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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
تِد  أنُفِستنا وستيتاِ  أعَمالنتا،إنَّ الحمَد هلل، نحمُده ونستتعيُنه ونستتهديه ونستتغِفُره، ونعتوُذ بتاِن ِمتن شتروِر  َمتن  ََه 

ا، وأشتهد أن    إلته إ  هللُا وحتده   شتر َ  لته ِشتده تَد َلتُه َوِليرتا ُمر  َِ تِلل  َفَلتن  َِ  ْ َتِد َوَمتن  ُي ، وأشتهد أنَّ َّللاَُّ َفُهَو ال ُمه 
ا عبُده ورستوُله، وفتُّي ه ويليُلته، أرستله رب ته بالهتدِ ولَتِن الَحت قِّ لُيظهتره علتى التدَن ُكلِّته ولتو َكتِره نبيَّنا ُمحمَّده

لتين، ومتن  ََّ الُمشِركون، فصلواُ  ربِّي وستالُمه عليته وعلتى بي بيتته الطيِِّبتين الطتاِهر ن، وأفتحاِبه الُغترِّ الُمح
 يقتتتتوي هللا ِعتتتتالى وهتتتتو أحكتتتتم القتتتتائلين:، إيتتتتوة اإليمتتتتان ،ستتتتار علتتتتى لرِبهتتتتم واهتتتتتدِ ِبُهتتتتداهم إلتتتتى َتتتتوم التتتتدَن

ُكْم وَ  ))َيا َأيَُّها َمـاَلُكْم َوَيْفِرـْر َلُكـْم ُوُنـوَْ ْْ ا * ُيْصِلْح َلُكـْم َأ َ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديدا َ الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ َمـْن ُيِطـِع َّللاَّ
ِظيماا((  َْ  [.71-70]األحزاب: َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا 

ومتا ااي الحتدَف فتي سلستلة األمانتة، ومتا ااي حتدَانا عتن األمانتة،    : لقائنتا بكتم َتَتدلأَهتا الستالةأما بعد 
متن أنتتواأل األمانتة، حتتدَانا حتتدَانا اليتوم عتن بتتاب  دَتد و إيمتان لمتن   أمانتتة لته، و  إستالم لمتتن   عهتد لته، 

عتتالى، ِلتت لتتف والقَستتاليتتوم عتتن أمانتتة األيمتتان والعهتتول، حتتدَانا اليتتوم عتتن أمانتتة الحِ  األمانتتة  م بتتان ستتهحانه ِو
ا: ره ا وااِ تتره هتتا بِمتتنبِّ فقتتاي ِعتتالى مُ  ،شتتهنها هللا ستتهحانه ، وأعتتالمهتتا هللا ستتهحانهوعظَّ  ،التتتي استتتهان بهتتا التتهع 

ــوَ  ِتَمــا َ ــَدْدُتمْ  بَّ َقــَدُم َتْعــَد َُُُوِتَهــا َوَتــُذوُقوا السُّ ٌِ ْا َبْمــَنُكْم َفَتــ ِ َوَلُكــْم  ))َوًَل َتتَِّخــُذوا َأْيَمــاَنُكْم َدَخــ ــْن َســُِمِه َّللاَّ َْ
ِظــيُم((  َْ ــَذاُ   وا ّشتتكتتي ِغُ ا لبابهتتم   َِعلتتوا األيمتتان،   َِعلتتوا القَستت ،ف بتتانأي   َِعلتتوا الحِلتت [.94]النحتتل:َْ
ْه  ُْ  ا لكي يخونَ ا، بابه بعْكم بع ْه بع  .اكم بع

تهتا، و ِعبِّتر عتن إيمتان المتبمن بحفظِ عظيمتة  حدَانا اليتوم أَهتا الستالة عتن هتمه األمانتة، أمانتة يطيترةٌ  َْ  حِف
َعُلتشتتاهده ِعتتالى بتتان  ر  ِقتتُِ  ِم واليمتتين أنت َ َستتهالقَ فهتتا، تِ المنتتاِفق بخيانَ  نفتاقَ  عنتتدما يقتتوي ... ا ووكتتياله ه يصتتمه ا ِو

