعا شػغللنا أجمعػيع  ا شػغلنا بالعهػاوياتا وُشػغلنا بالصػحف والمجػ تا 
والكػه يػدذعه أ ػػو مػع أىػه اللحليػػه  ػه ىػػاه احمػبر البيِّنػاتا وكػػه  لػو وج ػي  ظػػرها وكػه  لػػو 

 اجل اده  ه  كره.
 بينػا ىػػاا الهمػافا أمػػا  رجػع إلػػى زػػنلو أمػا آف لنػػا أف  نظػر إلػػى شػهءأ ممػػا وصػف بػػو 

العطػػػرة  ننظػػػر إلػػػى أّدؽ احجبػػػار وأصػػػدؽ اححاديػػػ  اللػػػه وصػػػف  ي ػػػا ىػػػاا الهمػػػاف وكب ػػػو 
               اؿ لو و اؿ لنا  ه شا و:  يعيش بيننا اافا حف اهلل 

             ((ٔٓٛٔٓٛ)يبزػػػف)ظػػػر النبػػػه  يبزػػػف   مػػػع زػػػ ف الحجػػػاب إلػػػى ىػػػاا
 الهماف   اؿ:

{{  ُٕ َُٕعَتٝهٛ ْٔ  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  َعَتٝهٛ ْٔٔفَت ِٜٛع  ٔفَت ِٜٛعٜنٔك ٌِ  ٜنٔك ِٝ ٌِايَّ ِٝ ِِ   ايَّ ُُٞعًٔ ِِ اٞي ُُٞعًٔ {{اٞي
ٛ٘ٛ٘

  

وىػػب مػػا  ػػػراه اافا مػػا زػػبب ا ومػػػا ع ج ػػان ال تجػػد ذلػػػ  إال عنػػد الػػال ال ينطػػػق 
د كػػ ـ المحللػػيع الميازػػييع ال تجػػد ذلػػ  عنػػ ((الػػنجنالػػنجنٗٗ))              ال ػػبف:

وال غيرىن وال عند مراكه البحبث العصريي وما تجريو مع بحػبث ومػا تصػنعو مػع ازػلط ع 
الصػػباب  ػػه ىػػاه العػػلع اللػػه  حػػع  رأف وغيػػره .. لكػػع الحبيػػب ىػػب الػػال أل مػػو اهلل 
زػػبب مػػا  حػػع  يػػو أمػػريع إعنػػيع ال   ي ػػا ااف .. مػػا ع ج ػػا ومػػا أزػػباب ان جعػػه النبػػه 

 عال  ل ماا احمر احوؿ ي بؿ  يو:

ِِ  َرٖبَرٖب  }} ِٝٝه ِِِإٜي ِٝٝه ِِ  َرا٤َُرا٤ُ  ِإٜي ََ ِِاأٝل ََ ِِ  اأٝل ًٜٝه ِِٜقِب ًٜٝه َٞ  َٚاٞيَبِػَضا٤َُٚاٞيَبِػَضا٤ُ  َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،  اٞيَشَغُز،اٞيَشَغُز،  ٜقِب َٖٔٞ   الال  اٞيَشأيٜك١ٝ،اٞيَشأيٜك١ٝ،  ٖٔ

ٍُ ٍُٜأٝقٛ ِٔ  ايٖؾِعَض،ايٖؾِعَض،  َتِشًُٔلَتِشًُٔل  ٜأٝقٛ َِٜٔٚئه َٔ   َتِشًُٔلَتِشًُٔل  َٜٚئه َٔ ايٚزٜ {{ايٚزٜ
ٛٙٛٙ

  

 ػه ديػع الػرحمع  ما أصيبن بو ال لببا و لبب أىه اإليماف ينبغػه عنػدما يػدجلبف
 :((الحجرالحجرٚٗٚٗ)) أف يطبق علي ن  براس ما  الو اهلل  ه أوصاؼ أىه اإليماف  ه ال رآف

                             
                                                 

 المطالب العاليي عع جندب بع عبد اهلل  ٘ٛ
 زنع اللرمال والبي  ه وممند اإلماـ أحمد عع الهبير بع العباـ  ٙٛ
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  {{  7070  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

أىه اإليماف وصع ن كما  اؿ  ي ن ربّ ن  لبب  ه رت مػع الغػه والح ػد والحمػد  
ة واح ا يي والُشح وحب الاات والرغبي  ه إعارة العػلع والمنازعػات والرغبػي  ػه الُعلػب واحعر 

 ػػه احرض بغيػػر الحػػقا والرغبػػي  ػػه اللميػػه علػػى النػػاس  ػػه الػػد ياا وغيرىػػا مػػع احمػػراض 
الظاىريػػي اللػػه ىػػه لُػػب مشػػك تنا االجلماعيػػي اللػػه  راىػػا اافا وزػػبب ىػػاه المشػػكلي غيػػر 

   اؿ: إلى ىاه المعهلي بيذنو الحبيب  المباشرا والاف يؤدل

ُِاأٝلاأٝل  ُٜٛٔؽٝوُٜٛٔؽٝو  }} ََُِ ََ  ِٕ ِٕٜأ ِِ  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ٜأ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه َُا  َعًٜ َُاٜن َٗا،  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜن١ًٜٜٝن١ًٜٝاأٜلاأٜل  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ٜن َٗا،ٜقِصَعٔت ٍَ  ٜقِصَعٔت ٍَٜفٜكا   ٜفٜكا

ٌْ ٌْٜقا٥ٔ ِٔ: : ٜقا٥ٔ َٔ َِٚٔ َٔ ُٔ  ٔق١ًَّٕٔق١ًَّٕ  َٚ َُِْٔش ٦ََٕٔش؟  َِْش ِٛ ٦ََٕٔش؟َٜ ِٛ َٜ  ٍَ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِب ِِ  َب ُِْت ِِٜأ ُِْت ٦ََٕٔش  ٜأ ِٛ ٦ََٕٔشَٜ ِٛ ِِ  ٜنٔجرْيٜنٔجرْي  َٜ ٖٓٝه َِِٜٚئه ٖٓٝه   ٜنُػَجا٤ٜٔنُػَجا٤ٔ  ٝغَجا٤ْٝغَجا٤ْ  َٜٚئه

ٌِايٖغايٖغ ٌِِٝ ِٝ  ٖٔ َِٓظَع َٝ َٖٜٔٚي َِٓظَع َٝ ُ٘  َٜٚي ُ٘ايًَّ ِٔ  ايًَّ َِٔٔ ُِ  ُصُزِٚصُصُزِٚص  َٔ ٚٚٝن َُِعُز ٚٚٝن َٗاَب١ٜ  َعُز َُ َٗاَب١ٜاٞي َُ ِِ  اٞي ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه َٔ  ٖٔ َٝٞكٔشٜف َٖٜٔٚي َٝٞكٔشٜف ُ٘  َٜٚي ُ٘ايَّ   ٔفٞٔفٞ  ايَّ

ُِ ُِٝقًٝٛٔبٝه َٔ،  ٝقًٝٛٔبٝه ِٖ َٛ َٔ،اٞي ِٖ َٛ ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا ٌْ  ٜفٜكا ٌْٜقا٥ٔ ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا٥ٔ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ََا  ايًَّ ََاَٚ ُٔ؟  َٚ ِٖ َٛ ُٔ؟اٞي ِٖ َٛ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ٍٗ: : ٜقا ٍُٗس َٝا  ُس ِْ َٝاايٗز ِْ   ايٗز

١َٝٝ ٖٔ ١ََٜٝٝٚنَضا ٖٔ ِٛٔت   َٜٚنَضا َُ ِٛٔت اٞي َُ {{اٞي
ٛٚٛٚ

  

 ممم ىب حب الد يا : ..... بباحصه  ه كه  ماد  ه ال ل
حف اإل ماف إذا امػلف  لبػو بحػب الػد يا حػرص علي ػا  لػن يمػلطع أف ُيحصِّػل ا مػع 
حػػ ؿا  يلجػػب إلػػى احزػػاليب الحػػراـ  ػػه زػػبيه تحصػػيل اا ا ظػػر إلػػى مػػا  ػػه احزػػباؽ مػػع 
 مادا وما  ه احرزاؽ مػع جبػ ا تجػد لػو زػبباس واحػداس ىػب حػب الػد ياا وىػب الػال يجعػه 

رجه يغش  ه كيلو وال يب ه ميها وا يغش  ه زلعلو وال يراعه المؤمع عند بيعػو وشػراءها ال
وىب الال يجعه الهارع يهع  ػه محصػبلو الػال يبكلػو إجبا ػو المؤمنػبف مػا   ػى عنػو اهللا 
ومػػا حرذمػػو شػػرع اهللا ومػػا منػػع منػػو العلػػن الحػػدي   ػػه ىػػاه الحيػػاةا  يهػػع  ػػه محصػػبلو 

يمػػير ليكػػبف المكمػػب كبيػػرا أو يهػػع ُمبيػػداتا أو يعالجػػو  ىرمب ػػات لينهػػجو  ػػه و ػػن
بكيماويات ويعلن علن الي يع أف ىاا ي ل  أجمػاد إجبا ػو المػؤمنيعا ولكنػو يمػلبيح ذلػ  
 ه زبيه الحصبؿ على مكمبأ  ليها و ارأ يمير و مى أ و جرج مع احمػي بػنص حػدي  

 البشير الناير:

                                                 
 إلماـ أحمد عع عبباف زنع أبه داود وممند ا ٚٛ
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  {{  7272  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

{{  ِٔ ََِٔ َٓا  ََ َٓاٜغٖؾ َِٝػ  ٜغٖؾ َِٝػٜفًٜ ٖٓا   ٜفًٜ ٖٓا َٔ َٔ}}
ٛٛٛٛ

  

ي مو أف يصرج مع صػعبؼ احمػي ولكػع ي مػو أف يمػف جيبػو بالمػاؿ الحػراـمم أو ال 
 ممم ي ين عروتو على ىاه اللجارة الحراـ واللى كل ا ذ بب  وآعاـ

ا وإلػػػى شػػػكايات  ػػػه ال ي ػػػػات  وىكػػػاا إذا  ظر ػػػا إلػػػى أف ج  ػػػاتأ أو مشػػػاحناتأ
 ا.المد يي أو الرزميي أو المحاكنا  جد وراء ذل  كلو ىب حب الد ي

وحػػب الػػد يا إذا تركػػو اإل مػػاف  ػػه  لبػػوا ولػػن يعالجػػو بػػالبرع الػػال تعلذمػػو مػػع  بيػػوا 
 :الال يؤمع بو وبالمرا بي هلل 

تجعلػػػو يصػػػرج مػػػع د يػػػا النػػػاس و ػػػد جمػػػر ااجػػػرة وىػػػب ال يشػػػعرا و ػػػد بػػػاء عػػػع 
الممػػلميع وأصػػبح بعيػػداس عػػع صػػعبؼ المػػؤمنيع وىػػب ال يشػػعرا وتلػػ  الطامػػي الُكبػػرف اللػػه 

 :رت  ه زما نا يا عباد اهللا وما الع ج لال ن الع ج ي بؿ  يو ا لش

َٕ  الال  }} ََٕتِزُخًٝٛ ١ٜٖٓ  َتِزُخًٝٛ ١ٜٖٓاٞيَذ ُٓٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  اٞيَذ َٔ ُٓٛا،ُتِؤ َٔ ُٓٛا  َٚالَٚال  ُتِؤ َٔ ُٓٛاُتِؤ َٔ َٚال  َتَشاٗبٛاَتَشاٗبٛا  َسٖت٢َسٖت٢  ُتِؤ َٚالٜأ ِِ  ،،ٜأ ِِٜأُريُّٝه   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُريُّٝه

٤ِٕٞ ٤َِٕٞؽ ُُُٛٙ  ِإَساِإَسا  َؽ ًُٞت ُُُٜٛٙفَع ًُٞت ِِ،  ٜفَع ِِ،َتَشاَبِبُت ِِ   ََّّايٖغالايٖغال  ٜأٞفُؾٛاٜأٞفُؾٛا  َتَشاَبِبُت َٓٝه ِٝ ِِ َب َٓٝه ِٝ {{َب
ٜٜٛٛ

  

يماف إال إذا أحػب اإل مػاف إلجبا ػو المػؤمنيع جمػيع ن  ػريبيع وبعيػديع ال يكمه اإل
 محيطيع أو  ه أ صى ب اع احرض:

ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَسُزٝن ٍٖ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُزٝن ٍُٖٜٔش ٘ٔألأٜٜل  ُٜٔش ٘ٔٔخٝ ٍٗ  ََاََا  ٔخٝ ٍُٜٗٔش ٘ٔ   ُٜٔش َٓٞفٔغ ٘ٔ ٔي َٓٞفٔغ {{ٔي
ٜٜٓٓ

  

واهلل لػػػب عملنػػػا ب ػػػاا الحػػػدي  لهالػػػن كػػػه مشػػػك تناا وال هاحػػػن عنػػػا كػػػه ىمبمنػػػا 
جرعػي حػب  ػه اهلل وهللا و حلػاج بعػدىا إذا امػلفت ال لػبب بالحػػب  وغمبمنػاا  حلػاج إلػى

إلى زيادة المبدةا وإلى تبعيق ُعرف اُحُجبةا وإلى حرص المؤمنيع على  عع بعهػ نا وعلػى 
أف يكبف ما بين ن مع تعام ت على شرع اهللا وعلى ُزنذي حبيب اهلل ومصػطعاها يكػبف كػه 

                                                 
 زنع ابع ماجي والطبرا ه عع ىا هء بع الحارث  ٛٛ
 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع أبه ىريرة  ٜٛ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع أ ه  ٜٓ
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  {{  7373  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 عمػػو اللػه بػػيع جنبيػوا يكػػبف المؤمنػبف حػػال ن مػػا مػؤمع أحػػرص علػى إجبا ػػو المػؤمنيع مػػع 
  اؿ  ي ن النبه الكرين:

ٓٔنَي  َتَض٣َتَض٣  }} َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٗ ُٔ َِِتَضاُس ِٗ ُٔ ِِ  َتَضاُس ٖٔ َٛاٚر ََِِٚت ٖٔ َٛاٚر ِِ  ََٚت ِٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ِٗ ٌِ  ََٚتَعاٝطٔف ََُج ٌِٜن ََُج   ِإَساِإَسا  اٞيَذَغٔز،اٞيَذَغٔز،  ٜن

ّٛا  اِؽَتٜه٢اِؽَتٜه٢ ّٛاُعِض ُ٘  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ُعِض ُٜ٘ي ٙٔ  َعا٥ُٔضَعا٥ُٔض  ٜي َٙٔدَغٔز َِٗض  َدَغٔز َِٗضٔبايٖغ ٢ُٖ   ٔبايٖغ ٢ُٖ َٚاٞيُش {{َٚاٞيُش
ٜٜٔٔ

  

 جميعاس أي ا المؤمنبف لعلكن تعلحبف.وتبببا إلى اهلل 

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

الحمد هلل رب العالميع الال مػف  لببنػا بالُ ػدف والنػبر والي ػيعا وجعلنػا مػع عبػاده 
الممػػلميعا وأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػو شػػ ادةس ُتمػػعد  اول ػػا  ػػه الػػد ياا 

بالجنػػي بجػػبار الحبيػػب  ػػه جنػػي الُصلػػد  وتجعلػػو مػػع العػػاوهيع النػػاجيع يػػـب الػػديعا وتُلح ػػو
بجبار رب العالميعا وأش د أف زيد ا محمداس عبد اهلل ورزبلوا الػال وصػعو ربػو  ػه  رآ ػو 
بب ػػو حػػريص  علػػى المػػؤمنيعا وبب ػػو بػػالمؤمنيع رءوؼ  رحػػينا الل ػػن صػػهِّ وزػػلِّن وبػػارؾ علػػى 

عنػا معػو  ػه ممػل ر رحملػ  زيد ا محمد وارز نا ُىداها وو  نا بالعمػه بشػرعو يػا اهللا واجم
 يـب الديعا واجعلنا تحن لباء شعاعلو أجمعيع .. آميع آميع يا رب العالميع.

 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

  ضثْل النجاجضثْل النجاج
داء احمػػي وع ج ػػاا ووضػػع لنػػا روشػػلي الشػػعاء اللػػه ذكر اىػػاا ولػػن  وصػػف النبػػه 

ا الهمػافا  ن نػا جميعػا عنػدما أف يجعه روشلي جاصي لكه  ردأ مع المؤمنيع  ه ىا ينه 
 ػػرف العػػلع  لمػػاءؿ  ػػه صػػدور اا و لحػػادث  يمػػا بيننػػا كيػػف النجػػاةن وكيػػف لإل مػػاف أف 
ينجب مع  لع الد يا ويصرج على اإليماف إلى حهرة اهللا ويعبز بالجنػي اللػه وعػد ا ب ػا اهلل 

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد عع النعماف بع البشير   ٜٔ
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  {{  7474  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 ا وضع النبه ا اعملػبا ب ػا تمػعدوا إف شػاء اهللا  ػاؿ  روشػلي النجػاة لكػه  ػردأ ممػلنأ
: 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ٌَٜأٜن ّٝٚبا،  ٜأٜن ّٝٚبا،ٜط ٌَ  ٜط ُٔ ٌَََٚع ُٔ َٔ  ُع١ٕٖٓ،ُع١ٕٖٓ،  ٔفٞٔفٞ  ََٚع َٔ ََٜٔٚأ َٔ ٖٓاُؼ  َٜٚأ ٖٓاُؼاي ُ٘  اي َٛا٥ٜٔك َُ٘ب َٛا٥ٜٔك ٌَ  َب ٌََرَخ ١ٜٖٓ،  َرَخ ١ٜٖٓ،اٞيَذ ٍَ  اٞيَذ ٍَٜفٜكا   ٜفٜكا

ٌْ ٌَْصُد ٍَ  َٜاَٜا: : َصُد ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ ٕٖ  ايًَّ ِٕٖإ َّ  ََٖشاََٖشا  ِإ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ٖٓاِؼ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٖٓاِؼاي ٍَ  ٜيٜهٔجرْي،ٜيٜهٔجرْي،  اي ٍَٜقا ُٕ: : ٜقا َٝٝهٛ ََُٕٚع َٝٝهٛ   ٔفٞٔفٞ  ََٚع

ٍٕ ٍٕٝقُضٚ {{َبِعٔزٟ َبِعٔزٟ   ٝقُضٚ
ٜٕٜٕ

  

لنجػػاة أكػػه الحػػ ؿ وتحػػّرف المطعػػن الحػػ ؿا ال  بكػػه مػػا احمػػر احوؿ مػػع روشػػلي ا
حرذمػػو اهللا وال  بكػػه بطري ػػي تصػػالف شػػرع اهللا ولفزػػف ااف أصػػبح البػػا جب والحشػػيش 

مػع أكػه  والمصدرات مبجبدة بيع رببع المملميع أجمعيعا مع أ  ػا من ػه  عن ػاا حػاذر 
 الحراـ   اؿ:

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٝٞكٔشُف  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ِإ َٝٞكٔشُفٜي َُ  ٜي َُايًُّٞك َّ  ١ٜٜ١ايًُّٞك َّاٞيَشَضا ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَشَضا ِٛٔف َ٘ٔد ِٛٔف ٌُ  ََاََا  َد ٌَُُٜتٜكٖب ُ٘  َُٜتٜكٖب ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌَ َُ ٌََع َُ   َع

َّا   ٜأِصَبٔعنَيٜأِصَبٔعنَي ِٛ َّا َٜ ِٛ َٜ}}
ٜٖٜٖ

  

إف صػػػػػلذى وإف صػػػػػاـ ال يُ بػػػػػه منػػػػػوا وإف حػػػػػّ  و ػػػػػاؿ: لبيػػػػػ  الل ػػػػػن لبيػػػػػ ا  الػػػػػن 
 :الم وكي: ال لبي  وال زعدي  وحّج  ىاا مردود  علي ا وإف دعا ي بؿ النبه 

{{  ٌَ ٌَايٖضُد ٌُ  ايٖضُد ٝٔٛ ٌُُٜ ٝٔٛ ُٜ  ُٙ َُٙعٜفَض ُُٗز  ٜأٞغَبَضٜأٞغَبَض  حََحٜأِؽَعٜأِؽَع  َعٜفَض ُُٗزَٜ َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔز ِٜ َُا٤ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ََٜز َُا٤ٔايٖغ ُ٘  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  ايٖغ ُُ َٛٞع ََُ٘ ُُ َٛٞع ََ  

،ّْ ّْ،َسَضا ُ٘  َسَضا ََِؾَضُب َُٚ٘ ََِؾَضُب َٚ  ،ّْ ّْ،َسَضا ُ٘  َسَضا ًَٞبُغ ََ َُٚ٘ ًَٞبُغ ََ َٚ  ،ّْ ّْ،َسَضا َٟ  َسَضا ََٟٚٝغٚش ِّ  َٚٝغٚش ِّٔباٞيَشَضا ٢ْٖ  ٔباٞيَشَضا ٢ْٖٜفٜأ ُ٘   ُِٜغَتَذاُبُِٜغَتَذاُب  ٜفٜأ ُ٘ ٜي ٜي

}}
ٜٜٗٗ

  

ومع الال زيملجيب لو و د أكه مع الحراـنمم واحكػه الحػراـ ىػب الػال يمػاعد 
ا علػػػى  عػػػه الػػػا بب وااعػػػاـ ويجمػػػدىا عنػػػد هاعػػػي الملػػػ  العػػػ ـ  احعهػػػاء والػػػنعه

  بزاس الديع المطعن الح ؿ يلحراه المرء  ه كه أحيا و.
                                                 

 المملدرؾ عع أبه زعيد الصدرل  زنع اللرمال والحاكن  ه ٕٜ
 زنع الطبرا ه عع عبد اهلل بع عباس  ٖٜ
 صحيح مملن وزنع اللرمال والدارمه عع أبه ىريرة  ٜٗ
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  {{  7575  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

كػػاف لػػو جادمػػاسا وكػػاف ىػػاا الصػػادـ  ػػد مػػارس الك ا ػػي  ػػه الجاىليػػيا   الصػػديق 
لو وكاف الصديق يمبلو عع كه ل مي ُيحهرىا لوا ومػّرة مػع شػّدة الجػبع أكػه الل مػي عػن زػب

بعدىا: مع أيع ج ن ب ان   اؿ: ال ـب الػايع كنػن أتك ػع ل ػن  ػه الجاىليػي ذىبػن إلػي ن 
أف احكػػػه عػػػع هريػػػق ممارزػػػي الك ا ػػػي  وىػػػب يعلػػػن مػػػع النبػػػه  - ػػػبعطب ه ىػػػاا الطعػػػاـ 

 بجػػا يحػػاوؿ أف يُنػػهؿ الطعػػاـ مػػع جب ػػو  لػػن يمػػلطعا  -والعرا ػػي والمػػحر والكلابػػي حػػراـ 
الطعاـ  ه بطنو و ػهؿا عػن  ػاؿ: الل ػن ال تؤاجػا ه بمػا جػالث  بجا يشرب الماء حلى ع  

احعهاءا  البا لػو: يػا جليعػي رزػبؿ ل ػد شػ  ن علػى  عمػ ا  ػاؿ: واهلل لػب لػن تصػرج إال 
مػػع آجػػر  طػػرة مػػع دمػػه حجرجل ػػامم ح ػػو حػػريص  علػػى أف يبكػػه الحػػ ؿ لينػػاؿ رضػػا اهللا 

  ه.ويناؿ ال ببؿ  ه هاعاتو وعباداتو لمباله جّه  ه عُ 
المطعػػػن الحػػػ ؿ ىػػػب أوؿ معلػػػاح  للنجػػػاة  ػػػه ىػػػاه الحيػػػاةا  ػػػد ي ػػػبؿ الػػػبعض: إف 
احرزاؽ  ليلػػػي ال تكعػػػها لكػػػع اعلػػػن علػػػن الي ػػػيع أف الحػػػ ؿ إذا بػػػارؾ  يػػػو اهلل يُغنػػػه عػػػع 
الك يػػرا والك يػػر لػػب  ػػهع اهلل منػػو البركػػي ال ي ػػـب م ػػاـ ال ليػػها ولػػال  ي ػػبؿ اهلل لنػػا وحىػػه 

 :((احعراؼاحعراؼٜٜٙٙ)) الُ رف أجمعيع

                       
     

لن يُ ه اهلل:  لحنا ل ن جيراتا حف الصيرات مبجبدةا ولكع يجعه ىػاه الصيػرات 
لباحػػد يكعػػه اإلعنػػيعا وهعػػاـ وإف كا ػػن  لبلػػي مباركػػيا  ػػنذا بػػارؾ  ػػه الطعػػاـ  ػػنف هعػػاـ ا

 اإلعنيع يكعه ال  عيا وهعاـ ال  عي يكعه الجماعي.
والبركي  ػد تجعػه اإل مػاف يعػيش  ػه عا يػي مػع احمػراض إذا بػارؾ اهلل  ػه جمػدها 
 ػ  يحلػػاج إلػى دواء وال إلػػى أهبػػاءا و ػد يجعػػه اهلل أوالده أذكيػاء ال يحلػػاجبف إلػػى دروسأ 

 ن وعلم ن ... يجعػه اهلل البركػي تحػف بػو وكػه شػهءأ حبلػو جصبصيي ويلعب بف  ه درازات
 .و إف شاء اهلل ماداـ تحرذف المطعن الح ؿ الال أمر بو اهللا وبيذع أوصا و رزبل

 احمر ال ا ى: أف يعمه  ه ُزنذي ويلرؾ البدعا حف البدع   ى عن ا النبه   اؿ:
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  {{  7676  }}  شفاء من حب الدنياشفاء من حب الدنياالالتة تة ششرورو  ::  ةةضابعضابعاخلطبة الاخلطبة ال                                                  ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

{{  ٌٗ ٌٗٝن ٌٗ  ٔبِزَع٠١ٔبِزَع٠١  َُِشَزَث١َُِٕشَزَث١ٕ  ٝن ٌَٗٚٝن ٌٗ  ٜي٠١ٜي٠١َضالَضال  ٔبِزَع١ٕٔبِزَع١ٕ  َٚٝن ٌَٗٚٝن ٖٓاِص   ٔفٞٔفٞ  ٜي١ٕٜي١َٕضالَضال  َٚٝن ٖٓاِص اي {{اي
ٜٜ٘٘

  

يلعلن ذل  مع العلماء العامليع ومع أىػه البزػطيي  ػه ديػع رب العػالميعا ال يبجػا 
ىػػاا مػػع المغػػاليع وال مػػع الملمػػاىليعا بػػه يبجػػاه مػػع علمػػاء احزىػػر الػػايع يمشػػبف علػػى 

 ػنذا أكػه ا الب ػرة(الب ػرة(ٖٖٗٔٗٔ))            البزطيي الله املدح ا اهلل   اؿ:
حػ السا وعمػه  ػػه ُزػنذيا وأمػػع النػاس بباو ػػوا أف شػروره وآعامػػوا وأمػع النػػاس  للػات لمػػا و 
 ػػ  يُمػػب وال يشػػلن وال يلعػػع وال يعػػرِّؽ بػػيع أحػػد مػػع المػػؤمنيعا حف المػػؤمع وصػػعو النبػػه 

   اؿ:

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔ ُُِؤ َٔاٞي َٔ ُُِؤ َِٝػ  اٞي َِٝػٜي ِٕ  ٜي ِٕٔبايَّٖعا َّٖع  َٚالَٚال  ٔبايَّٖعا َّٖعاي ِٕ،اي ِٕ،ا {{اٞيَبٔش٤ٟٔ اٞيَبٔش٤ٟٔ   َٚالَٚال  اٞيٜفأسِؿاٞيٜفأسِؿ  َٚالَٚال  ا
ٜٜٙٙ

  

مػػا بػػالكن ممػػا  ػػراه ااف  ػػه الشػػبارع واحزػػباؽ مػػع الممػػلميعنم تركػػبا ىػػدف زػػيد 
ن نا وحػػادوا احولػػيع وااجػػريعا ومشػػبا علػػى أىػػباو ن ووزػػاوس  عبزػػ نا ودزػػاوه شػػياهي

 :حف المؤمععع هريق رب العالميعا 
 .ال ي بؿ إال جيراس  -
 إال براس. ا وال يعمه بجبارحو -
 .وال ينظر بعينو إلى جلق اهلل إال شع ي ومبّدة ورحمي  -
 .وال تملد يده إال بمعروؼ  -
وال يمير برجلو إلى أماكع الشػب اتا وإ مػا يمشػى إلػى أمػاكع البػر والصيػرات   -

 .وال ربات
 إذا مشى المؤمع على ىاه الروشلي اإليما يي كاف مع أىه الجني.

٢ آي٘ ٚصشب٘ ٚع٢ًِ آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِعٝزْا حمُز ٚعًعٝزْا حمُز ٚعً  ٚص٢ً اهلل ع٢ًٚص٢ً اهلل ع٢ً

                                                 
 زنع النماوه والدارمه وممند اإلماـ أحمد عع جابر بع عبد اهلل  ٜ٘
 زنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع عبد اهلل بع ممعبد  ٜٙ
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  {{  7777  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الثامنةالخطبة الثامنة
  ٜٜٚٚنعم اهلل على المؤمنيننعم اهلل على المؤمنين

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

الحمػػػد هلل رب العػػػالميعا أكرمنػػػا بنعمػػػاها ووزػػػعنا بعهػػػلو وجػػػبده وعطايػػػاها ووىبنػػػا 
أعظن  عمي وأّجه مني ي ب ا إل ماف  ه ىاه الحياةا وىه  عمي اإليماف باهلل جّه  ه عُػ ها 

ه الشػػري  لػػوا ُيحػػب مػػع جل ػػو مػػع كػػاف علػػى ُجل ػػوا وُيحػػب وأشػػ د أف ال إلػػو اال اهلل وحػػد
مع عباده اللبابيع والملط ريعا ويبمر ػا بمػا  يػو  ععنػا و عػع إجبا نػا  ػه الػد ياا ومػا بػو ر عنػا 

رحمػػي  ور عػػي شػػب نا يػػـب الػػديعا وأشػػ د أف زػػيد ا محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلوا أرزػػلو اهلل 
عد ُ ر يا وأعّه شػب نا بعػد ذلّػيا وأغنا ػا بنتباعػي بعػد  ا ػي ُم داة و عمي ُممداة  بلذف بو بيننا ب

 ػه الػد يا والعػّهة علػى جميػع جلػق  عاليػيوجعلنا إف اتبعناه وزر ا علػى ُىػداه  لنػا المػعادة ال
 ع أ عن اهلل علي ن يـب ل اء اهلل.اهللا ولنا الجني العاليي  ه جبار الاي

لعمػػه بمػػا ا وو  نػػا ل.... نػػا ُىػػداهالل ػػن صػػهِّ وزػػّلن وبػػارؾ علػػى زػػيد ا محمػػد وارز 
 وزد ػػػا تب ي ػػػاس  اجعلنػػػا آجػػػايع بمػػػنلو  ػػػه كػػػه أحبالنػػػا  جػػػاء بػػػو مػػػع شػػػرع  يػػػا اهلل .... 

 يا أحكن الحاكميع.
 إجبا ى جماعي المؤمنيع:

علينػا مػا ازػلطاع حصػر  لب جله المؤمع لحظي واحدةس مليػاس ُمعكػراس  ػه  عػن اهلل 
             ه ىاه الحياة:  علينا اهلل   عمي واحدة مع  عن اهلل أ عن ب ا

   ((ٖٖٗٗ)إبػػراىين)لػػن ي ػػه اهلل: وإف تعػػدوا  عػػن اهللا ح ػػو يعلػػن أ نػػا أجمعػػيع  عجػػه عػػع  إبػػراىين
ف عػػع عػػّد ب عػػّد  عػػن اهلل علينػػا  ػػه لحظػػي واحػػدة  ػػه ليػػهأ أو  ػػه   ػػارا بػػه إ نػػا  عجػػه أجمعػػ

                                                 
 ىػ ٖٗٗٔجمادف احوؿ  ٓٔمبا ق  ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٕممجد اللبحيد  -زبىاج  -الجمعي زا للا  جطبي ٜٚ
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  {{  7878  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وػػػد اللػػػه يمػػػب  ا إلينػػػا اهلل  ػػػه  عمػػػي واحػػػدة مػػػع الػػػنعن اللػػػه ال تُعػػػد المنػػػا ع والمهايػػػا والعبا
مم  عن  ظاىرة  ينا و ى أجمػاد ا و ػى  عبزػنا ولنػا  ػه ىػاه والُتحد الله زا  ا إلينا اهلل 

                        احكباف مع حبلنا: 
 ((ٖٖ٘٘صلن صلن ))  والنعن الظاىرة والصيرات البا رة وااالء الله  راىا حبلنا بػاىرة ال يحػيث ب ػا

أحد وإف هاؿ بو احبدا وإف مك  يعّكر هبي س وال ينشغه عع ىاا اللعكير لحظػي  ػه  عػن 
 مم.الباحد اححد 

واح عػاـ وكػه النعن الظاىرة لنا وللصلق أجمعػيع كػا ريع وُمشػركيعا بػه وللحيبا ػات 
الكاونات ح  ا  عػن  ت لهػه ُحمػع المعيشػي  ػه الحيػاة الػد ياا وحلػى الػال يعػرض عػع اهلل 

لػػو وىػػب الحلػػين الكػػرين المعيشػػيا صػػحيح أ  ػػا زػػيكبف  ي ػػا ضػػن ا ولكػػع  ضػػمع اهلل 
                      زػػيكبف لػػػو معيشػػػي: 

     ((ٕٕٔٗٔٗهوهو)). 
 لكػػػػع اهلل جصذػػػػنا جماعػػػػي المػػػػؤمنيع بػػػػالنعن الباهنػػػػيا ولػػػػال   ػػػػاؿ لنػػػػا و ينػػػػا   ػػػػث:

             ((ٕٕٓٓ)ل مػػػاف)وأغ ىػػػا وأع ىػػػا وأزػػػناىا وأزىاىػػػا  ل مػػػاف
يػيا و عمػي اإلزػػ ـا و عمػي ال ػرآفا و عمػػي ا و عمػػي ال داوأب اىػا ىػه  عمػػي اإليمػاف بػاهلل 

إتبػػاع النبػػه العػػد افا و عمػػي اللب يػػق لطاعػػي اهللا وعبادتػػو وذكػػره وشػػكره  ػػه كػػه و ػػنأ وآف 
 ...  عن  أيهاس ال تُعد والُتحد.

