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 (1111.)م                                                                               
 ،ومجعنا ععد فُرقة ،وعلمنا ععد جهالة ، ععد للالةهداانالذي  ،احلمد هلل رب العاملني

 .وأعزان ععد ذلة، وجعلنا خري أُمٍة ُأخرجت للناس
 ب م  عااده املممنني أن يووووا ماراعيني يُ ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 .ومتعاووني ومهذعني يف احلديث والقول والتعامل مع ععضهم يف كل وقٍت وحني
 واألدب الاديع الذي مل ، ب الذوق الرفيعصاح ان سيدان دمحمًا عاد هللا ورسوله،وأشهد 

 :يُوجد له مثاٌل يف األولني وال يف اآلخري ، حىت قال فيه رعه تاارك وتعاىل
 (.القلم4)"  َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ " 

اإلتفاق، ق و مع موار  األخلاق، وسر الوفااللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم جم
لول مممٍ  يو  تلتف الساق والسا ب الرافع للمممنني يو  العرض والتلاق، والشفيع األعظم 

  .ابلساق
ديه إىل يو  الدي ، وعلى آله املورمني، وصحاه املااركني وكل م  اهتدى هبصلى هللا عليه 

 .مجعني آمني آمني اي رب العاملنيوعلينا معهم أ
 :أيها األحاة مجاعة املممنني

يف هذه اآلانت وال يناغي أن توون أعدًا عني املسلمني م  الظواهر اليت إوتشرت عوثرة 
واملسلمات يف أي جمتمع م  اجملتمعات، التنازع يف األمور الدينية والتشاكس يف األمور الفقهية، 
وتعص ب كل واحٍد لرأيه واعتقاده أن رأيه وحده هو الصواب، وأن رأي غريه خيأ على اليقني، 
وهذا يتاج منا أمجعني إىل أن ويالع سرية النيب األمني مع أصحاعه املااركني، فهم القدوة اليياة 

 .واأُلسوة احلسنة لنا أمجعني
اج إىل أول ما علمهم أن صلاح األعمال وقاوهلا عند هللا يت صلى هللا عليه وسلَّمعلمهم 

  :صفاء اليوية وإحسان النية
 (.ا لول إمرٍئ ما ووىإمنا األعمال ابلنيات وإمن)
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، وأان تاارك وتعاىلإال رب العزة  لوب م  خفاايوال ييلع على اليوااي وال يرى ما يف الق
نفعه عند يمأمورون أن ُُنس  الظ  إبخواونا املسلمني، ألين أعلم علم اليقني أوه يعمل ملا  موأوت

أمحل وواايه على حمامل سيئة ومل رعه، وملا فيه رفعة إخواوه املسلمني، ال ُأشو ِّك يف وواايه وال 
إمنا عليَّ أن آخذ أبحس  املقاصد اليت  أتيق  م  ذلك وليس عندي دليٌل عنٌي على ذلك، و

 .يقصدها أخي
كل واحٍد منهم ينفذه طلااً و  ،أبمرٍ عندما أيمر أصحاعه  صلى هللا عليه وسلَّمولذا كان 

  .ه عه إىل هللاقلاه، وقلاه يتوجَّ إلرلاء هللا حبس ب ما ُُيلي عليه 
ليخلع لااس احلرب، فنزل األمني  صلى هللا عليه وسلَّمفاعد غزوة األحزاب دخل النيب 

؟ وملم : اي رسول هللا أختلع ملاعس احلرب وامللائوة مل ختلع ملاعس احلرب ععد؟ قال: جربيل وقال
  يف هذه الغزوة ـ الذي  خاووا النيبوهم اليهود ـ حىت يشتفي هللا للمممنني م  عين قُريظة : قال
موجها اخلياب ألصحاعه  صلى هللا عليه وسلَّمإين ساعقك إىل عين قريظة، فقال النيب : فقال

 :املااركني
 (.م  كان يمم  ابهلل واليو  اآلخر فلا يصلنيَّ العصر إال يف عين قريظة)