حِلتتف بتتان ِعتتالى، فهتتما بلستتاِن حالتت  يعنتتي بتت ؟ف بتتانلتت  يصتتم  أِحِلتت ا هني أقتتيم هللا ِعتتالى شتتاهده فتوافتتق ِو
 !!ن  كاذبالي إن كُ  داه يصما ونِ وأ عُل من هللا ِعالى  ،ق ما أقويعلى فدِ 

متتن ف ،أعظتتم ااثتتاِم والَتترائم الحلتتف بتتان كتتمبا واورا متتن نعتتم أَهتتا الستتالة هتتما هتتو معنتتى اليمتتين، ولهتتما كتتان
عالى هو وحده من َتَرأ استهان بان   على الحلف كاذبا بان.ِعالى ومن استهان بعظيم اسمه سهحانه ِو

 دَّ م،  ُبتتق بتين نتوعين متن القَستفترِّ م   بتد أن نُ األيمتان، عتن أمانتة القَست ة عتن أمانتةِ عنتدما نتحتدأ أَهتا األحهَّت
 ،ول لتة الحتاي ،بتان مِ َتوحي بالقَستفتحيح  ها قائلهتا بلفتظٍ األيمتان المعقتولة التتي يعقتدُ ق بتين الحتدَف أن نفرِّ 

لستتان ممتتا يَتتري علتتى ألستتنة  بقَ ا، أمتتا متتا كتتان َستت، أمتتا متتا كتتان لغتتوه علتتى أنتته  تتال فيهتتا ِتتدي   ،وقر نتتة الحتتاي



 8من  3الصفحة  مانة األيمان والعهودأ :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

فهتتما متتن اللغتتو التتمي عفتتا هللا ِعتتالى عنتته، فتتي قولتته  ....(متتا شتتف  كتتما، وهللا متتالي يبتتروهللا )العتتوام عتتالة 
عالى ُرـورُ : سهحانه ِو َُ  ُ َسـَُْ  ُقُلـوُُْكْم َهَّللاَّ ُ ِتاللَّْفِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِتَمـا ََ  َحِلـيُم(( ))ًَل ُيَؤاِخُذُكُم َّللاَّ

ا متا يكتون متن الكتالم العتابر أبتدا، أّمت غتوٍ للتي  ب أِقستم بتان فتقستم فهتماعندما نختلتف فتهقوي لت   [.225]الهقرة:
 .وما يكون من سبق اللسان فهو اللغو المي عفا هللا ِعالى عنه

ودًللةا ْلـى قلَّـة  ،ف وَثرة األيمان مكروهةَثرة الحلِ تأنَّ ْندما نتحدث ْن أمانة اليممن، فْ بدَّ أن تعلم 
ـــ األمانـــة تتتوهتتتما   يكتتتون إ  متتتن ، ة اإليمـــانوقلَّ ََ تتت قةِ ة والفَستتترَ الف إيمانتتته، ولَكتتتم ِتتتر   فَ وضتتتعُ  هُ ن رقَّ لَُنتتتممَّ

شتر فه ى يحلِ حقوقها لهم أللّ  -رضوان هللا عليهم –الصحابة الكراُم  تا ِو هللا نبيَّته  ا، ولهتما يابت َ فتوا بتان، ِعظيمه
ــهَّ َحــَّْ   قتتائال:  -مى هللا عليتته وستتلّ فتتلَّ - ــاز   -[ر الحلتتفكِاتتالحتتالف التتمي يُ  ] – َمِهــمن   ))َوًَل ُتِطــْع َُ * َهمَّ

ِنــمَن *  ِ  ــاَن َوا َمــاب  َوَْ ََ َزِنــيم * َأْن ََ ُتــهك  َتْعــَد َوِلــ ُْ ــيم  *  ْ  ِلْلَخْمــِر ُمْعَتــد  َأَِ ــا ــا   ِبَنِمــيم  * َمنَّ َلْيــِه َمشَّ َْ َوا ُتْتَلــى 
ِلمَن((  تهمه ااية وإ [.15-10]القلتم: آَياُتَنا َقاَب َأَساِطمُر اأْلَوَّ ته هللا ِعتالى  ةٌ ن كان ظاهرها بهنهتا يافَّ بر تٍل يصَّ