 عمػػي اإليمػػاف بػػاهلل إذا ا شػػغه اإل مػػاف بػػاللعكير  ي ػػا ينبغػػه عليػػو ع عػػي أمػػبر: أمػػر  
 و المؤمنيعا وأمر   حب ربو تبػارؾ وتعػالى ودينػو الػال أ هلػو علػى  حب  عموا وأمر   حب إجبا

 .حبيبو 
 بمػػا احمػػر الػػال عليػػو لمػػباله: أف يشػػكره علػػى  عمػػوا وأف يلبّجػػو إليػػو بعبادتػػو علػػى 

ػػن شػػرع اهلل   ػػه كػػه حركاتػػو وزػػكناتوا  و ػػق مػػا هلػػب منػػا  ػػه  رآ ػػو وشػػريعلوا وأف ُيحكِّ
جػػ ؽ يػػدؿ علػػى اإل لمػػاب ل ػػاا الػػديعا وباهنػػو  يػػو وأف يكػػبف ظػػاىره مػػع المعػػام ت واح

 .الُل ى والصشيي والصبؼ مع رب العالميع 
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  {{  7979  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وواهلل يا إجبا ه لب هب نا معشر المملميع ىاا الحق   ث لُمد ا ودامػن لنػا الػد يا 
ببجمع ػػاا حف الصلػػق جميعػػاس ينظػػروف إلينػػا علػػى أ نػػا رجػػاالت اهللا وعلػػى أ نػػا حملػػي شػػريعي 

 نػػػا  ُبلِّػػػض ببج  نػػا وأ عالنػػػا ديػػػع اهللا لػػيه الػػػب غ بػػػالك ـ وال باإلذاعػػػات وال اهللا وعلػػى أ
 بالعهاويات وإ ما بالععاؿ كما بيذع جير اح بياء وصحبو الكراـ البررة.

ل ػػػػن  ػػػػه مشػػػػي ن و ػػػػى جلبزػػػػ ن و ػػػػى حركػػػػات ن و ػػػػى  ا ظػػػػر إلػػػػى وصػػػػف اهلل 
 :العلح(العلح(ٜٕٜٕ)) زكنات ن

                            

                   
أشداء على الكعار  ه ميداف ال لاؿا الرجه  من ن بماويا وأ ل ن شب اس الرجػه مػن ن  
 بعشرة:

                  ((ٙ٘ٙ٘)اح عاؿ)اح عاؿ. 
مػع  ػادة ُجنػده  ػه ميػاديع ال لػاؿ يطلػب  وكاف البريد يبته حمير المؤمنيع عمػر 

المددا  ُيرزه لرجهأ من ن  ه معركي حازمي مع الُعرسا رج س واحػداس وي ػبؿ لصػاحبو زػعد 
 بع أبه و ّاص  ه رزاللو:

ُٜٗظّ دٝؿ فٝ٘ املكزار بٔ عُضٚ( )أصعً  إيٝو املكزار بٔ )أصعً  إيٝو املكزار بٔ    ُٜٗظّ دٝؿ فٝ٘ املكزار بٔ عُضٚ( عُضٚ ٚال    عُضٚ ٚال 

 المدد جندل واحد وليه معو إال علاد رجهأ واحدا وز ح  ردأ واحد.
عمػػرو بػػع العػػاص عنػػدما دجػػه مصػػر  اتحػػاس وأحػػاط بحصػػع بػػابليبف وحاصػػره وداـ 
الحصار زلي أش ر ولن يػبت العػلحا وكػاف أمػراس غيػر عػادل  ػه جيػبش الممػلميعا حف اهلل  

يطلػػػب  علػػػي ن  ػػػبراس و ػػى الب ػػػن والحػػػيعا  برزػػػه إلػػى عمػػػر بػػػع الصطػػػاب كػػاف يعػػػلح 
 المددا وكاف مع عمػرو أربعػي آالؼ  برزػه إليػو أربعػي آالؼ جنػدف وأربعػي رجػاؿا و ػاؿ لػو



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  8181  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  ى رزاللو:

)أصعً  يو أصبع١ آالف صداٟل ٚأصبع١ صداٍ ايٛاسز َِٓٗ بأيف، فأصبح )أصعً  يو أصبع١ آالف صداٟل ٚأصبع١ صداٍ ايٛاسز َِٓٗ بأيف، فأصبح   

ُٜٗظّ دْٝؿ عٓزت٘  ُٜٗظّ دْٝؿ عٓزت٘ دٝؾو إث٢ٓ عؾض أيفٟا ٚئ  إث٢ٓ عؾض أيفٟا َٔ إث٢ٓ عؾض أيفٟا َٔ دٝؾو إث٢ٓ عؾض أيفٟا ٚئ 

  املغًُني( املغًُني( 

 مع أف جيش احعداء كاف يهيد عع احربع ماوي ألف لكن ن كا با كما وصع ن اهلل:

          ((ٕٜٕٜ)العلح)العلح..  
ورحماء بين نا مع إجبا و ومع ذويوا ومع أىه اإليمافا ومع أىػه اإلزػ ـا الرحمػي 

مػػبّدة والعمػػه علػػى دواـ احلعػػي والعمػػه علػػى جمػػع والشػػع ي والعطػػف والمحبػػي والحنػػاف وال
 الشمه والمحاربي ب در الطا ي على  با الُعر ي.

كاف مجلمع المملميع مع ك رة عددىن يبببف أف يبين بين ن شصصيع ملصاصػميع 
ولػػػيه عػػػاولليعما حف العػػػاو ت ذابػػػن  ػػػه  مػػػب اإلزػػػ ـا كل ػػػن ا لمػػػببا إلػػػى ديػػػع اهللا 

وهبذ بىػػػا كمػػػا  ((الحجػػػراتالحجػػػراتٓٔٓٔ))         ه عُػػػ ه: وهبذ ػػبا  ػػػبؿ اهلل جػػػّه  ػػػ
 .هلب اهللا وكما وّضح وبيذع  ه بيا و ال بله والععله بعد ال جرة زيد ا رزبؿ اهلل 

 بصبح الناس جميعاس عاولي واحدة ىه عاولي المؤمنيعا وأىل ا جميعػاس إجػبة ملػةلعيع 
اللػػػه تُعػػػرؽ بيػػػن نا واللػػػى ُتمػػػير البغهػػػاء والشػػػحناء  يمػػػا  ملحػػػابيعا عػػػالجبا كػػػه احمػػػراض

بين نا  بصبحن ال لبب ليه  ي ا إال المحبػي والمػبدة لكػه إجػبا  ن المػؤمنيعا كػاف أوؿ 
 ((الحجرالحجرٚٗٚٗ))  بند هبذ به  ه أجبت ن:

                        ..  
ن جميعػػا س علمػػلن وزػػمعلن عػػع  ػػدر ىػػاه احجػػبةا وأف احخ كػػاف يمػػل به أجػػاه أ ػػل

ااتى مع بلدأ بعيد وي لمن معو مالو وداره وتجارتو وزراعلػوا كػه ذلػ  بمػماح  عػهأ وبرضػا 
وبمحبػػيا ولػػيه بيػػن ن جصػػبمات البلّػػيا وإف تعجػػب  عجػػب  مجلمػػع  كبيػػر  ك ػػاا المجلمػػع 
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  {{  8080  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

بداوة ولن يحصلبا علػى أّف شػ ادات ترببيػي ال إبلداويػي وأىلو حدي ه ع دأ بالجاىليي وأىه 
 وال إعداديي وال عا بييا وال يحدث  ه المجلمع جصبمي واحدة أبداسمم.

حلػػػػى أف ال اضػػػػه يػػػػر ض أف يل اضػػػػى عػػػػع  هػػػػاءه راتبػػػػاسا ومػػػػع م لهػػػػيات الدولػػػػي 
كػػه  اضػػياس ل العصػػريي أف يكػػبف  ي ػػا  هػػاءا  عػػيذع جليعػػي رزػػبؿ اهلل أبػػب بكػػر الصػػديق 

المػػؤمنيعا وكػػاف الراتػػب يل اضػػاه كػػه عػػاـ مػػرةا وجػػاءوا بال اضػػى عمػػر بػػع الصطػػاب ليبجػػا 
الراتب  ر هوا  ازلدعاه الصليعي وزبلو: ِلَن لن تبجا راتب ن  اؿ: يا جليعػي رزػبؿ اهلل لػن 
يُعػػػرض علػػػّى  ػػػه ىػػػاا العػػػاـ جصػػػبمي واحػػػدةمم.. ال جصػػػبمات وال منازعػػػات وال ج  ػػػات 

   ػنذا حػدث أف أمػر            وهب با  بؿ اهلل: ح  ن تعالبا عع ذل
                 ((ٔٓٔٓالحجراتالحجرات)).. 

إذا حػػدعن منازعػػي  ػػه ال ريػػي أو  ػػه  -كمػػا وجػػد ا آباونػػا وأجػػداد ا   -كػػاف أمػػرىن 
ال يبين أىػه المكػاف إال إذا جمعػبا الطػر يع وأصػلحبا بين مػا ُصػلحاس  الشارع أو  ه البلدا

 باتاس   اوياس.
 :لكع ااف  جد 

مع يهيد النار اشلعاالسا ومػع يد عػو إلػى المحػاكنا ومػع ي ديػو إلػى المحػاكميعا  -
ومع يحّرضو على عدـ اللنازؿ م ما عرضبا عليو مع كػاا وكػااا حلػى أصػبحن  

ا الصصػػػبمي الباديػػػي بػػػيع الي ػػػبد وبػػػيع العػػػرب  ػػػه كػػػه منازعػػػي ولػػػب  ليلػػػي كب  ػػػ
  لمطيعمم

 ما ىاا الال  حع  يو يا إجبة اإلز ـنمم
أف يلػػػداركنا بُنعمػػػاهنم وأف يُمطر ػػػا ببازػػػع رحملػػػوا وأف  أب ػػػاا الحػػػاؿ  رجػػػبا اهلل 

  اؿ لنا: ير ع عنا مع ب ء ووباء وش اء وغيرهنم مع أف النبه 

{{  َٕ ُُٛ َٕايٖضأس ُُٛ ُِ  ايٖضأس ُٗ ُُ َُِِٜضَس ُٗ ُُ ُٔ،  َِٜضَس َُ ُٔ،ايٖضِس َُ ُُٛا  ايٖضِس ُُٛااِصَس ِٔ  اِصَس ََِٔ ِِ  ِصِ،ِصِ،اأٜلاأٜل  ٔفٞٔفٞ  ََ ُِٝه َِِِٜضَس ُِٝه ِٔ  َِٜضَس ََِٔ   ٔفٞٔفٞ  ََ



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  8282  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

َُا٤ٔ  َُا٤ٔ ايٖغ {{ايٖغ
ٜٜٛٛ

  

أصػػػبحن الشػػػدة علػػػى الممػػػلميع مػػػع الممػػػلميعا مػػػع الػػػال ي طػػػع الطريػػػق علػػػى 
الممػػلميع  ػػه الطر ػػات وُيصػػّبب إلػػي ن االيػػاتنم يػػا ليلػػو صػػّببو علػػى الي ػػبد أو الكػػا ريع 

لػن يرتكبػبا ُجنحػاس ولػن يععلػبا ذ بػاسا يريػد أف يبجػا مػا وإ ما ُيصّببو على إجبا و المملميعم و 
مع نا ويمللب ما مع ن إف كاف ىاتعػاس أو مػاالس أو ج  ػوا وىػب يعلػن أف ىػاا ُزػحن  وىػاا 

            حػػػػػراـا والػػػػػاف يبجػػػػػا ذلػػػػػ  ي ػػػػػبؿ  يػػػػػو الباحػػػػػد اححػػػػػد: 
     ((ٔٓٔٓالنمػػػػاءالنمػػػػاء)) ل   ظػػػػر إلينػػػػا النبػػػػه ولػػػػا  وكب ػػػػو يعػػػػيش بيننػػػػا ااف

 :ووصف حالنا الال  حع  يو   اؿ 

ِِ  َرٖبَرٖب  }} ِٝٝه ِِِإٜي ِٝٝه ِِاأٝلاأٝل  َرا٤َُرا٤ُ  ِإٜي ََِِ ََ  ِِ ًٜٝه ِِٜقِب ًٜٝه َٞ  َٚاٞيَبِػَضا٤َُٚاٞيَبِػَضا٤ُ  َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،َٚاٞيَبِػَضا٤ُ،  اٞيَشَغُز،اٞيَشَغُز،  ٜقِب َٖٔٞ   الال  اٞيَشأيٜك١ٝ،اٞيَشأيٜك١ٝ،  ٖٔ

ٍُ ٍُٜأٝقٛ ِٔ  ايٖؾِعَض،ايٖؾِعَض،  َتِشًُٔلَتِشًُٔل  ٜأٝقٛ َِٜٔٚئه َٔ   َتِشًُٔلَتِشًُٔل  َٜٚئه َٔ ايٚزٜ {{ايٚزٜ
ٜٜٜٜ

  

 :و اؿ 

َٕتََت  الال  }} َِٕزُخًٝٛ ١ٜٖٓ  ِزُخًٝٛ ١ٜٖٓاٞيَذ ُٓٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  اٞيَذ َٔ ُٓٛا،ُتِؤ َٔ ُٓٛا  َٚالَٚال  ُتِؤ َٔ ُٓٛاُتِؤ َٔ َٚال  َتَشاٗبٛاَتَشاٗبٛا  َسٖت٢َسٖت٢  ُتِؤ َٚالٜأ ِِ  ،،ٜأ ِِٜأُريُّٝه   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُريُّٝه

٤ِٕٞ ٤َِٕٞؽ ُُُٛٙ  ِإَساِإَسا  َؽ ًُٞت ُُُٜٛٙفَع ًُٞت ِِ،  ٜفَع ِِ،َتَشاَبِبُت ِِ   ََّّايٖغالايٖغال  ٜأٞفُؾٛاٜأٞفُؾٛا  َتَشاَبِبُت َٓٝه ِٝ ِِ َب َٓٝه ِٝ {{َب
100100

  

 أو كما  اؿ: }ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي{.

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

الميعا الػػال أكرمنػػا بُ ػػداها ومػػف  لببنػػا بل ػػباها وو  نػػا  ػػه ىػػاه الحمػػد هلل رب العػػ
الحياة الد يا بالعمه الصالح الال يحبو ويرضاها وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػري  
لوا يعلن المر والنجبفا ويعلن جاوني احعيع وما تصعه الصدورا وأش د أف زيد ا محمػداس 

                                                 
 زنع اللرمال وأبه داود وممند اإلماـ أحمد عع عبد اهلل بع عمرو  ٜٛ
 زنع اللرمال والبي  ه وممند اإلماـ أحمد عع الهبير بع العباـ  ٜٜ

 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع أبه ىريرة  ٓٓٔ
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  {{  8383  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

الػال أّدف احما ػي وبلّػض الرزػالي و صػح احمػي وتركنػا علػى  عبد اهلل ورزبلوا الناصػح احمػيع
المحجي البيهاء ليل ا كن ارىا ال يهيض عن ػا بعػده إال ىالػ ا الل ػن صػهِّ وزػلن وبػارؾ علػى 
زػػػيد ا محمػػػدا وألِّػػػف بػػػيع عبػػػادؾ المػػػؤمنيعا وأزؿ الشػػػحناء والبغهػػػاء مػػػع  لػػػبب عبػػػادؾ 

 لعيع ملكاتعيع ملعاو يع يا أكـر احكرميع.المملميعا واجعلنا  ه ب د ا و را ا أجبة ملة
 إجبا ى جماعي المؤمنيع:

لػػػب عمػػػه اإل مػػػاف مػػػا عليػػػػو هلل  ن ػػػو ينبغػػػه أف يظ ػػػر عليػػػػو الػػػديع الػػػال آمػػػع بػػػػو 
 :وارتهاها  يجب أف يكبف لما و كما  اؿ الحبيب 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔ ُُِؤ َٔاٞي َٔ ُُِؤ َِٝػ  اٞي َِٝػٜي ِٕ  ٜي ِٕٔبايَّٖعا ِٕ،  َٚالَٚال  ٔبايَّٖعا َّٖعا ِٕ،اي َّٖعا {{اٞيَبٔش٤ٟٔ اٞيَبٔش٤ٟٔ   الالََٚٚ  اٞيٜفأسِؿاٞيٜفأسِؿ  َٚالَٚال  اي
ٔٓٔٔٓٔ

  

ويجػب أف  الب ػرة(الب ػرة(ٖٖٛٛ))         إذا تكلن  ن و يكبف كما  اؿ اهلل: 
يكػػبف كلػػو علػػى   ػػ  كلػػاب اهلل  ػػه آيػػات اهللا إمػػا أف يلصػػف ببوصػػاؼ عبػػاد الػػرحمع  ػػه 
زػػبرة العر ػػافا وإمػػا أف يلصػػف ببوصػػاؼ أىػػه اإليمػػاف  ػػه زػػبرة اح عػػاؿا وإمػػا أف يلصػػف 

اؼ الرجػػاؿ  ػػه أوزػػث زػػبرة اححػػهابا يلصػػف بالصػػعات العظيمػػي اللػػه وصػػف اهلل ببوصػػ
أىل ا وأعنػى علػي ن  ػه محكػن الكلػابا ح ػو يرجػبا  ػه زػعيو  ػه كػه أحبالػو  ػه د يػاه أف 

 يصرج مع الد يا و د  از برضا اهلل جّه  ه ُع ه.
وتعػالين رب وينبغه أف يكبف واج ي هيبي يرف  ي ا الناظر إلي ا أوصػاؼ ىػاا الػديع 

ا ولػػال   ػػنف مػػع العػػالميعا والصػػعات الطيبػػي اللػػه كػػاف علي ػػا زػػيد احولػػيع وااجػػريع 
أكبػػػر مبجبػػػات الّصػػػد عػػػع اإليمػػػاف بػػػاهلل  ػػػه زما نػػػا ىػػػاا مػػػا ي بلػػػو البػػػاح بف الػػػايع يرجػػػبف 
النجػػاةا  ػػن  ن يشػػاىدوف أحػػباؿ الممػػلميع إف كػػاف  ػػه أحػػادي  ن أو  ػػه أزػػبا  ن أو  ػػه 

أو  ػػه أف  ػػاد أو مجلمػػع ل ػػن وي ػػرروف ذلػػ  بمػػا  ػػرأوه عػػع ىػػاا الػػديعا  بػػيع ن وشػػراو ن
وعع أوصاؼ ال رآف الكرين للمؤمنيعا وعما كاف عليو النبه وأصحابو الكراـ  يجدوف بب ػاس 

 بعيداس و رو اس شازعي.

                                                 
 زنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع عبد اهلل بع ممعبد  ٔٓٔ
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  {{  8484  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 يجػػػػدوف ممػػػػلمبف باإلزػػػػنا محمػػػػد وعلػػػػه وإبػػػػراىينا لكػػػػع الععػػػػه يصػػػػالف ىػػػػاه 
المػػماءا واحجػػ ؽ تصػػالف ىػػدف زػػيد الُرزػػه واح بيػػاءا  احزػػماءا الععػػه يصػػالف تعػػالين

 :ويظع ىؤالء أ  ن بُرءاء ح  ن يدجلبف المماجد ويصلبف هلل مع  بؿ الحبيب 

ِٔ  ٜأِصَبْعٜأِصَبْع  }} ََِٔ ََ  ٖٔ ٖٔٝن ٘ٔ  ٝن ٘ٔٔفٝ َٕ  ٔفٝ َٕٜنا َٓأفٟكا  ٜنا َٓأفٟكاَُ ِٔ  َخأيّصا،َخأيّصا،  َُ ََ َِٚٔ ََ َٚ   َِْ َِْ ٜنا ٘ٔ  ٜنا ٘ٔٔفٝ ٖٔ  َخِص٠١ًَٜخِص٠١ًٜ  ٔفٝ ُٗ ِٓ َٖٔٔ ُٗ ِٓ َٔ   َِْ َِْ ٜنا   ٜنا

ٔ٘ ٘ٔٔفٝ َٔ  َخِص٠١ًَٜخِص٠١ًٜ  ٔفٝ ََٔٔ ٜٓٚفاِم  َٔ ٜٓٚفاِماي َٗا  َسٖت٢َسٖت٢  اي َٗاََٜزَع َٔ  ِإَساِإَسا  ََٜزَع ُٔ َٔاِؤُت ُٔ َٕ،  اِؤُت َٕ،َخا   َِٚإَساَِٚإَسا  ٜنَشَب،ٜنَشَب،  َسٖزَخَسٖزَخ  َِٚإَساَِٚإَسا  َخا

ََٖز ََٖزَعا َِ  َِٚإَساَِٚإَسا  ٜغَزَص،ٜغَزَص،  َعا ََِخاَص {{ٜفَذَض ٜفَذَض   َخاَص
ٕٕٔٓٔٓ

  

يظػػع أ ػػو مػػع أىػػه اإليمػػاف ح ػػو دجػػه الممػػجد وأّدف  يػػو مػػا ُيشػػبو الصػػ ة لحهػػرة 
 حلػػى  ػػه حػػيع أ ػػو جػالف مػػا عاىػػد عليػػو اهللا المػؤمع البػػد أف يصػػُدؽ مػػع اهلل الػرحمع 

  يػػػػػػػػػػػػػػػػدجه  ػػػػػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػػػػبؿ اهلل:                   
    وأوؿ الع ػػبد اللػػه عاىػػد ا علي ػػا اهلل بعػػد اإليمػػاف بػػاهلل ىػػب الصػػدؽ   ((اححػػهاباححػػهابٖٕٖٕ))
         ((ٜٜٔٔٔٔاللببياللببي)) يباح  ي ا الكػاب احمي ىه أمي الصاد يع ال 

 ي بؿ: حلى ولب  ه الل ب واللعبا وكاف  بينا 

{{  ْٞٚ ِْٚٞإ ََِظُح  ِإ ََِظُحأٜل ٍُ  َٚالَٚال  أٜل ٍُٜأٝقٛ {{َسكِّا َسكِّا   ِإالِإال  ٜأٝقٛ
ٖٖٔٓٔٓ

  

 و يه لو:

{{  ُٔ َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ْٔٞ؟  اٞي ْٔٞ؟َِٜظ ٍَ  َِٜظ ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ُٔ: : قٌٝقٌٝ  َسٔيٜو،َسٔيٜو،  َٜٝهٛ َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  َِٜغِضُم؟َِٜغِضُم؟  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز: : ٜقا َُٕٜٝهٛ   َٜٝهٛ

ُٔ: : َسٔيٜو، قٌَٝسٔيٜو، قٌٝ َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  َٜٞهٔشُب؟َٜٞهٔشُب؟  اٞي ٍَٜقا ٍَ  ال،ال،: : ٜقا ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ُ٘ايَّ َُا    ::ايَّ ْٖ َُاِإ ْٖ َٔ  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب  َٜٞفَتِضَٟٜٞفَتِضٟ  ِإ َٔائَّشٜ   الال  ائَّشٜ

َٕ ُٛٓ َٔ َُِٕٜؤ ُٛٓ َٔ َٜأت  ُِٜؤ َٜأتٔبآ ٘ٔ   ٔبآ ٘ٔ ايًَّ {{  ايًَّ
ٔٓٗٔٓٗ

  

 ما بالكن بب يي احوصاؼ الله   ى عن ا اهللا واللى بيع جطبرت ا على احمي زػيد ا 
 ا  كػػه مشػػاكه احمػػي لػػع ُتحػػّه إال إذا تبرأ ػػا جميعػػاس مػػع أوصػػاؼ المنػػا  يعارزػػبؿ اهلل 

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع عبد اهلل بع عمرو  ٕٓٔ
 الطبرا ه عع عبد اهلل بع عمر  ٖٓٔ
 ت ايب ااعار للطبرل ٗٓٔ
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  {{  8585  }}   علا املؤمن  علا املؤمن اهللاهللنعه نعه   ::ثامنةثامنةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                          ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 ا   ػػػد  يػػػه: ِإفذ وتصل نػػػا بػػػبج ؽ اهللا وأجػػػ ؽ كلػػػاب اهللا وأجػػػ ؽ زػػػيد ا رزػػػبؿ اهلل 
  َاَؿ: بِِلَما َِ اا ِجيَرا َػَ ا َوتُػْؤِذل اللذْيَها َوتَػُ بـُ  النػذَ اَرا َتُصبـُ  ُ   َيَ 

َِٝض  الال  }} َِٝضَخ َٗا،  َخ َٗا،ٔفٝ َٞ  ٔفٝ َٖٔٞ ٖٓاِص  ٔفٞٔفٞ  ٖٔ ٖٓاِصاي {{  اي
ٔٓ٘ٔٓ٘

  

يام  لنعمػػػ  تجػػػده عمػػػ س وىػػػاا مػػػا  ػػػراه ااف: صػػػ ت  لنعمػػػ  عنػػػد ربػػػ ا صػػػ
صػػػالحاس لػػػ  عنػػػد ربػػػ ا بػػػرؾ وصػػػد ات  لنعمػػػ  تجػػػدىا عنػػػد ربػػػ ا ت وتػػػ  لكلػػػاب اهلل  
ينبغه أف تكػبف تػدبراس للعمػه بمػا  يػوا ويػرف النػاس عليػ  ىػدف ىػاا الكلػابا لكػع النػاس 
يرجبف من  الصدؽ  ه ال بؿا واحما ي  ه المجالها واحما ي  ه البيع والشػراءا والب ػاء 

 بعد.بال
احجػػ ؽ اإلزػػ ميي ىػػه البهػػاعي اللػػه جمذَلنػػا ب ػػا اهللا وأمر ػػا أف  كػػبف علي ػػا دومػػاس 

 رزبؿ اهللا ليرف الصلق جماؿ ىاه احج ؽ  يدجلبف  ه ديع اهلل أ باجاس.
إف الكػػا ريع والمشػػركيع الػػايع أمر ػػا أف  ػػبلغ ن و ػػدعبىن إلػػى ىػػاا الػػديع ال حاجػػي 

اكعيع والمػاجديعا إف كػا با يطيلػبف الركػبع أو المػجبد أو ل ن ليدجلبا المماجد ليروا الر 
الل وة   اا ح عم نا وإ ما يريدوف أف يػروا الممػلميع  ػه صػع ي البيػعا  ػه الكلمػي اللػه 
يللـه ب ا إذا جرجن مع اللمافا  ػه البعػد الػال يعػده ولػب لطعػهأ صػغيرا  ػه المعػام ت 

واحكازػػػرةا أدجلػػػبا النػػػاس  ػػػه ديػػػع اهلل  النػػػادرة اللػػػه  لحػػػبا وىػػػّهوا ب ػػػا عػػػروش ال ياصػػػرة
أ باجاس مع جماؿ زمل ن وحمػع أج   ػنا ومػبدت ن وحػب ن لبعهػ نا ومػا كػا با عليػو مػع 

 .شين كريمي وأج ؽ  اضلي أمرىن ب ا اهللا وجمذل ن ب ا زيد ا رزبؿ اهلل 

ِٓ ِٓٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً   ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع أبه ىريرة  ٘ٓٔ
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  {{  8686  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة التاسعةالخطبة التاسعة
  ٙٓٔٙٓٔجتماعية وعالجهاجتماعية وعالجهاآف اتنا ال آف اتنا ال 

  اخلطبت األوىلاخلطبت األوىل

الحمد هلل رب العالميع الال أكرمنا وكّرمنا باإل لماب إلػى ىػاا الػديعا وجعلنػا مػع 
ا وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػري  لػوا أمي زيد احوليع وااجريع زػيد ا محمػد 

المػػماء إلػػو  ُيحػق الحػػق ويُبطػه الباهػػه ولػػب كػره المجرمػػبفا زػػبحا و زػبحا و ىػػب الػػال  ػه 
و ػػػى احرض إلػػػو  وىػػػب العهيػػػه الحكػػػينا بيػػػده م اليػػػد المػػػماوات واحرضا وبيػػػده تصػػػريف 
احمبرا يُ لب الليه على الن ػارا ويُ لػب الن ػار علػى الليػه ويعلػن جاونػي احعػيع ومػا ُتصعػه 

علػى جلي لػوا وجعلػو  الصدورا وأش د أف زيد ا محمػداس عبػد اهلل ورزػبلوا اصػطعاه اهلل 
ح بيػػاء والمرزػػليع  ػػه بريلػػوا وأصػػلح علػػى يػػده أىػػه أملػػوا  جعل ػػن بعػػد الالػػي أعػػّهةا زػػيد ا

ببركػػي إتبػػاع ىديػػو معظػػن ىػػاه  وبعػػد العا ػػي أغنيػػاءا وبعػػد الهػػعف أ بيػػاءا وملذك ػػن اهلل 
 .البميطي لينشروا  ي ا ىاا الُ دف وىاا النبر

دء رحمػي للعػالميعا الل ن صهذ وزّلن وبارؾ علػى زػيد ا محمػد الػال جعللػو  ػه البػ
و ػػى الصػػلن شػػعيعاس للمػػا بيعا و يمػػا بين مػػا ىدايػػي و ػػبراس للصلػػق أجمعػػيع .. صػػّلى اهلل عليػػو 
وعلى آلو وصحبو وكه مع إتبع ُىداه إلى يـب االػديعا وعلينػا مع ػن أجمعػيع .. آمػيع آمػيع 

 يا رب العالميع.
 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

ي مػػع أ عمػػنا   ػف  ي ػػا معػػاس  لػّدبر  ػػه أحبالنػػاا لنػػا  ػه كػػه جمعػػي و عػ جعػه اهلل 
و نظر  ه أمبر اا و  يه أحبالنا مع  بينا ومع مع معو مع الصػحابي البػررة الكػراـ احجػ ءا 

                                                 
 ىػ ٖٗٗٔجمادف احوؿ  ٚٔمبا ق  ٖٕٔٓ/ٖ/ٜٕػ ممجد العلح الهمال  ػ -جطبي الجمعي  ٙٓٔ
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  {{  8787  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

جعلػػػو   ػػػللمذه منػػػو الُ ػػػدف والشػػػعاءا  ػػػنف اهلل  عػػػن  نظػػػر بعػػػد ذلػػػ   ػػػه كلػػػاب اهلل 
زػػػػيي واإل لصػػػػاديي والمحليػػػػي صػػػػيدليي كاملػػػػي لكػػػػه أمراضػػػػنا النعمػػػػيي واإلجلماعيػػػػي والميا

ا وشصذص كه داءا وذكر لكه داء شعاء  ه كلػاب والعالميي ... كه احدواء ذكرىا اهلل 
 :  اهلل                    ((ٕٕٛٛاإلزػػػػػراءاإلزػػػػػراء))  لػػػػػن ي ػػػػػه 

ء  ػػد يػػبته بالشػػعاءا و ػػد يهيػػد الػػداءا لكػػع اهلل: و نػػهؿ مػػع ال ػػرآف مػػاىب دواءا حف الػػدوا
 .ال رآف ىب شعاء  ُمح ق  ال يع بو داء ح و ك ـ جالق احرض والمماء وىب ك ـ اهلل 

البد للمػؤمع ولجماعػي المػؤمنيع  ػه كػه زمػاف ومكػاف مػع و عػي مػع الػنعه  ػه يػـب 
لػػى الشػػ باتا الجمعػػيا  نظػػر  ي ػػا إلػػى حالنػػاا  ػػنغمه  ػػه الػػد يا هػػباؿ احزػػببع و  بػػه ع

 عّ   ي ػا هػباؿ زػبع ليػاؿ وزػبعي أيػاـا أمػا يحػق لنػا حرصػاس علػى أ عمػنا و جػاة لنػا وحرصػاس 
 على مجلمعنا الال  حع منو و عيش  يو  ننظر إلى حالنا مرة كه أزببع.

 نظر إلى الحػاؿ الػال  حػع  يػوا وحالنػا ااف كمػا تػروف وكمػا تمػمعبف إف كػاف  ػه 
 ػػػه المجػػػ ت أو  ػػػه اححاديػػػ  العرديػػػي أو الجا بيػػػي ..  العهػػػاويات أو  ػػػه الُصػػػحف أو

أصبح حالنا ال يُرضه اهلل .. لماذان مع أف أعػداء ا الػايع يلربصػبف بنػا وبػديننا ينمػببف كػه 
ىػػػاا ال صػػػبر إلػػػى ديػػػع اهلل وحاشػػػا هللا وينمػػػببف مػػػا  حػػػع  يػػػو ااف مػػػع  ر ػػػي وج  ػػػات 

ل محا العصبييا وىب الال ألذف بػيع وإجل  ات وعصبيات إلى اإلز ـا واإلز ـ ىب الا
 العر اءا وىب الال جمع الغرباء وجعل ن أش اء به جير  مع أش اء.

كاف المملن  ه المديني يحرص كه الحرص أف يناؿ أجاس لو داج س إلى المديني مػع 
جارج اا حلى كاف النبه يجرف ال ممي بيػن ن ح  ػن جميعػاس ينلظػروا أف ينػالبا شػرؼ ضػيا ي 

مؤمعا لن يكب با ينلظروا الهيا ي وال يرتهب  اا به كاف كه رجه مػن ن يحػرص علػى ىاا ال
 .يؤاجيو وي لمن معو كه النعن الله تعهه ب ا عليو جال و وباريو  اأف

لمػػاذا ذاؾ ومػػا الػػػال  حػػع  يػػػو اافنم لػػب  ظر ػػا إلػػػى ىػػاا احمػػػر الىلػػدينا المػػػبيه 
هػػرة الجليػػها وصػػر ا علػػى المػػبيه الػػال بػػو واىلػػدينا أعػػر الػػدليه النبيػػه الػػال أرزػػلو لنػػا ح

 المعادة  ه الد يا و يو العبز والع ح  ه يـب الديع.
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ىػػؤالء يحبػػبف بعهػػا حبػػاس ال يمػػلطيعو أحػػد  مػػع احولػػيع وااجػػريع والمػػاب يعا وأ ػػلن 
جميعػػاس زػػمعلن و ػػرأتن ك يػػرا ممػػا كػػا با  يػػو مػػع اإلي ػػار والمحبػػي والمػػبدة واللعػػاوف والبػػاؿ 

ا ولػػّبح وحػػض رىػػا مػػع الصػػعات الل يػػي الن يػػي اللػػه ربّػػاىن علي ػػا رزػػبؿ اهلل والكػػـر وغي
 علي ا كلاب اهلل جّه  ه ُع ه.

و حػػع أتبػػاع نا   ػػن ممػػلمبف و حػػع ممػػلمبف و بػػي ن و بيناواحػػدا وإل  ػػن وإل نػػا 
واحػػدا وكلابنػػا وكلػػاب ن واحػػدا ولفزػػف أصػػبح بيننػػا شػػحناء وبغهػػاء وُ ر ػػي وجصػػاـ و طػػع  

لطجػػي ...  ػػه مػػا شػػ ن: تهويػػر وتهػػليه وجػػداع ... كػػه مػػا  ػػه  ػػامبس الػػبغض للطريػػق وب
 والُكره صار  ه مجلمع المؤمنيعمم ىه كاف ىاا  ه مجلمع احوليعنم ك .