يمخروا  م أمجعني أوه يناغي عليهم أنعنهتاارك وتعاىل رلي هللا فهمت طائفة م  أصحاعه 
 .عين قريظة فيصلوهنا هناكإىل صلاة العصر حىت يصلوا 

وفهمت طائفٌة ُأخرى أوه يناغي عليهم أن يصلوا العصر وال يذهاون إىل عين قريظة حىت 
 .يووووا قد أدُّوا صلاة العصر له ساحاوه وتعاىل

ا حاي ب هللا ومصيفاه على حس ب مهم هللا وياغون رلاه ويفقهون مقاصد واجلميع قصدُ 
  .تاارك وتعاىله يف قلوهبم هللا قذف

، مل ينهى همالء فذه ب النيب وتاعه أصحاعه وذهاوا أمامه وعرلوا عليه األمر فأقرَّ اليائفتني
قد عما فعلوا، ومل يعات ب همالء عما صنعوا، ألن الول كان مهه أن يصلي العصر هلل، وما داموا 

ان األمر  ُن  الذي  وفذَّ : ل همالءاخللاف؟ ومل يقُ  هذا القصد الناوي وأدوا هذه الصلاة فلمم  فهموا
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عليه أفضل الصلاة وأمت  ان مراد املصيفى وحدان،ُن  الذي  وفذَّ : واآلخرون يقولون كما يرا ،
 السلا ؟

عل كاووا يف أخوة ووفاق واتفاق، ألن هدفهم مجيعًا هو رلاء الورمي اخللاق ساحاوه 
 .وتعاىل

، تاارك وتعاىلآلايت القرآوية كاووا يقصدون أواًل رلاء هللا وهوذا يف األحاديث الناوية وا
فاألصول ليس فيعها خلاف، فإن األمر ذي سعة، وقد قال  ،وما دا  األمر ععيدًا ع  األصول

 :صلى هللا عليه وسلَّم
 (.إختلاف أميت رمحة)

ال منافع وال مآرب شخصية، و  املهم ماذا يقصد هذا املمم  مادا  ال يقصد إوتصارًا لرأيه؟
دويوية، وال يقصد إال رلاء رب الربية، فلم اخللاف عيننا؟ وإذا حدث إختلاف يف الرأي فعلنيا 

 .أن ورجع إىل م  فولهم هللا يف ذلك
مل جيعل رجلًا واحدًا م  األولني أو اآلخري  ملماً  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك فإن النيب 

 ابٍب واحد ل له ختصص يفما درس ومهما حصَّ ، عل كل رجٍل مهعول تعاليم الدي  اإلسلامي
ليه وهو يوزع أصحاعه املااركني وقد خترجوا م  م  دي  حضرة الواحد ساحاوه وتعاىل، أُوظر إ

 :اجلامعة احملمدية، فيقول هلم
أرحم أبميت أعو عور، وأقواهم يف دي  هللا عمر، وأشدهم حياءًا عثمان، وأفتاهم علي ع  )

هي علم  ـ والفرائضهم وأفرل: إمنا قالتوى إجاعة ع  مسائل الدي  ـ و أيب طال ب ـ وليست الف
هم زيد ع  اثعت، وأعلمهم ابحللال واحلرا  معاذ وهي م  الدي  ـ وأفرلتوزيع الاركات واملواريث 

 (.ع  جال، وأقرأهم لوتاب هللا ُأيب ع  كع ب
يف رمضان يف  ، رأى عمر ع  اخلياب املممنني مفرقنيفواووا يارمون هذه التخصصات

صلاة الاراويح، ععضهم يصلي وحده، وععضهم يصلي ووراءه ثلاثة، وععضهم يصلي وراءه 
كان خريا، وعمر حافٌظ لوتاب هللا، وم  مجعُت على همالء على إماٍ  واحد  لو : مجاعة، فقال
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اي ب هللا ومصيفاه، ولونه عندما مجع املسلمني للصلاة حاملاشري  أبوه ُملهم يف وص حديث 
أت ُّ الناس يف : أي  ُأيبُّ، فخرج ُأيب فقال: دى على م  رشحه النيب للتلاوة يف القرآن وقالان