للمتبمنين  ةٌ ، وفتيَّ ومكتان امتانٍ  لكتلِّ  شتاملٌ  فتنن معناهتا عتام   م،ى هللا عليته وستلّ كان في امن النبي فتلّ بهما 
عالى، وكارة الحلِ الحلف والقسَ  رُ ، يكاِ هينف مَ  ِطيعوا كل حاّل به َّ  ن ممَّت ف هتمه   ِكتون إ َّ م بان سهحانه ِو
وهّ مَّ ملَنه،  رقَّ   ...من أبيه و ده اسمعه التي اإليمان بان إيمان بهسابير األولين بهنَّ م ن ظن ِو

هللا ِعالى شتاهد بصتير ستميع  يقينا بهنّ  مُ ر الحلف بان، أما لو كان يعلَ هما المي َتَرأ على القسم بان و كاِ 
عتتالىب علتتى أ علتتى الكتتمِ علتتيم قتتالر مقتتتدر لمتتا َِتترَّ  َ ، هللا ستتهحانه ِو ))َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ًَل َتُخوُنــوا َّللاَّ

ُسوَب َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن((   [.27]األنفاي:َوالرَّ

لتم بتدَّ أن ِع  مٍ َستفتنحن نتحتدأ عتن قَ   بتان،ة، عندما نتحدأ عتن القستمِ ها األحهَّ أَّ عندما نتحدَّأ عن اليمين 
عتتالىه أيتتا اإلستتالم بهنَّتت  مَ قِستتإ  بتتان،   يَتتوا أن ُِ  مَ قِستتال يَتتوا أن ُِ ، فتت  يكتتون إ  بتتان وحتتده ستتهحانه ِو

ى، وحده المي يقدر على مَاااة المعتتدي فتي وأيف رَّ ه هو المي يعلم السِ بالكعهة و  بالقربن، فان ِعالى وحدَ 
 ،و  ِحلتف بترأس أبيت  ، و  ِحِلتف بتالنبّي،و  ِحلف بالمستَد ،و  ِحلف بالقربن ،فال ِحلف بالكعهة ؛يمينه

 ... و  بشرفِ  ، تِ مَّ و  بمِ  ،و  بالطالق ،و  بالحرام ، دو  برأس ول

 -لَّمَ َفتتلَّى هللا َعلي تتِه وَستت-َقتتاَي: َستتِمَع النَِّبتتي   -رضتتي هللا عنهمتتا  -فتتي الصتتحيح َعتتن  َنتتاِفٍع، َعتتِن اب تتِن ُعَمتترَ ف
ِلُف ِبَهِبيِه، َفَقاَي:  ِ َفْلَمْرَض، َوَمْن َلـْم َرُ اله َيح  ِ َفْلَيْصُدْق، َوَمْن ُحِلَف َلُه ِتاَّللَّ "ًَل َتْحِلُروا ِتآَتاِئُكْم، َمْن َحَلَف ِتاَّللَّ

 "ِ ََ ِمــَن َّللاَّ ــْي ِ، َفَل ــاَّللَّ ــْرَض ِت بعتت   ؛ َرضتتى  أ ّ لخصتتمِ إذا حلفتت  يمينتتا بتتان فلتتي  ]فتتحيح رواه ابتتن ما تته[.  َي
 "!احلتف بتراس ولتد  ،احلف بالطالق" :يقوي لهف "كماعلى أقسم بان " :فيقوي ،الناس يحلف له يصمه بان
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ِ"  " :يقوي -مى هللا عليه وسلّ فلّ -ورسوي هللا  ََ ِمـَن َّللاَّ ِ، َفَلـْي فهتما لتي  متن اإلستالم،  َوَمْن َلـْم َيـْرَض ِتـاَّللَّ
 ، ذل  المي   َرضى و  يقبل من يصمه أن يحلف بان.إسالمه فليرا ع لَنه وليراِ ع

ِلتتف  َبَغي تتِر هللِا، َهتتِة، َفَقتتاَي ابتتُن ُعَمتتَر: َ  َِح   وعتتن ابتتن عمتتر رضتتي هللا عنهمتتا: أنَّتتُه َستتِمَع َرُ تتاله يُقتتوُي: َ  َوالَكع 
ُ  رسوَي هللِا  َرـَر َأْو أْشـَرَ "، يقتوُي:  -فتلى هللا عليته وستلم  -َفننِّي َسِمع  ]رواه . "َمـْن َحَلـَف ِتَفمـِر ِ ، فقـد ََ

هتتما الر تتل كتتان يحلتتف بالكعهتتة فنهتتاه ابتتن عمتتر عتتن ذلتت  فكيتت  بمتتن يحلتتف بولتتده  وقتتاي: حتتدَف حستتن[.الترمتتمي، 
 ؟!!وبشرفه

