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

 :الخطبة األولى
إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا وسيِ ئات أعمالنا، 
من يهِد هللُا فهو المهتد، ومن ُيضِلل فلن تجد له وليًّا ُمرِشًدا، وأشههد أالَّ إلهه إال هللا وحهده ال شهريك 

ًدا عاههُده ورسههوله و هه ي ه و ل ه بالهههدل وديههن الحههقِ  لُيظهههره لههه، وأشهههد أنَّ نايَّنهها ُمحمههَّ يلههه، أرسههله ربهه 
على الدين ُكلِ ه ولو كِره المشِركون، فصلوات ربِ ي وسالُمه عليهه وعلهى  ل بيتهه الِّيِ اهين الِّهاهرين 

داهم إلههى يههو  الههدين. لههين ومههن سههار علههى دربهههم واهتههدل بهههُ رِ  الُمحجَّ ا بعههد إ ههوة  وأ ههحابه الغههُ أمهه 
 اإليمان:

رِّيٌ  )و أحكم القهائلين: يقول هللا تعالى وه ت ْم حـَ ا َعنـِّ ِِّ مـَ ُكْم َعزِّيٌز َعَليـْ َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م ِّْن َأنُفسِّ
يمٌ  حـــِّ نِّيَن َرُءوٌح ر  مِّ ِْ اْلُم ْيُكم اـــِّ ة  )مههن قائهههل:  ، ويقههول عههه َّ [128]التوبههة:  (َعلــَ ْلَناََّل رِّح  َرْحمـــَ ا َأْرســـَ َومــَ

 [107]األناياء:  (ل ِّْلَعاَلمِّينَ 

وقد كان حديثنا في األسهاو  المايهي عهن مهوج  سهيرة  :ها السادة الحضورأي   ،ة األكار ها األحبَّ أي  
د بههن عاههد هللا رسههلين و ههاتَ د المُ سههي   أحااههت أن يكههون لقاءنهها  ، ههل ى هللا عليههه وسههل م-م األنايههاء محمهه 

ا تحهدتت ويومها مه  .لرحمهة والرفهقي اأال وهه  ،اليو  للحهدي  عهن إحهدل شهمائله وعهن إحهدل  هفاته
ال هههيم اإلسهههالمية تنبههه  مهههن  يمهههة  جهههلَّ  سهههل ال هههيم اإلسهههالمية فقلهههت إن  ذكهههرت أُ علهههى ههههنا المناهههر، 

 . (َوَما َأْرَسْلَناََّل رِّح  َرْحَمة  ل ِّْلَعاَلمِّينَ )لنلك قال هللا تعالى:  ،الرحمة
عهه بِ الهن  أمرنها أن نتَّ وههو  -عن رحمة رسول هللا  ل ى هللا عليه وسل م -ها السادةأي  -حديثنا اليو  

َر )ى به وأن نتأس   َر َوَ كـَ ْوَم اْ َـِّ و َّللا َ َواْليـَ اَن َجْرجـُ ن كـَ َنٌة ل ِّمـَ َوٌة َحسـَ ِّ ُأسـْ ل َقْد َكاَن َلُكْم فِّي َرُسولِّ َّللا 
ــر ا ْد )الههن  قههال هللا عنههه:  حههديثنا اليههو  عههن الناههيِ   .[21]األحهه ا :  (َّللا َ َكثِّي ْن َلقــَ وٌل مــ ِّ اَءُكْم َرســُ جــَ
ُكمْ  داللهة  ،مكُ سهِ نفُ أضهعة مهن ههو بِ  ،بل مهن أنفسهكم ،نكملم يقل هللا تعالى لقد جاءكم رسول مِ ( َأنُفسِّ

بأ ههحابه  - ههل ى هللا عليههه وسههل م- علههى عمههق الرابِّههة وعلههى عظههيم الوشههيجة التههي تههربط الناههي  
ِِّ َما َعنِّت مْ )وبالمسلمين،  علهيكم وعلهى منفعهتكم  حهريٌص  ،يشه يكم ومها يتكهبكممها  هؤ يسهو ( َعزِّيٌز َعَلْي
يمٌ ) وعلى  يركم نِّيَن َرُءوٌح ر حِّ مِّ ِْ أن  - هل ى هللا عليهه وسهل م- بالناي   البد لمن أراد التأسيو  ،(اِّاْلُم

ُِ ا )ا شهفوقً ا عِّوفهً ا رحيمهً المؤمنين رؤوفهً به يكون  جَن َمعـَ نِّ ِّ  َوالـ  وُل َّللا  سـُ ٌد ر  ارِّ م َحمـ  ى اْلُكفـ  اُء َعلـَ د  َأشـِّ
َنُهمْ  ــْ اُء َبي ــَ ه الاو ههلة فصههار يهه د له اآليههة وانحرفههت د متههى رأيههتم مههن انعكسههت عنهه  ،[29]الفههت :  (ُرَحم
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  هل ى هللا عليهه وسهل م- ههنا لهيل مهن أتبها  الناهي   ا على المسلمين فهاعملوا أن  ار شديدً ف  رحيما بالك
ِِّ َما َعنِّت ْم ) يمٌ َعزِّيٌز َعَلْي نِّيَن َرُءوٌح ر حِّ مِّ ِْ  .(َحرِّيٌ  َعَلْيُكم اِّاْلُم