يُنمػػب إلػػى ىػػاا  -ولفزػػف وأكػػرره  -لِػػَن ذلػػ ن ومػػا العػػ جن مػػع أف مػػا حع  يػػو 
بُغػض وجصػاـ وُ ر ػي وشػحناء  الديعا وي بؿ احعداء: ا ظروا إلى المملميعا وما بيػن ن مػع

 .. أ ظروا إلى أحبال ن وما ىن عليو مع   ر.
ينمببف ذاؾ إلى الػديع والػديع بػرلء مػن ن بػراءة الػاوب مػع دـ إبػع يع ػبب زػيد ا 

وصلنا جميعاس إلى مػا تحػّدث  ولب أ ذايبزف علي ما وعلى  بينا أ هه الص ة وأتن الم ـا 
إلػى ح ي ػي البا ػع الػال  حػع عليػو اافا مػاذا عليػ  يػا  ىلػديناالبو  بينػا عػع ىػاا الهمػافا 

 أجه المؤمع لب هالعن  ه ُزنذي رزبؿ اهلل الال وصعو مباله و اؿ  يو:
                         )مػػا عليػػ  أف تنظػػر    )الػنجن()الػنجن

همػػافا  ن ػػو ح ػػو  بػػه الصلػػاـ مػػا تػػرؾ زما ػػاس إال  ػػه زػػنلو مليػػاس وت ػػرأ مػػا تحػػدذث بػػو عػػع ىػػاا ال
ووصعو ووصف ما يحدث  يوا ووصف أدواءه وأمراضوا ووصف الع ج حىػه ىػاا الهمػاف 
والحاضريع  يوا وكه ذلػ  مبجػبد  ػه زػني النبػها لكػع أمػي النبػه تمػلذن بالػد يا واحىػباء 

ا  ظػر إلينػا لمػادات والحظبظ والش بات عع ىاه اححادي  الكريمي الله  ال ا زػيد ا
 :صلبات رّبى وتمليماتو عليوااف وإلى المملميع أجمعيع و اؿ 

ُِاأٝلاأٝل  ُٜٛٔؽٝوُٜٛٔؽٝو  }} ََُِ ََ  ِٕ ِٕٜأ ِِ  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ٜأ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه َُا  َعًٜ َُاٜن َٗا،  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜن١ًٜٜٝن١ًٜٝاأٜلاأٜل  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ٜن َٗا،ٜقِصَعٔت ٍَ  ٜقِصَعٔت ٍَٜفٜكا   ٜفٜكا
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ٌْ ٌْٜقا٥ٔ ِٔ: : ٜقا٥ٔ َٔ َِٚٔ َٔ ُٔ  ٔق١ًَّٕٔق١ًَّٕ  َٚ َُِْٔش ٦ََٕٔش؟  َِْش ِٛ ٦ََٕٔش؟َٜ ِٛ َٜ  ٍَ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِب ِِ  َب ُِْت ِِٜأ ُِْت ٦ََٕٔش  ٜأ ِٛ ٦ََٕٔشَٜ ِٛ ِِ  ٜنٔجرْيٜنٔجرْي  َٜ ٖٓٝه َِِٜٚئه ٖٓٝه   ٜنُػَجا٤ٜٔنُػَجا٤ٔ  ٝغَجا٤ْٝغَجا٤ْ  َٜٚئه

ٌِ ِٝ ٌِايٖغ ِٝ ٖٔ  ايٖغ َِٓظَع َٝ َٖٜٔٚي َِٓظَع َٝ ُ٘  َٜٚي ُ٘ايًَّ ِٔ  ايًَّ َِٔٔ ُِ  ُصُزِٚصُصُزِٚص  َٔ ٚٚٝن َُِعُز ٚٚٝن َٗاَب١ٜ  َعُز َُ َٗاَب١ٜاٞي َُ ِِ  اٞي ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه َٔ  ٖٔ َٝٞكٔشٜف َٖٜٔٚي َٝٞكٔشٜف ُ٘  َٜٚي ُ٘ايَّ   ٔفٞٔفٞ  ايَّ

ُِ ُِٝقًٝٛٔبٝه َٔ،  ٝقًٝٛٔبٝه ِٖ َٛ َٔ،اٞي ِٖ َٛ ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا ٌْ  ٜفٜكا ٌْٜقا٥ٔ ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا٥ٔ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ََا  ايًَّ ََاَٚ ُٔ؟  َٚ ِٖ َٛ ُٔ؟اٞي ِٖ َٛ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ٍٗ: : ٜقا ٍُٗس َٝا  ُس ِْ َٝاايٗز ِْ   ايٗز

١َٝٝ ٖٔ ١ََٜٝٝٚنَضا ٖٔ ِٛٔت   َٜٚنَضا َُ ِٛٔت اٞي َُ {{اٞي
ٔٓٚٔٓٚ

  

 ىاا ىب الداءا و ه كلاب اهلل وحده الشعاء:

{{  ٍٗ ٍُٗس َٝا  ُس ِْ َٝاايٗز ِْ ٌٚ  َصٞأُؼَصٞأُؼ  ايٗز ٌٚٝن ١ٕ٦َٝٔٛ   ٝن ١ٕ٦َٝٔٛ َخ {{َخ
ٔٓٛٔٓٛ

  

راحلػػػبفا وكػػػه مػػػا يحهػػػر  وإذا كنػػػا كلنػػػا  ػػػه الػػػد يا ممػػػا روفا وال بػػػد إلػػػى اهلل 
اإل ماف مع الد يا مع النعن  ميلرك ا أو تلركوا وُيمبؿ بعد ذل   ه يـب معلػـب أمػاـ الحػى 

 .ال يـب 
لػػب تػػاكذر النػػاس ىػػاا احمػػرا مػػع أ  ػػن يبدِّعػػبف كػػه يػػـب أ ػػاس إلػػى م ػػباىن احجيػػرا 
ولكع يا جيبي الرجاء يبدعبف المما ريع إلى اهللا ويشغلبف أ عم ن ببحاديػ  تباعػد بيػن ن 

 وبيع حهرة اهللا به تُلط  صحاوف زي ات ن بما تحدعبا بو  ه ىاه الجناوه.
عبف الجنػازة   ي ػاؿ ححػدىن و ػد ُرؤل صػاملاس ذاىػ س: ىػه كاف أصػحاب النبػه يشػيّ 

ُتحػػػدِّث  عمػػػ  بشػػػهءن  ػػػاؿ: ال أحػػػدِّث  عمػػػه إال بمػػػا ي ػػػبؿ ومػػػا ي ػػػاؿ لػػػو عنػػػد زػػػؤاؿ 
 الملكيعمم وىاا ما يشغلو أعناء تشييع الجنازة.

وعندما رأوا  عراس مع المملميع الُجدد حاضريع إلحدف الجنازاتا وكا با على غيػر 
ا مبعظػي بليغػػي زػمن أصػحاب  رزػبؿ اهللا ومشػبا يلحػدذعبفا   ػاؿ  ػاول ن: مارأيػن كػاليـب

     ػبؿ اهلل: ىػؤالء كػب  ن المعنيػبف ب وغعلي  زريعيا  المبت مبعظي لكه ُمػلعم ولكػع
       ((ٜٜٔٔالحشرالحشر)). 

المحكػبميعنم أيػع رأينا حاؿ الماب يع وأيع ىن اافنم ِلَن ال  ػلعمنم أيػع الحكػاـ و 
                                                 

 زنع أبه داود وممند اإلماـ أحمد عع عبباف  ٚٓٔ
 شعب اإليماف للبي  ه والهىد إلبع أبه الد يا ٛٓٔ
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  {{  9191  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

الرؤزاء والمرؤوزيعنم مع تمربلبا بالعّه أيع ىن اافنم  لماذا  بكى على الد يا و لصاصػن 
 نمم.و لناحر علي ا و حع كلنا مما روف إلى حهرة الرحمع 

اإلزػػػ ـ ال يػػػبمر الممػػػلن بلػػػرؾ الػػػد يا ولكػػػع يػػػبمره بػػػبف يللممػػػ ا علػػػى مػػػن   اهللا 
اهللا وال يمػػلبيح أمػػراس يصػػالف ديػػع اهللا أو شػػرع اهلل  ػػه  ويبجػػاىا مػػع الطريػػق الػػال أحلذػػو

زعيو  ه تحصيه الد يا حلى  ه يػـب الحمػاب يػـب ل ػاء اهللا ويلعػّرض للّ ػن والغّػن والنكػد 
 والمشاكه  ه ىاه الحياة.

    وىػػػػػب العهيػػػػػه الحكػػػػػين بػػػػػيذع للممػػػػػلميع المن ػػػػػاج ال ػػػػػبين:   ػػػػػنف اهلل 
                ((ٕٕٔٚٔٚ)الب ػرة)تبحػػ  عػع هريػػق حػػ ؿ  الب ػرة

ُتحصِّه منو احرزاؽا وعع مصرؼ ح ؿ تُنعػق  يػو ىػاه احرزاؽ ح ػ  ُتمػبؿ عػع كػه  ػرشأ 
 أ ع لون. اكلمبلون و ينمرتيع: مع أيع 

لػػػػب عمػػػػه الممػػػػلمبف  ػػػػه زما نػػػػا و ػػػػى أو اتنػػػػا ىػػػػاه ب ػػػػاه الح ي ػػػػي ىػػػػه زػػػػي بلبف 
لرشبةنم ىه زيعملبف البلطجينم ىه زيغشبف  ه كيهأ أو ميهافأ أو صنفأ أو غيػرهنم ىػه ا

يمػػلحلبف المػػر ي والمػػطبنم ىػػه يمػػلغلبف الصديعػػي لعبػػاد اهللنم كػػه ىػػاه احمػػبر ىػػه اللػػه 
ُتمهء إلى مجلمعنا اافا وُتشبِّه صبرتو أمػاـ ااجػريعا بينمػا ىػن عنػدما ي ػرأوف ىػاا الػديع 

احما ي والصػدؽ والب ػاء وحمػع العمػه وإت ػاف العمػه يُبنى على ملميع يجدوف مجلمع الم
والحػػرص علػػى المطعػػن الحػػ ؿ والحػػرص علػػى المػػبيه الحػػ ؿ والهىػػد  ػػه الػػد يا والمػػبّدة 
والمحبػػػي والكلمػػػي الطيبػػػي والنظػػػرة الرحيمػػػي الشػػػعي ي وغيرىػػػا مػػػع أوصػػػاؼ المػػػؤمنيع اللػػػه 

 ب ا أحبالنا أجمعيع. لُيصلح اهلل   لحمذر علي ا و رجبا اهلل أف يُعيدىا لنا
ا ظر إلى النبه  ه وصف أف محلي تمكع  ي ا أمي النبػه أف شػارع أف حػارة ي ػبؿ 

  ي ن:

ٓٔنَي  َتَض٣َتَض٣  }} َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٗ ُٔ َِِتَضاُس ِٗ ُٔ ِِ  َتَضاُس ٖٔ َٛاٚر ََِِٚت ٖٔ َٛاٚر ِِ  ََٚت ِٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ِٗ ٌِ  ََٚتَعاٝطٔف ََُج ٌِٜن ََُج   ِإَساِإَسا  اٞيَذَغٔز،اٞيَذَغٔز،  ٜن
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  {{  9090  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ّٛا  اِؽَتٜه٢اِؽَتٜه٢ ّٛاُعِض ُ٘  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ُعِض ُٜ٘ي ٙٔ  َعا٥ُٔضَعا٥ُٔض  ٜي َٙٔدَغٔز َِٗض  َدَغٔز َِٗضٔبايٖغ ٢ُٖ   ٔبايٖغ ٢ُٖ َٚاٞيُش {{َٚاٞيُش
ٜٜٔٓٔٓ

  

 أو كما  اؿ: }ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي{.

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

الحمػػػد هلل رب العػػػالميع الػػػال مػػػف  لببنػػػا بنػػػبر ت ػػػباها وأ ػػػاء علػػػى أ  ػػػدتنا جػػػالص 
مرا بي مػع يعلػن أ ػو يطلػع عليػو ويػراها وأشػ د أف ال إلػو إال  اإليماف باهللا وجعلنا  را بو 

وحػده تح يػق اامػاؿا وأشػ د أف   وحده ال شري  لوا بيده ص ح اححػباؿا وعليػو اهلل
زيد ا محمداس عبػد اهلل ورزػبلوا النبػه العّعػاؿ الػال  عػه  ػه دعبتػو وببزػبتو  ػه العػرب مػا 
لػػن يمػػلطع أف يععلػػو أكػػابر الرجػػاؿا الل ػػن صػػهِّ وزػػّلن وبػػارؾ علػػى زػػيد ا محمػػدا وارز نػػا 

ُحمع شرعو يا اهللا وارز نػا ُحمػع ملابعلػو  ػه الػد يا وشػعاعلو وجػباره ُىداها وو  نا للعمه ب
 يـب الديع أجمعيع .. آميع آميع يا رب العالميع.

 إجبا ى جماعي المؤمنيع:
ا ظػػروا إلػػى الممػػلن و يمػػبا عليػػو كػػه مػػع ينلمػػب إلػػى اإلزػػ ـ اافا الممػػلن أوؿ 

 :          أمػػرأ كػػاف يصػػنعو رزػػبؿ اهلل مػػع الممػػلن ىػػب  ػػبؿ اهلل    
            ((ٗٚٗٚالحجرالحجر))  كاف يصلع مع صدورىن الشحناء والبغهاء

والغػػّه والُكػػره والُشػػح واالُبصػػه واحعػػرة واح ا يػػي وكػػه ىػػاه الصػػعاتا ويمفىػػا بالحػػب هلل 
صلػق اهلل والمػبّدة وصػلي احرحػاـ والعطػف والحب لرزبؿ اهلل والحب لكلاب اهلل والحب ل

على الع راء والمماكيع ورعايي احيلاـ وغيرىا مع الصعات الطيبيا عن بعػد ذلػ  يُط ػّره مػع  
 كه جصاؿ النعاؽ.

لكى يكبف مؤمناس ال بد أوالس أف يصرج بالكليي مع أوصػاؼ المنػا  يعا حلػى لػب ب ػى 
 يمػػا  ا وأوصػػاؼ المنػػا  يع  ػػاؿ  ي ػػا ُجلػػق  واحػػدأ من ػػا ال يُهػػمو إلػػى صػػعبؼ المػػؤمنيع

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد عع النعماف بع البشير   ٜٓٔ
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  {{  9292  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 : رواه اإلماـ مملن 

ِٔ  ٜأِصَبْعٜأِصَبْع  }} ََِٔ ََ  ٖٔ ٖٔٝن ٘ٔ  ٝن ٘ٔٔفٝ َٕ  ٔفٝ َٕٜنا َٓأفٟكا  ٜنا َٓأفٟكاَُ ِٔ  َخأيّصا،َخأيّصا،  َُ ََ َِٚٔ ََ َٚ   َِْ َِْ ٜنا ٘ٔ  ٜنا ٘ٔٔفٝ ٖٔ  َخِص٠١ًَٜخِص٠١ًٜ  ٔفٝ ُٗ ِٓ َٖٔٔ ُٗ ِٓ َٔ   َِْ َِْ ٜنا   ٜنا

ٔ٘ ٘ٔٔفٝ َٔ  َخِص٠١ًَٜخِص٠١ًٜ  ٔفٝ ََٔٔ ٜٓٚفاِم  َٔ ٜٓٚفاِماي َٗا  َسٖت٢َسٖت٢  اي َٗاََٜزَع َٔ  ِإَساِإَسا  ََٜزَع ُٔ َٔاِؤُت ُٔ َٕ،  اِؤُت َٕ،َخا   ِإَساِإَساََٚٚ  ٜنَشَب،ٜنَشَب،  َسٖزَخَسٖزَخ  َِٚإَساَِٚإَسا  َخا

ََٖز ََٖزَعا َِ  َِٚإَساَِٚإَسا  ٜغَزَص،ٜغَزَص،  َعا ََِخاَص {{ٜفَذَض ٜفَذَض   َخاَص
ٔٔٓٔٔٓ

  

 ((اللببياللببئٜٜٔٔٔ))  المؤمع ال يكاب ىاه صعلو الله وصعو ب ا هلل ي بؿ اهلل  ه المؤمنيع:

                      
 ىاه ىه أمي الصاد يعا وي بؿ  ي ن حهرة النبه 

ِٗٔزٟ  ايٚصِزَمايٚصِزَم  ٕٖٕٖإِإِ  }} ِٗٔزَٟٜ ٕٖ  اٞئبٚض،اٞئبٚض،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َٜ َِٕٖٚإ ِٗٔزٟ  اٞئبٖضاٞئبٖض  َِٚإ ِٗٔزَٟٜ ١ٖٔٓ،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َٜ ١ٖٔٓ،اٞيَذ ََا  اٞيَذ ََاَٚ َٚ  ٍُ ٍََُٜظا ٌُ  ََٜظا ٌُايٖضُد   ايٖضُد

ََٜتَشٖض٣  َِٜصُزُمَِٜصُزُم ََٜتَشٖض٣َٚ ٍَ  َسٖت٢َسٖت٢  ايٚصِزَمايٚصِزَم  َٚ ٍَُٜٞهَت َِٓز  ُٜٞهَت َِٓزٔع ٘ٔ  ٔع ٘ٔايًَّ {{ٔصٚزٜٟكا ٔصٚزٜٟكا   ايًَّ
ٔٔٔٔٔٔ

  

 :وُز ه النبه 

{{  ُٔ َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ْٔٞ؟  اٞي ْٔٞ؟َِٜظ ٍَ  َِٜظ ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز  ::ٜقا َُٕٜٝهٛ ُُ: : قٌٝقٌٝ  َسٔيٜو،َسٔيٜو،  َٜٝهٛ ُُاٞي ُٔاٞي َٔ ُِٔؤ َٔ ٍَ  َِٜغِضُم؟َِٜغِضُم؟  ِؤ ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز: : ٜقا َُٕٜٝهٛ   َٜٝهٛ

ُٔ: : َسٔيٜو، قٌَٝسٔيٜو، قٌٝ َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  َٜٞهٔشُب؟َٜٞهٔشُب؟  اٞي ٍَٜقا ٍَ  ال،ال،: : ٜقا ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ُ٘ايَّ َُا    ::ايَّ ْٖ َُاِإ ْٖ َٔ  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب  َٜٞفَتِضَٟٜٞفَتِضٟ  ِإ َٔائَّشٜ   الال  ائَّشٜ

َٕ ُٛٓ َٔ َُِٕٜؤ ُٛٓ َٔ َٜأت  ُِٜؤ َٜأتٔبآ ٘ٔ   ٔبآ ٘ٔ ايًَّ {{  ايًَّ
ٕٕٔٔٔٔ

  

أيػػع المػػؤمع ااف الػػال يصػػدؽ مػػع اهلل ومػػع جلػػق اهللنم المػػؤمع يصػػدؽ حلػػى  ػػه 
 كاف ي بؿ:  ب حف النبه الل ب واللع

{{  ْٞٚ ِْٚٞإ ََِظُح  ِإ ََِظُحأٜل ٍُ  َٚالَٚال  أٜل ٍُٜأٝقٛ {{َسكِّا َسكِّا   ِإالِإال  ٜأٝقٛ
ٖٖٔٔٔٔ

  

 :لب ُوجد ال ل ن كه مشك تناا والمؤمع أميعا  اؿ 
                                                 

  بع عمرو الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع عبد اهلل ٓٔٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع عبد اهلل بن ممعبد  ٔٔٔ
 ت ايب ااعار للطبرل ٕٔٔ
 الطبرا ه عع عبد اهلل بع عمر  ٖٔٔ
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  {{  9393  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

َٕ  الال  }} َِٕإمَيا ِٔ  ِإمَيا َُ ِٔٔي َُ ١َْٜ  الال  ٔي ََا ١َْٜٜأ ََا ُ٘   ٜأ ُ٘ ٜي {{ٜي
ٔٔٗٔٔٗ

  

مع ادذعى أ و مؤمعا وإف تكّلن بنزن اإلز ـا لكع ليه لو أما ي  ه الكلمي أو  ػه 
 ي  أو  ه الماؿ أو  ه أف أمر    إيماف لو.المجله أو  ه الحد

لػػب أجرينػػا إزػػلط عاس علػػى ىػػاا المعنػػى علػػى مجلمػػع الممػػلميع ااف بكػػن  عػػبز مػػع 
 المملميعنم ولال  ا لشر ما  راه ااف  ه مجلمعنا.

ىػػاه أوصػػاؼ النعػػاؽ وليمػػن ببوصػػاؼ الممػػلميعا  ػػ  جػػروج لنػػا مػػع ىػػاه المحػػع 
ػػػى مجلمػػػع الممػػػلميع صػػػعات النعػػػاؽا وتحلػػػبا بمكػػػاـر وال إ ل ػػػاء ل ػػػاه احمػػػبر إال إذ ا  حذ

 .احج ؽ الله كاف علي ا الر اؽ الايع ىن مع حهرة النبه 
 ػػد يكػػبف ىػػاا احمػػر عمػػير  علػػى بعػػض الكبػػارا لكػػع أيػػع تربيلنػػا علػػى ىػػاا الػػنمث 

لػى للصغارن  د  لعشن  ه النجاح والع ح لب ربينا صغار ا على ىاه اللعالينا وأ شب اىن ع
ىاه احج ؽ الكريمػي والصػعات العظيمػي اللػه كػاف علي ػا أصػحاب النبػها حلػى أف زػيد ا 

 اؿ: )كنا  عرؼ الكااب بع مي  ػه وج ػو( تظ ػر ع مػي يعر ب  ػا  عبد اهلل بع ممعبد 
 ب لبب ن:

ِٔ  ٔفَضاَع١ٜٔفَضاَع١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ُُِؤ ِٔاٞي َٔ ُُِؤ ُ٘  اٞي ْٖ ُٜ٘فِإ ْٖ ِٓٝعُض  ٜفِإ ِٓٝعُضَٜ ُِٓٛص  َٜ ُِٓٛصٔب ٘ٔ   ٔب ٘ٔ ايًَّ {{ايًَّ
ٔٔ٘ٔٔ٘

  

      تنعلب ػػون إ  ػػا الجنػػي:  مجلمػػع ب ػػاه الصػػعاتا بػػن دبػػاهلل علػػيكن لػػب ُوجػػ
               )الغاشيي()الغاشيي(. 

مجلمع ال رآف ىب النجػاة لنػاا وىػب احمػاف لنػاا وىػب المصػرج لنػاا ومجلمػع ال ػرآف 
المػػؤمنيع اللػػػه ال يكػػبف إال بلصلػػه أىػػػه ال ػػرآف عػػػع أوصػػاؼ النعػػػاؽا واللحلّػػه ببوصػػػاؼ 

 ذكرىا الكرين الص ؽ  ه ُمحكن آيات ال رآف.
يحشػػب ال لػػبب بصشػػيي اهللا وجػػبؼ م ػػاـ اهللا  عػػن بعػػد ذلػػ  كػػاف حهػػرة النبػػه 

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع جهيمي عع أ ه  ٗٔٔ
 زنع اللرمال والطبرا ه عع أبه زعيد الصدرل  ٘ٔٔ
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  {{  9494  }}  آفانتنا اإلجتناعية وعالجواآفانتنا اإلجتناعية وعالجوا  ::تاصعةتاصعةاخلطبة الاخلطبة ال                                              ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

والرغبي  ه جناب اهللا ويجعػه العبػد  ػه  لبػو راداراس  برا يػاس يرا ػب مػباله .. ال ينظػر بعػيعا 
 لي يع أف اهلل يطلع عليو ويراه:والي دـ يداسا وال يبدأ جطبةس إال ويعلن علن ا

                     

                      

           ((ٚٚالمجادليالمجادلي)). 
 :ا ييلب وصه العبد إلى ىاه المرا بي اإليم

أصػػبح ملكػػاس وأعلػػىا  يصػػير  ػػه ىػػاه الػػد يا الد يػػي ال يػػؤذل أحػػداسا وال ينظػػر حلػػى  
بح ػػد وحمػػد إلػػى أحػػدأا بػػه يمػػعى إلػػى منععػػي كػػه أحػػدا ح ػػو يرا ػػب الباحػػد اححػػد العػػرد 

ا ال يرا ب الحكاـا وال يرا ب المصابراتا وال يرا ب الشػرهي اللػه حلذػن  ػه  الصمد 
 مع ي بؿ للشهء كع  يكبف. كه احماكعا ولكع يرا ب

 :ما أحبجنا إلى ذل  ااف
 ريػػد شػػرهي داجليػػي تجعػػه المػػرء يرا ػػب رب البريػػيا تطمػػ ع إليػػو إذا  ػػاؿ لػػ     -

 .كلميا    تحلاج إلى تبعيق  ه ش ر ع ارف
وتطمػػ ع إليػػو إذا ازػػلبدعلو شػػي اس ح ػػو أأمػػع مػػع كػػه جػػهاوع البنػػبؾ  ػػه الػػد يا   -

 ا.وىكا
 بيكن  به  هوؿ رزاللو كاف ُيممذى الصادؽ احمػيعا يػا ليلنػا ويكعيكن أف تعلمبا أف 
  لصلق ببج  و  به رزاللو.

ِٓ ِٓٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعً



  األشفية النبوية للعصزاألشفية النبوية للعصز            اخلطب اإلهلامية العصزيةاخلطب اإلهلامية العصزية            الشيخ فوسى حمند أبو سيدالشيخ فوسى حمند أبو سيد  
============================================================= 

=============================================================

  {{  9595  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة العاشرةالخطبة العاشرة
  ٙٔٔٙٔٔالمخرج من الفتنالمخرج من الفتن

  اخلطبت األوىلاخلطبت األوىل

الحمػػد هلل رب العػػالميعا حمػػداس يػػبا ه  عمػػو ويكػػا هء مهيػػدها زػػبحا و زػػبحا و لػػو 
احولى و ػه ااجػرةا ولػو الحكػن وإليػو ترجعػبفا وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده  الحمد  ه

ال شػػري  لػػوا جلػػق الصلػػق ب درتػػوا وزػػيذرىن  ػػه الكػػبف بحكملػػوا وجعل ػػن  ػػه الػػد يا  ػػه 
مػبهع  ػػه بػ ء إف ابلعػػدوا عػع شػػريعلوا و ػه ااجػػرة إف ازػل امبا علػػى المن ػاج صػػاروا مػػع 

و صارو مع أىػه شػ بتوا وأشػ د أف زػيد ا محمػداس عبػد اهلل أىه جنلوا وإف حادوا عع زبيل
ورزبلوا الطبيب الال أ امو مبالها يُطبب بو مرضى النعبس وال لبب مع عباد اهللا ويهػع 
ل ن روشلات الشعاء العاجه الناجع مع كلاب اهللا ويبضح ل ػن مػا جعػه عػن ن مػع احمػبر 

 الله تغر  ن  ه ظلمات ىاه الحياة.
ن وبػػػارؾ علػػػى زػػػيد ا محمػػػدا وارز نػػػا اللعلػػػق ب ػػػداها ووضػػػح لنػػػا الل ػػػن صػػػه وزػػػل

المن ػػاج ال ػػبين الػػال صػػار عليػػوا وأعيننػػا علػػى المػػير عليػػو يػػا اهللا واحعظنػػا والحاضػػريع 
والمػػػامعيع مػػػػع  ػػػػلع ىػػػػاه الحيػػػاةا حلػػػػى  صػػػػرج مػػػػع الػػػد يا  ػُػػػػَهؼو إلػػػػى جػػػػبار حبيػػػػب اهلل 

 ها وا ظمنػا جميعػاس  ػه حبػه احت يػاء ومصطعاها صه الل ن وزلن وبارؾ على ىاا النبه الل
 احو ياء مع محمد رزبؿ اهلل والايع معو.

 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:
ك ػػرت احمػػراض  ػػه مجلمػػع الممػػلميعا أمػػراض ليمػػن حمػػيي   ػػث وجمػػما ييا 
ولكػػع أمػػراض معنبيػػيا ا لشػػرت احح ػػادا وزادت اححمػػادا وزادت اح ا يػػيا وولذػػى اإلي ػػار 

                                                 
 ـٖٕٔٓ/ٗ/٘ىػ ٖٗٗٔمع جمادل احوؿ  ٕٗجطبي الجمعي المعادل  ٙٔٔ
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  {{  9696  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ن يجد لو  ازاس يصحبب و ويعملػبف بػو  ػه ىػاه الػدارا  ػهذ الب ػاءا بػه ربمػا   ػبؿ  احدبارا ول
كػػاد ينعػػدـ الب ػػاء حلػػى ممػػع ي بمػػبف بػػبمر ىػػاا الػػديعمما وي بمػػبف ُمَنصِّػػبيع أ عمػػ ن أ  ػػن 

 مم بليع عع شرع رب العالميعمم.
 بحػػػ  عػػػػع اإلجػػػػ ص  ػػػػه صػػػػدور الصػػػػباصا  نجػػػػده ا ػػػػهوف  ػػػػه ركػػػػع بعيػػػػد  ػػػػه 

كن شممػػػو علػػػى الغػػػروبا حف المصػػػالح الد يبيػػػي علَػػػن عليػػػوا وأصػػػبح ال لػػػببا وأوشػػػ
أغلػػػب النػػػاس ال يعيشػػػبف إال لػػػد ياىنا وال يبح ػػػبف إال عمػػػا يُرضػػػه ىػػػباىنا وكػػػه ىم ػػػن 
اللكالػػػب  ػػػه الحصػػػبؿ علػػػى احمػػػباؿا وال ي ػػػن إف كا ػػػن مػػػع حػػػراـ أو مػػػع حػػػ ؿا وإذا 

د الملػػيح: )احيينػػه الن ػػػارده تحػػدعن مػػع أحػػدىن ربمػػػا ردذ عليػػ  بػػرد  بػػيحا وإف كػػػاف الػػر 
ا وال العلمػػاءا وال ومػػبتنه بكػػرة( ويمػػب بف أم ػػاؿ ال تطػػابق ديػػع اهللا وال أ ػػباؿ حبيبػػو 

ااؿا و مبا المةؿمم كه يـب  بدع  ازاس إلى م باىن احجيرا وال يعلبر الصلػق بمػا يػروف مػع 
ا داومػاس ممػا روفا وأف ىاا المصيرا وكػب  ن تنازػبا أ  ػن إلػى اهلل راجعػبفا وأ  ػن  ػه الػد ي

      محطي المعر احجير:       ((ٛٛ)العلق)العلق. 
ويلماوه الصاد بف: مػا المصػرج مػع  ػلع ىػاا الهمػافن  ريػد أف تمهػه أيامنػا الػد يا 
و حػػع  ػػه هاعػػي الػػرحمعا و صػػرج من ػػا و ػػد ضػػمنذا الجنػػي اللػػه وعػػد ا اهلل ب ػػا  ػػه ال ػػرآفا 

ة  مشػػػه علي ػػػا تبلغنػػػا ىػػػاا المػػػرادا تعػػػالبا بنػػػا زػػػبياس  عػػػرض أمر ػػػا علػػػى  ريػػػد روشػػػلي صػػػغير 
الحبيػػػب ال ػػػادل صػػػلبات ربػػػه وتمػػػليماتو عليػػػوا و طلػػػب منػػػو أف يهػػػع لنػػػا دواء  مػػػلطيع 
جميعاس عملو  ه الد يا ب  ازلعصاءا ويبلغنا ىػاه المنهلػي الكريمػيا  ػنذا جاء ػا المػبت  ػاؿ 

 لنا: اهلل 

                     
          ((ٖٕٖٕ)النحه)النحه..  

أ ا أعلن علن الي يع أف الجميع يبد أف يممع عند جروجو مع الػد يا  ػبؿ الم وكػي 
              الم ربيع:              
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  {{  9797  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

           (()العجر)العجر. 
ما روشلي الحبيب للبصبؿ إلى ىاا الم ػاـ العظػين الكػرينن ازػمعبىا وعبىػا وزػلبا 

 :ملو بمبب اا  اؿ أف يعيننا أجمعيع على العمه ب اا وأف يل به العمه الال  ع اهلل 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ٌَٜأٜن ّٝٚبا،  ٜأٜن ّٝٚبا،ٜط ٌَ  ٜط ُٔ ٌَََٚع ُٔ َٔ  ُع١ٕٖٓ،ُع١ٕٖٓ،  ٔفٞٔفٞ  ََٚع َٔ ََٜٔٚأ َٔ ٖٓاُؼ  َٜٚأ ٖٓاُؼاي ُ٘  اي َٛا٥ٜٔك َُ٘ب َٛا٥ٜٔك ٌَ  َب ٌََرَخ   َرَخ

١ٜٖٓ ١ٜٖٓاٞيَذ ٍَ  ،،  اٞيَذ ٍَٜفٜكا ٌْ  ٜفٜكا ٌَْصُد ٍَ  َٜاَٜا: : َصُد ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ ٕٖ  ايًَّ ِٕٖإ َّ  ََٖشاََٖشا  ِإ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ٖٓاِؼ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٖٓاِؼاي   ٜيٜهٔجرْي،ٜيٜهٔجرْي،  اي

ٍَ ٍَٜقا ُٕ: : ٜقا َٝٝهٛ ََُٕٚع َٝٝهٛ ٍٕ  ٔفٞٔفٞ  ََٚع ٍٕٝقُضٚ {{َبِعٔزٟ َبِعٔزٟ   ٝقُضٚ
ٔٔٚٔٔٚ

  

: احمػػر احوؿ: احكػػه الطيػػب الحػػ ؿ الػػال أحلذػػو اهللا وجػػاء روشػػلي دجػػبؿ الجنػػي
مبا  ػاس لشػرع اهلل جػه  ػػه عػ ها الػال لػػيه  يػو تهويػرا وال تهويػػض مػع العمػها وال ربػػاا وال 
ىهػػػػػن للح ػػػػػبؽا وال إ  ػػػػػاص للكيػػػػػه والػػػػػبزفا وال جػػػػػداع للمػػػػػؤمنيعا وال ت ػػػػػبيش علػػػػػى 

عمػه يبا ػق شػرع اهللا بطري ػي مرضػيي الممالميعا وال عدواف على اامنيعا وإ مػا جػاء مػع 
            : على المن   الال  دذره لنا اهلل  ػه كلػاب اهلل   

                 ((ٕٕٔٚٔٚ)الب رة)الب رة. 
المرء د عاس للب ػبع  ػه المعاصػه والػا بب إذا كا ن الل مي الباحدة مع حراـ تد ع 

وااعػػاـا وتُبطػػه كػػه عبػػادة يلعبػػد ب ػػا للملػػ  العػػ ـ مػػع صػػ ة وصػػياـ وزكػػاة وحػػ  وغيرىػػاا 
 : اؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٝٞكٔشُف  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ِإ َٝٞكٔشُفٜي ١َُٜ  ٜي ١َُٜايًُّٞك َّ  ايًُّٞك َّاٞيَشَضا ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَشَضا ِٛٔف َ٘ٔد ِٛٔف ٌُ  ََاََا  َد ٌَُُٜتٜكٖب ُ٘  َُٜتٜكٖب ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌَ َُ ٌََع َُ   َع

َّا   ٜأِصَبٔعنَيٜأِصَبٔعنَي ِٛ َّا َٜ ِٛ َٜ}}
ٔٔٛٔٔٛ

  

إذا أكػػػه اإل مػػػاف حرامػػػاس لِػػػَن يلعنذػػػى لي ػػػـب  ػػػه زػػػاعي العجػػػر وُيصػػػلها  لِػػػَن العنػػػاءنم
وصػػػ تو غيػػػر م ببلػػػينم لػػػن يلعػػػب ويػػػاىب حداء منازػػػ  الحػػػ  وكلمػػػا  ػػػاؿ: لبيػػػ  الل ػػػن 
لبيػ ا  الػػن الم وكػػيا ال لبيػ  وال زػػعدي  وحجػػ  ىػاا مػػردود عليػػ مم لِػَن يُعنِّػػه  عمػػو 

                                                 
 زنع اللرمال والحاكن  ه المملدرؾ عع أبه زعيد الصدرل  ٚٔٔ
 زنع الطبرا ه عع عبد اهلل بع عباس  ٛٔٔ
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  {{  9898  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

نمم أزػاس ىػاا الػديع المطعػن  يػع الػدرجات بالعبادات و د علن أ  ا غير م ببلي عنػد ر 
 الح ؿ.