ق بتين نتوعين متن فتال بتدَّ أن نفترِّ  ،معنتدما نتحتدأ عتن القَست -ةحهّ ها األأَّ -أمانة األيمان عندما نتحدأ عن 
 للمستقبل.  ونيَّةه عز مةه كالشهالة، ونوأل يكون عن الماضي  نوأل يكون باإليهار :ملقسَ ا

ستمّ  ،وأغلظها ما يكون بالشهالة في حقتوق النتاس ،ارة لهفهما اإليهار فتل  التي يكون الكِمب فيها   كفَّ  ى ِو
ا" ا ،"يممناا ُموسا ... فتما  والعيتاُذ بتانفتي نتار  هتنَّم  حتى ُيغمَ  بهتا ،ِغِم  من كمب فيها في اإلثم غمسه

ا... وأل ل متاذا؟ غالهتا أل تل قُ وبشهالة هللا وبعقاب هللا وبِ المي استخف بان  ده درة هللا، فحلف بان كاذبا متعمِّ
حم ٍل لمسبولية. ، أو ِهربا من استحقاٍق ِو  لعاعٍة من الدنيا مااله

ُ  َرُستتوَي هللاِ  تتعوٍل رضتتي هللا عنتته، َقتتاَي: َستتِمع   فتتلى هللا وفتتي هتتما رِو الهختتاري ومستتلم َعتتن  َعب تتِد هللِا بتتِن َمس 
ْ ـَبانُ »عليه وسلم َيُقتوُي:  َُ َلْيـِه  َْ ـِه، َلِقـَي َ  َوُهـَو  ُ  ُمْسـِلم  ِتَفْمـِر َحقِك َلـى َمـاِب اْمـِر َْ ، َقتاَي َعب تُد «َمْن َحَلـَف 

َداَقُه ِمن  ِكَتاِب هللِا:  -مى هللا عليه وسلّ فلّ -هللِا: ُثمَّ َقَرَأ َعَلي َنا َرُسوُي هللِا  يَن َيْشـَتُروَن ِتَعْهـِد َّللاَِّ ﴿ ِ نَّ الَّذِ ِمص 
ُ َوًَل َيْنُظـُر ِ َلـمْ  َق َلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َوًَل ُيَكلِكُمُهـُم َّللاَّ ََ ًَل َخَْ كِكمِهْم َوَأْيَماِنِهْم َََمناا َقِلمْا ُأوَلِئ َياَمـِة َوًَل ُيـٌَ ِِ ِهْم َيـْوَم اْل

ــَذاُ  َأِلــيُم   َْ ا بتتان كتتمبه فتوا َن استتهانوا بهيمتتانهم واستتهانوا بتتان ِعتالى لمتتا حلَ هتب   التتم [.77]بي عمتتران:  َوَلُهـْم 
 ا.واوره 
ُ  »م َقاَي: ى هللا عليه وسلّ رِو مسلم َعن  َأِبي ُأَماَمَة رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَي هللِا فلّ و  َمِن اْقَتَطَع َحـقَّ اْمـِر

َلْيـِه اْلَجنَّـةَ ُمْسِلم  ِبَيِممِنـِه، َفَقـْد َأْوَجـَب ُ  َلـُه  َْ َم  َفَقتاَي َلتُه َرُ تٌل: َوِإن  َكتاَن َشتي تها َيِستيرها َيتا َرُستوَي  «النَّـاَر، َوَحـرَّ
 « َوِإْن َقِ مباا ِمْن َأَرا   »هللِا؟ َقاَي: 

متين متا هتي اليا إنَّ با واوره كتمِ  ةه دمَّتعَ تَ ا عنتدما ِصتدر مُ على ما كان غيهه اليمين  هما لمل  أَها السالة فلنعلم بهن
 .ركفَّ من أن يُ  ألن إثمها أعظمُ  ؟!لماذا   كفارة فيهاو الغموس، 
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وهتتو عنتتد هللا ن ستتهل ه أمتتر هتتيِّ يظتتن أنَّتت ،فتتي بيعتته وشتترائه ،ولكتتم نتتِر أَهتتا الستتالة ممكتتن َتستتاهل فتتي يمينتته
الِيامـة وًل ينظـر مهـم   يـوم كلكِ "ََْـة ًل يُ : م قتايى هللا عليته وستلّ رستوي هللا فتلّ فتي الحتدَف أنَّ و  ،عظيم