  هها رحمهة تنبهُ أن نعلهم بأن   البهدَّ  -هها السهادةأي   - ل ى هللا عليهه وسهل م- ث عن رحمة الناي  ا نتحد  لم  
 ،الع ي  الكهريم القهو    رحمةُ  ،عاذ هللامَ  ،ال ،عفة وال َي ليست رحمة دعَ  ،ة والشهامةة والقوَّ من الع َّ 
وا ) ،ة وكرامهة َّ عن عِ  نابعةٌ  رحمةٌ  بِّ َحنَفوـ  ََ اْلَقلـْ ي ِّ لِّنَت َلُهْم  َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلـِّ َفبَِّما َرْحَمٍة م َِّن َّللا 

ْن َحْولــِّ َ  م المرسههلين د األنايههاء و ههاتَ ه مههن هللا تعههالى إلههى سههي  ، هههنا الكههال  موجهه  [159] ل عمههران:  (مــِّ
ا َرحْ ) :حمة للعالمين يقول هللا لهالمبعوث ر  مْ َفبِّمـَ ِّ لِّنـَت َلهـُ َن َّللا  ٍة مـ ِّ بِّ  مـَ ََ اْلَقلـْ ي ا َغلـِّ ْو ُكنـَت َفظـًّ َولـَ

ْن َحْولــِّ َ  وا مــِّ ل أن يكههون بههالمؤمنين مههَّ تأَ يُ أَ  ؟! - ههل ى هللا عليههه وسههل م- الناههي   غيههرِ كيههَ  بف (َحنَفوــ 
هللا قههال  ه ألنَّ اس مههن حولههِ  وهللا سههينف  النههَّ كههال   ؟!حولهههاس مههن النههَّ  ا غلههيظ القلههب وال يههنف   فظهه  
وا مِّْن َحْولِّ َ ) للناي   ََ اْلَقْلبِّ َحنَفو    .(َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلِّي

صهاة مهن لعُ اث عن شهفقته بأن نتحدَّ  البدَّ   - ل ى هللا عليه وسل م- ث عن رحمة الناي  عندما نتحد  
لَ  َنار ا، َأْوَقدَ  َرُجلٍ  َكَمَثلِّ  َوَمَثُلُكمْ  َمَثلِّي»قال روحي فهداه:  ،تهأمَّ  ادِّ ُ  َفَجعـَ َراُ   اْلَجنـَ نَ  َواْلفـَ ا، َيَقعـْ  فِّيهـَ

نٌ  َوَأَنا ]أ  يبعدهن عنهها[،َعْنَها  َجُنب ُهن   َوُهوَ  َِّ ، َعنِّ  اُِّحَجزُِّكمْ  آ نْ  َتَفل ُتونَ  َوَأْنُتمْ  الن ارِّ دِّ  مـِّ ]رواه  «جـَ

 .م عن الناركُ  ِ جَ وأنا   ن بحُ  ،(من الخلف رمَ الكَ )وسط معقد اإلزار  : جَ الحُ و . البخار  ومسلم[

رول أنههه  - ههل ى هللا عليههه وسههل م-رسههول هللا   ،مههات علههى غيههر اإلسههال ه جنههازة مههن مهه ت أمامههرَّ يههُ
يريههد أن  ،جميعهها مههن النههاراس ن النههَّ نقههِ يريههد أن يُ  ."تههت منههي إلههى النههارفههدمعت عينههه قههال: "نفههل تفلَّ 

 أفواجا ال في إ راج الناس من دين هللا والكياذ باهلل.  هللا اس في دينيكون سابا في د ول النَّ 

ة ههنه الرحمهة كانهت عامههَّ  د أن نهنكر أنَّ البهَّ  - هل ى هللا عليهه وسهل م- ا نتحهدث عهن رحمهة الناهي  لمه  
رحمههة  ،رحمههة للرجههال ورحمههة للنسههاء ،للكبههارغار ورحمههة صهه رحمههة لل :المسههتويات  شههاملة علههى كههلِ  

ا َلْيَس » :رحمة بالمؤمنين وشفقة على العا ين ،للفقراء ورحمة باألغنياء نـ  نْ  مِّ مْ  مـَ ل   لـَ ا، ُيجـِّ  َكبِّيَرنـَ
يَرَنا، َوَيْرَحمْ  َنا َوَيْعرِّحْ  َصغِّ ِ[ لَِّعالِّمِّ  ]مسند أحمد و مستدرك الحاِكم[. «]حق 

فقههال لههه  ،يهها رسههول هللا أبايعههك علههى الهجههرة والجهههاد أبتغههي األجههر مههن هللا تعههالى :أتههاه رجههل فقههال
ل   َنَعم   :؟ قال"حي فهل ِمن والديك أحدٌ : " ل ى هللا عليه وسل م-رسول هللا  ا بهَ  ،يها رسهول هللا ِكاَلُهمهَ
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متفهق ] «.ماهُ تَ حبَ فـارجع رلـى والـدي  فنحسـن صـُ » :قـال ،نعـم :قـال ،؟"تبتغي األجر من هللا"ف :قال