 :صلاة القيا  ألن النيب قال
 (.أقرأكم ُأيب ع  كع ب)

ليفة املسلمني وقاليهم األعظم، وإذا حدثت مشولة أو جاءت معضلة وكان عمر خ
 .صلى هللا عليه وسلَّملنيب أي  علي؟ ألوه املفيت الذي أشار إليه حضرة ا: يقول

وهي متاحة للجميع، إمسع قد يقول الاعض كما وسمع يف هذه األاي  وعمل ابلقرآن والسنة 
 :ىل فقه سلفنا الصاحل يف هذه القضيةإمعي 

  كتاب هللا، أ  مِّ أاي أُماه : أُريد احُلوم الشرعي يف هذه القضية، قال: قالت إمرأة العنها
ألوه : ومل؟ قالت: عرأي اإلما  مالك، قالعل : رأي اإلما  مالك؟ قالتم  سنة رسول هللا، أ  ع

أفقه يف كتاب هللا، ويف سنة رسول هللا منك ومين، فليس كلنا يف درجة يف كتاب هللا سواء، 
هللا أقوا  هبذه املواه ب اإلهلية وجعلهم  وليس كلنا وفهم يف سنة رسول هللا كاعضنا، ولو  خصَّ 

 .حملمديةانفعني لول األمة ا
 :صلى هللا عليه وسلَّمإستمع معي إىل هذه القصة املروية ع  حضرة النيب 

وأهل الوليمة كاووا قد دعوه على مجل ذحبوه  ،إىل وليمة صلى هللا عليه وسلَّمُدعي النيب 
 الغاية الُعليا يفواجلمل كان ُييلق عليه يف اللغة العرعية جزور ـ واجلزور يعين مجل ـ وكان النيب 

  .لذوق الرفيع واألدب الاديعا
يستحي و حان وقت الصلاة وشعر أن واحداً م  احلالري  خرج منه ريٌح، واوتقض ولوءه 

 :صلوات ريب وتسليماته عليهأن يقو  ليل ب الولوء ول  يستييع الصلاة، فقال 
 (.م  أكل حلم جزور فليتولأ)

الرجل، وأن ال  ماذا كان يقصد؟ أن ال يرج هذايعين كل م  أكل حلم مجٍل فليتولأ، 
 .وا مجيعاً وتولأوايعرله للحرج، فقام
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إن حلم اجلمل ال ينقض : واأما أهل الفقه يف دي  هللا فقد فقهوا وية رسول هللا ومقصده فقال
صلى هللا عليه الولوء لو أكله اإلوسان، ألن هذه حادثة خاصة وهلا سرها الذي عينه احلاي ب 

 .وسلَّم
قفني مع ظاهر النصوص ومل يفقهوا اجلواو ب اإلهلية اليت تاي  يف جاو ب العظمة اأما الو 

أكل حلم اجلمل، أي الولوء احملمدية، فقد حوموا على أوفسهم وعلى غريهم أبن م  مايلات 
 .اإلوسان إذا أكل حلم مجل يف أي وقت إوتقض ولوءه والعد أن يتولأ م  جديدأن 

واألئمة الرابويني الذي  يناغي أن جنلس  ، يفقهه إال العلماء العاملنيهذا الفقه يف الدي  ال
 .صلى هللا عليه وسلَّمعينهم وعني أيديهم متعلمني لنفقه مقاصد حديث سيد األولني واآلخري  

وله فقهاء  ،واٌة، يرووه ابلسند الصحيحله رُ  صلى هللا عليه وسلَّمفقد كان حديث رسول هللا 
 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا  عينهيفسرووه كما 

ذه ب أوس ع  مالك الصحايب اجلليل واملشهور عوثرة رواية احلديث ع  رسول هللا إىل 
صلى الاصرة، ورآه أهل الاصرة يف مسجدهم فأجلسوه على كرسي وقالوا حدثنا ع  رسول هللا 