ــيم، فقلــ : مــن هــم يــا رســوب   خــابوا وخســروا  قــاب: المســُه  زار ،  ٌَمهم ولهــم ْــذا  أل ــ ــمهم وًل ي  ل
فتتهملوا يتا رعتاهللام هللا فتي هتما التهدَتد  ]رواه النسائي وابن ما ته[. ف الكاو "سلعته تالحلِ  قُ نرِ  ، والمُ ان ْطا َ والمنَّ 

 الشدَد.

هتما    ،للبركتة ةٌ وهتي ممحَقتللستلعة  ةٌ هتا منفَقتبهنَّ  ن  يُظت ،يكتمب فيهتا ،فيهتا يغت    ،بْاعتهم األيمان على قسِ يُ 
با واورا علتتى كتتمِ بتتان متتن يحلتتف  ذنتت  ، هتتما عظتتيمولتته عتتماٌب ألتتيم -أَهتتا الستتالة-َنظتتر هللا إليتته و  َزكيتته 

 الماضي.

ِلتت  اليمتتين علتتى  ،ه أو   أفعلتتههفعلستتعلتتى شتتي   فهتتي يمتتينٌ  فتلتت  شتتهٌن بيتتر، أمتتا اليمتتين علتتى المستتتقبل
تت عتتالى:  ،ا فيهتتاف هللا عّنتتالمستتتقبل يفَّ ــَة َأْيَمــاِنُكْم ِلتت  التتتي يقتتوي فيهتتا رب نتتا ستتهحانه ِو ُ َلُكــْم َتِحلَّ "َقــْد َفــَرَض َّللاَّ

ُ َمْوًَلُكْم َوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم" نا فيهتا و قتوي[، 2]التحر م: َهَّللاَّ نا وقتدِو ومعلِّمنتا عليته أفْتل الصتالة والستالم  أستِو
ــر ْـن يممنــَ  " وا حلَ ة رضتي هللا عنته: رَ مُ لعبتد الترحمن بتن َستت رــَ  ْلـى يمـمن  فرأيــَ  ُمرهـا خمــراا منهـا فكرِك

 ]رواه الهخاري[. ت الذي هو خمر"أو 

ف علتى ييترا، هنتا يحِلت التمهابرأِ أن في و  فندم على ذل  ،وهللا   أذه  للمكان الفالني ،حلف عن يمين
قتتد ذهتت  وهتتو  ،  يقتتوي وهللا لتتم أذهتت  إلتتى المكتتان الفالنتتي ،با واورا  يحلتتف علتتى الماضتتي كتتمِ  ،المستتتقبل
في ذل  قطيعة رحتم    م بهنَّ وعلِ  ،م على ذل فندِ  ،ف على المستقبل، وهللا لن أذه  إلى بي  أييحلَ إليه، 
عتالىسهحانه  منه ة أيماننا رحمةه ، فقد فرض هللا لنا ِحلَّ َِوا ـر ْـن يممنـَ  "وقتاي لنتا رستوله الكتر م:  ،ِو كرِك
ا الذي هو خمـر" تِ أو  تِة المتبمنين  ،ف بوعتد و بخيتر فته إن حلفت  عتن يمتين واِعتده فالوعتد علتى الخيتر فتي ذمَّ

اَهــُدوا ِ َوا ِتَعْهــِدِهمْ  ))َواْلُموُفــونَ ، هللا بتتهمتتدحهم  وا تت  فتت  علتتى ييتتر قلتت  لولتتد  إن حلَ  ،[177]الهقتترة:    (( َْ
قوي أهللافتر عتن يمينتي، ،فعل  كما ألعطين  كما وكان ذل  ييرا لتكتون متن المتوفين بعهتدهم إذا    ِترا ع ِو

تفو د  غيرها يير منها و د  فيهتا ظُ أما إن حلف  عن يمين  عاهدوا... أو  ،و تد  فيهتا قطيعتة رحتم ،المه
تفال ِتعنت  بالهابتل بحُ  ،منفعة ل  أو ألهل  أو للمسلمين ِفو  َ  ورستوي هللا فتلى هللا  ،  حلفت  يمينتاة أنَّتََّ