احمر ال ا ه: يعمه ُمصيباس الُمنذي  ػه كػه عمػها ال يعمػه مػع ىػباها وال يعمػه ملابعػاس 
للعرؽ الهالي البعيدة عع جماعي المملميعا وإ ما يلابع النبه علػى المػن   البزػطه الػال 

            يػػو:  واجلػػاره لنػػاا واجلار ػػا لػػوا و ػػاؿ لنػػا أ هلػػو اهلل 
البزطيي  ه كه أمر ىه الركع الركيع  ه ىاا الػديع الػال جاء ػا بػو اهللا وكػاف  الب رة(الب رة(ٖٖٗٔٗٔ))

 .عليو زيد ا ومبال ا رزبؿ اهلل 
ال يمشه كمػع تعشػن  ػي ن  اشػيي ىػاه احيػاـا يمػلكبروف أو يمػلحيبف أف يمػبلبا 

ال يؤاجػػاىن بػػال ا و مػػبا أف  عمػػه وىػػن ج ػػ ءا ويظنػػبف أف اهلل العلمػػاءا ويعملػػبف ال
 جعه أوؿ  ريهي للمملن هلب العلن الال يلعبد بو إلى مباله: النبه 

{{  ٍُ ٍُٜطًٜ ِِ  ٜطًٜ ًٞ ِِاٞئع ًٞ ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفِضَٜض٠١ٜفِضَٜض٠١  اٞئع ٌٚٝن ٍِ   ٝن ٍِ َُِغًٔ {{َُِغًٔ
ٜٜٔٔٔٔ

  

       نذا كاف شهء ال ُيحمنو:             ((ٖٖٗٗ)النحه)النحه 
وأىػه الػاكر ىػن العلمػػاء العػاملبفا الػايع يصشػبف اهلل ويرا بب ػػو  ػه الغيػب و ػه الشػػ ادةا 
ويعملػػػبف بعلم ػػػن بمػػػا يُرضػػػه اهلل جػػػه  ػػػه عػػػ ها  يمػػػبؿ العػػػالن ح ػػػو إف لػػػن يمػػػبؿ   ػػػب 
المم بؿا وال ينععو اإلعلاار بالج ه يـب ل اء رب العػالميعا ح ػو مػا داـ ا لمػب إلػى ديػع 

ا ال بد لػو أف يػلعلن مػا ال بػد لػو منػو للعمػه بمػا يُرضػه اهلل مػع شػرع اهلل جػه  ػه عػ ها اهلل
 يػػلعلن الػػديعا ويعلػػن ح ي ػػي البزػػطيي اللػػه  ػػبذه ب ػػا كلػػاب رب العػػالميعا وال يعمػػه عمػػ س 

 .صغيراس أو كبيراس إال م لدياس برزبؿ اهلل 
صػػػغير أو كبيػػػر  ػػػه حيػػػاة واعلمػػػبا علػػػن الي ػػػيع جماعػػػي المػػػؤمنيع أ ػػػو مػػػا مػػػع أمػػػر 

المملنا إف كاف مع زوجوا أو مع أوالدها أو مػع جيرا ػوا أو مػع ر  ػاءه  ػه العمػها أو مػع 
والديوا أو مع أىلو وذول رحموا أو مع أف إ ماف إال و صذلو النبه العػد اف تعصػي س وازػعاس 

                                                 
 زنع ابع ماجي والطبرا ه عع أ ه  ٜٔٔ
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  {{  9999  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ظلمػػػن ال يحلػػػاج بعػػػده إلػػػى بيػػػافا  ػػػنذا حػػػدث  صػػػبر  ب ػػػن الممػػػ بؿ يػػػا أي ػػػا اإل مػػػافا 
 . عم  ولن ُتطبق ما أمرؾ بو الرحمع 

َٔ  }}احمر ال ال  وال اـ:  َٔ ََٜٔٚأ َٔ ٖٓاُؼ  َٜٚأ ٖٓاُؼاي ُ٘   اي َٛا٥ٜٔك ُ٘ َب َٛا٥ٜٔك وبباو و اف شروره وآعامػوا  ػالمؤمع  {{َب
لػػػيه لػػػو شػػػرور وال آعػػػاـا ال زػػػبا وال شػػػلنا وال لعػػػعا وال كيػػػدا وال شػػػكاول كيديػػػيا وال 

علػى أخ مػع إجبا ػو الممػلميعا أو  تعدل باليدا وال تعدل بةلػي ... أو بػبف أمػر مػع احمػبر
 : عر مع إجبا و المؤمنيعا ل بؿ  بينا 

{{  ُِ ُُِغًٔ ُِاٞي ُُِغًٔ ِٔ  اٞي ََِٔ ََ  َِ ََِعًٔ َٕ  َعًٔ ُُٛ ُُِغًٔ َٕاٞي ُُٛ ُُِغًٔ ِٔ  اٞي َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ ٘ٔٔيَغا ْٔ ٙٔ   ٔيَغا َٜٔز َٚ ٔٙ َٜٔز َٚ}}
ٕٕٔٓٔٓ

  

 ػػػه بعػػػض النعػػػرا وأك ػػػرىن  ػػػه ىػػػاا العصػػػر  وأمػػػر المػػػؤمنيع أكبػػػر ل ػػػبؿ النبػػػه 
 واحواف:

{{  َٕ َٕٜأَتِزُصٚ ُُٞفًُٔػ  ََاََا  ٜأَتِزُصٚ ُُٞفًُٔػاٞي َٓا  ُُٞفًُٔػُُٞفًُٔػاٞياٞي: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ؟؟  اٞي َٓأفٝ ِٔ  ٔفٝ ََِٔ َِ  الال  ََ َٖ َِٔرِص َٖ ُ٘  ٔرِص ُٜ٘ي ٍَ  َََتاَع،َََتاَع،  َٚالَٚال  ٜي ٍَٜفٜكا : : ٜفٜكا

 " "ٖٕ ِٕٖإ ُُٞفًَٔػ  ِإ ُُٞفًَٔػاٞي ِٔ  اٞي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َّ  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ٝأ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٍّ،  ٠ٕ،٠ٕ،ٔبَصالٔبَصال  اٞئك َٝا ٍّ،َٚٔص َٝا َٜٞأٔتٞ  ََٚطٜنا٠ٕ،ََٚطٜنا٠ٕ،  َٚٔص َٜٞأٔتَٞٚ   ٜقِزٜقِز  َٚ

َِ ََِؽَت ٌَ  ََٖشا،ََٖشا،  َٜٚقَشَفَٜٚقَشَف  ََٖشا،ََٖشا،  َؽَت ٌََٜٚأٜن ٍَ  َٜٚأٜن ٍَََا َّ  ََٚعٜفٜوََٚعٜفٜو  ََٖشا،ََٖشا،  ََا ََّر   ا،ا،ََٖشََٖش  ََٚضَضَبََٚضَضَب  ََٖشا،ََٖشا،  َر

٢ٜٛ ُِٝع ٢ٜٜٛف ُِٝع ِٔ  ََٖشاََٖشا  ٜف َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٓأت ٘ٔ،َسَغ َٓأت ََٖشا  َسَغ ََٖشاَٚ َٚ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٓأت ٘ٔ،َسَغ َٓأت ِٕ  َسَغ ِٕٜفِإ َِٝ   ٜفِإ ٔٓ َِٝ ٜف ٔٓ ُ٘  ٜف َٓاُت َُ٘سَغ َٓاُت ٌَ  َسَغ ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ   ٜأ

٘ٔ  ََاََا  ُٜٞكَض٢ُٜٞكَض٢ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ِٔ  ٝأٔخَشٝأٔخَش  َعًٜ َِٔٔ َٔ  ،ِِ ُٖ َٜا ٜٛا ِِ،َخ ُٖ َٜا ٜٛا ِٛٝضَسِ   َخ ِٛٝضَسِ ٜف ٘ٔ  ٜف ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ِٖ  َعًٜ ُِٖث ٖٓاِص   ٔفٞٔفٞ  ٝطِضَحٝطِضَح  ُث ٖٓاِص اي {{اي
ٕٕٔٔٔٔ

  

يظلػػنا وال يغلػػابا  العا ػه  ػػه ىػػاا الهمػػاف الػال يُبػػرئ ذملػػو مػػع بنػه اإل ممػػافا ال
وال يػػننا وال يمػػعى للب يعػػي والعر ػػي بػػيع الممػػلميعا وال يمػػعى للكيػػد عنػػد الرؤزػػاء علػػى 
إجبا و وزم ءه الايع يعايشب و  ه المكلب أو الػديبافا وإ مػا ال يػرف النػاس منػو إال جيػرا 

الػد يا وال يصيب ن منو إال معروؼا وال يصدر منو أذف ححد مػع عبػاد اهللا ح ػو يمػعى  ػه 
لرضاء مبالها م ه ىاا اإل ماف إذا جرج مع الد يا  ب ه الحمنات والطاعات اللػه عمل ػا 

 تجعلو زعيداس وغنياس وعرياس عند مباله جه  ه ع ه.
                                                 

 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع أبه داود عع عبد اهلل بع عمرو  ٕٓٔ
 يرة صحيح مملن وزنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىر  ٕٔٔ
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  {{  011011  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

أمػػا الػػال مػػف رصػػيده مػػع الطاعػػات والحمػػنات وال ربػػاتا وال يمػػلطيع أف يمػػيطر 
مػػع إجبا ػػو مػػع الممػػلميع أو وال علػػى  عمػػو مػػع الػػهالت  اوال علػػى أعهػػاءه اعلػػى أعصػػابو

 وأشباىو وأم الو: المملماتا  ي بؿ  يو 

{{  ٖٕ ِٕٖإ ُُٞفًَٔػ  ِإ ُُٞفًَٔػاٞي ِٔ  اٞي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َّ  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ٝأ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٍّ،  ٠ٕ،٠ٕ،ٔبَصالٔبَصال  اٞئك َٝا ٍّ،َٚٔص َٝا َٜٞأٔتٞ  ََٚطٜنا٠ٕ،ََٚطٜنا٠ٕ،  َٚٔص َٜٞأٔتَٞٚ   ٜقِزٜقِز  َٚ

َِ ََِؽَت ٌَ  ََٖشا،ََٖشا،  َٜٚقَشَفَٜٚقَشَف  ََٖشا،ََٖشا،  َؽَت ٌََٜٚأٜن ٍَ  َٜٚأٜن ٍَََا َّ  ََٚعٜفٜوََٚعٜفٜو  ََٖشا،ََٖشا،  ََا ََّر   َشا،َشا،ََٖٖ  ََٚضَضَبََٚضَضَب  ََٖشا،ََٖشا،  َر

٢ٜٛ ُِٝع ٢ٜٜٛف ُِٝع ِٔ  ََٖشاََٖشا  ٜف َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٓأت ٘ٔ،َسَغ َٓأت ََٖشا  َسَغ ََٖشاَٚ َٚ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ،ٔ٘ َٓأت ٘ٔ،َسَغ َٓأت ِٕ  َسَغ ِٕٜفِإ َِٝ   ٜفِإ ٔٓ َِٝ ٜف ٔٓ ُ٘  ٜف َٓاُت َُ٘سَغ َٓاُت ٌَ  َسَغ ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ   ٜأ

٘ٔ  ََاََا  ُٜٞكَض٢ُٜٞكَض٢ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ِٔ  ٝأٔخَشٝأٔخَش  َعًٜ َِٔٔ َٔ  ،ِِ ُٖ َٜا ٜٛا ِِ،َخ ُٖ َٜا ٜٛا ِٛٝضَسِ   َخ ِٛٝضَسِ ٜف ٘ٔ  ٜف ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ِٖ  َعًٜ ُِٖث ٖٓاِص   ٔفٞٔفٞ  ٝطِضَحٝطِضَح  ُث ٖٓاِص اي {{اي
122122

  

يػػـب ال يامػػيا وربمػػا  ػػد أغلػػاب شػػصص ال يعر نػػه وال أعر ػػوا لكنػػو زػػيعر نه وأعر ػػو 
الػػال ظلملػػو ال يعر نػػه وال أعر ػػوا لكػػع الحكػػن العػػدؿ زيحهػػره ويعر ػػو ويعر نػػه بػػو يػػـب 

 ال يامي:

            ((ٗٙٗٙ)صلن )صلن  
ىػػػاا يػػػـب عصػػػيب لمػػػع مشػػػه  ػػػه الػػػد يا علػػػى ىػػػباها و مػػػه أ ػػػو م بػػػه علػػػى يػػػـب 

  ير وال طمير:زيحازب  يو اهلل على اليمير والك ير والن

                        

   ((ٜٜٗٗ)الك ف)الك ف 
مجمن مبجبد ب ي لو كما  عللوا والال يش د علػى اإل مػاف الجػبارح اللػه زػصذرىا 

ىػه الجنػي مػع أرج مع الد يا على جيرا ويكبف  المملن الال يريد أف يصا لو الرحمع 
 ...... العاليي  ه جبار الحبيب 

 :عليو أف يبجا ب اه الروشلي الغالييا وينعاىاا و ي ا ي بؿ 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ٌَٜأٜن ّٝٚبا،  ٜأٜن ّٝٚبا،ٜط ٌَ  ٜط ُٔ ٌَََٚع ُٔ َٔ  ُع١ٕٖٓ،ُع١ٕٖٓ،  ٔفٞٔفٞ  ََٚع َٔ ََٜٔٚأ َٔ ٖٓاُؼ  َٜٚأ ٖٓاُؼاي ُ٘  اي َٛا٥ٜٔك َُ٘ب َٛا٥ٜٔك ٌَ  َب ٌََرَخ ١ٜٖٓ  َرَخ ١ٜٖٓاٞيَذ ٍَ  ،،  اٞيَذ ٍَٜفٜكا   ٜفٜكا

                                                 
 صحيح مملن وزنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٕٕٔ
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  {{  010010  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ٌْ ٌَْصُد ٍَ  َٜاَٜا: : َصُد ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ ٕٖ  ايًَّ ِٕٖإ َّ  ََٖشاََٖشا  ِإ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ٖٓاِؼ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٖٓاِؼاي ٍَ  ٜيٜهٔجرْي،ٜيٜهٔجرْي،  اي ٍَٜقا ُٕ: : ٜقا َٝٝهٛ ََُٕٚع َٝٝهٛ   ٔفٞٔفٞ  ََٚع

ٍٕ ٍٕٝقُضٚ {{َبِعٔزٟ َبِعٔزٟ   ٝقُضٚ
ٕٖٕٖٔٔ

  

 أو كما  اؿ: } ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي {.

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

الحمد هلل رب العالميعا الال أوجد ا منو  ه س ورحمػيا وتبال ػا  ػه الػد يا بباليلػوا 
ال إلػػػو إال اهلل وحػػػده ال شػػػري  لػػػوا ال حػػػدذ ويبا ينػػػا دومػػػاس بنعمػػػو وجيػػػره وبركلػػػوا وأشػػػ د أف 

لصيراتػػػوا وال   ايػػػي لبركاتػػػوا كمػػػا ال علػػػن ححػػػد  ػػػه الػػػد يا بممػػػراتو اللػػػه أعػػػدىا للمػػػؤمنيع 
والمؤمناتا وأش د أف زيد ا محمداس عبد اهلل ورزػبلوا النبػه الػال وصػعو مػبالها و ػاؿ لنػا 

         يػػػػػػو  ػػػػػػه كلػػػػػػاب اهلل:              
           ((ٕٕٔٛٔٛ)اللببػػػي)الل ػػػن صػػػهِّ وزػػػلن وبػػػارؾ  اللببػػػي

علػػى زػػػيد ا محمػػد صػػػ ة تمحػػػبا ب ػػا عنػػػا الػػا بب والمػػػي اتا وتعيننػػػا ب ػػا علػػػى ال ربػػػات 
 ميع آميع يارب العالميع.والطاعاتا وتبلغنا ب ا أعلى المنازؿ  ه الجنات ... آ

 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:
 :ي بؿ 

{{  ٌٗ ٌٗٝن ِٔ  ٝن ِٔاِب َّ  اِب َّآَر َّٛا٤ْ  آَر َّٛا٤َْخ ُِٝض  َخ ُِٝضََٚخ َّا٥ٔنَي  ََٚخ َّا٥ٔنَياٞيَد َٕ   اٞيَد ٖٛاُبٛ َٕ ايٖت ٖٛاُبٛ {{ايٖت
ٕٕٔٗٔٗ

  

مػ ب لمع ذا الػال ال يصطػأ  ػث  ػه ىػاه الػد يانمم كػه إ مػاف معػرض  ػه الػد يا ل
عػع ذكػر اهللا إف لػن ي ػع والنميافا وللغعلي عػع حهػرة الػرحمعا وللب ػبع حلػى  ػه الغعلػي 

 ه معاصه اهلل جه  ه ع ها ولال  ال بد للممػلن مػع دواـ اللببػي إلػى حهػرة اهللا وكػاف 
 يحض على ذل  وي بؿ: النبه 

                                                 
 زنع اللرمال والحاكن  ه المملدرؾ عع أبه زعيد الصدرل  ٖٕٔ
 زنع اللرمال وابع ماجي والدارمه عع أ ه  ٕٗٔ
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  {{  012012  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

َٗا  َٜاَٜا  }} ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُؼ  ٜأ ٖٓاُؼاي ِِ،  ِإٜي٢ِإٜي٢  ُتُٛبٛاُتُٛبٛا  اي ِِ،َصٚبٝه ْٚٞ  َصٚبٝه ْٜٚٞفِإ ٌٖ  ايَّ٘ٔ ايَّ٘ٔ   ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜأُتُٛبٜأُتُٛب  ٜفِإ ٌٖٝن ٍّ  ٝن ِٛ ٍَّٜ ِٛ ََٖض٠ٕ ََٖض٠ٕ   َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َٜ

}}
ٕٕٔ٘ٔ٘

  

 بن اللػػػوا كػػػاف النبػػػه  يلح ػػػق مػػػع صػػػدؽ تببلػػػوا وأف يمػػػارع اهلل ومػػػع أراد أف 
يُرشػػػده مػػػع تببلػػػو إلػػػى اللصػػػدؽ علػػػى الع ػػػراء والممػػػاكيعا حف الصػػػد ي ىػػػه اللػػػه ُتطعػػػأ 
الصطي ي كما يُطعأ الماء النارا أزرع أمر إلى إهعاء الصطايػاا وإلػى إذىػاب الػا ببا وإلػى 

صػػد ات  مػػاف مػػع تببلػػو النصػػبح هلل اللببػػي عنػػد حهػػرة عػػ ـ الغيػػبب أف يصػػحب اإل 
إلجبا ػػو مػػع الع ػػراء والممػػاكيع والباومػػيعا وىػػاا كػػاف حػػاؿ أصػػحاب حهػػرة النبػػه ومػػع 
تػبع ن بنحمػػاف إلػى يػػـب الػػديعا كػاف ي ػػبؿ أحػدىن: )تصػػدؽ كػػه يػـب لػػب بػدينار ُتكلػػب  ػػه 

 (.ديباف الملصد يعا  نذا من ضمنن  ببؿ اللببي عند رب العالميع 
ا نا  ه ىاا الهمافا زادت النع ات عػع الحػدا  ِلػَن ال  جعػه من ػا ركنػاس وما أك ر إ ع

ركينػػاس صػػغيراس للع ػػراء والممػػاكيعا حبػػاا ولػػب كػػاف داومػػاسا   ػػد جربنػػا وجػػرذب معنػػا ك يػػر مػػع 
 المؤمنيع  بؿ البشير الناير:

ُٚٚا  }} ُٚٚاَرا ِِ  َرا ََِِِضَضاٝن {{ٔبايٖصَزٜق١ٔ ٔبايٖصَزٜق١ٔ   ََِضَضاٝن
ٕٕٔٙٔٙ

  

 عػه بنيػي شػعاء ا وأوالد ػا وأحبابنػاا  جعلنا  ه كػه شػ ر أجػر هبيػب ُ صرجػو برضػا 
 ...  عطيو لرجه   يرا أو أزرة باومي مع أزر المملميع

 ولػػيه هبيػػب مػػع احهبػػاء الكبػػارمم أجػػر هبيػػبا وال أ ػػبؿ معػػو عمػػع روشػػلي العػػ ج
 ... لكع دعنا  ه وزطيلنا ..ممم

ىػاان  هبيب وزطه مع البي ي الشعبيي الله  راىا حبلناا ماذا على المؤمع لػب جػرذب
  اؿ: ا لكع الحبيب مع أف اللجربي ال تجبز مع اهلل 

ُٚٚا  }}   ُٚٚاَرا ِِ  َرا ََِِِضَضاٝن   {{ٔبايٖصَزٜق١ٔ ٔبايٖصَزٜق١ٔ   ََِضَضاٝن

                                                 
 صحيح مملن وممند اإلماـ أحمد عع احغر المه ه  ٕ٘ٔ
 زنع البي  ه عع عبد اهلل بع ممعبد  ٕٙٔ
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  {{  013013  }}  املخزج من الفنتاملخزج من الفنت  ::عاشزةعاشزةاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                            ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  ::ٚقاٍ ٚقاٍ   

َُٜضٗر اٞيٜكَضا٤َ ِإال ايٗزَعا٤ُ  }} َُٜضٗر اٞيٜكَضا٤َ ِإال ايٗزَعا٤ُال  {{  ال 
ٕٕٔٚٔٚ

  

ربما ُ دِّر لإل ماف ب ء  ازؿ بوا  ُلمػرع يػده  ػه إ عػاؽ شػهء  ػه زػبيه اهللا  يػد ع 
وا ويكعيػو شػره وضػرها إف كػاف  ػازالس عليػوا أو علػى زوجػوا عنو ىاا الب ء  به  هولػ اهلل 

يػد ع عػع اإل مػاف  أو على أوالدها أو  ه عملوا أو  ه أف شهء لو أو حبلػوا حف اهلل 
 .بالصد ات الله يلبجو ب ا دوماس إلى   راء حهرة الرحمع 

 ػػه  أمػػا مػػع كػػاف معػػو الصيػػر والمػػاؿ وال يجػػبد علػػى عبػػاد اهللا  عيػػو ي ػػبؿ اهلل جػػه
 ع ه:

األغٓٝا٤ ٚنال٥ٞ ٚايفكضا٤ عٝايٞ فإسا خبٌ ٚنال٥ٞ ع٢ً عٝايٞ أسقتِٗ األغٓٝا٤ ٚنال٥ٞ ٚايفكضا٤ عٝايٞ فإسا خبٌ ٚنال٥ٞ ع٢ً عٝايٞ أسقتِٗ   }}

{{ْهايٞ ٚال أبايٞ ْهايٞ ٚال أبايٞ 
ٕٕٔٛٔٛ

  

 : علينا جماعي المؤمنيع
العمه ب اا ال دف الكرينا وجاصي مع زيادة أمراض ىاا العصػرا  ػنف مػع ع مػات 

لػن تكػع  ػيمع  تنبب ببف  ه ىػاا العصػر زػلظ ر احمػراض واحوجػاع اللػه النببة أف النبه 
زػػػب ناا وجيػػػر عػػػ ج ل ػػػا أف تجعػػػه لػػػ  كػػػه شػػػ ر كشػػػف هبيػػػب تلبجػػػو بػػػو إلػػػى الع ػػػراء 
والمماكيعا أو إحدف الج ات الصيريي لل ـب بالنيابي عن  إلعطاءه للمماكيع إف لػن تكػع 

 تعر  ن.

ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ

                                                 
 .رمال عع زلماف رواه الل ٕٚٔ
ورد  ه احعر ورواه أبب يعلى والبهار عع أ ه أف رزبؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وزػلن  ػاؿ: "الصلػق عيػاؿ اهلل  ػبحب ن  ٕٛٔ

 "إلى اهلل أ عع ن لعيالو
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  {{  014014  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الحادية عشرةالخطبة الحادية عشرة
  ٜٕٜٕٔٔالمعاصرينالمعاصرين    بشريات النبي للمؤمنينبشريات النبي للمؤمنين

  اخلطبت األوىلاخلطبت األوىل

 بيػػاس ورزػػبالسا  الحمػػد هلل رب العػػالميعا الػػال جعلنػػا مػػؤمنيع بػػاهلل ربػػاسا وبمحمػػد 
        وبال رآف كلاباس ودزلبراسا وبالكعبي  بليا وجعلنا مشمبليع ب بلو عػّه شػب و: 

     ((ٔٔٓٔٔٓ)آؿ عمراف)هلل وحػده ال شػري  لػوا إلػو  ا عػرد وأش د أف ال إلو إال ا آؿ عمراف
بالعظمػػي والجبػػػروتا وتّبحػػد بجميػػػه الصػػػعات وكػػرين النعػػػبت .. زػػػبحا و زػػبحا و كػػػه مػػػا 
زػػباه يعنػػى ويمػػبتا وىػػب وحػػده البػػا ه بعػػد الكاونػػات ح ػػو وحػػده الحػػى الػػال ال يمػػبتا 

بيبػاس لػو مػع بػيع اح ػاـا  جعلػو ح وأش د أف زيد ا محمػداس عبػد اهلل ورزػبلوا اجلػاره اهلل 
  ه الد يا وللناس إماـا وجعلو وحده ىب الشعيع  ه جميع احمن يـب الهحاـ .. 

الل ػػػن صػػػهِّ وزػػػّلن وبػػػارؾ علػػػى زػػػيد ا محمػػػدا واجعػػػه  ػػػه  لببنػػػا جػػػالص محبلػػػوا 
وو  نػػػا  ػػػه الػػػد يا للمشػػػى علػػػى   جػػػو وزػػػنلوا واجعلنػػػا  ػػػه ااجػػػرة أجمعػػػيع تحػػػن لػػػباء 

 ره  ه الجني أجمعيع .. آميع آميع يارب العالميع.شعاعلوا وارز نا الم اـ الكرين بجبا
 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

 ممع  ه كػه صػباح وممػاء إف كػاف  ػه اإلذاعػات والعهػاوياتا أو  ػه المجػاله 
والمنلػػػدياتا مػػػع ينعػػػه علػػػى الممػػػلميع  ػػػه ىػػػاا الهمػػػاف حػػػال نا ويشػػػكب مػػػع الجمػػػبد 

 َػيِّمػػػ نا وىػػػاا يجعل ػػػن يلراجعػػػبف إلػػػى والصمػػػبد الػػػال أصػػػاب نا وىػػػاا يُػػػببِّص نا وىػػػاا يػُ 
 ممم الصلف

حلػػى ظػػّع الممػػلمبف مػػع ك ػػرة مػػا يمػػمعبف أ  ػػن صػػاروا  ػػه مػػؤجرة احمػػنا أو أ  ػػن 
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٗ/ ٕٔىػ ٖٗٗٔمع جماد ااجر  ٕممجد جالد بع البليد  -بن ا  -جطبي الجمعي  ٜٕٔ
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  {{  015015  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 حاشا هلل ح الي  ه ىاا الهماف.
تعػاؿ معػػه يػا أجػػا اإلزػ ـا تعػػاؿ معػه إلػػى الحبيػب المصػػطعى عليػو أ هػػه الصػػ ة 

  ة: وأتػػن المػػ ـ الػػال  ػػاؿ لػػو ربػػو  ػػه م ػػاـ النبػػب                 
   ((ٗٚٗٚاححهاباححهاب)). 

أمػػر اهلل رزػػبلو أف يُبشِّػػر المػػؤمنيعا ولػػن ُيحػػدد زما ػػاس وال مكا ػػاسا يُبشِّػػر المػػؤمنيع أيػػع  
كػػا با وكيػػف كػػا با منػػا عصػػره إلػػى يػػـب الػػديع بمػػا ال يُعػػد وال ُيحػػد مػػع  هػػه رب العػػالميع 

ذا حػػػدعن أزمػػػات أو إ لكازػػػات   ػػػى إلػػػى لحظػػػاتا لكػػػع اهلل ا إ  وعػػػد ووعػػػده ال
 .((المجادليالمجادلئٕٕٔ))                       يلصلذف: 

مػػػػع المػػػػؤمنيع  ػػػػه كػػػػه زمػػػػاف ومكػػػػافا  ػػػػد ُيشػػػػك  الػػػػبعض  ػػػػه  إف  صػػػػر اهلل 
الُكبػػػػرف للمػػػػريب اليػػػػبس  ػػػػه  عػػػػبس المػػػػؤمنيع المػػػػؤمنيع المعاصػػػػريع وىػػػػاه ىػػػػه الطامػػػػي 

المعاصػريعا ويػدذعبا أ  ػن ليمػػبا علػى الػن   ال ػبينا وال علػػى ال ػدْف الكػرينا وال يمػػاعلبف 
 .أو يهاى بف أصحاب النبه الرءوؼ الرحين 

تعػػالبا معػػى  بجػػا حػػدي اس واحػػداس لنػػا  الػػو النبػػه لنػػا و ينػػا و كلعػػه بػػو  ػػه ىػػاا الل ػػاء 
ا عليناا وكرمو الال أمر أف يُبشػر ا بػو زػيد الرزػه واح بيػاء  اهلل لنعرؼ عظين  هه 

 ازمع يا أجه إلى الحبيب وىب ي بؿ:

{{  ِٔ َِٔٔ َٖٔتٞ  ٜأَؽٚزٜأَؽٚز  َٔ َٖٔتٞٝأ َٕ  َْاْؼَْاْؼ  ُس٘باُس٘با  ٔيٞٔيٞ  ٝأ ََٕٜٝهُْٛٛ َٛٗر  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  َٜٝهُْٛٛ َٛٗرَٜ َٜ  ِِ ُٖ ِِٜأَسُز ُٖ ِٛ  ٜأَسُز ِٜٛي ْٔٞ  ٜي َْٔٞصآ ٘ٔ  َصآ ًٔ ِٖ ٘ٔٔبٜأ ًٔ ِٖ   ٔبٜأ

 ٔ٘ ََأي َٚ ٔ٘ ََأي َٚ}}
ٖٖٔٓٔٓ

  

ا وىػػؤالء ال شػػ  بعػػد أبػػى بكػػر أف أشػػّد النػػاس لػػو حبػػاس ىػػؤال يُبػػيِّع النبػػه  ء ال ػػـب
 وعمر وع ماف وعله وجلي أصحاب النبها ح  ن ال لي المباركي الايع  اؿ  ي ن اهلل:

               ((ٕٜٕٜ)العلح)العلح  

                                                 
 صحيح ابع حباف عع أبه ىريرة صحيح مملن وممند اإلماـ أحمد و  ٖٓٔ
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  {{  016016  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وإف كػػاف اهلل لػػن يحرمنػػا مػػع ىػػاه المعيػػي و حػػع مػػع الػػايع معػػو .. معػػو علػػى الػػديعا 
دفا ومعو على كلاب اهللا  لن يُ ه اهلل  ه اايي معو  ػه مكػي أو  ػه المدينػي ومعو على ال ُ 

أو ى زما وا به معو على ال دف واللشريع الربّا ها كػه مػع جػاء معػو علػى ىػاا ال ػدف   ػب 
  ه معيي النبه يـب الديعا و ى صحبلو  ه جني النعين إف شاء اهلل.

و ن وأّم ػػات نا ويلمنػػى الرجػػه مػػن ن أف ىػػؤالء ال ػػـب الػػايع كػػا با يُعػػدوف النبػػه بةبػػا
يُ له دو وا ويجاىدوف  ه زبيه اهلل بكه ما يملكبف اوالب ن ال ُيمععنا إلى ذكر النمػاذج 

حيع وجد ال ػـب  ػه  المباركي مع ىدي ن ومع حيات نا يكعينا  ه ذل   مبذج الصديق 
عنػػفا وبعهػػ ن بيػػن اهلل الحػػراـ مػػع أىػػه الشػػرؾ ُيحيطػػبف بحهػػرة النبػػه بعهػػ ن يشػػده ب

يحاوؿ أف يهربوا وبعه ن يحاوؿ أف يد عوا  دجه وو اه بنعمو و اؿ ل ن: أت للبف رجػ س 
أف ي ػبؿ ربػه اهللنم  لركػبا حهػرة النبػه وأجػاوا يهػربب و حلػى زػ ث ُمغمػى عليػو مػع شػدة 
الهػربا وجػاءت  بيللػو وحملػبها وكػاف كمػا  يػػه ال يلبػيع أ عػو وعيب ػو مػع وج ػو مػع شػػدة 

ك ػرة الهػربا وحملػبه إلػى بيلػو ور ػد  يػو وجلمػن بجػباره أمػو وجلمػبا حبلػو ػ   الػبـر ومػع
 وكا با مازالبا على الشرؾ ػ وإف كا با  د عاروا وغهببا وإ ما ىه للعصبيي ال بليي.