شرة حديثًا ع  رسول يثًا وراء حديث حىت روى هلم ثلاثة عفأخذ يدثهم حد، هللا عليه وسلَّم
ايب رسول هللا اي صح: ، فقالهنع هللا يضرغلاٌ  فقيه يف اجمللس ُيسمى احلس  الاصري فيهم هللا، فوان 

ر لنا حديث رسول هللا، قال أأتذن اي صحايب رسول هللا : إمنا أان راوية أروي احلديث، قال: فس ِّ
وأجلسه، فجلس احلس  يفسر يل أن أُعني وأُفسر حديث رسول هللا؟ فقا  م  على كرسيه 

 :هنع هللا يضروتهى قال أوس ع  مالك ا، وععد أن صلى هللا عليه وسلَّمحديث رسول هللا 
ـ عينوم غلاٌ  فقيه يفقه حديث [ اي أهل الاصرة أتتووين وعني ظهراويوم هذا الغلا  الفقيه]
 .صلى هللا عليه وسلَّمالنيب 

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 
 (.اجلماعةيد هللا مع )
 : صلى هللا عليه وسلَّمقال و 
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 (.التائ ب م  الذو ب كم  ال ذو ب لهالتائ ب حاي ب الرمح ، و )
 .أدعوا هللا واوتم موقنون ابإلجاعة

               

 :اخلطبة الثانية
أكرمنا ابهلُدى واليقني وجعلنا م  عااده املممنني، ووسأله الذي احلمد هلل رب العاملني 

ويميدان عتأيده حىت ووون يف الدويا م  عااده الصادقني، ويف  ،ثاتنا عتثايتهيُ  أن ساحاوه وتعاىل
 .اآلخرة م  عااده الفائزي ، ويف اجلنة م  عااده اجملاوري  لسيد األولني واآلخري 

 .عاد هللا ورسولهأن سيدان دمحماً  وأشهد، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
صلى وماعث العناية الُقدسية  ،علم اهلداية الرابوية على سيدان دمحمك اللهم صل ِّ وسل ِّم وابر 

وعلى آله وصحاه وكل م  تاعه على هذا والنور إىل يو  الدي ، وعلينا معهم أمجعني هللا عليه 
 .آمني آمني اي رب العاملني

 :أيها األحاة مجاعة املممنني اي
اإلما  مالك،    الشافعي، ومنهم م  يتاعمنهم يتاع اإلماكان سلفنا الصاحل وإىل وقتنا هذا 

ال يدث ومنهم م  يتاع اإلما  أيب حنيفة، ومنهم م  يتاع اإلما  أمحد ع  حنال وغريهم، ولو  
فاظ وال ُسااب وال شتم وال لع  وال عصاية، ألهنم لعينهم خلاف وال جدال وال تياول يف األ

هم األول إرلاء رب العاملني وخدمة شرع هللا يعلمون أن همالء األئمة اهلادي  املهديني كان قصد
 .وسنة سيد األولني واآلخري 

عرأي أخذت والول فهم ما يُلهمه عه هللا عز وجل وال يناغي اخللاف فيما عينهم، فإذا 
ه رأايُ سواه، وال تقول أن هذا الرأي واحٍد منهم فهذا رأيك الذي اخارته، لو  ال يناغي أن تسف ِّ 

ألدلة القرآوية واألدلة الشرعية اليت يستدلون ابالااقي على خيأ، ألهنم كاووا هو الرأي الصواب و 
 .صلى هللا عليه وسلَّمعينها هلم خري الربية 

 :أنخذ مثااًل واحداً على ذلك
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ويرى أن الاسملة آيٌة م  منهم م  كان يقرأ بسمميحرلا نمحرلا هللا  يف أول سورة الفاحتة، 
  يرى أن الاسملة إستفتاح ألي قراءة يف كتاب هللا، وليست آية وله دليله، ومنهم م الفاحتة