  ت الذي هو خمر"أكرِكر ْن يممنَ  و عليه وسلم يقوي: "

يتت  التتتالي: -أَهتتا الستتالة– كفتتارة اليمتتينو  ممتتا ِههللاتتل متتن أوستت  متتا ن ]إبعتتام عشتترة مستتاهللاي ِكتتون علتتى التِر
هم [ِطعتتم بتتته نفستتت  و يالتتت  والمكفِّتتُر مخيَّتتتٌر بتتتين هتتتمه األمتتتور الاالثتتتة، وهتتتما متتتا  .أو ِحر تتتر رقهتتتة ،أو كستتتِو
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، متتابعتة فتاَم ثالثتة أيتام( فعَز عتن ِلت  الاالثتة فقيرا ان)هللاأيَّ واحٍد منها  يطل  منه أو ه، فنذا لم يستطع 
َْ يقوي ِعالى:  ُ ِتاللَّْفِو ِفي َأْيَمـاِنُكْم َوَلِكـْن ُيَؤاِخـُذُكْم ِتَمـا  َشـَرِة ﴿ًَل ُيَؤاِخُذُكُم َّللاَّ َْ اَرُتـُه ِ ْطَعـاُم  ـْدُتُم اأْلَْيَمـاَن َفَكرَّ قَّ

ْسـَوُتُهْم َأْو َتْحِريـُر َرَةَبـة  َفَمـْن َلـْم َيِجـْد َفِصـَياُم ََ  َِ ََ َمَساِكمَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُمـوَن َأْهِلـيُكْم َأْو  ََـِة َأيَّـام  َوِلـ َْ
اَرُة َأْيَماِنُكْم ِ َوا َحَلْرُتْم َواْحرَ  ُ َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َكرَّ مِكُن َّللاَّ ََ ُيَُ َذِل  [89]المائدة:  ُظوا َأْيَماَنُكْم ََ

فتتال ِتعنتت  إن و تتد   -أيتتا اإلستتالم-، إن أقستتم  علتتى المستتتقبل عليتت  فتتي التتدَن متتن حتترجهللا  عتتل  ومتتا
 :فتتتتتيهم مالحتتتتتاهللا هللا وإيتتتتتاهللام ممتتتتتن قتتتتتاي  اا فتتتتتهوف بعهتتتتتد ،  علنتتتتتا إن كانتتتتت  ييتتتتتره غيرهتتتتتا ييتتتتترا منهتتتتتا، أّمتتتتت

ََ الَّـذِ  رَّاِ  َوِحمَن اْلَبْأِس ُأوَلِئ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِ  َوال َّ اَهُدوا َوالصَّ َْ ََ ))َواْلُموُفوَن ِتَعْهِدِهْم ِ َوا  يَن َ ـَدُقوا َوُأوَلِئـ
، أقتوي متا ِستمعون وأستتغفر هللا لتي الصتابر ن اللهم ا علنا متن الصتالقين المتقتين [.177]الهقرة: ُهُم اْلُمتَُّقوَن((

 .ولكم فاستغفروه فيا فوا المستغفر ن
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 الخطبة الثانية:
 الحمتتتتد هلل وكفتتتتى، وفتتتتالةه وستتتتالمها علتتتتى عبتتتتده التتتتمي افتتتتطفى،  هتتتتال هللا، ييتتتتُر الوفتتتتايا وفتتتتّيُة ربِّ البرايتتتتا

ــِذيَن ُأوُتــوا اْلِكَتــاَ  ِمــْن  ــْمَنا الَّ ــاُكْم َأِن اتَُّقــوا َّللاََّ َوَلَقــْد َو َّ ِلُكْم َوِإيَّ فتتاَّقوا هللا  هتتال هللا، فبتقتتِو هللا  [،131]النستتا : ((َقــُْ
يحتتبهم فتتيمن فتتون بعهتتده متتن َو  عتتدَّ ال هللا أن هللا ِعتتالى  هتتواعلمتتوا ، متتن الفتتتن، والستتالمُة متتن الِمَحتتنالِعصتتمة 

عالى َ ُيِحبُّ اْلُمتَِّقمَن(( فقاي وقوله الحق: ،سهحانه ِو   [.76]بي ِعمران:  ))َبَلى َمْن َأْوَفى ِتَعْهِدِ  َواتََّقى َفِإنَّ َّللاَّ
تتتمعنتتتا عرَ   ر بفكتتترة مهمتتتة متتترَّ مكِّ وألن الحتتدَف اليتتتوم عتتتن األيمتتتان والعهتتتول كتتتان   بتتتد متتتن أن ُنتت ا فتتتي ا ستتتر عه ضه