ن  الػن: ىػب  لما أ اؽ وضع  مو علػى أذف أمػو و ػاؿ ل ػا: مػاذا  عػه رزػبؿ اهلل 
اباس حلػػى أراه وأهمػػ ع عليػػوا  لمػػا رأف  بمػػو ذلػػ  بصيػػر  ػػاؿ: واهلل ال أذوؽ هعامػػاس وال شػػر 

ا صر با وتركبها  لما ا صر با وىدأت الحركي بعػد منلصػف الليػها  ػاؿ حمػو ادعػه  اهمػي 
ا  برزلن مع ينادي ا  حهػرتا   ػاؿ ل ػا: مػاذا  عػه رزػبؿ  بنن الصطاب أجن عمر

علػػعا  الػػن: ىػػب ن  الػػن: إف أمػػ  تمػػمعناا  ػػاؿ: الي مػػ   ن  ػػا ممػػلمي وإف لػػن تُ اهلل 
بصيرا  اؿ: أيع ىبن  الن:  ػه دار احر ػن بػع أبػه احر ػنا  ػاؿ:  صػاا ه إليػوا  الػن: ال 
تمػػلطيعا  ػػاؿ: ال بػػد لػػه مػػع ذلػػ ا  مشػػى يل ػػادف يهػػع يػػداس علػػى أمػػو ويػػداس علػػى  اهمػػي 

 ليطم ع عليو. ويمشى رويداس ويملريح رويداسا حلى وصه إلى رزبؿ اهلل 
مبا ػػف اللػػه ال ُتحصػػى للصػػديقا كػػاف  ػػه ال جػػرة يمشػػه ىػػاا مب ػػف مػػع جملػػي ال

 :وتارةس جلعوا وتارة عع يمينو وتارة عع شمالوا  ي بؿ الحبيب  تارة أماـ النبه 
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  {{  017017  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ِٔ  ََٖشاََٖشا  ٜأِعِضُفٜأِعِضُف  ََاََا  َبٞهٍضَبٞهٍض  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  ََٖشاََٖشا  ََاََا  }} َِٔٔ ٍَ  ٔفِعًٜٔو؟ٔفِعًٜٔو؟  َٔ ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ   ٜأِسٝنُضٜأِسٝنُض  ايًَّ

ُٕ  ايٖضَصَز،ايٖضَصَز، ُٕٜفٜأٝنٛ ََٜو،  ٜفٜأٝنٛ ََا ََٜو،ٜأ ََا ٍَ  َٜٚأِسٝنُضَٜٚأِسٝنُض  ٜأ ًَّٜ ٍَاي ًَّٜ ُٕ  اي ُٕٜفٜأٝنٛ ًٜٞفٜو  ٜفٜأٝنٛ ًٜٞفٜوَخ ََٖض٠ٟ  َخ ََٖض٠َٟٚ َٚ  ِٔ َِٔع ٜٓٔو،  َع ُٝٔ ٜٓٔو،َٜ ُٝٔ ََٖض٠ٟ  َٜ ََٖض٠َٟٚ َٚ  

ِٔ َِٔع ُٔ  الال  ََٜغاِصٜىََٜغاِصٜى  َع ََ ُٔآ ََ ِٜٝو،  آ ِٜٝو،َعًٜ ََُؾ٢  َعًٜ ََُؾ٢ٜف ٍُ  ٜف ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ُ٘    ايًَّ ًَٜت ِٝ ُٜ٘ي ًَٜت ِٝ   ٜأٞطَضأفٜأٞطَضأف  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜي

ٔ٘ ٜ٘ٔأَصأبٔع َِٝ   َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَصأبٔع َِٝ َسٔف ُٖا  ِصِدالُٙ،ِصِدالُٙ،  َسٔف ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٖا  ٜف َٖاَصآ َٗا  َبٞهٍضَبٞهٍض  ٜأُبٜٛأُبٛ  َصآ ْٖ َٗاٜأ ْٖ َِٝ   ٜأ َِٝ َسٔف ُ٘  َسٔف ًٜ َُ َُ٘س ًٜ َُ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َس

،ٔ٘ ٘ٔ،َعأتٔك ٌَ  َعأتٔك ٌَََٚدَع ُٓٔز  ََٚدَع ُٓٔزُِٜغ ٘ٔ  ُِٜغ ٘ٔٔب ٘ٔ  ٜأَت٢ٜأَت٢  َسٖت٢َسٖت٢  ٔب ٘ٔٔب ُ٘،  اٞيَػاَصاٞيَػاَص  ٔب َِْظٜي ُ٘،ٜفٜأ َِْظٜي ِٖ  ٜفٜأ ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا   َبَعَجٜوَبَعَجٜو  َٚائَّشَٟٚائَّشٟ: : ٜقا

ٌُ  الال  ٔباٞيَشٚلٔباٞيَشٚل ٌَُتِزُخ ٌَ  َسٖت٢َسٖت٢  َتِزُخ ٌَٜأِرُخ ِٕ  ٜأِرُخ ِٕٜفِإ َٕ  ٜفِإ َٕٜنا ٘ٔ  ٜنا ٘ٔٔفٝ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞؽ ٍَ  َؽ ٍَََْظ ٌَ  ٜقِبًٜٜو،ٜقِبًٜٜو،  ٔبٞٔبٞ  ََْظ ٌَٜفَزَخ ِِ  ٜفَزَخ ِِٜفًٜ ًٜ   ٜف

٦ِّٝا   ََٜضََٜض ٦ِّٝا َؽ {{َؽ
ٖٖٔٔٔٔ

  

 :ى  اؿ النبه مبا ف التُعد وال ُتحد حل

َْا  َسٕزَسٕزألأٜٜل  ََاََا  }} َِٓز َْأع َِٓز ُٙ  َٜٚقِزَٜٚقِز  إال،إال،  َْٜزَْٜز  ٔع َٓا ُٜٙناٜفٝ َٓا ُ٘  َبٞهٍض،َبٞهٍض،  ٜأَباٜأَبا  َخالَخال  ََاََا  ٜناٜفٝ ْٖ ُٜ٘فِإ ْٖ ُ٘  ٜفِإ ُٜ٘ي َْا  ٜي َِٓز َْأع َِٓز ُ٘  َّٜزاَّٜزا  ٔع ُُٜٜ٘هأف٦ُ   ُٜٜهأف٦ُ

ُ٘ ُ٘ايًَّ َٗا  ايًَّ َٗأب َّ  ٔب ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا {{اٞئك
ٖٕٖٕٔٔ

  

ىاا الحب كاف ىب زر  جاح النبه وأصحاب النبها   د تةلعبا  يما بين نا و هعػبا 
حماد مع  لبب نا وا ُلهعن الشػرور كل ػا مػع  عبزػ ن وصػدورىنا وكػا با كمػا احح اد واح

  اؿ  ي ن النبه:

ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَسُزٝن ٍٖ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُزٝن ٍُٖٜٔش ٘ٔألأٜٜل  ُٜٔش ٘ٔٔخٝ ٍٗ  ََاََا  ٔخٝ ٍُٜٗٔش ٘ٔ   ُٜٔش َٓٞفٔغ ٘ٔ ٔي َٓٞفٔغ {{ٔي
ٖٖٖٖٔٔ

  

 كػػا با يحبػػبف الصيػػر لبعهػػ نا ويمػػعبف  ػػه  هػػاء مصػػالح إجػػبا  نا الكػػه يمػػعى 
ة اإلزػػ ـا والكػػه يعمػػه منلظػػراس احجػػر مػػع الملػػ  لصػػالح الجماعػػيا والكػػه يمػػعى لنصػػر 

 .الع ـ 
ال يرجػػبف مػػع أحػػدأ مػػع الصلػػق أجػػراس وال شػػكراس وال عبابػػاسا ال يرجػػبف احجػػر إال مػػع 

            ا وىػب الػال وعػػدىن ووعػد ا   ػػاؿ: صػاحب احجػر وىػػب اهلل 
                                                 

 .رواه البي  ه  ه دالوه النببة عع عمر بع الصطاب  ٖٔٔ
 زنع اللرمال عع أبه ىريرة  ٕٖٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع أ ه  ٖٖٔ
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  {{  018018  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

     ((ٖٖٓٓالك فالك ف)). 
لنبػه  ػه أمػي النبػه المعاصػريع لنػاا والػايع  لعّشػن أف  كػبف مػن ن ومع ذل  ي ػبؿ ا

أجمعيعا أف بيننا أ ازاس بلغبا  ه حب النبه مبلغاس ي بؿ  ي ن النبه أ  ن مع ِأشد احمػي حبػاس 
ا  ػػد ي ػػبؿ  اوػػه  مػػا بالنػػا ال  ػػراىنمم وىػػه يظ ػػر علػػى أمػػباج البحػػر إال لحهػػرة النبػػه 

كمػا   -وال ُيمػمع مػع جػبعا  ػ  يظ ػر علػى زػطح المجلمػع  الغُ اء الال ال ينعع وال يغنه
إال الحػػػػبادث والمشػػػاكه والعػػػلع اللػػػػه  -عبدتنػػػا وزػػػاوه اإلعػػػػ ـ وأصػػػحاب ا ىػػػداىن اهلل 

 يعرضب  ا بطري ي تُ ير احعصاب.
ىػػبف  ي ػػا عػػع  ليػػل ن كمػػا يجعلػػبف صػػعحي للحػػبادث يجعلػػبف صػػعحي للعهػػاوه يُنبِّ

لدوف ب نا وإف كاف أصحاب العهاوه مػع ىػاه احمػي أصحاب العهاوه  يعر  ن الناس  ي 
ال يريدوف رياءاس وال ُزمعيس وال ُش رةس وال ظ براسا وإ ما يعملبف لبجو اهلل وال يرجبف أف يطلػع 
علػػػى عمل ػػػن إال حهػػػرة اهلل جػػػهذ  ػػػه عُػػػ ها ولػػػال  ال يػػػراىن إال أ ػػػه ال ليػػػه حلػػػى مػػػع 

 المحيطيع ب ن.
آ ػػاء الليػػه وأهػػراؼ الن ػػارا وربمػػا ال تػػدرل بػػو  ػػد ي ػػـب الرجػػه مػػن ن بالصػػالحات 

 زوجلػػػو وال أوالدها حف النبػػػه علذػػػن الممػػػلميع الصػػػاد يع أف يعملػػػبا ب ػػػبؿ رب العػػػالميع:
                ((ٕٕٛٛ.)الك ف.)الك ف 

اف مػػع أشػػراؼ المدينػػي ا وكػػمػػات اإلمػػاـ علػػه زيػػع العابػػديع بػػع اإلمػػاـ الحمػػيع 
وأعرياو ػػا وأغنياو ػػاا  لمػػا ُوضػػع علػػى دّكػػي الُغمػػه وجػػدوا  ػػه ظ ػػره ع مػػي كبيػػرةا كب ػػو كػػاف 
يعمه حّماالسا  لعجذب المغملبفا وبعد  لرة مع مبتػو وجػدوا أف ع عػيع عاولػي و يػه زػبعيع 

  ػػن مػػع عاولػػي مػػع عػػاو ت المدينػػي ا كشػػعبا وأصػػبحبا ال يجػػدوف مػػا يكعػػي ن وال يُمػػد رم
الجبعا  مبلبىن: كيف كنلن تعيشػبفن   ػالبا جميعػاس: كنػا إذا رأينػا ال ػ ؿ جاء ػا رجػه   ػه 
ُجنح الليه يحمه على ظ ره جباؿ د يػقا و ػى إحػدف يديػو ُصػّرة  ي ػا مػاؿا و ػى احجػرف 
 ػػدر   يػػو زػػمع ا ويػػُدؽ البػػاب  ػػنذا  لنػػا: مػػع بالبػػابن وزػػمع صػػبتناا وضػػع مػػا معػػو وذىػػب 

 م.حلى ال  راهم
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  {{  019019  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ومات ولن يعلمبا مػع الػال كػاف يلكعذػه ب ػنا وال يمػعى  ػه  هػاء حاجػات نا ح ػو 
يعمه هللا وال يرجب احجر إال مع اهللا وال يطلػب مػع الصلػق شػي اسا حف الػال ينظػر للصلػق 
يدجه عملػو  ػه بػاب الريػاء والُمػمعي ويُعمػد عليػو العمػه وُيحبطػو ويجعلػو لػيه أجػراس عنػد 

 .مباله جّه  ه ُع ه
 ..  -والحمد هلل  -ما أك ر ىاا الصنف  ه عصر ا ااف 

ولكن ن ال يعلنبف عع أ عمػ ن  ػه وزػاوه اإلعػ ـا وال يلحػدعبف عػع أعمػال ن بػيع 
اح ػػػاـا ح  ػػػن يرجػػػبف اهللا وإلػػػيكن شػػػاىد  واحػػػد : يل ػػػّدـ النػػػاس حداء  ريهػػػي الحػػػ   يمػػػا 

أضػػػػعا اس مهػػػػاععي عػػػػع الحػػػػّد  يمػػػػمب و حػػػػ  الُ رعػػػػيا والعػػػػدد الػػػػال يل ػػػػدذـ يهيػػػػد أضػػػػعا اس 
 المطلببا والكه يبح  ىنا وىناؾ عع  رصي للح  .. لماذان

ىػػه يريػػدوف الحصػػبؿ علػػى ع ػػد عمػػهنم ىػػه يريػػدوف الحصػػبؿ علػػى  هىػػينم ىػػه 
يريػػػدوف الػػػاىاب لحاجػػػي د يبيػػػينم أبػػػداس واهللا يريػػػدوف الػػػاىاب حداء  ريهػػػي اهللا وزيػػػارة 

 .حبيب اهلل ومصطعاه 
طاء ويلمنػػى الرُجػػه مػػن ن أف يػػد ع أف شػػيأ علػػى أف يػػاىب حداء تجػدىن مػػع البمػػ

العريهيا للعلن علن الي يع أف حب ىاا الديعا وأف اإليماف برب العالميعا وأف حب زػيد 
احوليع وااجريع كامع   ه معظن  لبب المعاصريع الايع ال يظ ػروف وال يلظػاىروفا وإ مػا 

بءاس بالنبر والُ دف  ه الد ياا ويرجػبف ُحمػع الصلػاـ يجعلبف بين ن وبيع اهلل جطاس عامراس ممل
 : يـب ل اء اهلل جّه  ه ُع ها  اؿ 

{{  ِٔ َِٔٔ َٖٔتٞ  ٜأَؽٚزٜأَؽٚز  َٔ َٖٔتٞٝأ َٕ  َْاْؼَْاْؼ  ُس٘باُس٘با  ٔيٞٔيٞ  ٝأ ََٕٜٝهُْٛٛ َٛٗر  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  َٜٝهُْٛٛ َٛٗرَٜ َٜ  ِِ ُٖ ِِٜأَسُز ُٖ ِٛ  ٜأَسُز ِٜٛي   ٜي

ْٞٔ َْٔٞصآ ٘ٔ  َصآ ًٔ ِٖ ٘ٔٔبٜأ ًٔ ِٖ ٘ٔ   ٔبٜأ ََأي َٚ ٔ٘ ََأي َٚ}}
ٖٖٔٗٔٗ

  

 أو كما  اؿ: } ادعبا اهلل وأ لن مب نبف با إلجابي{.

                                                 
 صحيح مملن وممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع أبه ىريرة  ٖٗٔ
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  {{  001001  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  ت الثانيت:ت الثانيت:اخلطباخلطب

الحمػػد هلل رب العػػالميع الػػال أكرمنػػا بُ ػػداها ومػػف  لببنػػا بل ػػباه ووزػػعنا  ػػه الػػد يا 
أف يهيد  ه إكرامنا ويُ بلنػا يػـب ل يػاها ويجعلنػا مػع أىػه النجػاة الػايع  بعطاياىع و مبلو 

ا وأشػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػده يدجلبف الجني بغير حماب ويُرز بف ُصػحبي رزػبؿ اهلل 
 شري  لو ُيحق الحػق ويُبطػه الباهػه ولػب كػره المجرمػبفا وأشػ د أف زػيد ا محمػداس عبػد ال

اهلل ورزػػبلو الصػػادؽ البعػػد احمػػيعا الل ػػن صػػػهِّ وزػػّلن وبػػارؾ علػػى زػػيد ا محمػػدأ وارز نػػػا 
ُىػػػداها وو  نػػػا جميعػػػاس للعمػػػه بشػػػرع  يػػػا اهللا وارز نػػػا  ػػػه كػػػه أ عازػػػنا اإل لعػػػاء واإل لػػػداء 

 يا أكـر احكرميع. بالحبيب المصطعى
يا أحباب اهلل ورزبلوا يا مع لكن المنهلي الُعليا عند اهلل  ه الد يا ويـب ل ياها يا مػع 

 ػػه  لػػببكن باإليمػػاف و ػػباكن وأعػػا كن علػػى جدملػػو وهاعلػػو  ػػه كػػه و ػػنأ  ىنػػبكن اهلل 
اهللا وآفا  حلػاج إلػى لممػي حنػاف  لبِّػع ب ػا ىػدف النبػه العػد افا ليكػبف حبنػا صػاد اس عنػػد 

 حياتنا الد يا بلح يق ااماؿا ويجعلنا  ي ا أعهة على جميع جلق اهلل. ويمف اهلل 
 لنا برىا اس واحداس  ه ال رآف على صدؽ الحب: جعه اهلل 

                  ((ٖٖٔٔ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  
ىػػه  -اعػػي المػػؤمنيع و رجػػبا تصػػحيح ا لجم -واا ػػي اللػػه ظ ػػرت  ػػه ىػػاا الهمػػاف 

ا تابعبه  ه العباداتا و ػد يكب ػبا تػابعبه  ػه الصػبرة أ  ن أجاوا جا باس مع ملابعي النبه 
الظاىرةا لكع  ينبغه أف  لبعو  ه كه ما جاء ا بو مػع عنػد اهللا وجاصػي  ػه الجا ػب الػال 

ا وكػػاف ال كػػاف ي ػػـب الليػػه حلػػى تلػػبـر منػػو اح ػػداـ  مدحػػو عليػػو اهلل  ػػه كلػػاب اهللا  ن ػػو 
ي ـب إال على ذكرأ هللا وال يجله إال على ذكرأ هللا وال يلحرؾ وؿ يمػكع بػه حلػى كػاف ال 

 يناـ إال ذاكراس لمباله: 
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  {{  000000  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

{{  ٖٕ ِٕٖإ ٖٞ  ِإ َٓ ِٝ َٖٞع َٓ ِٝ ِٕ  َع ََا َٓا َِٕت ََا َٓا ُّ  َٚالَٚال  َت َٓا َُّٜ َٓا ًٞٔبٞ   َٜ ًٞٔبٞ ٜق {{ٜق
ٖٖٔ٘ٔ٘

  

تحلػػػاج  ((ال لػػػنال لػػػنٗٗ))           ومػػػع ذلػػػ  عنػػػدما مدحػػػو اهلل  ػػػاؿ: 
 ه ىاا الهمع إلى اإل لداء بو  ه أج  و الكريمػيا و ػى معام تػو الحمػني العظيمػي ..  أملنا

ىػػاه ىػػه الجبا ػػب اللػػه جعلػػن مجلمعنػػا ااف  ػػه  لػػقأ وضػػجرأ ممػػلمرا الممػػلمبف  ػػه 
بيػػبت اهلل ُك ػػر ا وحريصػػبف علػػى ملابعػػي حهػػرة النبػػه  ػػه الركػػبع والمػػجبد وتػػ وة ال ػػرآف 

لُعمػرةا لكػع أيػع ملابعػي النبػه  ػه احج ؽنم.أيػع ُجلُػق الرجػه والصياـ وذكر اهلل والحػ  وا
  اؿ: مع أىلو والنبه 

ِِ أٜل  }} ُِٝضٝن ِِ َخ ُِٝضٝن ِِ أٜلَخ ُِٝضٝن ِِ َخ ُِٝضٝن َٜٚأَخ  ،ٔ٘ ًٔ َٜٚأِٖ  ،ٔ٘ ًٔ ِِ أٜلِٖ ُِٝضٝن ِِ أٜلَْا َخ ُِٝضٝن {{ًِٖٔٞ ًِٖٔٞ َْا َخ
ٖٖٔٙٔٙ

  

أيع جلق المملن مع جيرا ونم أيع جلػق الممػلن مػع زمػ ءه  ػه العمػهنم أيػع جلػق 
اف الػػال يػػدؿ علػػى جمػػاؿ إتباعػػو للنبػػها الممػػلن  ػػه أف مكػػاف يػػاىب إليػػونم وىػػب العنػػب 

 الب ه. وُحمع عملو بكلاب اهلل 
عندما عرذؼ المملن لنعر و عر و بال ا ال أحلاج إلػى معر ػي الممػلن   نف النبه 

 ه الشارع ببف أدجه الممجد وأهلع عليػو وىػب يعبػد اهلل .. لكنػى أعر ػو ب ػبؿ رزػبؿ اهلل 
 ومصطعاه:

{{  ُِ ُُِغًٔ ُِاٞي ُُِغًٔ ِٔ  اٞي ََِٔ ََ  َِ ََِعًٔ َٕ  َعًٔ ُُٛ ُُِغًٔ َٕاٞي ُُٛ ُُِغًٔ ِٔ  اٞي َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ ٘ٔٔيَغا ْٔ ٙٔ   ٔيَغا َٜٔز َٚ ٔٙ َٜٔز َٚ}}
ٖٖٔٚٔٚ

  

 وعرذؼ المؤمع   اؿ:

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔ ُُِؤ َٔاٞي َٔ ُُِؤ َِٝػ  اٞي َِٝػٜي ِٕ  ٜي ِٕٔبايَّٖعا ِٕ،  َٚالَٚال  ٔبايَّٖعا َّٖعا ِٕ،اي َّٖعا {{اٞيَبٔش٤ٟٔ اٞيَبٔش٤ٟٔ   َٚالَٚال  اٞيٜفأسِؿاٞيٜفأسِؿ  َٚالَٚال  اي
ٖٖٔٛٔٛ

  

ىػػػاه بطا ػػػي اللعػػػارؼ اللػػػه أعػػػرؼ ب ػػػػا الممػػػلن والمػػػؤمع  ػػػه المجلمػػػعا أمػػػا  ػػػػه 

                                                 
 عاوشي رضه اهلل عن ا الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع ٖ٘ٔ
 صحيح ابع حباف وزنع اللرمال عع عاوشي رضه اهلل عن ا ٖٙٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع أبه داود عع عبد اهلل بع عمرو  ٖٚٔ
 زنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع عبد اهلل بع ممعبد  ٖٛٔ
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  {{  002002  }}  اصزيناصزينبشزيات النبى للنؤمن  املعبشزيات النبى للنؤمن  املع  ::ةةادية عشزادية عشزاخلطبة احلاخلطبة احل      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 الممجد  لنعمو:

                           

   ((ٔ٘ٔ٘الجاعييالجاعيي)) 
زلصله الليه كلو   ب لنعمػ ا زلصػـب الػدىر كلػو   ػب لنعمػ ا زػلُح  كػه عػاـأ 
وتعلمػر كػػه عػػاـأ جمػػه مػػرات أو أك ػػر   ػػب لنعمػػ  ... لكػػع مػػا ينبغػػه أف أراه منػػ  ويػػراه 

ه أجػ ؽ اإلزػ ـا وأوصػاؼ اإليمػاف اللػه ذكرىػا اهلل  ػه ال ػرآفا وبيذن ػا المجلمع منػ  ىػ
 . ه زنلو النبه العد اف 

 بيػػاس  وىػػه ينبغػػه لممػػلن يػػؤمع بػػاهلل ربػػاس وباإلزػػ ـ دينػػاس وبػػال رآف كلابػػاس وبمحمػػدأ 
ورزػػبالس أف يلعامػػه  ػػه بيعػػو وشػػراوو علػػى غيػػر شػػريعي اهللنم أو يظػػع أ ػػو ممػػلن ح ػػو يػػدجه 

مػػػجد ويػػػؤدل مػػػا عليػػػو هللا عػػػن بعػػػد ذلػػػ  يلعامػػػه بالربػػػا ويغُػػػش  ػػػه الكيػػػه ويغُػػػش  ػػػه الم
البزفمم ويغش  ه المػلعيم ويكػاب وال يبػالهم ويظػع أف ىػاه   لػبةا وأ ػو بػال  يهػح  

            على ااجريعا مع أ و داجه   ػه  ػبؿ رب العػالميع: 
           ((ٜٜالب رةالب رة)). 

 حلػػاج يػػا أمػػي النبػػه إلػػى اإل لػػداء بػػبج ؽ النبػػها واإل لػػداء ب ػػدف النبػػه  ػػه البيػػع 
والشراء والهواج والطػ ؽ والميػراث وكػه المعػام ت اللػه بيننػاا ُ حكِّػن شػرع اهللا و مشػه 

زػػينظر إلينػػا بعػػيع الرضػػا   علػػى مػػن   حبيػػب اهلل مصػػطعاه ... إذا  علنػػا ذلػػ   ػػنف اهلل
   :           ظػػرةس تُغيػػر حالنػػا إلػػى أحمػػع حػػاؿا وزػػُيطبق علينػػا  بلػػو 

                ((ٜٜٙٙ)احعراؼ)وىاا الال  حلاجو ااف. احعراؼ 
 حمد وعلى آلو وصحبو وزلنّ وصلى اهلل على زيد ا م
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  {{  003003  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الثانية عشرةالخطبة الثانية عشرة
  ٜٖٜٖٔٔالداء والدواءالداء والدواء

  ::اخلطبت األوىلاخلطبت األوىل

أحمدؾ ربه زػبحا   وأزػلعيع بػ  وأتبكػه عليػ ا ال إلػو الحمد هلل رب العالميعا 
إال أ نا ال شري  ل   ه ملك ا وال زلطاف ححػد  ػبؽ  ػدرت ا أ ػن وحػدؾ المػلطاف 

العهيػه الػال ازػلمد منػو العػهة كػه عهيػها ح ػ   بؽ كه زلطافا وال ػادر  ػبؽ كػه  ػادرا و 
إلو الد يا وااجرةا وجالق كه شهءا والعالن بػبمر كػه شػهءا وبيػدؾ كػه شػهءا وأ ػن علػى  

كب ػػو إال مػػا   ا ال يحػػدث  ػػهوأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػو اكػػه شػػهء  ػػدير
ال يحػدث إال مػا  الن ايػي عبػد مػن ن مػا يريػدا و ػهيريدا ينبل العبيد ويلحركبف للح يق كػه 

 ػػػدوة  جعلػػػو اهلل عبػػػد اهلل ورزػػػبلوا  وأشػػػ د أف زػػػيد ا محمػػػداس يريػػػده الحميػػػد المجيػػػدا 
وزػلن  رزػاللو إلػى يػـب الػديعا الل ػن صػهِّ  للنبييعا وأزبة لنػا وللمػؤمنيع أجمعػيعا منػا زمػع

ب ديػو يػا وبارؾ علػى زػيد ا محمػدا واىػد ا ب ػداها وو  نػا أجمعػيع للعمػه بمػنلو واإل لػداء 
 اهللا وا ظر إلينا  ظر عطف وحناف تبدؿ بو حالنا إلى أحمع حاؿ.

 أي ا احجبة جماعي المؤمنيع:
 : اؿ 

{{  ِٔ ََِٔ ِٗ  الال  ََ َِٗت َِٜٗ َِٗت َِِض  َٜ َِِضٔبٜأ ُٔنَي  ٔبٜأ ُُِغًٔ ُٔنَياٞي ُُِغًٔ َِٝػ  اٞي َِٝػٜفًٜ ِِ   ٜفًٜ ُٗ ِٓ َٔ ِِ ُٗ ِٓ َٔ}}
ٔٗٓٔٗٓ

  

و حػػػع جميعػػػا م مبمػػػبف بػػػبمر بلػػػد اا وأحػػػباؿ شػػػعبناا وأجبػػػار ا لصػػػاد اا ووزػػػاوه 
من ن مع يغرر بناا ومن ن مع يبرعنا الصبؼ والعهع والجهعا ومػن ن مػع  اإلع ـ ىداىن اهلل

                                                 
 ـٖٕٔٓ/ٗ/ٜٔىػ ٖٗٗٔمع جماد ااجر ٜيي اإلزماعيل – نارة  ايد  -ممجد البركي  –جطبي الجمعي  ٜٖٔ
 الطبرا ه عع حايعي بع اليماف  ٓٗٔ
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  {{  004004  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 ػػه ىلػػعا مػػن ن مػػع ي ػػبؿ عػػع  ريػػب لػػع تجػػدوا رغيػػف الصبػػها  وأبػػداس  يجعلنػػا  مشػػه داومػػاس 
و ػه الصػػيف لػػع تجػػدوا لمبػي مهػػاءة بالك ربػػاءا وغيرىػػا مػع أمػػبر اللصبيعػػات اللػػه جعلػػن 

مشػغبلبف بمػا زػيكبف ومػا  وأبداس  ع يمشبف داوماس  ه ىاا البلد الكرين المطم  الناس جميعاس 
 .زيحدث لنا وحوالد ا وحىلينا وإلجبا نا

أمػػاـ ذلػػ  كلػػو مػػاذا  ععػػهن  مػػػينا أو تنازػػى كبار ػػا وعلماؤ ػػا ووزػػاوه إع منػػاا مػػػا 
ا عػع ىػاا الػػال  حػع  يػػو اافا ورزػبؿ اهلل  ث بػو  بينػػا تحػدذ  حػػدذث ت وىػب المعصػػـب

يػـب الػديعا وعنػدما ت ػرأ أو تمػمع أحادي ػو تجػده كب ػو  لو إلػىعع كه شهء زيحدث  ه أم
ا ولكنػػو ال يكلعػػه بالبصػػف وبالم ػػاؿا وإ مػػا زػػديداس  يعػػيش بيننػػا اافا يصػػف الحػػاؿ وصػػعاس 

ا والعػػبز بالحمػػنى  ػػه المػػةؿ لمػػع يعػػرض روشػػلي لصػػ ح اححػػباؿ  ي ػػا النجػػاة  ػػه الػػد يا
 يماتو عليو.النبه صلبات ربه وتملالال  الو زعد بال  وعمه ب

عنػدما  لػػدبر مػا  الػػو النبػه  ػػه ىػاا الهمػػاف و ػه ىػػاا احوافا تطمػ ع  لببنػػاا وترتػػاح 
             وىػب الػال  ػاؿ  يػو ربػو:  عبزناا وتنشرح صدور اا ح و 

          .. ((الػػػنجنالػػػنجن))  ـ ك مػػػو  صػػػها وجػػػد ولػػػيه ىػػػهؿا لػػػيه بعػػػد كػػػ
 :ا يطم ننا  ي بؿ ك ـا ح و وحه مع اهلل   النبه 

ْٔٞ  ّثا،ّثا،َثالَثال  َصٚبَٞصٚبٞ  َعٜأٞيُ َعٜأٞيُ   }} ٜٛا ْٜٔٞفٜأِع ٜٛا ِٔ،  ٜفٜأِع ِٝ َٓ ِٔ،اِث ِٝ َٓ ِِ  اِث َِِٜٚي ٓٔٞ  َٜٚي ٔٛ ُِٜٓٔٞع ٔٛ ُ٘  َٚأسَز٠َٟٚأسَز٠ٟ  ُِٜع َُ٘عٜأٞيُت ِٕ  َعٜأٞيُت ِٕٜأ ٌَ  الال  ٜأ ٌََٜٞكُت   َٜٞكُت

َٖٔتٞ َٖٔتٞٝأ ١َٔٓ  ٝأ ١َٔٓٔبَغ ًٜٝهٛا  ُدٍٛعُدٍٛع  ٔبَغ ِٗ َٝ ًٜٝهٛاٜف ِٗ َٝ ْٔٞ،  ٜف ٜٛا ْٔٞ،ٜفٜأِع ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ ِِ  َُٜغِّٜطَُٜغِّٜط  الال  ٜأ ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ِٔ  ٚ٘اٚ٘اَعُزَعُز  َعًٜ َِٔٔ َٔ  

ِِ ٖٔ ِِٝض ِِٜغ ٖٔ ِِٝض ْٔٞ،  ٜغ ٜٛا ْٔٞ،ٜفٜأِع ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ ٌَ  الال  ٜأ ٌََِٜذَع ِِ  َِٜذَع ُٗ َِِبٞأَع ُٗ ِِ  َبٞأَع ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ ٓٔٞ   َب ََٓع َُ ٓٔٞ ٜف ََٓع َُ {{ٜف
141141

  

أف ىػػػاه احمػػػي كل ػػػا  ػػػه رعايػػػي اهلل وعنايػػػي اهللا لػػػع تمػػػبت مػػػع  همب نػػػا الحبيػػػب 
الجػػبع وال مػػع  ػػدرة المػػاء والعطػػشا وال غيرىػػا مػػع ال مػػـب اللػػه  حمل ػػا جميعػػا  ػػه ىػػاا 

افا ال زيما وإ  ا أمبر تكعه ب ا وضمن ا لنا الرحمعا لػن يجعػه ىػاه احمػبر  ػه وزارة الهم
    اللمػػبيعا وال  ػػه دواويػػع روػػيه الػػبزراء وال غيػػرها وإ مػػا  ػػاؿ لنػػا لنطمػػ ع أجمعػػيع: 

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد عع معاذ بع جبه  ٔٗٔ
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  {{  005005  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

         ((ٕٕٕٕالػػػاارياتالػػػااريات))  ػػػالرزؽ محػػػدد  ػػػه المػػػماء عنػػػد مػػػع ي ػػػبؿ 
 .كع  يكبف  للشهء

 ػد ج ػه كػػه ممػلن بمػ ح إل ػػه يمػلطيع أف يعػ  بػػو كػه المهػػايقا وأف  واهلل 
 يعرج بو كه الشداتا وأف يصرج بو ويحه بو كه المشك تا ما ىاا الم حن

          ((ٙٓٙٓغػػا رغػػا ر))  لػػن ي ػػه اهلل دعػػب ه  ػػب ظر  ػػه أمػػبركنا ا
ا لظروا حلى أعرض ىاا احمر على مجله الشػبرف وال  وأعن أ رر ماذا يصلح ححبالكنا 

حلػػى ا لصابػػات الشػػعب أو غيػػرها ولكػػع يمػػلجيب  ػػبرا للمػػؤمنيع والمؤمنػػاتا وجاصػػي  ػػه 
 .احمبر الهروريات الله ال غنى عن ا حل إ ماف أو حيباف

لب ذىػب أل ممػلن إلػى أل صػحراء جػرداء ال  ي ػا زرع وال مػاءا وأجػا العػدة اللػه 
عػدة إجابػي الػدعاءا ي ػبؿ  ي ػا جيػر وىػه لج ه ب ا المػؤمع زػيد الرزػه واح بيػاءا أمر أف ي
 اح بياء:

ٍِ  َعِعُزَعِعُز  َٜاَٜا  }} ٍِٜأٔط َُٜو  ٜأٔط َٛٞع َُٜوََ َٛٞع ََ  ِٔ َِٔتٝه ٠َٔٛ   َُِغَتَذاَبَُِغَتَذاَب  َتٝه ٠َٔٛ ايٖزِع {{ايٖزِع
ٕٕٔٗٔٗ

  

أباحػػػو اهللا وال يلحايػػػه  ػػػه الحصػػػبؿ علػػػى الػػػرزؽ بكيعيػػػي تصػػػالف  أف يبكػػه حػػػ الس 
ا وىػػاه ىػػه الطامػػي الكبػػرف اللػػه حػػدعن  ػػه وتنػػا ه مػػا ورد عػػع رزػػبؿ اهلل  اشػػرع اهلل

زما ناا المؤمنبف يلركبف من   النبه وال دل اإلل ػها ويحػاولبف أف يدلمػبا علػى إجػبا  نا 
ويغشػػػبا إجػػػبا  ن المػػػؤمنيع  ػػػه بػػػيع ن وشػػػراو ن وأمػػػبر معايشػػػ نا ليكدزػػػبا احمػػػباؿ كمػػػا 

  و ي بؿ:يظنبفا وإف كا با يصرجبف ب اا احمر مع أمي الحبيب المصلارا ح

{{  ِٔ ََِٔ َِٝػ  ٜغٖؿٜغٖؿ  ََ َِٝػٜفًٜ ٖٓا   ٜفًٜ ٖٓا َٔ َٔ}}
ٖٖٔٗٔٗ

  