 .خمصوصة م  آايت الفاحتة فيقرأها سراً يف وفسه وجيهر ابحلمد هلل رب العاملني
  :رسول هللا، وهذا فعله رسول هللا وهذا فعله

   رشفاً م  الاحر أو غرفاً م  الدمي       وكلهم م  رسول هللا ملتمٌس 
عينهم وليس اختلاف وإمنا سعٌة وإئتلاف، هل ملس املرأة ينقض الولوء؟  إختلفوا فيما

 : فرجعوا إىل كتاب هللا، ووصُّ اآلية
 (.النساء41" ) َأْو الَمْسُتُم النِ َساءَ " 

اللمس العادي عدون حائل، يعين عدون منديل أو خلافه فهذا ينقض : فقال الشافعي
 :وقال اإلما  أعو حنيفةالولوء، 

 :تاب هللا فهو يفسر ععضه ععضا، تقول السيدة الصديقة مرميورجع لو
 (.مرمي81" ) َوََلْ ََيَْسْسِِن َبَشر  " 

 .فاملسُّ هنا هو اجلماع، وليس اللمس املااشر، فاللمس املااشر ال ينقض الولوء
نه احلائل هو القل ب، لو وظر إوسان المرأة ععي: وأرلاه، فيقول هنع هللا يضروأييت اإلما  مالٍك 

وإذا ملسها ويف قلاه حائٌل م  اخلوف م  هللا وخشية هللا عشهوة داخل قلاه سقط ولوءه وعيل، 
 .ال ينتقض ولوءه

فولهم على خري وكلهم خبري، ويناغي علينا أن وقدر جهادهم، وأن وقدر هلم إجتهادهم وال 
نني واملممنات، خنتلف يف هذه األمور عيننا قط، وال توون مولع خللافات وجمادالت عني املمم
 .وهذا يف كل األمور اخللافية اليت هي مولع اإلاثرة داخل اجملتمعات اإلسلامية

وأن يهيدان ُسالنا وأن يرينا  ،أن جيمع مشلنا، وأن يوحد قصودان ساحاوه وتعاىلأسال هللا 
 .وأن يرينا الااطل هالواً زاهقاً ويرزقنا اجتناعه ،احلق حقاً ويرزقنا اتااعه

وإجلال  ،واستااق النوافل والقرابت ،ل الياعاتإلينا فعل اخلريات، وعم للهم حا با
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لول  أصحاب النيب الورمي والسلف الصاحل املااركني أمجعني، وصفاء الصدور ووور القلوب
 .رعنا ال تدع يف قلوعنا غلًا للذي  آمنوا رعنا إوك رءوف رحيمإخواونا املسلمني املعاصري ، 
نا وللمسلمني واملسلمات واملممنني واملممنات، األحياء منهم اللهم اغفر لنا ولوالدي

 .مسيٌع قري ٌب جمي ب الدعوات اي أرحم الرامحنيواألموات، إوك 
واجعلهم  ،اللهم ويل أموران خياران وال تويل أموران شراران، وأصلح والة أموران ورؤسائنا

وابعد عينهم وعني حاشية  ،الرشادساعني يف مصاحل العااد ومنافع الالاد، وارزقهم حاشية اخلري و 
 .الفساد اي أرحم الرامحني

اللهم أن كل م  أراد إبخواونا املسلمني أمجعني شرًا أو سوءًا فاجعل تدعريه يف تدمريه، 
 بَّ سخيك وعلاءك عليهم، واجعل إخواونا املسلمني متآلفني وصُ  ،واجعل كيدهم يف ُنورهم

 .وعمل صاحل اي أكر  األكرمني متواتفني متااذلني متعاووني على كل خري
 :عااد هللا اتقوا هللا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي  ِإنَّ للاَ " َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ
 (.النحل91) "يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 .وأقم الصلاةواشوروه على وعمه يزدكم غفر لوم، أذكروا هللا يذكركم واستغفروه ي
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