ََـُة َأَنـا َخْصـُمُهْم َيـْوَم : التمي يقتوي فيته -مى هللا عليته وستلّ فتلّ -الخطهة الماضية عنتدما ذكرنتا حتدَف النبتي  َْ ََ "
َْ ُحـراا فَ  َدَر، َوَرُجُه َتا َُ َطى ِبي َُمَّ  ْْ َياَمِة: َرُجُه َأ ِِ ْنُ  َخْصَمُه َخَصْمُتُه َيْوَم اْل َياَمِة، َوَمْن َُ ِِ ، َوَرُجـُه َأَكـَه َََمَنـهُ اْل

؛ أي بتتي ثتم غتتدر ىر تتل أعطت .[] أير ته الهختتاري وابتن ما تة واللفتتظ لته  اْسـَتْأَجَر َأِجمــراا َفاْســَتْوَفى ِمْنــُه، َوَلـْم ُيوِفــِه َأْجــَرُ "
 ر ٌل أعطى بعهد هللا ورسوله أمانها إلنساٍن ثمَّ غَدَر به!!

خــوة يتكــافؤون دمــاسهم ويســعى بــذمتهم أدنــاهم ويــرد  : "المســلمون -مى هللا عليتته وستتلّ فتتلّ -يقتتوي  وفتتي هتتما
 ]أير ه الترممي وقاي:" هما حدَف حسن فحيح[. م ْلى قاْدهم" يهِ هم ومتسركِ رِ  عِ م ْلى مُ هُ دُّ ِش ْلمهم أقصاهم ومُ 

"ومة المسلممن واحـدة، وإن : -فلى هللا عليه وسلم  -قال : قاي رسوي هللا  -رضي هللا عنه  -عن عائشة و 
 جارت ْلمهم جائرة فْ تخرروها فإن لكه ُادر لوا  يوم الِيامة يعر  ته" 

أمَّتن أحتدا إنَّ كتل متن "فتحيح الهختاري:  ه علتىاي فتي شترحابتن بّطتأَها األحهتة يقتوي:  ففي شرح همه األحالَ
من الحربيين  اا أمانته علتى  ميتع المستلمين لنيتا كتان، أو شتر فا، حترا كتان، أو عبتدا، ر تال، أو امترأة، ولتي  

 ."لهم أن يخفروه

ا بهنَّ المسِلم )أي مسلم: ر ل، إمرأة  ، حتر، عبتد، لنتي، عندما نتحدَّأ عن أمانة الوفا  بالعهد،  بدَّ أن نعي  يده
تتز ألحتتٍد  َُ شتتر  ، فقيتتر، غنتتي...( إذا قتتاي لكتتافٍر حربتتّي: أعطيتت  أمتتان هللا ورستتوله، ِعتتاي إلينتتا وأنتت  بِمتتن، لتتم ي
ِمن المسلمين أن يخِفر ِذمَّته، وأن يخون عهده وأمانته، بهن يعتدي على ذل  المي أِانا بهمان ُمسِلم، ومتن يَفتر 

ديل حتتى ََتمتن محاستن اإلستالم،  -أَهتا الستالة – وهتما، فقد يان عهد هللا ورستوله، ِذمَّته، أو ِذمَّة أييه الُمسِلم
 .هو في فف الكفار د علينا في حروبناحتى   يستهسِ و الناس في لَن هللا، 

 ،ن علتى نفسته و َلت  بيننتا بمنتافيتهمَ ي ثوِرنا عندما كنا نعطي األمان لمن يقاِل في ففوف عتدونا ِمكرون أوّ 
قو ة لنا خمصنالوفي ذل  إضعاف  ،ل المتا  منهم َنشقون هاربينب ،هللاان العشرا   .ِو
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فيغتدر  ،لينشتق رائَتة بيننتا، فيتهِي مستلم فيتهمِّن  نتديا ِمتن  نتول العتدوشتائعة أما لما غد  الخيانة والعيتاذ بتان 
 اوغتتتدو  ،كفتتتاردأ النتتتاس يمتنعتتتون عتتتن ِتتتر   يتتتو  البتتت !!عهتتتد هللا وعهتتتد رستتتوله مل يختتتون بتتت ،بتتته مستتتلم بيتتتر
 .والنا عدل المحاربين لنا ،يستهسدون علينا