 :عن يلحبف  ه الدعاءا وال يملجيب اهلل ل بلو 

{{  ٌَ ٌَايٖضُد ٌُ  ايٖضُد ٝٔٛ ٌُُٜ ٝٔٛ ُُٗز  ٜأٞغَبَض،ٜأٞغَبَض،  ٜأِؽَعَحٜأِؽَعَح  ايٖغٜفَضايٖغٜفَض  ُٜ ُُٗزَٜ َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔز ِٜ َُا٤ٔ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ََٜز َُا٤ٔايٖغ   َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  َصٚبَصٚب  َٜاَٜا  ايٖغ

                                                 
 الطبرا ه عع عبد اهلل بع العباس  ٕٗٔ
 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع أبه ىريرة  ٖٗٔ
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  {{  006006  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

ُ٘ ُُ َٛٞع ََ َُٚ٘ ُُ َٛٞع ََ َٚ  ّْ َّْسَضا ُ٘  َسَضا ََِؾَضُب َُٚ٘ ََِؾَضُب َٚ  ّْ َّْسَضا ُ٘  َسَضا ًَٞبُغ ََ َُٚ٘ ًَٞبُغ ََ َٚ  ّْ َّْسَضا ََٟٚٝغَٚٝغ  َسَضا َٟٔش ِّ  ٔش ِّٔباٞيَشَضا ٢ْٖ  ٔباٞيَشَضا ٢ْٖٜفٜأ   ٜفٜأ

{{ٔيَشٔيٜو ٔيَشٔيٜو   ُِٜغَتَذاُبُِٜغَتَذاُب
ٔٗٗٔٗٗ

  

مػػو وألػػبه جمػػده مػػع الحػػراـ الػػال حرذ  اكيػػف يمػػلجاب لػػو وىػػب  ػػد غػػاف جمػػمو
إلجابػػػػػي الػػػػػدعاء ك ػػػػػرة عبػػػػػاداتا وال إحيػػػػػاء الليػػػػػه  ػػػػػه ركعػػػػػات  ال يطلػػػػػب اهلل  ماهللن

اهللا كه ما يطلبػو و  وزجداتا وال  طع الن ار  ه ت وة اايات الكريمات المباركاتا أبداس 
أف يرا ػب اهلل  يمػا يحصػه عليػو مػع اح ػباتا  ػ  يحصػه  -وىب زػ ه علػى كػه عبػد  -

 .إال احرزاؽ الح ؿ وبالطري ي الشرعيي الله وضح ا اهلل وبين ا  ه ىديو زيد ا رزبؿ اهلل
إذا  عػػه ذلػػ  كػػاف كػػه دعػػاء لػػو مجػػابا لػػب ذىػػب إلػػى أل أرض صػػحراء جػػرداء 

يرزػه لػو المػحاب أيػع كػاف  ماءا وصلى ركعليع ودعا اهللا  نف اهلل  وليه  ي ا زرع وال
وكيف كافا يغي ػو بالمػاءا وكػاف علػى ىػاا ال ػدل الكػرين رزػبلنا وأصػحابو المبػاركيعا ومػع 

 .بعدىن مع الملف الصالح أجمعيع
لو حدي ي بالبصرة  ه ب د العراؽ اافا تؤته عمرىػا  كاف زيد ا أ ه ابع مال  

مرتيع بػدوف مبيػدات وال محمػنات وال كيماويػات وال ىندزػي وراعيػيا وإ مػا إجابػي  ه العاـ 
ا  بجػد ال ػاون ببمرىػا يػبته إليػو ممػرعا وي ػبؿ: ا ذىب يهروىا يبمػاس ربا يي مع رب البريي 

تصبر ػػه  بػػه  نْ لَػػ نَ يػػا زػػيدل أوشػػ  الػػهرع علػػى ال ػػ ؾ لػػن يعػػد عنػػد ا  طػػرة مػػاءا   ػػاؿ: ولِػػ
ا  صػػػلى ركعلػػػيعا والمػػػماء صػػػا يي لػػػيه  ي ػػػا  طعػػػي ربػػػه  ا لظػػػر حلػػػى أزػػػبؿ مذلػػػ ن

زػحابا وإذا بمػحابي زػػبداء تظ ػر  ػه المػػماءا وت ػف  بالػي حدي لػػوا وتنػهؿ المػاءا  لمػػا 
: يػػا غػػ ـ ا ظػػر أيػػع بلػػض المػػاءن  مشػػى ا ل ػػن مػػع إ ػػهاؿ مػػا  ي ػػا مػػع المػػاءا  ػػاؿ أ ػػه 

 طػػرة واحػػدة علػػى أرض حػػبؿ أرضػػو و ػػاؿ: يػػا زػػيدل كػػبف معػػو جريطػػي ببرضػػناا لػػن تنػػهؿ 
 مم.جيرا نا

جػاء بػبمر اهلل تلبيػي لعبػد دعػا مػػبالها  ازػلجاب لػو مػباله وأوالها وأعطػاه مػا يلمنػػاها 

                                                 
 صحيح مملن وزنع اللرمال والدارمه عع أبه ىريرة  ٗٗٔ
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  {{  007007  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

   وىكػػاا الحػػاؿ مػػع كػػه عبػػد مػػؤمع إلػػى يػػـب الػػديعا ازػػمعبا اهلل وىػػب ي ػػبؿ لنػػا أجمعػػيع:
                                  
     ((الط ؽالط ؽ)). 

مع يلبكه على اهلل   ب كا يػو  ػه كػه أمػبرها  ػنحع والحمػد هلل لػب أصػلحنا أحبالنػا 
 ػػه تعام تنػػا الد يبيػػيا وجعلناىػػا كل ػػا علػػى و ػػق الشػػريعي اإلزػػ مييا أل رجػػه منػػا زػػيدعبا 

وجيػػػراتا  ب د ػػػا كل ػػػا مروجػػػاس  الب ػػػن والحػػػيعا ويجعػػػه اهلل اهلل  ػػػنف اهلل زػػػيلبيو  ػػػه 
لػػى جميػػع مػػع  ػػه البجػػبدا حف المػػؤمع جعلػػو عوالصيػػرات مباركػػاتا ويجعلنػػا  لصػػدؽ ب ػػا 

         علػػػػى كػػػػه مػػػػع بػػػػالبجبدا  ػػػػاؿ تعػػػػالى: اهلل باإلعلمػػػػاد عليػػػػو عهيػػػػهاس 
   ((ٛٛالمنا  بفالمنا  بف)). 

حمػػد هلل ضػػمع لنػػا الحبيػػب مػػع اهلل أال ي لػػ  اهلل احمػػي ال بػػالجبع وال بػػالعطش  ال
ا وأ ػلن لػب  ظػرتن  ػه أحػباؿ شػعبنا اليػـب تجػدوا وال بن ص المؤو ات وال ب لي النع ات أبداس 

جػػاء جبيػػر ألمػػا ه لينظػػر  ػػه أحبالنػػا بعػػد أف زػػمع عػػع تهعهػػع ا لصػػاد اا  ػػاىب  اعجبػػاس 
مػػع  وك يعػػاس  شػػديداس  ا  بجػػد ازدحامػػاس احزػػباؽ اللجاريػػي الكبيػػرةض زيػػارة عػػابرة إلػػى بعػػ زاوػػراس 

المصرييع على شػراء كػه المشػلرياتا   ػاؿ: أ ػلن تػدعبف أف عنػدكن كمػاد و  ػرا مػع أيػع 
 م.جاء ىؤالء باحمباؿ الله يشلروف ب ا كه شهء وال يلركبف شهءن

الناا وىػب الػال الصيرات ك يرة لكع اللباير أك را والمعو أك ر وىب الال ضيع أمب 
والحمػػد هلل  علػن علػن الي ػػيع أف   عػا رصػيد ا لصػاد ا وجعلنػػا  ػدعه الع ػرا مػػع أ نػا جميعػاس أ

آباء ا الماب يع احوليع لػب  ظػروا إلػى مػا  حػع  يػو ااف لظنػبا أ نػا  ػه جنػي النعػينا للعيشػي 
لنػا   الله حهر اىا و حع صغار والعيشي الله  حع  ي ا ااف وىه كل ػا جيػرات مػع اهلل

أجمعػػيعا كػػه الػػال ا ل ػػد اه المػػبدة لبعهػػناا الحػػب إلجبا نػػاا الرغبػػي  ػػه مػػد أيػػدينا إلػػى 
بعهناا تعشن أمراض اح ا ييا زادت احح اد  ه النعبسا زادت اإلحع  ػه الصػدورا زاد 

بغػه ينالبغض والكره حلى بيع اح ربيعا وىػاه أمػبر ال ينبغػه أف تكػبف بػيع المػؤمنيعا إ مػا 
واحلعػػيا واللعػػاهفا واللػػراحنا واللػػبادا ازػػمع يع المػػؤمنيع المحبػػيا والمػػبدةا أف يكػػبف بػػ
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  {{  008008  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 إلى النبه وىب يصف مجلمع المؤمنيع  ي بؿ:
ٓٔنَي  َتَض٣َتَض٣  }} َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٗ ُٔ َِِتَضاُس ِٗ ُٔ ِِ  َتَضاُس ٖٔ َٛاٚر ََِِٚت ٖٔ َٛاٚر ِِ  ََٚت ِٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ِٗ ٌِ  ََٚتَعاٝطٔف ََُج ٌِٜن ََُج   ِإَساِإَسا  اٞيَذَغٔز،اٞيَذَغٔز،  ٜن

ّٛا  اِؽَتٜه٢اِؽَتٜه٢ ّٛاُعِض ُ٘  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ُعِض ُٜ٘ي ٙٔ  َعا٥ُٔضَعا٥ُٔض  ٜي َٙٔدَغٔز َِٗض  َدَغٔز َِٗضٔبايٖغ ٢ُٖ   ٔبايٖغ ٢ُٖ َٚاٞيُش {{َٚاٞيُش
ٔٗ٘ٔٗ٘

  

مراجعػي زػلبكياتنا مػع إجبا نػاا والرجػبع إلػى   ػ   وإلػى ا حلاج إلى مراجعي أج  نػا
اح صار والم اجريع حلى ينظر اهلل إلينا  ظرة بحناف ولطف وعطف  يغير حالنا إلى أحمػع 

           حاؿا يا ليلنا  نظر إلى وصف اهلل لف صار حيػ  ي ػبؿ:
                           
                 ((ٜٜالحشرالحشر)). 

ركػػػػبع والمػػػػجبد والعمػػػػه إجبا نػػػػا الػػػػايع يػػػػدعب نا إلػػػػى الشػػػػكلياتا وإلػػػػى إهالػػػػي ال
علػػى المػػلبكياتا  حلػػاج إلػػى تجديػػد الصػػدؽ بػػيع  والطاعػػاتا يػػا ليػػل ن يركػػهوف معنػػا أوالس 
علػى داء الكػاب الػال ال ينبغػه أف يكػبف  ػه جماعػي  أىه اإليمافا وال هػاء  هػاء مبرمػاس 

ع ا  حلػػاج إلػػى رجػػبع احما ػػي اللػػه تج ػػه  عمػػ ا للرحػػه مػػأو كبػػاراس  ا صػػغاراس الممػػلميع أبػػداس 
باحما ػػي  ػػه كػػه و ػػن وحػػيعا  ىػػاه الػػديارا مػػع أ  ػػا ديػػار المػػؤمنيع الػػايع وصػػع ن اهلل 

 حلػػاج إلػػى جلػػق الب ػػاءا  حلػػاج إلػػى صػػلي احرحػػاـا  حلػػاج إلػػى الحػػب إلجبا نػػا أجمعػػيعا 
 وااجريع:والال ىب الركع الركيع  ه اإليماف كما  اؿ زيد احوليع 

ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَسُزٝن ٘ٔألأٜٜل  ٍٍُٖٖٜٔشُٜٔش  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُزٝن ٘ٔٔخٝ ٍٗ  ََاََا  ٔخٝ ٍُٜٗٔش ٘ٔ   ُٜٔش َٓٞفٔغ ٘ٔ ٔي َٓٞفٔغ {{ٔي
ٔٗٙٔٗٙ

  

وىػػػاه المػػػلبكيات العظيمػػػيا وأكلنػػػا الحػػػ ؿا  إذا رجعػػػن ىػػػاه احجػػػ ؽ الكريمػػػيا
ىنػػاء  ا وعيشػػنا زػػرمداس زػػيجعه بلػػد ا بلػػدا رجػػاءاس زػػصاءاس  أبشػػروا عػػن أبشػػرواا  ػػنف اهلل 
  :                 وزرور على الدواـا كما  ػاؿ 

            ((ٜٜٙٙاحعراؼاحعراؼ)). 

                                                 
 ومملن وممند اإلماـ أحمد عع النعماف بع البشير  الصحيحيع البصارل ٘ٗٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع أ ه  ٙٗٔ
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  {{  009009  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

أال يمػػلبيح احعػػداء ديار ػػاا  ػػد ي همب نػػا  ػػه غػػهوة  وضػػمع لنػػا الرزػػبؿ مػػع اهلل 
ح نػػا لمػػنا علػػى الصػػباب  ػػه زػػلبكياتناا لكػػع ال يلمكنػػبف مػػع أىػػه اإلزػػ ـا ح  ػػن  ػػه 

 .حصا ي اهلل 
أمػا احمػػر الػػال منعػػو مػػباله وىػػب الػػال عليػػو المػػدار  ػػه ىػػاه الحيػػاة  مػػنلكلن عنػػو 

 : ه الصطبي ال ا يي إف شاء اهللا  اؿ 
 )اللاوب حبيب الرحمع واللاوب مع الا ب كمع ال ذ ب لو(

 دعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي.ا

  ::اخلطبت الثانيتاخلطبت الثانيت

باإل لمػػاب ل ػػاا الػػديعا وشػػر نا ور ػػع  منػػاالحمػػد هلل رب العالميعاالػػال أكرمنػػا وكرذ 
 در ا وجعلنا مع عباده المملميعا وأش د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لػوا تعلػه شػبف 

عبػد اهلل   اول ا  ه الد ياا وتر عو وتجعلو مع المعداء يـب الديعا وأش د أف زػيد ا محمػداس 
 وجل ػػو العظػػينا الل ػػن صػػهِّ و وزػػلبكو ورزػػبلوا الصػػالح المصػػلح لفولػػيع وااجػػريعا ب ديػػ

وزلن وبارؾ على زيد ا محمد وآلو الطيبػيع وصػحابلو المبػاركيع وكػه مػع تػبع ن علػى ىػاا 
 ال دف إلى يـب الديع وعلينا مع ن أجمعيع آميع آميع يا رب العالميع.

 :أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع
 : اؿ رزبؿ اهلل  ا أكرر على أزماعكن بشرف الحبيب

ْٔٞ  ّثا،ّثا،َثالَثال  َصٚبَٞصٚبٞ  َعٜأٞيُ َعٜأٞيُ   }} ٜٛا ْٜٔٞفٜأِع ٜٛا ِٔ،  ٜفٜأِع ِٝ َٓ ِٔ،اِث ِٝ َٓ ِِ  اِث َِِٜٚي ٓٔٞ  َٜٚي ٔٛ ُِٜٓٔٞع ٔٛ ُ٘  َٚأسَز٠َٟٚأسَز٠ٟ  ُِٜع َُ٘عٜأٞيُت ِٕ  َعٜأٞيُت ِٕٜأ ٌَ  الال  ٜأ ٌََٜٞكُت   َٜٞكُت

َٖٔتٞ َٖٔتٞٝأ ١َٔٓ  ٝأ ١َٔٓٔبَغ ًٜٝهٛا  ُدٍٛعُدٍٛع  ٔبَغ ِٗ َٝ ًٜٝهٛاٜف ِٗ َٝ ْٔٞ،  ٜف ٜٛا ْٔٞ،ٜفٜأِع ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ ِِ  َُٜغِّٜطَُٜغِّٜط  الال  ٜأ ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ٚ٘ا  َعًٜ ٚ٘اَعُز ِٔ  َعُز َِٔٔ َٔ  

ِِ ٖٔ ِِٝض ِِٜغ ٖٔ ِِٝض ْٔٞ،  ٜغ ٜٛا ْٔٞ،ٜفٜأِع ٜٛا ُ٘  ٜفٜأِع ََُ٘ٚعٜأٞيُت ِٕ  ََٚعٜأٞيُت ِٕٜأ ٌَ  الال  ٜأ ٌََِٜذَع ِِ  َِٜذَع ُٗ َِِبٞأَع ُٗ ِِ  َبٞأَع ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ ٓٔٞ   َب ََٓع َُ ٓٔٞ ٜف ََٓع َُ {{ٜف
147147

  

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد عع معاذ بع جبه  ٚٗٔ
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  {{  021021  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وىاا ما  راه حادعا اافا كه المشاكه الله  ه ديار ا وب د ا ما زبب ان إجبا نا مع 
إجبا ناا المملميع مع المملميعا المصرييع مػع المصػرييعا ىػاا ينلمػب إلػى حػهب وىػاا 

 ن  ػه الن ايػي ينلمب إلى حهب آجرا وىاا ينلمب إلى جب ي وىاا ينلمػب إلػى   ػيا لكػن
 .أىه وهع واحد وبلد واحد ومعظم ن أىه ديع واحد وىب ديع اإلز ـ

الصػػ ؼن للبصػػبؿ إلػػى المناصػػبا للحصػػبؿ علػػى المكازػػبا والػػايع يريػػدوف  نَ لِػػ
الحصػػبؿ علػػى المناصػػب والبصػػبؿ إلػػى المكازػػب ال ي لمػػبف بػػبمر الرعيػػيا إف جػػاعبا  ػػ  

ل نا أو زاءت اححباؿ  ػ  ي لمػبا بػبمرىنا كػه ي م ن شب  نا أو تعروا    ينشغلبا بلغطي
 ء الػػال و عنػػا بمػػا ي لمػػبف بػػو تح يػػق مصػػالح ن الااتيػػي ومػػةرب ن الشصصػػييا وىػػاا ىػػب الػػ

 يو اافا وليه ل اا الب ء مع كاشعي إال أف يجلمعبا على رأل واحدا ويلحدوا علػى  كػر 
ن نا يلع ػػبف علػػى العمػػه هلل ويصلػػار جماعػػي مػػ امػػن ن واحػػدا ويصلػػاروا   ػػي مػػن ن أو واحػػداس 

ا لصالح ىاا البلدا ولصدمي الع ػراء والممػاكيعا وينحػبف أمػر الجماعػات واححػهاب جا بػاس 
 :((اح عاـاح عاـٜٜ٘ٔ٘ٔ))    اته اهلل اححهابا وليملمعبا إلى  بؿ اهلل

                          
إلػػى الر يػػق  ا عنػػدما ا ل ػػه الرزػػبؿ ينل جػػبف   ػػ  أصػػحاب رزػػبؿ اهلل  ليػػل ن

مػن ن يصلػف رزػبؿ اهللا  احعلىا واجلمع اح صػار  ػه زػ يعي بنػه زػاعدة ليصلػاروا واحػداس 
إلػى المػ يعيا ورأف أبػب بكػر  وزمع بال  الم اجريعا زار أبب بكػر وعمػر وأبػب عبيػدة 

اح صارا  بهعب ىاه النار و ػاؿ: يػا معشػر اح صػارا بما معو مع  بر اهلل ما يدور  ه  عبس 
أ لن البزراء و حع احمراءا  البا: رضػينا يػا أبػا بكػرا يريػدوف أف يكػبف ل ػن شػهء  بعطػاىن 
ا  )أ ػلن الػػبزراء و حػػع احمػػراء(ا عػػن  ػػاؿ  ػػه  نػػاء عػػع  عمػػو وعػػع مجػػده الشصصػػه: يػػا  ػػـب

 ي بؿ: بايعبا أبب عبيدة  ن ه زمعن رزبؿ اهلل 

ٌٚئٔي  }} ٌٚٝه ١َٕٖ  ٝه ١َٕٖٝأ َٔنْي،  ٝأ َٔنْي،ٜأ َٔنُي  ٜأ َٔنُيَٜٚأ ٙٔ  َٜٚأ َٖٙٔٔش َِٝز٠ٜ  ٜأُبٜٛأُبٛ  ١َٖٔ١َٖٔاأٝلاأٝل  َٖٔش َِٝز٠ُٜعَب ُٔ  ُعَب ُِٔب {{اٞيَذٖضاِح اٞيَذٖضاِح   ِب
ٔٗٛٔٗٛ

  

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد عع أ ه  ٛٗٔ
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  {{  020020  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

وأ ػن الػػال أمػرؾ الرزػػبؿ أف تصلعػو  ػػه  او ػاؿ أبػب عبيػػدة: كيػف أتػػبلى وأ ػن  ينػػا
  ػػاؿ أبػػب  م ػػن صػػاحبو  ػػه الغػػارا وأ ػػن صػػدي و  ػػه كػػ ـ المػػماءنأالصػػ ة عنػػد مرضػػوا و 

 ي بؿ: طابا  ن ه زمعن النبه بكر: بايعبا عمر بع الص

{{  َٕ َٕٜقِز ٜنا َٛ   ٜقِز ٜنا ُٗ ِِ ٜف ُٗ ِٓ َٔ َٖٔتٞ ٜأَسْز  ِٔ ٔفٞ ٝأ َٜٝه  ِٕ َٕ ، ٜفِإ ََُشٖزُثٛ  ِِ َُا َخال ٜقِبًٜٝه َٛ ٔفٝ ُٗ ِِ ٜف ُٗ ِٓ َٔ َٖٔتٞ ٜأَسْز  ِٔ ٔفٞ ٝأ َٜٝه  ِٕ َٕ ، ٜفِإ ََُشٖزُثٛ  ِِ َُا َخال ٜقِبًٜٝه ٔفٝ

َّٛأب ُٔ اٞيَد َُُض ِب َّٛأبُع ُٔ اٞيَد َُُض ِب {{  ُع
ٜٜٔٗٔٗ

  

 وي بؿ:

َُُض  َعًٜٜوَعًٜٜو  ََاََا  }} َُُضُع ّٜا  ُع ّٜاَٚأر ُ٘  ٜقطُّٜقطُّ  َٚأر ُٜ٘فَغًٜٜه ُٕ   ٜفَغًٜٜه ٜٛا ِٝ ُٕ ايٖؾ ٜٛا ِٝ {{ايٖؾ
ٔ٘ٓٔ٘ٓ

  

كػػػا با  -ف تػػػبلى الص  ػػػي علػػػى أبػػػه بكػػػرا : ويػػػه لعمػػػر وأـ عمػػػر إ  ػػػاؿ عمػػػر 
وجرجػػػبا وأمػػػرىن جميػػػعا لػػػن ي ػػػاجمبا بعػػػضا ولػػػن  اواتع ػػػبا علػػػى أبػػػه بكػػػر - يلػػػدا عب  ا

وير عػبف الجػنح  ابالمصػازل والعهػاوح يشنعبا على بعض  ػه العهػاوياتا أو يل مػبا بعهػاس 
اإلزػ ـ  اتا حف ىاا ليه مػع أجػ ؽيوالجراون الكبرف على بعه ن  ه المحاكن والجنا

 .وال مع تعالين المملميع
 حلػػاج  ػػه ىػػاه ااو ػػي يػػا أحبػػاب اهلل ورزػػبلو إلػػى أف   هػػه علػػى ىػػاه العلنػػي وال 
 هكي اا    تجله مع أخ ل  أو  ريب ل  أو صديق ل  وتجادؿ عع حهب وتػدجه معػو 

يػػبغر الصػػدورا ويػػبرث  وأبػػداس   ػػه جصػػبميا أو تػػدجه معػػو  ػػه جػػداؿا حف الجػػداؿ داومػػاس 
 حػػع جميعػػا إجػػبة جعلنػػا اهلل  ػػه   ماون  ػػه النعػػبسا ولمػػاذا  جػػادؿ عػػع ىػػاا وذاؾنالمػػص

  كلاب اهلل إجبة:

             ((ٔٓٔٓالحجراتالحجرات)). 
 اتممػػ  أمػػبر ىػػاا البلػػد اوتصػػش اهلل وتل يػػو اوكػػه مػػا  بغيػػوا  ريػػد   ػػي تػػؤمع بػػاهلل

اا الحػهب أو ذاؾا الم ػن أ  ػن يمػعبف وترعى مصالح الع راء والممػاكيعا إف كػا با مػع ىػ
                                                 

 .رواه اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٜٗٔ
 ر عع أ ه الشريعي لآلجرل وتاري  دمشق البع عماك ٓ٘ٔ
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  {{  022022  }}  الداء والدواءالداء والدواء  ::ةةثانية عشزثانية عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                                    ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

م لمصػػالح العبػػادا ولمنػػا ع الػػب دا  لػػن  كبػػد أ عمػػنا المشػػ ي البالغػػي و ل اتػػه  ػػه ال ػػرفن
و لنا ه  ه كه مكافا و صارع أ عمنا و جالد بشدة مع أف ىػاا أمػر  و لحهب  ه المدفا

 ال ينبغه أف يكبف بيع أىه اإليمافن  ريد أف  عمه جميعا ب بؿ اهلل:

                 ((ٖٖٔٓٔٓآؿ عمرافآؿ عمراف)). 
أ ػػػػا أ ػػػػبؿ ذلػػػػ  ح ػػػػه رأيػػػػن إجػػػػبا ه الممػػػػلميع  ػػػػه كػػػػه الػػػػب د مشػػػػغبليع ب ػػػػاه 

 ممم ال حدي  ل ن إال  ه ىاا الك ـ ....  المعازف
 ممم وال ي طعبف الليه  ه  راءة ال رآف أو ذكر اهلل أو الص ة هلل

 اواللػػه تمللػػأ بالمػػب علػػى  ػػ ف  ػػه مشػػاىدة البػػرام  اللػػه  علم ػػا جميعػػاس  ولكػػع
 .. ممم واإل لصار لع ف اواللن يص مع  در   فا واإلجلصاـ لع ف

أجمعػػيع  ػػه  كػػاؿ ووبػػاؿ أمػػبر تشػػلن احذىػػافا وتشػػلن البػػاؿ وتجعػػه الممػػلميع  
 على الدواـ ممممم

 مم ف   هه على ىاه اإلحعا وعلى ىاه العلعأ ريد  -
 .الجميع إلى احلعيا والمبدةا والمحبي و دعب -
 مم و لعق على رأل جميع  به أف يهيع ىاا البلد مع بينناا و حع حهبر  يو -
 م.كيف يكبف حالنا إذا ز ث ىاا البلدن -

  ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ
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  {{  023023  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  الخطبة الثالثة عشرةالخطبة الثالثة عشرة
  ٔ٘ٔٔ٘ٔفهم وأجرهمفهم وأجرهمأوصاأوصا    الغرباء:الغرباء:

  اخلطبت األوىلاخلطبت األوىل

يػػػػبا ه  عمػػػػو ويكػػػػا أ مهيػػػػدها زػػػػبحا   الل ػػػػػن  حمػػػػداس الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميعا 
وبحمػدؾا ال إلػو إال أ ػنا ال ملجػب وال منجػى منػ  إال إليػ ا ال  لجػب إال إليػ ا وال  ر ػع 

ىػػن أكػػف الهػػراعي إال إليػػ ا وال  لبجػػو  ػػه الليػػه أو  ػػه الن ػػار إال إليػػ ا زػػبحا   تنه 
ا يمػػف ال لػػب باإليمػػافا ويجعػػه  يػػو هلل وحػػده ال شػػري  لػػووأشػػ د أف ال إلػػو إال ا وتعاليػػنا

 بمػػا مػػع  ػػبر حهػػرة الػػرحمعا إذا كػػاف يحبػػو ويريػػد أف يجعلػػو مػػع الحبيػػب المصػػطعى  ػػه 
ليحيػػػػػه بػػػػػو الملػػػػػي  أ امػػػػػو اهلل عبػػػػػد اهلل ورزػػػػػبلوا  وأشػػػػػ د أف زػػػػػيد ا محمػػػػػداس الجنػػػػػافا 

يـب العػرض والجػهاءا الل ػن إلى الممحاءا ويجعلو إماما و دوة لجميع الحنعاءا مع عصره 
وزػػلن وبػػارؾ علػػى زػػيد ا محمػػدا وبمػػره عنػػدؾ ارز نػػا ىديػػو وزػػيرتوا وو  نػػا أجمعػػيع  صػػهِّ 

لحمع اتباعو  ه الد ياا واجعلنا أجمعػيع  ػه ااجػرة تحػن لػباء شػعاعلوا واحشػر ا جميعػا 
  ه زمرتو  ه جنل  يا أكـر احكرميع.

 :منيعأما بعد  يا إجبا ه ويا أحبابه جماعي المؤ 
 ه وزث ىاه الظروؼ المدل مػي اللػه تمػر بنػا جميعػا اافا وتجعػه الممػلن الل ػه 

إلػػى البشػػرف العظيمػػي لنػػا مػػع النبػػه  الن ػػه  ػػه ىػػاه الػػد يا حيػػرافا تعػػالبا بنػػا  مػػلمع جميعػػاس 
بعػػيع بصػػيرتو الربا يػػيا وبػػاح بار اللػػه تمػػف  لبػػو اإلل يػػيا واللػػه  ا  ظػػر النبػػه العػػد اف 

 :((يبزفيبزفٛٓٔٛٓٔ))   ا اهللي بؿ لنا  ي

                              
                                                 

 ـٖٕٔٓ/ٗ/ٕٙىػ ٖٗٗٔمع جماد ااجر  ٙٔاله ازيق  –ممجد  لح اهلل  –جطبي الجمعي  ٔ٘ٔ
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  {{  024024  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 ظػػر إلػػػى الملممػػػكيع بمػػػنلوا والمحػػػا ظيع علػػػى أحكػػػاـ شػػػريعلو  ػػػه ىػػػاا الهمػػػافا 
ى الػػال ظ ػػر  يػػو العجػػبرا وا كمػػرت  يػػو الحػػدودا وأصػػبح النػػاس إال ال ليػػه يمشػػبف علػػ

حمب أىػباو نا وال يحلكمػبف إلػى شػرع رب ػنا وال يمػلنبف ب ػدل  بػي نا وكػب  ن ي بلػبف 
أصػػػبح احغلػػػب يمػػػلحه ا إف ىػػػه إال حياتنػػػا الػػػد يا  مػػػبت و حيػػػا ومػػػا ي لكنػػػا إال الػػػدىر

احمباؿ وال يباله مع ح ؿ أو حػراـا يغػش إجبا ػو الممػلميع مػع تحػاير النبػه ال ػبل  ػه 
  بلو:

{{  ِٔ ََِٔ ِٝ  ٜغٖؿٜغٖؿ  ََ ِٜٝفًٜ ٖٓا   ػََػٜفًٜ ٖٓا َٔ َٔ}}
ٕٕٔ٘ٔ٘

  

يصدع المؤمنيع الممػالميع ابلغػاء عػرض  ػاف  ػه الحيػاة الػد ياا  مػبا اهلل  ب مػاىن 
أ عمػ نا ال يلبرعػبف عػع الكػػابا وال يعػدوف الصيا ػي جصػلي زػػي يا بػه إف جصػاؿ النعػػاؽ 

 جميع اا اؽا وأصبح حدي  النبه: هلن  ه

{{  ١َٜٝ ١َٜٝآ َٓأفِل  آ ُُ َٓأفِلاٞي ُُ َٔ  َِٚإَساَِٚإَسا  ٜأِخًَٜف،ٜأِخًَٜف،  ََٚعَزََٚعَز  ِإَساِإَساََٚٚ  ٜنَشَب،ٜنَشَب،  َسٖزَخَسٖزَخ  ِإَساِإَسا  ْخ،ْخ،َثالَثال  اٞي ُٔ َٔاِؤُت ُٔ َٕ   اِؤُت َٕ َخا {{َخا
ٖٖٔ٘ٔ٘

  

والله أوصل ا العلماء  ه الروايات إلى جمها تجدىا مش بدة أينما زرت وحي مػا 
أف  كػػبف مػػن ن أجمعػػيعا يمشػػبف علػػى الصػػراط   ػػاس  رجػػبأحللػػنا لكػػع مػػع ذلػػ  ىنػػاؾ 

ذا جػػاوز الج ػػ ءا الممػػل ينا ال يميلػػبف إذا مػػاؿ النػػاسا وال يعلػػدوف ويلجػػاوزوف الحػػدود إ
ومػػع  ايمػػعبف  ػػه الػػد يا ويعلمػػبف علػػن الي ػػيع أ  ػػن  ػػه ااجػػرة إف شػػاء اهلل وإلي ػػا راجعػػبف

 مم  يعملبف للغد مع البا يات الصالحات االد يا مما روف
 :ىؤالء بشرىن النبه عندما  ظر إلي ن  ه ىاا الهمافا   اؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔايٚزٜ َُٝعُٛر  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ايٚزٜ َُٝعُٛرََٚع َُا  ِضّٜباِضّٜباغٜٜغ  ََٚع َُاٜن َٛٝٛب٢  َبَزٜأ،َبَزٜأ،  ٜن َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ   ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ ٔي {{ٔي
ٔ٘ٗٔ٘ٗ

  

أل كػػاف أىلػػو كالغريػػب  ػػه وزػػث  بمػػو عنػػد بدايػػي  إعجػػاز  بػػبلا بػػدأ الػػديع غريبػػاس 

                                                 
 صحيح مملن وزنع اللرمال وأبه داود عع أبه ىريرة  ٕ٘ٔ
 الصحيحيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع أبه ىريرة  ٖ٘ٔ
 صحيح مملن وزنع ابع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٗ٘ٔ
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  {{  025025  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

دعػػبة النبػػها كػػا با غػػريبيع  ػػه أج   ػػنا غربػػاء بالنمػػبي لمػػع حػػبل ن  ػػه زػػلبكيات نا و ػػه 
 .يو رب ن وهاعل ن لرب ن وا لداو ن بنبي ن صلبات ربه وتمليماتو عل

ا وعلػػن بمػػا وغربػػاس  عػػاش حلػػى رأف عػػهة الػػديع واملػػداد اإلزػػ ـ شػػر اس   لكػع النبػػه
مػػو مػػباله أف ىػػاا احمػػر زػػيكبف  ػػه ىػػاه اا ػػاتا زػػلعبد غربػػي الػػديع مػػرة أجػػرفا غربػػي علذ 

الػػديع كيػػف عػػادت اافن أصػػبح الملممػػ  والمللػػـه بشػػرع اهلل ااف أ ػػه مػػع ال ليػػها ال 
ر الراكعيع والماجديعا لكع ا ظر إلى أزػباؽ الممػلميعا مػاذا تنظر إلى المماجد  ما أك 

تػرف  ي ػا مػع أجػ ؽ اللجػار الممػلميعن وا ظػر إلػى الشػبارعا وا ظػر إلػى احعمػاؿا وا ظػر 
 ى ب ن النبه و اؿ:إلى صلي احرحاـا وا ظر إلى الجيراف الايع وصذ 

ٍَ  ََاََا  }} ٍََطا ٌُ  ُٜٛٔصُٜٝٓٔٞٛٔصٝٓٔٞ  َطا ٌُٔدِبِضٜ ُِٓ   َسٖت٢َسٖت٢  ٔباٞيَذاِصٔباٞيَذاِص  ٔدِبِضٜ َٓ ُِٓ ٜظ َٓ ُ٘  ٜظ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ُ٘   ٜأ َٛٚصُث ُٝ ُ٘ َع َٛٚصُث ُٝ {{َع
ٔ٘٘ٔ٘٘

  

 ديع اهلل كما  اؿ اهلل:ح الملممكبف ااف بأصب

                    ((ٕٕٗٗصص))   

                  ((ٖٖٔٔزببزبب)). 
ه مػػا ورد عػػع النبػػه احمػػيعا رأف عامػػي الممػػلميع أف مػػا علػػي ن الممػػلن المللػػـه بكػػ

ااف المحا ظػػػي علػػػى مػػػا ورد عػػػع رزػػػبؿ اهلل وعػػػع اهلل  ػػػه الصػػػ ة والصػػػياـ والحػػػ  وربمػػػا 
الهكػاةا لكػع ال يحػاولبف اللشػبو بالحبيػب  ػػه أج  ػوا مػع أف اهلل عنػدما مدحػو لػن يمدحػػو 

 ..((ال لنال لنٗٗ))           إال على حمع أج  و: 
 ىه ىناؾ مملن أو مؤمع يمب أو يشلن أو يلععن  مبؿ النبه  ي بؿ: 

َِٝػ  }} َِٝػٜي ُٔ  ٜي َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ِٕ،  اٞي َّٖعا ِٕ،ٔباي َّٖعا ِٕ،  َٚالَٚال  ٔباي ِٕ،ايَّٖعا {{  اٞيَبٔش٤ٟٔاٞيَبٔش٤ٟٔ  َٚالَٚال  اٞيٜفأسِؿ،اٞيٜفأسِؿ،  َٚالَٚال  ايَّٖعا
ٔ٘ٙٔ٘ٙ

  

 ىه المؤمع يكابن
                                                 

 حيع البصارل ومملن وزنع اللرمال عع عاوشي رضه اهلل عن االصحي ٘٘ٔ
 زنع اللرمال وممند اإلماـ أحمد ٙ٘ٔ
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  {{  026026  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

   اؿ: زبؿ عبد اهلل بع جراد النبه  
{{  ٌِ ٌَِٖ َٖ  ْٞٔ َِْٜٔٞظ ُٔ؟  َِٜظ َٔ ُُِؤ ُٔ؟اٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ِٔ  َٜٝهٛ َِٔٔ ٍَ  َسٔيٜو،َسٔيٜو،  َٔ ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ   ايًَّ

ٌِ ٌَِٖ ُٔ؟  َِٜغِضُمَِٜغِضُم  َٖ َٔ ُُِؤ ُٔ؟اٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِزٜقِز: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ِٔ  َٜٝهٛ َِٔٔ ٍَ  َسٔيٜو،َسٔيٜو،  َٔ ٍَٜقا ٖٞ  َٜاَٜا: : ٜقا َْٖٞٔب ٘ٔ،  َْٔب ٘ٔ،ايًَّ ٌِ  ايًَّ ٌَِٖ   َٜٞهٔشُبَٜٞهٔشُب  َٖ

ُٔ؟ َٔ ُُِؤ ُٔ؟اٞي َٔ ُُِؤ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ِٖ  ال،ال،: : ٜقا ُِٖث َٗا  ُث َٗاٜأِتَبَع ٍُ  ٜأِتَبَع ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ٍَ    ايًَّ ٍَٜفٜكا ٙٔ  ٜفٜكا َٖٙٔٔش ١َُٜ  َٖٔش ١َُٜاٞيٜهًٔ ْٖ    ::اٞيٜهًٔ ِْٖإ   َٜٞفَتِضَٟٜٞفَتِضٟ  َُاَُاِإ

َٔ  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب َٔائَّشٜ َٕ   الال  ائَّشٜ ُٛٓ َٔ َٕ ُِٜؤ ُٛٓ َٔ {{  ُِٜؤ
ٔ٘ٚ
  

كغ ػاء المػيها   المملمبف كما  اؿ النبػه ك يػر ولكػن ن غ ػاء مأيع ىاا المؤمع اافن
 ريد المللػهميع بػبج ؽ ال ػرآف وأجػ ؽ النبػه العػد اف واللعامػه علػى شػرع حهػرة الػرحمع 

ػػا  ػػه د يػػاها ىػػؤالء اليػػـب للػػه يحلاجا  ػػه البيػػع والشػػراء والػػهواج وكػػه أمػػبر اإل مػػاف ا 
  ليلبف.

وىؤالء ال ليه ربما يعلري ن  لبر  ه النعها ربما يحدث ل ن ىػن وغػن  ػه ال لػبا 
ح و يجد مع إجبا و المؤمنيع  ه اللعامه مع ن ما ال ينبغه أف يحدث مع مملن حلػى ولػب  

 كاف ضعيف اإليمافا ماذا يصنعن أوصا ا النبه   اؿ:

ََٖع١ٟ،  ااَتٝهَُْٛٛتٝهُْٛٛ  الال  }} ََٖع١ٟ،ِإ َٕ  ِإ ََٕتٝكٛٝيٛ ِٕ: : َتٝكٛٝيٛ ِِٕإ َٔ  ِإ َٜٔأِسَغ ٖٓاُؼ  ٜأِسَغ ٖٓاُؼاي ٖٓا،  اي ٖٓا،ٜأِسَغ ِٕ  ٜأِسَغ َِِٕٚإ َْا،  ٜأَعا٤ُٚاٜأَعا٤ُٚا  َِٚإ َْا،ٜأَعٞأ ِٔ  ٜأَعٞأ َِٜٔٚئه   َٜٚئه

ُٓٛا ُٓٛاَٚطِّ ِِ  َٚطِّ ِْٝفَغٝه ِِٜأ ِْٝفَغٝه ِٕ  ٜأ ِِٕإ ِٕ  ٜأِسَغُٓٛاٜأِسَغُٓٛا  ِإ ِٕٜأ ِٕ  ُتِشٔغُٓٛا،ُتِشٔغُٓٛا،  ٜأ َِِٕٚإ ُُٛا   ٜأالٜأال  ٜأَعا٤ُٚاٜأَعا٤ُٚا  َِٚإ ُُٛا َتٞعًٔ {{َتٞعًٔ
ٔ٘ٛٔ٘ٛ

  

 ػ ف  إياؾ أف تلنازؿ ذرة عع العمه بشرع اهلل جه  ه ع ه مع أجه الصلػق وت ػبؿ
يصنع كاا و  ف يعمه كااا ولب كاف   ف  ه  ظػرؾ مػع العلمػاء أو الحكمػاءا  ػنف العػالن 

                : : ويل ػػػػػػػػو أو الحكػػػػػػػػين الػػػػػػػػال يصشػػػػػػػػى اهلل 
       ((ٕٕ٘٘النبرالنبر.).) 

الهمػػاف  لػػي مػػع أ  ػػن  ػػه مجلمػػع الممػػلميع و ػػه أف ىػػؤالء  ػػه ىػػاا  أدرؾ النبػه 
                                                 

 ت ايب ااعار للطبرل ٚ٘ٔ
 زنع اللرمال عع حايعي بع اليماف  ٛ٘ٔ
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  {{  027027  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 الال ي بؿ  يو النبه: مأوزاط المؤمنيعا لكع أيع اللاجر الصدوؽ الال أتعامه معون

َٔنُي  ايٖصُزُٚمايٖصُزُٚم  ايٖتأدُضايٖتأدُض  }} َٔنُياأٜل ٝٚنَي،  َََعَََع  اأٜل ٖٓٔب ٝٚنَي،اي ٖٓٔب ََٗزا٤ٔ  َٚايٚصٚزٜٔكنَي،َٚايٚصٚزٜٔكنَي،  اي ََٗزا٤َٔٚايٗؾ َّ  َٚايٗؾ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا اٞئك

}}
ٜٜٔ٘ٔ٘

  

واحما ػػػي  ػػػه الععػػػه واحما ػػػي  ػػػه أل عمػػػه مػػػع  أيػػػع مػػػع يحعػػػم احما ػػػي  ػػػه ال ػػػبؿ
 :مع  بؿ النبه  ماحعماؿن

َٕ  الال  }} َِٕإمَيا ِٔ  ِإمَيا َُ ِٔٔي َُ ١َْٜ  الال  ٔي ََا ١َْٜٜأ ََا ُ٘   ٜأ ُ٘ ٜي {{ٜي
ٔٙٓٔٙٓ

  

 :جبر أ  ن زيكب بف  ه ىاا الهمافوأ رىن النبه ىؤالء ال ليه بشذ 

َُٝعُٛر  }} َُٝعُٛرََٚع َُا  ٜغِضّٜباٜغِضّٜبا  ََٚع َُاٜن َٛٝٛب٢  َبَزٜأ،َبَزٜأ،  ٜن َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ   ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ ٔي {{ٔي
ٔٙٔٔٙٔ

  

  غرباءا ول ن منهلي عظيمػي يػـب العػرض والجػهاءا  ػاؿ  ي ػا وهببى يعنه  رة عيع لل

ى الحدي  الشريف المنيف : 

١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  َؽَذَض٠٠َؽَذَض٠٠  ٝطَٛب٢ٝطَٛب٢  }} ١ٖٔٓاٞيَذ َٝاُب  َع١َٕٓ،َع١َٕٓ،  َٔا١ٕ٥ََٔا١ٕ٥َ  ََٔغرَي٠ََٝٔغرَي٠ٝ  اٞيَذ َٝاُبٔث ٌِ  ٔث ِٖ ٌِٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَذ ِٔ  َتِدُضُزَتِدُضُز  اٞيَذ َِٔٔ َٔ  

َٗا َٔ َُا َٗاٜأٞن َٔ َُا {{  ٜأٞن
ٕٕٔٙٔٙ

  

و ػػاؿ ل ػػن ا منهلػػي عظيمػػي ي نػػب ب ػػا اإل مػػاف إذا ذىػػب إلػػى ل ػػاء حهػػرة الػػرحمع 
 النبه مبشرا:

{{  ِٔ ََِٔ َُٖغٜو  ََ َُٖغٜوَت َِٓز  ٔبُغٖٓٔتٞٔبُغٖٓٔتٞ  َت َِٓزٔع َٖٔتٞ  ٜفَغأرٜفَغأر  ٔع َٖٔتٞٝأ ُ٘  ٝأ ُٜ٘فًٜ ِٕٗٝز   َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  ٜأِدُضٜأِدُض  ٜفًٜ ِٕٗٝز َؽ {{َؽ
ٖٖٔٙٔٙ

  

أجر ماوي شػ يدا ح ػو ال يلهحػهح  مع يلمم  بالمني  ه ىاا الهماف لو عند اهلل 
ضػػن ي رزػػبؿ اهلل ولػػب عرضػػن عليػػو الػػد يا ببزػػرىاا لػػب عر نذ عػػع شػػرع اهلل وال يرغػػب عػػع ُزػػ

                                                 
 زنع اللرمال والدارمه والحاكن  ه المملدرؾ عع أبه زعيد الصدرل  ٜ٘ٔ
 ممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع أ ه  ٓٙٔ
 مملن وزنع ابع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  صحيح ٔٙٔ
 ممند اإلماـ أحمد وصحيح ابع حباف عع أبه زعيد الصدرل  ٕٙٔ
 الهىد الكبير للبي  ه عع عبد اهلل بع العباس  ٖٙٔ
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  {{  028028  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

عليػػػو أمبال ػػػا مػػػع حػػػراـ يبباىػػػاا ولػػػب عرضػػػن عليػػػو البظػػػاوف علػػػى حمػػػاب إجبا ػػػو الػػػايع 
يملح ب  ا ال يرضاىاا ال يرضى إال مبا  ي شرع اهلل واللبزه بمني رزبؿ اهللا   ػاا هػببى 

وعػػده  ػػه الػػد يا م مػػا زاد الغػػ ء وم مػػا ك ػػر الببػػاء  ا مػػع أف اهلل لػػو يػػـب ل ػػاء اهلل 
 ن ػػو  ػػه حعػػم اهلل ورعايلػػوا و ػػه جيػػر اهلل وىناوػػو ومبدتػػوا بشػػرىن اهلل  وم مػػا ا لشػػر الشػػر

           ػػػػػػػػػػػاؿ:                     
 .((النحهالنحهٜٜٚٚ))

اـ اإل مػاف والحياة الطيبي الله  ي ا راحي البػاؿا و ي ػا رعايػي الباحػد الملعػاؿا إذا  ػ
ولػن  ا ه آجر اليـب  ريػر العػيعا ح ػو راجػع صػعحلو ويبميلػو  يجػد أ ػو لػن يكػاب  ػه يبمػو

ف مػا مع جلق اهللا ولن يلعد بلما و أو بيػده علػى واحػد مػع المػؤمنيع بػاهللا وأدذ  يظلن أحداس 
 و ػػه رعايػػي اهلل االبػػاؿ  ريػػر العػػيع  ػػه حهػػع حبيػػب اهلل ومصػػطعاه أعليػػو لمػػبالها ينػػاـ ىػػا 

 :ح ه بع مال   جه  ه ع ها وىاه ىه الحياة الطيبي الله  اؿ  ي ا 

{{  ِٕ ِِٕإ ِٕ  ٜقَزِصَتٜقَزِصَت  ِإ ِٕٜأ َٞ  ُتِصٔبَحُتِصٔبَح  ٜأ ُِٔغ ََُٞٚت ُِٔغ َِٝػ  َُٚت َِٝػٜي ًٞٔبٜو  ٔفٞٔفٞ  ٜي ًٞٔبٜوٜق ٌِ،  َسٕزَسٕزألأٜٜل  ٔغٙؿٔغٙؿ  ٜق ٌِ،ٜفاٞفَع ِٖ  ٜفاٞفَع ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا : : ٜقا

ٖٞ  َٜاَٜا َٓ ُٖٞب َٓ ِٔ  ََٚسٔيٜوََٚسٔيٜو  ُب َِٔٔ ِٔ  ُعٖٓٔتٞ،ُعٖٓٔتٞ،  َٔ ََ َِٚٔ ََ َٝا  َٚ َٝاٜأِس ٓٔٞ،  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ُعٖٓٔتُٞعٖٓٔتٞ  ٜأِس ٓٔٞ،ٜأَسٖب ِٔ  ٜأَسٖب ََ َِٚٔ ََ ٜٓٔٞأَسٜأَس  َٚ ٖٓٔٞب َٕ  ٖب َٕٜنا   ٜنا

١ٖٔٓ   ٔفٞٔفٞ  ََٔعََٞٔعٞ ١ٖٔٓ اٞيَذ {{اٞيَذ
ٔٙٗٔٙٗ

  

 {. ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي}  :أو كما  اؿ

  اخلطبت الثانيتاخلطبت الثانيت

الػػػال ىػػػدا ا ل ػػػاا ومػػػا كنػػػا لن لػػػدل لػػػبال أف ىػػػدا ا اهللا  الحمػػػد هلل رب العػػػالميعا
ا ا يحق الحق ويبطه الباهه ولػب كػره المجرمػبفوأش د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو

وزػلن وبػارؾ  الل ػن صػهِّ  الصادؽ البعد احمػيعاعبد اهلل ورزبلوا  وأش د أف زيد ا محمداس 
علػى زػػيد ا محمػػدا وأحػه بنػػا زػػنلو  ػه ىػػاا الهمػػافا واجعلنػا وإجبا نػػا الحاضػػريع أجمعػػيع 

                                                 
 زنع اللرمال والطبرا ه عع أ ه  ٗٙٔ
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  {{  029029  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 مب  يع لاكرؾ وشكرؾ وحمع عبادت  يا حناف يا مناف.
 :جبة جماعي المؤمنيع يا أي ا اإل أما بعد
حبيب ك ـ الحبيبا لن يلرؾ احمر لنا ح نا إذا  كر ا  يو بع بلنا  د  صطػأ  مر ال

 و د  صيبا   اؿ  ه روايات أجرف ل اا الحدي  الكرين:

َٛٝٛب٢  }} َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ  ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔٔي ٌَ  ،،  ٔي ٌَٔقٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٔقٝ ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ ِٔ  ايًَّ ََ َِٚٔ ََ ٍَ  اٞيُػَضَبا٤ُ؟اٞيُػَضَبا٤ُ؟  َٚ ٍَٜقا َٔ  ::ٜقا َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ََِٕٜصًُٝشٛ   َِٜصًُٝشٛ

ٖٓاُؼ   ٜفَغَزٜفَغَز  ِإَساِإَسا ٖٓاُؼ اي {{اي
ٔٙ٘ٔٙ٘

  

ه المػؤمنيع المملممػكيع بطاعػي اهللا يصػلحبف ويصػلحبف  ػه أ عمػ نا وال ضن ك
وال يلحبلػبف إلغػػراءات الػد يا وال زىرت ػا وال  لن ػػا وإف   بف ل ػن بمػع حػػبل نا ال يلغيػروفشػ

كػاف ب ػن جصاصػيا وإف كػاف ب ػن  ا ػيا وإف كػاف ب ػن حاجػيا ع ػي  ػه مبعػبد اهلل جػه  ػػه 
كػػه ىػػنا وير ػػع   يكعػػي ن اهلل  الطػػ ؽ(الطػػ ؽ(ٖٖ))                 :عػػ ه

 .عن ن كه غنا ويبارؾ ل ن  ه ال ليه لي ـب م اـ الك ير
وملػػ  كػػه كنػػبز الػػد يا ال يمػػلطيع أف  ا ػػنف اإل مػػاف لػػب تصلػػن عنػػو البركػػي مػػع اهلل

إذا بػارؾ  ػه يغطه  ع اتو  ه ىاه الحياةا ولب بارؾ اهلل  ػه ال ليػه يكعػه ويعػيضا حف اهلل 
صػػحح ع ػػبؿ احوالد  جعل ػػا  ػػه و الػػرزؽ ال ليػػه صػػحح احجمػػاـ  حماىػػا مػػع احمػػراضا 

غير احلياج إلػى دروس ومدرزػيعا وجعل ػن بػررة وأت يػاء ببالػدي ن  ػه الػد يا ويلح ػبف ب ػن 
 ػػه يػػـب الػػديعا يبػػارؾ اهلل  ػػه كػػه مػػا ي لنيػػو المػػرء إف كػػاف م بػػه أو أدوات أو م لنيػػاتا 

مػػر ا لراضػػه  ػػه زػػنبات معػػدودة تعػػيش آمػػادا غيػػر محػػدودة إذا باركل ػػا بركػػي  ػػالله ل ػػا ع
 المماءا  اؿ تعالى:

                       

     ((ٜٜٙٙاحعراؼاحعراؼ.).) 
                                                 

 ممند اإلماـ أحمد عع عبد الرحمع بع زني  ٘ٙٔ
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  {{  031031  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

كما ىػها لكػع تهيػد بالبركػي مػع عنػد اهلل لن ي ه اهلل  لحنا علي ن جيراتا الصيرات  
 ا وىػػػاا كػػػاف جػػػه اعلمػػػاد أصػػػحاب ر زػػػبؿ اهلل  ورضػػػباف اهلل تبػػػارؾ وتعػػػالى علػػػي ن

اعلماد آباونا وأجداد ا الايع لح ناىنا  كػاف الرجػه مػن ن يػدجر  أجمعيعا وكاف ىاا أيهاس 
عػلح الصػبمعي الحب  ػه الصػبمعي ويبصػه الهوجػي أف تبجػا مػع العلحػي اللػه باحزػعه وال ت

مع احعلىا  لبجػا من ػا مػا شػاء اهلل وال تعلػن حػدود مػا أجاتػوا تمػلعلح ببمػن اهلل  ػه كػه 
لنعمػػػو وأوالده  ح ػػػو أجػػػرج الهكػػػاة يػػػـب حصػػػاده وجعلػػػو رصػػػداس  اوتنػػػهؿ البركػػػي مػػػع اهلل اأمػػػر

 .وللع راء مع عباد اهلل جه  ه ع ه
ا  لػػب  هلػػن الم يػػن   حػػع ال  حلػػاج إلػػى معب ػػات وإ مػػا  حلػػاج إلػػى البركػػي مػػع

البركي مع اهلل على أرضنا زلنل  ما يكعينا ويهيد وير ع شبف ا لصاد اا ولب  هلن البركي  ػه 
أوالد ا لكػا با مصلػرعيع ومكلشػعيع وأغنب ػا عػع ازػليراد المػلع والمعػدات مػع غير ػاا ىػاا 

 ىب احمر الال يلعامه بو اهلل مع المؤمنيع و يو ي بؿ:

                             

      ( الط.)ؽ 
كيػػفن بالبركػػيا ج ػػه ىػػػاا الطعػػاـ حيػػاـا يكعيػػو ىػػػاا الطعػػاـ إذا حلػػن  يػػو البركػػػي 

حلى  ه الجيبش الحربييا أرزه زػريي و ي ػا أبػب ىريػرة وأعطػاه جرابػا  أعباـا كاف النبه 
غااء الجيش(ا مشػى أبػب ىريػرة يطعػن الجػيش جممػي عشػر يبمػاسا مملبء تمرا و اؿ: )ىاا 

يعطػػه كػػه جنػػدل  ػػه الصػػباح تمػػرةا و ػػه الظ ػػر تمػػرةا و ػػه العشػػاء تمػػرةا وال يحلػػاج إلػػى 
غيرىػػػاا وكب  ػػػا أ ػػػبف مػػػع كػػػه الكبمػػػبالت اللػػػه صػػػنعل ا أمريكػػػا وألما يػػػا للغػػػااء  ػػػه ىػػػاا 

بف علػى زػاحه البحػر إذا بمػبج الهمافا ولما أوش  ما  ه الجػراب علػى النعػاد وىػن يمشػ
ا البحر ي اؼ ل ن بحبت ضصنا أجاوا يبكلبف منو ش راسا وحملبا منػو إلػى رزػبؿ اهلل 

 وذكرت الروايات أف الململي منو كاف يمر مع تحل ا الجمه
رز  ػػػن اهلل ىػػػاا مػػػع غيػػػر حمػػػاب ح  ػػػن تبكلػػػبا علػػػى اهلل واعلمػػػدوا علػػػى اهلل ولػػػن 
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  {{  030030  }}غزباء أوصافوه وأجزهه غزباء أوصافوه وأجزهه الال  ::ةةثالثة عشزثالثة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

لجػبوا لإلعلػداء علػى اامنػيع حجػا هعػام ن وميػرت نا وإ مػا يلجبوا إلى  طع الطريقا ولن ي
 ي بؿ: وج با ال لبب إلى حهرة ع ـ الغيببا وىب 

                 ((ٖٖ الط الط)ؽ)ؽ. 
الطاوعػػي احولػػى مػػع الغربػػاء ىػػن الػػايع يلممػػكبف ب ػػدل النبػػها الػػايع يصػػلحبف إذا 

  ه روايي أجرف: حعلى واحغلى واحر ى ي بؿ  ي ن  مد الناسا والطاوعي ا

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔايٚزٜ َُٝعُٛر  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ايٚزٜ َُٝعُٛرََٚع َُا  ََٚع َُاٜن َٛٝٛب٢  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ٜن َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ،  ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ،ٔي   ٔي

ٌَ ٌَٜفٔكٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٔكٝ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايَّ ِٔ  ايَّ ََ َِٚٔ ََ ٍَ  اٞيُػَضَبا٤ُ؟اٞيُػَضَبا٤ُ؟  َٚ ٍَٜقا َٔ: : ٜقا َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ُٛٝ َُِٕٜش ُٛٝ   ُعٖٓٔتُٞعٖٓٔتٞ  ُِٜش

َٗا َْ ُُٛ َُٜعِّ َٗاَٚ َْ ُُٛ َُٜعِّ ٘ٔ اياي  ٔعَباَرٔعَباَر  َٚ ًَّ ٔ٘ ًَّ}}
ٔٙٙٔٙٙ

  

يعلمػػػػبف النػػػػاس بالحكمػػػػي والمبعظػػػػي الحمػػػػني العػػػػبدة إلػػػػى المػػػػنع الحميػػػػدة وإلػػػػى 
 ... الشريعي الرشيدةا ال بال  ر وال بالشدة

وإ ما يعلمب  ن ويشرحبف ل ن أف  ه اتباع الشرع جير ل ن  ه الد ياا وحصع أمػع 
 جرةا وزعادة وار ي ل ن  ه الجناف ...ل ن مع النار  ه اا
 ... النبه العد اف ينشروف ىدل

 مم ويحاولبف أف يحيبف زنلو  ه أ عم ن و ه غيرىن
 :مع ىؤالءا ل بلو   لنكع جميعاس 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٖٔ َٖٔع ِّاإِلاإِل  ٔفٞٔفٞ  َع ِِّعًٜا ُ٘  َسَغ١ََٟٓسَغ١َٟٓ  ُع١ُٟٖٓع١ٟٖٓ  ِعًٜا ُٜ٘فًٜ َٖا  ٜفًٜ َٖاٜأِدُض ِٔ  َٜٚأِدُضَٜٚأِدُض  ٜأِدُض ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ   َع

َٗا َٗأب ُٙ  ٔب َُٙبِعَز ِٔ  َبِعَز َِٔٔ ِِٝض  َٔ ِِٝضٜغ ِٕ  ٜغ ِٕٜأ ِٓٝكَص  ٜأ ِٓٝكَصَٜ َٜ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ِِ ٖٔ ِِٝأُدِٛص ٖٔ ٤ِْٞ   ٝأُدِٛص ٤ِْٞ َؽ {{َؽ
ٔٙٚٔٙٚ

  

 ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهللٚص٢ً اهلل

                                                 
 عمرو بع عبؼ ممند الش اب والبي  ه عع  ٙٙٔ
 صحيح مملن وزنع اللرمال وابع ماجي عع جرير بع عبد اهلل  ٚٙٔ
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  {{  032032  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

  الخطبة الرابعة عشرةالخطبة الرابعة عشرة
  ٛٙٔٛٙٔالق ائمون بالحقالق ائمون بالحق

  اخلطبت األوىل:اخلطبت األوىل:

أغنا ػػا بعهػػلو وكرمػػو وجػػبده عػػع العػػالميعا وجعلنػػا ببركػػي الحمػػد هلل رب العػػالميعا 
اتبػػاع شػػرعو والعمػػه بكلابػػو أعػػهة  ػػه الػػد يا وزػػعداء يػػـب الػػديعا وأشػػ د أف ال إلػػو إال اهلل 

ي  لوا يُعه مػع اتبػع ىػداه وعمػه بشػرعو  ػه د يػاها وير ػع  ػدره عنػده وُيشػر و وحده ال شر 
 ه أجراها ويجعلو  ه الدرجات العلى  ه الجني بجبار حبيبو ومصطعاها وأشػ د أف زػيد ا 

علػػى حػػيع  لػػرة مػػع الرزػػها  ناووػػو أعػػداءه وحمػػده  محمػػداس عبػػد اهلل ورزػػبلوا بع ػػو اهلل 
هػػاء عليػػوا لكػػع العهيػػه أعػػهها والنصػػير  صػػرها وال ػػبل  ػػباها أ ربػػاءها وتجمعػػبا وتػػةلعبا لل 

    حلػػػى أصػػػبح دينػػػو ينلشػػػر  ػػػه كػػػه  جػػػاج احرضا تطبي ػػػاس ل ػػػبؿ اهلل جػػػه  ػػػه عػػػ ه: 
                        ((ٖٖٖٖ)اللببي)اللببي 

ن وبػػارؾ علػػى زػػيد ا محمػػد إمػػاـ المجاىػػديعا وال ػػدوة العظمػػى لكػػه الل ػػن صػػّهّ ِ  وزػػل
المملرشػػديعا واحزػػبة الطيبػػي  ػػه الػػد يا لجميػػع المػػؤمنيعا وحامػػه لػػباء المػػعادة الكبػػرف 

 .. للصلق أجمعيع يـب الديع
صلى اهلل عليو وعلػى آلػو وصػحبوا وكػه مػع مشػى علػى دربػو وعمػه ب ديػو إلػى يػـب 

 ع ... آميع آميع يارب العالميع.الديعا وعلينا مع ن أجمعي
 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

 ػػه بدايػػي دعبتػػوا ينظػػر بعػػيع بصػػيرتو إلػػى مػػا  حػػع  يػػوا وي ػػرأ   كب مػػا رزػػبؿ اهلل 
ك ـ المشككيعا ويممع ك ـ اح اكيع الايع ينعبف علػى الملممػكيع ب ػاا الػديعا  لػارة 

                                                 
 ـٖٕٔٓ/٘/ٖىػ ٖٗٗٔمع جماد ااجرٖٕالمعادل  –ممجد النبر  –جطبي الجمعي  ٛٙٔ
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  {{  033033  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

  ن بػب  ن لػن يمػلطيعبا أف يح  ػبا أمػراس يلمهو  نا وأجرف يمصروف من نا ومرة عال ػي يعيػرو 
ذل باؿ  ه ىاه الحياةا حلى أ نػه أزػمع  غمػي حهينػي مػع الملممػكيع بَ ػْدف اهلل  ػه ىػاا 
الهمافا وكب  ن  ه غن ما بعده غنا وكب  ن  ه كرب شديدا وأمػر ج يػدا بػه ويصػه احمػر 

هللنم وىػػاا أمػػر  ػػاؿ  يػػو اهلل ببعهػػ ن أف ي ػػبؿ: لِػػَن تصلذػػن عنػػا عنايػػي اهللنم لِػػَن لػػن ينصػػر ا ا
  ::.الب رة(الب رة(ٕٕٗٔٗٔ))  لحبيبو ومصطعاه

                            
إجبا ه الملممكيع بَ ْدف اهلل  ه وزث ظلمات ىاه الحياة علػى المػن   البزػطه 

عليو حبيب اهلل ومصطعاها تعػالبا معػه  مػمع إلػى مػا  ػاؿ الال اجلاره لنا اهللا والال كاف 
 ينا جميعاس زيد ا رزػبؿ اهللا ويكعيػ   صػراس وشػر اس وتي ػاس ىػاا البزػاـا تهػعو علػى صػدرؾ 

 على مدف احياـا عن تُمنح بو وزاـ المػعادة العظمػى يػـب الهحػاـا ي ػبؿ  ينػا رزػبؿ اهلل 
 مبشراس وحا هاس:

ٍُ  الال  }} ٍَُتَظا َٖٔتٞ  ََِِٔٔٔٔ  ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  َتَظا َٖٔتٞٝأ ١َُٟ  ٝأ ١َُٟٜقا٥ٔ َِِض  ٜقا٥ٔ َِِضٔبٜأ ٘ٔ،  ٔبٜأ ٘ٔ،ايًَّ ِِ  الال  ايًَّ ُٖ َُِِٜضٗض ُٖ ِٔ  َُٜضٗض ََِٔ ََ  ِِ ُٗ َِِخَشٜي ُٗ ِٚ  َخَشٜي ِٜٚأ   ٜأ

ِِ ُٗ َِِخاٜيٜف ُٗ َٞ  َسٖت٢َسٖت٢  َخاٜيٜف ََٜٞٞأٔت َُِض  َٜٞأٔت َُِضٜأ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔايًَّ ِِ  ايًَّ ُٖ َِِٚ ُٖ َٚ  َٕ ُٖٔضٚ َٕٜظا ُٖٔضٚ ٖٓاِؼ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜظا ٖٓاِؼ اي {{اي
ٜٜٔٙٔٙ

  

 :و ه روايي أجرف ي بؿ 

ٍُ  الال  }} ٍَُتَظا َٔ  ٔعَصاَب٠١ٔعَصاَب٠١  َتَظا ََٔٔ ُٔنَي  َٔ ُُِغًٔ ُٔنَياٞي ُُِغًٔ َٕ  اٞي َُٕٜٜكأتًٝٛ ِٖٔض  اٞيَشٚلاٞيَشٚل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُٜٜكأتًٝٛ ِٖٔضٜظا َٜٔظا َٜٔ ِٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜ ََِٔ ََ  

ِِ ُٖ َٜٚأ َِِْا ُٖ َٜٚأ ِّ  ِإٜي٢ِإٜي٢  َْا ِٛ َِّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا {{اٞئك
ٔٚٓٔٚٓ

  

 :اححهاب(اححهاب(ٖٕٖٕ))هاوعي مع احميا وليه كه احميا حف اهلل  اؿ  ه المؤمنيع

                       
ا ىػػػؤالء مػػػع جملػػػي المػػػؤمنيع رجػػػاؿ ىػػػن أىػػػه ىػػػاا الحػػػدي ا وأىػػػه ىػػػاه البشػػػرف 

                                                 
 صحيح مملن وزنع ابع ماجي عع معاويي بع أبه زعياف  ٜٙٔ
 ت ايب ااعار للطبرل عع معاويي بع أبه زعياف  ٓٚٔ
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  {{  034034  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

 ػػػه ىػػػاا الحػػػدي ن أ  ػػػن علػػػى الحػػػقا ىػػػن المملممػػػكبف  الرجػػػاؿ بِػػػَن بشذػػػرىن النبػػػه 
بالحقا وىن المؤيدوف بالحقا وىػن الػايع تلحظ ػن علػى الػدواـ عنايػي الحػقا  ػ  ي لمػبف 

ا ال يُل ػػػبف بػػاالس إلػػػى بػػةراء وأ كػػار وكلمػػػات الصلػػق مػػػا دامػػبا ممػػنبديع بجا ػػػب الحػػق 
بػػػػالهور والب لػػػػافا بػػػػه يكب ػػػػبا   كلمػػػػات المل مػػػػيع لػػػػديع اهلل شػػػػاوعات المػػػػرجعيعا وال  
 :آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٖٖٚٔٚٔ))ورضه اهلل عن ن كبصحاب النبه العد اف 

                    

                 
 والنليجي: 

                    
 .آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٗٚٔٗٚٔ))

لب  ن أرادوا كلمػػا  أف يَػُعلوػػبا  ػػه عػػهيمل ن زادت  ػػبة إرادت ػػنا كلمػػا أرادوا أف ُيَصػػاِّ
بػػػالحقا ال  ػػػه  لػػػبب نا أ بيػػػاء الي ػػػيعا  ػػػاوميع  زدا اإلصػػػرار علػػػى العمػػػه بشػػػرع اهلل 

لػػى ُممػػبح اركب  ن  ػػه الػػديعا ولكػػع ا  لبػػبا عيهػػرىن مػػع جػػال ن مػػع إجػػبا  ن الػػايع يشػػ
العلما يػيا أو ا  لبػبا إلػى اح كػار الملشػددة الظلما يػػيا وأجػاوا ينعػبف علػي ن  ػه البزػػطيي 

 الله اجلارىا اهلل  ه ال رآفا وكاف علي ا المصطعى عليو أ هه الص ة وأتن الم ـ:

           ((ٖٖٔٗٔٗ)الب رة)الب رة. 
ال يهػػػػرىن الملمػػػػاىليع  ػػػػه العمػػػػه ب ػػػػاا الػػػػديعا وال الملشػػػػدديع الػػػػايع يل مػػػػبف 
باللصػػاذؿ واللهعهػػع والهػػعف ااجػػريعا يريػػدوف أف يبجػػاوا النػػاس بالشػػدة  ػػه كػػه و ػػن 

 وحيعا وىاا ليه  ه مملطاع الصلق  ه ىاا الب ن والحيع.
 ػػػاوأىن مػػػع احعػػػداء الملربصػػػيعا إف كػػػاف المشػػػركيع أو الي ػػػبد أو وال يهػػػرىن مػػػع 
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  {{  035035  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

الجاحديع أو الشيبعييع أو غيرىنا ال يهرىن ذل  هر ي عيع وال أ ػه حف إيمػا  ن رازػ  
 ػػه ال لػػببا ال ت ػػػهه ىػػاه احعاصػػيرا وأصػػػبح كلمػػي )ال إلػػو إال اهلل(  ػػػه  لػػبب ن كشػػػجرة 

ي ػػا ريػػاح العباصػػف المرديػػي اإللحاديػػي هيبػػيا أصػػل ا عابػػن و رع ػػا  ػػه المػػماءا ت ػػب عل
  واإلشػػراكيي  ػػ  تػػؤعر  ي ػػا وال تهعهع ػػاا حف اهلل عَػػػبذ ن علػػى الحػػق:        

                 ((ٕٕٚٚ)إبراىين)إبراىين. 
على ذلػ  إلػى يػـب ال يامػيا لػع يمػلطيع أحػد وبشرىن اهلل بالنصرا بب  ن زيمك بف 

أف ي ػػهم نا وال أف يعػػه عهػػدىنا وال أف يكمػػر شػػبكل نا ح  ػػن يملممػػكبف ب ػػدف اهللا 
 وعاملبف بشرع اهلل.