وهما فهتم  ،وهمه أَها السالة من مكارم اإلسالم ،من محاسن اإلسالم ، أمانة حفظ العهد،أَها السالةاألمانة همه 
لتت  فعتتالهم شتتهد  كتتت   وهتتما فهتتم الصتتحابة الكتترام ،وأمتتر هللا ِعتتالى وهتتما أمتترهُ  ،النبتتي فتتلى هللا عليتته وستتلم ِو

 . خ بهاالتار 

َز تتد الرقاشتتي  عتتن ،حالثتتة  تتر  فتتي عهتتد أميتتر المتتبمنين عمتتر بتتن الخطتتاب رضتتي هللا عنتتهعبتتد التترااق رِو 
 حتتتتى إذا كنتتتا ذا  َتتتوم وبمعنتتتا أن، يقتتتاي لهتتتا شتتتاهِرا فحافتتترناها شتتتهرا قتتتاي: شتتتهد  قر تتتة متتتن قتتتِر فتتتارس

ر عتوا إلتى ييتامهم وهتم يحافترون المدَنتة ]... فاستتهمنوهنصهحهم انصترفنا عتنهم عنتد المقيتل فتخلتف عبتد منتا 
فتتتتهير عتتتنهم عبتتتد فنتتتالاه القتتتوم أن اهللاتتتت  لنتتتا بتتتهمن، هتتتما العبتتتد بهستتتابته رأِ أنتتته متتتن الخيتتتر أن يعطتتتيهم شتتتهر 
وا إلينتا فتي ثيتابهم ووضتعوا أستلحتهم فقلنتا: فكت  إليهم أمانا ثم رمى به إليهم، فلما ر عنتا إلتيهم ير ت ...[األمان

ما شهنكم؟ فقتالوا: أمنتمونتا وأير توا إلتيهم الستهم فيته كتتاب بهمتانهم، فقلنتا: هتما عبتد   يقتدر علتى شتي ، قتالوا: 
أن العُـــد المســـلم مـــن "  إلينتتتا: َ فكتَتتت ،فكتبنتتتا إلتتتى عمتتترقتتتاي:  ".  نتتتدري عبتتتدكم متتتن حتتتركم فقتتتد ير نتتتا بهمتتتان"

 ورواه ابن أبي شيهة واال فه اا عمر أمانه.  "المسلممن، وأمانه أمانهم

أضتعفوا  بهتة عهتولهم  المسلمون ا حفظ لمّ  .هكما ليل الناس في لَن هللا أفوا او ها األحهة، هما هو اإلسالم أَّ 
 .عدوهم وغدِ الناس َتركون أعدا هم لينساقوا إليهم

لم   أمانة له، و  إستالم لتم   عهتد لته، إنته اإلستالم أَهتا األحهتة  أمان إنه اإلسالم أَها السالة، إنه اإليمان،  
هيي التمي ايتصتم  معتته ويالفتته وهتو فتي  ماعتتة فمتا بتتالكم بتفيته حفتظ العهتول والمواثيتق متتع الكتافر الحربتي، 

أن نتحتتدَّأ عتتن شتتي  كهما...التتمي  األيتتام همتتن ستتفه هتتمفهتتما متتن بتتاٍب أولتتى، و  نتتته،وأنتتا فتتي  ماعتتة أيتتِر وأمَّ 
وذمتتة المستتلمين واحتتدة، ِتكافتته  ،ين واحتتدمفهمتتان المستتل نتته مستتلمٌ إن أمَّ  ،حربتتيع كتتافر متتنتحتتدأ عنتته، هتتو أمتتان 

نحتتن  ،ا ضتتعيفا غيتتر معتتروفيرتتكتتان لنِ هتتما ألنانتتا وإن « يســعى بــذمتهم أدنــاهم »: لمتتامهم وكمتتا قتتاي رستتوي هللا
شتر فا إلست م إذا عاهتدوا، ممتن هالمه، أستهي هللا ِعتالى أن يَعلنتا وإيتاهللام متن المتوفين بعهتدنحفظ أمانته إهللارامتا ِو

 يستمعون القوي فيتهعون أحسنه إني لاأل فهمنوا