مػػػع ىػػػن ىػػػػؤالءن الملممػػػكبف بػػػدين ن  ػػػػه ىػػػاا العصػػػرا والملممػػػػ  بدينػػػو لػػػػيه 
 ػػػػه احجػػػػ ؽ  المحػػػػا م علػػػػى العبػػػػادات   ػػػػث لكنػػػػو الملممػػػػ  بالعبػػػػاداتا وال ػػػػاون هلل

والملبكياتا ويعاشر الصلق  ه اللعام ت علػى مػن   زػيد المػاداتا يلعامػه بشػرع اهللا 
ويلصلق  ه أج  و مع الصلػق علػى ُجلُػق حبيػب اهلل ومصػطعاها وبعػد ذلػ  ىػب مملممػ  

 بعراوض اهلل يؤدي ا هلل.
يػػؤدل هلل  راوهػػو بػػنج ص وصػػدؽ وجشػػبع وحهػػبرا ومػػع الصلػػق يلعامػػه بػػبجلق 

بة  ه الحدي  والجلػبس والهيػارات والمػبداتا ويلعامػه مع ػن ببحكػاـ الشػريعي الغػراء النب
  ه البيع والشراء والمعام تا وىاا ىب الصنف ال ليه  ه ىاا الهماف.

 ػػنف الممػػاجد عػػامرة بالمصػػليعا لكػػع المصػػله المملممػػ  بدينػػو وُجُل ػػو وتعاملػػو 
 :مع ااجريع  ليه  ه ىاا الهمافا  يو ي بؿ 

{{  ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔايٚزٜ َُٝعُٛر  ٜغِضّٜبا،ٜغِضّٜبا،  َبَزٜأَبَزٜأ  ايٚزٜ َُٝعُٛرََٚع َُا  ٜغِضّٜباٜغِضّٜبا  ََٚع َُاٜن َٛٝٛب٢  َبَزٜأ،َبَزٜأ،  ٜن َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ   ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ ٔي {{ٔي
ٔٚٔٔٚٔ

  

 مع ىن الغرباءن
 ىاا ما زنلحدث عنو بعد الدعاءا ادعبا اهلل وأ لن مب نبف باإلجابي.

                                                 
 بع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة صحيح مملن وزنع ا ٔٚٔ
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  {{  036036  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

  اخلطبت الثانيت:اخلطبت الثانيت:

لببنػا مػع الحمد هلل رب العالميعا الال اجلار ا مع بيع جل و ل ػاا الػديعا واجلػار  
بػػيع  لػػبب جل ػػو ليمفىػػا بال ػػدف والنػػبر والي ػػيعا واجلصػػنا بمعب لػػو وتب ي ػػو علػػى هاعلػػو 

و ػػن وحػػيعا وأشػػ د أف ال إلػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػوا  تػو وذكػػره وشػػكره  ػػه كػهوعباد
     ن  ػػه كلابػػو المبػػيع: عبػػاده الصػػالحيعا الػػايع  ػػاؿ  ػػه شػػب يلػػبلى بباليلػػو      

               ((ٜٜٔٙٔٙ)احعػػػراؼ)وأشػػػػ د أف زػػػػيد ا محمػػػػداس  احعػػػراؼ
 عبد اهلل ورزبلوا ال اوه حصحابو  ه كه و ن وحيع:

{{  ْٞٚ ِْٚٞإ ٍُ  ِإ ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًَّ ِٔ  ايًَّ َِٜٔٚي ٓٔٞ  َٜٚي َٝٚع َُٜٓٔٞض َٝٚع ُ٘  َُٜض ُ٘ايًَّ {{ٜأَبّزا ٜأَبّزا   ايًَّ
ٕٕٔٚٔٚ

  

مػ  ب ػداؾا وجيػر مػع الل ن صهذ وزػلن وبػارؾ علػى زػيد ا محمػدا زػيد مػع ازلم
بلذض شرع  إلى زباؾا زيد ا محمد اإلماـ احوابا والنبه الال أعنين عليو  ه الكلػابا 
وآلو وأحبابػو واحصػحابا وكػه مػع تػابع ن علػى ىػاا الَ ػْدف ال ػبين الملػيع وأ ػابا وعلينػا 
مع ػػن أجمعػػيعا واجمعنػػا علػػى مػػن ج ن  ػػه الػػد ياا واجعلنػػا مع ػػن يػػـب العػػرض والحمػػاب 

 رب العالميع.يا
 أي ا اإلجبة جماعي المؤمنيع:

 ػػػه كػػػه أحبال ػػػا ب ػػػاا الػػػديعا بػػػب  ن غربػػػاءا حف  الملممػػػكيوصػػػف النبػػػه ال لػػػي 
أحػػبال ن غريبػػي بالنمػػبي للملمػػاىليعا وبالنمػػبي حىػػه الػػردة والمرتػػديعا وبالنمػػبي للكػػا ريع 

أ  ػا أحػباؿ زػيد والجاحديع والمشركيعا  ينظروف إلى أحػباؿ ىػؤالء علػى أ  ػا غريبػيا مػع 
 ا و اؿ  ي ن:احوليع وااجريع 

َٛٝٛب٢  }} َٛٝٛب٢ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔ  ٜف ًُٞػَضَبا٤ٔٔي ٌَ  ،،  ٔي ٌَٔقٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٔقٝ ٍََصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،ايًَّ ِٔ  ايًَّ ََ َِٚٔ ََ ٍَ  اٞيُػَضَبا٤ُ؟اٞيُػَضَبا٤ُ؟  َٚ ٍَٜقا َٔ:  :  ٜقا َٔائَّشٜ   ائَّشٜ

                                                 
 الصحيحيع البصارل ومملن وممند اإلماـ أحمد عع ز ه بع حنيف  ٕٚٔ
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  {{  037037  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

َٕ ََِٕٜصًُٝشٛ ٖٓاُؼ   ٜفَغَزٜفَغَز  ِإَساِإَسا  َِٜصًُٝشٛ ٖٓاُؼ اي {{اي
ٖٖٔٚٔٚ

  

ىنا ليمػػبا إمذعػػوا لػػيه ل ػػن شػػبف بعمػػاد غيػػرىنا وال يللعلػػبف إلػػى ضػػ ؿ وغػػه غيػػر 
 ل ن: ه  اؿحف النب

ََٖع١ٟ،  َتٝهُْٛٛاَتٝهُْٛٛا  الال  }} ََٖع١ٟ،ِإ َٕ  ِإ ََٕتٝكٛٝيٛ ِٕ: : َتٝكٛٝيٛ ِِٕإ َٔ  ِإ َٜٔأِسَغ ٖٓاُؼ  ٜأِسَغ ٖٓاُؼاي ٖٓا،  اي ٖٓا،ٜأِسَغ ِٕ  ٜأِسَغ َِِٕٚإ َْا،  ٜأَعا٤ُٚاٜأَعا٤ُٚا  َِٚإ َْا،ٜأَعٞأ ِٔ  ٜأَعٞأ َِٜٔٚئه   َٜٚئه

ُٓٛا ُٓٛاَٚطِّ ِِ  َٚطِّ ِْٝفَغٝه ِِٜأ ِْٝفَغٝه ِٕ  ٜأ ِِٕإ ِٕ  ٜأِسَغُٓٛاٜأِسَغُٓٛا  ِإ ِٕٜأ ِٕ  ُتِشٔغُٓٛا،ُتِشٔغُٓٛا،  ٜأ َِِٕٚإ ُُٛا   ٜأالٜأال  ٜأَعا٤ُٚاٜأَعا٤ُٚا  َِٚإ ُُٛا َتٞعًٔ {{َتٞعًٔ
ٔٚٗٔٚٗ

  

وال يغشبف  ػه و ػن ا لشػر  يػو الغػشا ال يلعاملبف بالربا  ه و ن ا لشر  يو الرباا 
وال ين صػبف الكيػػه والميػهاف  ػػه و ػن اجلػػه  يػػو الكيػه والميػػهافا وال يصب ػبف احما ػػي  ػػه 
و ػػن ظ ػػرت  يػػو وشػػاعن  يػػو الصيا ػػيا ح  ػػن ملممػػكبف ب ػػدف رزػػبؿ اهللا   ػػؤالء ىػػن 

 الايع يصلحبف إذا  مد الناس.
الروايػي احجػرف عنػدما ُزػ ه: مػع  ػه  وهاوعي أعلػى مػع ىػؤالء  ػدراسا ي ػبؿ  ػي ن 

 الغرباءن

{{  َٔ َٔائَّشٜ َٕ  ائَّشٜ ُٛٝ َُِٕٜش ُٛٝ َٗا  ُعٖٓٔتُٞعٖٓٔتٞ  ُِٜش َْ ُُٛ َُٜعِّ َٗاَٚ َْ ُُٛ َُٜعِّ ٘ٔ   ٔعَباَرٔعَباَر  َٚ ٘ٔ ايًَّ {{ايًَّ
ٔٚ٘ٔٚ٘

  

ُيحيػػبف المػػنع اللػػه أ مػػدىا الصلػػقا وأك ػػر المػػنع اللػػه أ مػػدىا الصلػػق  ػػه ىػػاا 
 حػػع  ي ػػا جميعػػاس  –والحمػػد هلل  –الهمػػاف  ػػه احجػػ ؽ و ػػه المعػػام تا لكػػع العبػػادات 

معيعا والص  ات  ػه ال ػبامش وليمػن  ػه احصػبؿا لكػع تبػدلن احجػ ؽ وزػاءت مجل
المعػػػام تا حف النػػػاس ا  لبػػػبا ظ ػػػراس لػػػبطع علػػػى مػػػا جػػػاء بػػػو اهللا وكػػػبف تشػػػريع اهلل  ػػػه 
احج ؽ والمعام ت لغير اا كبف احج ؽ الكريمي الله جػاء ب ػا  بينػا حىػه اليابػافا وأىػه 

 غيرىاا   ن الملصل بف ببج ؽ النبه العد افمم.الد مارؾا وأىه ألما يا و 
واللعػام ت كػػال ا وىػاا مػػا ضػػربنا  ػه الصػػمين  ػه ىػػاا الػػهمعا وجعػه العػػالن كلػػو 

                                                 
 ممند اإلماـ أحمد عع عبد الرحمع بع زني  ٖٚٔ
 زنع اللرمال عع حايعي بع اليماف  ٗٚٔ
 ممند الش اب والبي  ه عع عمرو بع عبؼ  ٘ٚٔ
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  {{  038038  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

 يلب ف حاراسا ويلبجه جيعي مع اإلز ـا ِلما يرف عليو أحباؿ المملميع ااف.
وا و ػػد رأيػػن علػػى النػػن شػػاباس مػػع مصػػرا كػػاف  ػػه أميركػػا أحػػب  لػػاة أمريكيػػي وأحبلػػ

و ػػاتح أبػػاه  ػػه أ ػػو يريػػد أف يلهوج ػػاا   ػػاؿ: إ  ػػا ليمػػن بممػػلميا  بجبرىػػاا   الػػن: ومػػا 
اإلزػػػ ـن اولنػػػه بشػػػهء أ ػػػرأه عػػػع اإلزػػػ ـا  جػػػاء إلػػػى مصػػػر وأجػػػا بعػػػض الكلػػػب باللغػػػي 
اإل جليهيػػػي تلحػػػدث عػػػع الشػػػريعي اإلزػػػ ميي وأعطاىػػػا ل ػػػاا  الػػػن: اتركنػػػه شػػػ ريعا وبعػػػد 

لع إز مها  بجاىا إلى مركه إز مه وأعلنػن إزػ م اا  ػاؿ: الش ريع  الن: أريد أف ُأع
  ريد أف  ُلن الهواجا  الن: على معن  اؿ: علىذا  الن: أراؾ كما  رأت لمن مملماسمم.

ا ظر إلى ما  حع  يو اافا كبف أج ؽ النببة وتعػام ت الشػريعي اإلزػ ميي جػاءت 
رىاا و  ػبؿ إ نػا ممػلمبف ح نػا  صػله هلل حىه الغربا وىن يلعاملبف ب اا و حع  لعامه بغي

.مم 
 الغريػػب  ػػه ىػػاا الهمػػاف الػػال يملممػػ  بػػبج ؽ ال ػػرآفا ويلبزػػى بػػبج ؽ النبػػه 

ا أو العػػد افا ويحػػلعم  ػػه بيعػػو وشػػراءه ومعام تػػو بمػػا جػػاء  ػػه شػػرع حهػػرة الػػرحمع 
ه اهلل يعمه على إحياء ذلػ  وينشػره لآلجػريع حلػى يلممػكبا ب ػدف اهللا ويملشػعروا بعهػ

 :علينا أجمعيعا ىؤالء المعداءا مال ن عند اهللن ازمعبا البشريات وا رحباا  اؿ 

{{  ِٔ ََِٔ َُٖغٜو  ََ َُٖغٜوَت َِٓز  ٔبُغٖٓٔتٞٔبُغٖٓٔتٞ  َت َِٓزٔع َٖٔتٞ  ٜفَغأرٜفَغأر  ٔع َٖٔتٞٝأ ُ٘  ٝأ ُٜ٘فًٜ ِٕٗٝز   َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  ٜأِدُضٜأِدُض  ٜفًٜ ِٕٗٝز َؽ {{َؽ
ٔٚٙٔٚٙ

  

 :ليه ش يداس واحداس ولكع أجر ماوي ش يدمم مع  بلو 

ًُٞػَضَبا٤ٔ   ٝطَٛب٢ٝطَٛب٢  }} ًُٞػَضَبا٤ٔ ٔي {{ٔي
ٔٚٚٔٚٚ

  

ي ػػر أعيػػن ن بػػالنظر إلػػى   ػػرة عػػيع ل ػػن  ػػه الػػدار ااجػػرةا  ػػنف اهلل وهػػببى يعنػػه 
جماؿ وج و يـب الديعا ومجاورة الحبيػب  ػه جنػي النعػينا وتمػر علػي ن أىػباؿ يػـب ال يامػي 

علػػى  ال يشػػعروف ب ػػاا وال يحمػػبف بشػػدت ا وزػػبء أىبال ػػا ح  ػػن  ػػه رعايػػي وكنػػف اهلل 
                                                 

 العباس الهىد الكبير للبي  ه عع عبد اهلل بع  ٙٚٔ
 صحيح مملن وزنع ابع ماجي وممند اإلماـ أحمد عع أبه ىريرة  ٚٚٔ
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  {{  039039  }}الدقائنون باحلق الدقائنون باحلق   ::ةةزابعة عشززابعة عشزاخلطبة الاخلطبة ال                                                                                      ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878))كتاب كتاب 

يأ ل ن احزباب ليكب با  ه الد يا  ػه أرغػد عػيشا  اىي  عع أف اهلل  ه الد يا يُ الدواـا 
 وأزعد حاؿا وأىنب باؿ  ه وزث ىاه احزمات والنكبات الله  راىا  ه كه الج ات:

                       

      ((ٜٜٚٚ)النحه)النحه 
 : ه حياة هيبي ال بد أف يعيش  ه الد يا

 .يكبف بينو وبيع زوجو و اؽ واتعاؽ  -
 يكبف أبناءه بررة.  -
 .تكبف أرزا و مباركي -
لػػػى اهلل يمػػل مرىا لػػػوا إيكػػبف لػػو  ػػػه كػػه و ػػػن عمػػرة مػػع الصػػػالحات يُ ػػدم ا   -

 .ويجد جيرىا وبرىا يـب المي ات
إذا عػػػػاش  ػػػػه الػػػػد يا زػػػػنييع معػػػػدودات يراىػػػػا الص وػػػػق  ػػػػه ااجػػػػرة كب  ػػػػا آالؼ 

ات مع ك رة ما  ي ا مع صالحات ومبرات وجيرات حف اهلل تباله بباليلوا ورعاه بعػيع المنب 
 رعايلوا وجعلو ُمجمذ س بجماؿ أىه واليلو  ه الد يا ويـب الديعا  طببى للغرباء.

 ازلممكبا ب دف اهللا وال تعرهبا  لي س وال ك يػراس  ػه شػرع اهللا ال ُتح ػرف مػع أمػر 
 يوا وال تملصغرف أمراس مع اهلل  ه عمػه   س ربما يكبف غهب اهلل شي اس ولب  لي اهلل 

 يػػوا احػػرص علػػى و لػػ ا واجعػػه و لػػ  كلػػو  ػػه ملابعػػي  صػػالح ربمػػا يكػػبف رضػػا اهلل 
 وكرذـ اهلل وج و: )الد يا زاعي  اجعل ا هاعي(. اإلماـ علّه  اؿ الحبيبا   د 

ٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِٚص٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚعًِ
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  {{  041041  }}اخلامتـــــــــــــة اخلامتـــــــــــــة                                                                                                                                                                         ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

  رمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي ذلمد أبوزيدرمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي ذلمد أبوزيدتت
    مذذذذذذحل ة  ا  ذذذذذذذ   15م، امل ا ذذذذذذ  1948أك ذذذذذذذ    18نبذذذذذذدةف يلذذذذذذ    ذذذذذذ   و

ىذ  اجلم زة، م كز السنظ ، غ    ، ج م ع، يحصل ع ذ  ل سذانك ك  ذ   ال الم ذ م مذحل 1367
    ذذ  م، مث عمذذل  الي  ذذ  يال م ذذ ص حذذ  يصذذل ير منصذذ  مذذ    عذذام م1970جاممذذ  الهذذاى ة 

 م.2009طنظا ال م  م  ، يتهاع  سن  
  ياملشذذذ  ة  ذذذ  ص ، صذذذ م اهلل  ممذذذل لا سذذذا ل  مم ذذذ  المامذذذ  ل ذذذ ع ة يرالنشذذذاطف

مج ذذذذذذ  أىذذذذذذا     يهلذذذذذذا  ذذذذذذ يع، املمذذذذذذا    الهذذذذذذاى ة 105 العشذذذذذذ 114  يمه ىذذذذذذا ال ا سذذذذذذ 224
ييح ذذذا  م  ، الذذذ ع ة ا سذذ لنشذذ  مصذذ  يالذذذ ي  الم   ذذ  يا سذذذ م      ذذذ   اجلم  ل ذذ .، كمذذا 

 
م
 ا ضذذذذا   ير الك ا ذذذذات اهلا  ذذذذ  . ىذذذذدا  ا كمذذذذ  يامل عحلذذذذ  ا سذذذذن ؛ ثذذذذل يا اذذذذ ة ا  ان ذذذذ امل
، مذذذحل ال سذذذ   ت الصذذذ ت   الكثذذذ ة  يال سذذذااض امل مذذذ  ة ل ملاضذذذ ات يالذذذ لي  يال هذذذا ات ع ذذذ  الشذذذ ااض  مسذذذعذذذا ة لذذذ  ا  

 WWW.Fawzyabuzeid.comم  مذات ال يل ذ  ا نينذ  يا   اص امل لذ ، يأ  ذا مذحل اذ   م  مذو ع ذ  شذبك  امل
يىذذ  أصذذبد أحذذ  أكذذذا امل ا ذذ  ا سذذ م   إ  ا ذذو يجذذذال  يضذذا   تذذ اث الشذذذ س الم مذذ  الكامذذل ع ذذ  مذذذ    سذذ  ي   ذذ  عذذذام 

 م  ، ييضا   ال غ  ا و  ز   .

ا سذذذ م   ا اذذذ ةييح ذذذا  ليح ، يالممذذذل ع ذذذ  مجذذذ  الصذذذ  ا سذذذ م ،  ذذذ ع  ير نبذذذد ال مصذذذ  يا   ذذذات -1ف  توذ عذذذ ،
الي  ذذذ  ال يح ذذذ   حيذذذ ص ع ذذذ  ت   ذذذ  أحبا ذذذو  -2، يا  ذذذ ة يا نان ذذذ  يغ ىذذذا مذذذحل أمذذذ اض الذذذن ك يالذذذ   ن مذذذحل ا حهذذذا  يا حسذذذا 

، عذذحل ليح الذذ  حل ةهذذا شذذا و مذذحل محلذذاى   م ذذ  ال صذذ   ممذذل ع ذذ  تنه ذذ   -3.،  ص يتصذذ      ذذ  صسذذالصذذا     مذذ   ذذد   ن   
 .الكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اميالسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  يعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلا   السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ك  املبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ييح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ال 

  يس س املبا ئ اله  ن  ، ي ينش  ا ا ة ا س م  ، يعا ة اجمل  ا س م   بمث ال يح ا  ان  ف ى  و. 

  : وشبعوى كتابًا يف شت شالشل مثانيةقائمة مؤلفات الشيخ 
 كتب: 5أوال : شلصلة مو أعالم الصوفية : عدد 

املذ   ال  ذاا السذ   أاذ  البذ ي   -3الشذ س ممذ  ع ذ  سذ مو سذ ة يسذ   ة.،  -2ط( 2ا مام أ   المزااص اجملذ   الصذ إ  -1
 الش س الكامل الس   أ   ا سحل الشاةر -5ش س ا س م الس   ي  اى ص ال س     -4

 كتاب: 02ثانيا : شلصلة الديو واحلياة  :عدد 
 نذذذذذ ل اجلذذذذذ اب ع ذذذذذ  أسذذذذذ    الشذذذذذباب -9مااذذذذذ ة املسذذذذذ ص  ذذذذذ  الذذذذذ  حل ي الم ذذذذذص.  -8. 2ي1    جن لذذذذذات مذذذذذحل نذذذذذ ل الهذذذذذ -7ي6
ط(  تذذذذ جص 2ت   ذذذذ  الهذذذذ    جل ذذذذل ا  ذذذذا   -12ط(  تذذذذ جص لنن ينسذذذذ  (7م ذذذذاتد ال ذذذذ ج   -11  ذذذذاي  جاممذذذذ  ل شذذذذباب. -10

  ذذذذذذذذذذيجص لنن ين سذذذذذذذذذذ  (.ك ذذذذذذذذذذ  حيب ذذذذذذذذذذ  اهلل    -14ط(.2يصذذذذذذذذذذ ح ا  ذذذذذذذذذذ ا  ي اجمل ممذذذذذذذذذذات إ ا سذذذذذذذذذذ م   -13لإلو  ز ذذذذذذذذذذ ( 
   ذذذذذذذذذاي  جاممذذذذذذذذ  ل نسذذذذذذذذذا -17املؤمنذذذذذذذذذات الهان ذذذذذذذذات  -16ك نذذذذذذذذ ا    نذذذذذذذذا  شذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  النذذذذذذذذذا    ذذذذذذذذيجص لنن ين سذذذذذذذذ   ( -15
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  {{  040040  }}اخلامتـــــــــــــة اخلامتـــــــــــــة                                                                                                                                                                         ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

( الص ام ش  م  يحه هذ .، 71(  ن  يس اا ل ييع  اآلا ة.،  67ط(، 2زا  ا اج ياملم م   -19  ا ا الشباب املماص . -18
 ( ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ياجلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنك إ ا سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م.،74جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام  ا ةكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال يا يلا .،  ( 73( يكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ام اهلل لنمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ات.،  72 
 .1(   اي    ل   ج76( أم اض ا م  ي ص ة النب ة،  75  

 كتب: 7ثالجًا: شلصلة اخلطب اإلهلامية: عدد 
 ط طبعة دلسأة و طبعة دللدواحد:0: املهاشبات الديهية :1مج

ف شذ   لم ذا  ي 4ج-23ف ش   شمبا  ي ل    الغ ذ ا ،  3ج -22ف ا س ا  ي املم اج. 2ج -21ف امل ل  النب  . 1ج -20
ا ظذذذذذ  ا هلام ذذذذذذ   -26ف اهل ذذذذذ ة ي  ذذذذذذ م عاشذذذذذ لا .  6ج -25ف ا ذذذذذي ي ع ذذذذذذ  ا ضذذذذذل  املبذذذذذال .  5ج -24ع ذذذذذ  ال ظذذذذذ . 

 ط( ل  . 3فاملناسبات ال  ن    1فمي

 كتاب 1عدد : اخلطب اإلهلامية العصرية :0مج
 .ا ش    النب    ل مص ( 78 

 كتب: 8الجا :شلصلة احلقيقة احملمدية: عدد ث
 ،2ط(،ج2 1يشذذذذ ا ات ا سذذذذذ ا فج 30-29ال اذذذذ  امل ذذذذذ اة.  -28ط(. 3حذذذذ  ث ا هذذذذاا  عذذذذذحل  ذذذذ ل سذذذذذ   ا  اذذذذ    -27
  تذذذذذذذذذذذ جص لإلو  ز ذذذذذذذذذذذ (. ط(  2ياجذذذذذذذذذذذ  املسذذذذذذذذذذذ م  املماصذذذذذذذذذذذ  حل ىذذذذذذذذذذذ  لسذذذذذذذذذذذ   اهلل  -32الكمذذذذذذذذذذذا ت ا م  ذذذذذذذذذذذ ،  -(22 

 ا ن . (  اا70الس اج املن ،  -33

 كتاب: 10رابعا : شلصلة الطريق إىل اهلل: عدد
 -38لسذذال  الصذذا  . -37ع مذذات ال    ذذ   ىذذل ال له ذذ .  -36اجملاىذذ ة ل صذذ ا  ي املشذذاى ة  -35أةكذذال ا  ذذ ال.  -34

 -42الهذ  ا.ن ذل ال  ذاا  ذال ل   -41ك ذ  تكذ    اع ذال ع ذ   صذ ة.   -40ط  ذ  ا بذ    ي أةيا  ذص. -39م ا   الصا  . 
 حت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يمنلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  املسيشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  حل   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ظ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  إ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م عاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لا  ل هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاي     حته ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ (.،

 (أحسحل اله  .64ن ا ل امله   .  -44ط    الص  ه  ير لض ا  لب المامل   ت جص لنن ينس  (.  -43

 كتاب: 11خامصا: شلصلة دراشات صوفية معاصرة: عدد 
الصذذذ     إ الهذذذ     -48أ ذذذ اب الهذذذ ب ي منذذذاز  ال ه  ذذذ .، -47الصذذذ ا  يا صذذذ  ا . -46. الصذذذ     ي ا  ذذذاة املماصذذذ ة -45

 -52مذ از حل الصذا   .  -51ال   ذ  يا يل ذا .  -50 املن ي الصذ إ يا  ذاة المصذ   . -49ط(  ت جص لإلو  ز  (. 2يالسن   
( المظا ا 68( نسمات اله ب.  65 اج ال اص  . من-55س اح  المال  . -54الن ك يص  ا يتزك   ا. -53ال  د الم  اا.

 ( ا ج    ال  ان     ا س    الص    .69الصم ان   لنص  ا . 

 كتب: 9شادشًا: شلصلة شـفاء الصدور: عدد 
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  {{  042042  }}اخلامتـــــــــــــة اخلامتـــــــــــــة                                                                                                                                                                         ( من املؤلفات املطبوعة ( من املؤلفات املطبوعة 7878كتاب )كتاب )

 ط(،2أيلا  ا ا ذذذذذذذذذذذذذذال   ذذذذذذذذذذذذذذ  ي يشذذذذذذذذذذذذذذ ح(.  -57ط(.3أةكذذذذذذذذذذذذذذال ا  ذذذذذذذذذذذذذذ ال   -56ط(. 4ن صذذذذذذذذذذذذذذ  م ذذذذذذذذذذذذذذاتد ال ذذذذذذذذذذذذذذ ج   -55
ط(،  2أسذ ال المبذ  الصذام يم سذ  - 60ط( 3 شاا  املؤمحل عن  املذ ت   -59ط(.2لزاة  ع ج ال زاة لم ل ا  -58
 (  شاا  ال  ل ا هلي.66اآلا ة.   (  ش  ات املؤمحل  63ن ص  زا  ا اج ياملم م .   -61

 أيو جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى ذلمد أبوزيد
 الهاىذذذذذ ة ل ص اهلات  يسص املك ب 
 شالع ج ى  الهاا  ا زى  116 25912524 الم يب مك ب  اجمل  

 س ة أم الغ م م  ا  ا س  25901518 مك ب  اجلن ي
 شالع الش س لحيا ،عا   حل 52 27958215  ال املهظص

 الش س صام اجلم    ال لاس  17 25898029 مك ب  ج ام  الك ص
 عمالة ا ي ا   ا س  1 25904175 مك ب  ال    ه  

 ز اة الس   ص ا   مس   ا س  2 01227475931 ل أن ال ا س  ازا
 م  ا  حسحل الم ي   ا س  11 25915224 مك ب  المز ز  
 شالع ج ى  الهاا   ال لاس  130 25900786 ال ن   اجلم   
 شالع املش   ا س    ا س  22 25902541 مك ب  ا س ن  
 عبو ا   ا زى  شالع مم  1 25108109 مك ب  اله م 

 م  ا  الس  ة ن  س  . 9 25104441 مك ب  ن  س  الم ص
 شالع ش    2عمالة ال  ا   23934127 املك   املص ي ا   ث
 شالع البس ا   باب ال  ة 28 23961459 ا     كامل ك  ا
 شالع ال ل   ، م  ا  ال  ي 109 33350033 مك ب   ال ا نسا 
 م  ا  ط م  ح ب 6 25756421 مك ب  م   ر

 ، شالع النص  م  ن  نص 2000ط ب   24015602 م   ر م  ن  نص 
 شالع ع ر ج ال السنيا  9 23910994 الن    املص   
 شالع  . ح ازي، ا   نا ي اليسان  6 33449139 ى  ل نش  يال  ز  
 ا زى  لب ا ت ا ، ا   اجلام   01005042797 املك ب  ا زى    ل ياث
 شالع ج ى  الهاا  ا زى  128 25898253 مك ب  أم اله  

 شالع الصنا      ا زى  9 25934882 املك ب  ا      ا   ث 
 شالع  .أا  أم ، مص  اجل   ة21 26444699 مك ب  ال يض  الش    

 ا سذذذذكن ل    

 مظ  ال مل، أمام مظمص جا  01224609082 كش  س نا

 مظ  ال مل، ص    زغ    01001232698 ك اب ا س م  الثهاإمم ض ال

 شالع النىب  ان ا ، مظذ  مص  66 01114114300 كش  مم  سم   م س 
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 ش النىب  ان ا ، مظ  مص  4 03-3928549 مك ب  الص ا 
 املش أا  يمساع ل، س    جا   23 03-5462539 مك ب  س ب  و
 أ/ أا  ا   ض -مظ  ال مل 01288343555 الكش  ا   ض

 ا  ذذذذذذذال ص  

 جب ال م لس  عب  المز ز ع   -الز از   -------مم    كش  عب  ا ا ظ 
 شالع ن ل ال  حل –الز از    055-2326020 مك ب  عبا ة
 أمام مس   الس   الب ي  -طنظا 040-3334651 مك ب  تاج
    ياملم صص أمام ك    ال  الةشالع سم9 -طنظا 040-3323495 مك ب      

 01008935182 كش  ال ل   
 شالع الس  ا  أمام السنيا ، -ك   الش س 

 أ/سام  أا  عب  الس م

 الظ ال   ج  ا  جب ال مس ش   العش -املنص لة  01002285253  صلا   اجلامممك ب  
 أ/عما  س  ما 

 أ/عاط  ي   ، ش اهلا    عهل، ، عز املنص لة 01001421469 ال ا  امل  اةمك ب  
، جب ال م لس  ا حل لهما   الثان   العش -املنص لة 01005731550  مك ب  صلا   الثان  

 كما  ال  حل أا  اجا 
  أابال ال  م صلا  

جب ال م لس  ص ح سامل  -املنص لة – ط  ا 01224917744 ل لاج مم  ا ت  
 أمام ك     ط  ا  ،ال  ال 

 أ اا ه غزار       - ا   01226468090   ا مك ب  ا
 ش الش  ا ، حاج حسحل مم  ا   -الس  ك 01227960409 كش  الصلا  

 شالع اا  ع ايب أمام ال ك  حل امل   -س ىاج 093-2327599 أي   عب ال  اح السما 
 أمام مس   س  ي عب  ال ح ص الهناي  - نا 01069518616 كش  أ   ا سحل

 01008698664 يسنا  - اله ا ا كش 
ا اج مم  ال  ك  -ش الس  ة ز ن  -يسنا  -اله ا ا

 يا س اة مم  لم ا  مم  الن  

 01111491823 كش  حس   إسنا
 أ.حس  مم  عب  الماط  املنس 
 ا  ص  -الكش  أمام مس ش   ال م   إسنا 

 ال الشم  ياله م   ل   ز   يالنش  يمحل املك بات الكا  أ  ال   يل ا ى ام ياجلم  ل   يا ابال ل   ز   ي 
ي كحل أ  ال ا ط ع يل كيين ا ع   نبدة ن ص ة عحل . ا ا    الهاى ة ياجل زة يا سكن ل   يا ا حلات

الك    م ل كحل حت، ي  www.askzad.comع   الن  املؤل ات ع   أكا م    ع م  ل ك اب الم   
 . ش يط امل   

،  ف  00202-25252140ف 
25261618-00202  
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