رحمتهههه  ،بالوالهههدين الكايهههرين ،نار السهههِ  بههه بك - هههل ى هللا عليهههه وسهههل م- وا رحمهههة الناهههي  ظههه . الح[عليهههه
 . ]رواه الترمن [ .«كم َيركم ألهلِ وأنا َيركم ألهليَير »قال:  ،بالنساء وبأهل بيته

ي ههره وههو يصهلِ  ظيصهعدان علهى  ،لهمهاكان يمسهك الحسهن والحسهين بيقاِ   :رحمته باألوالد الصغار
 عشرة  لي إن :ل أحد أحفاده فقالد ل عليه أعرابي وهو يقاِ   .جود  شية أن يق  أحدهماِّيل السُ بيُ 
 َجرحم ح من»: قال تم -موسل   عليه هللا ى ل  - هللا رسول إليه فنظر .اأحدً  منهم لت قاَّ  ما لد الوَ  من
ي   َجاءَ : َقاَلت   َعن َها ّللاَُّ  َرِييَ  َعاِئَشةَ  عن[ و والترمن  داود  وأبو البخار   رواه ] .«ُجرحم ح َرابهِ  ِإلهَى أَع 

لَّى- النَِّاي ِ  هِ  ّللاَُّ   هَ لَّم َعَليه  الَ  ََ -َوسهَ ا َيانَ  ُتَقاِ لهُونَ : َفقهَ ا ،الصهِ  اِ ُلُهم   َفمهَ الَ  ؟ ُنقهَ ي   َفقهَ لَّى النَّاهِ هِ  ّللاَُّ   هَ  َعَليه 
ْحَمَة؟ َقْلبِّ َ  مِّنْ  َّللا ُ  َنَزعَ  َأنْ  َل َ  َأَوَأْملِّ ُ » َوَسلَّمَ   [عليه متفق] «الر 

ي» :قههال - ههل ى هللا عليههه وسههل م- هللا رسههول ــ ِّ ــدُ  الصــ ة ألدَــل رن  اكــاء فنســمع ُأطيلهــا، أن فنري
ز الصبي، دة من أعلم عم ا ص تي في فنتجو   . ]البخار  ومسلم[ .«عليِ أم ِِّ َوجد شِّ

ة بيصههلين سههوَ نِ  تههأتِ  الة وكانهت فههي زمههن الناهيِ  أن يِّيههل الصههَّ  - ههل ى هللا عليهه وسههل م-يريهد الناههي  
- ههم النسهاء بيسهم  الناهي  ئومهن ورائههم الولهدان ومهن ورا يكهون الرجهال  لهف الناهي   ،لدان لف الوِ 

سهههر  فهههي يُ أ  ) زالة فيتجهههوَّ بكهههاء الصهههغير وههههو يريهههد اإل الهههة فهههي الصهههَّ  - هههل ى هللا عليهههه وسهههل م
حلياههها وهههي تسههم  بكههاء  سههيغلي قلاههها وسههيدر   هههنه األ    ،ه عليهههأمهه ِ  مهها يعلههم مههن شههفقةِ لِ  ( ههالته
 . غيرها

 هل ى -بهالناي  وهكنا يجهب أن يكهون مهن يهدعي التأسهي - ل ى هللا عليه وسل م-هكنا كان الناي  
يسهههم  بكهههاء األ فهههال والنسهههاء بيقصهههفهم بالمدفكيهههة ويهههرميهم بالرشاشهههات ويهههدعي  -هللا عليهههه وسهههل م
 ال يامة.براء إلى يو  وِمن فعاله المشينة منه  والناي   - ل ى هللا عليه وسل م-التأسي بالناي  

نها أن نهنكر حتهى رحمتهه بالحيوانهات وكل   البهدَّ  - ل ى هللا عليه وسل م- ث عن رحمة النايِ  لما نتحدَّ 
فـ  هـي أطعمتهـا وح هـي تركتهـا حتـى ماتـت  ة حبستها دَلت امرأة النار في هر  » يحفظ حدي  

ََ تنكُــ  الحههدي  فههي  ههحي  )و  - ههل ى هللا عليههه وسههل م- الناههي   .[متفههٌق عليههه] شــا  األر «ل مــن 
ِذَذالرجههل مههن األنصههار  [أ  بسههتانا]د ههل حائِّهها » (مسههلم لٌ  فههَ ا َجمههَ يَّ  َرَأل َفَلمههَّ لَّى النَّاههِ هِ  ّللاَُّ   ههَ  َعَليهه 
ي   َفَأتَهاهُ  ،َعي َناهُ  َوَذَرَفت   َحنَّ  َوَسلَّمَ  لَّى- النَّاهِ هِ  ّللاَُّ   هَ لَّمَ  َعَليه  َراهُ  َفَمسهَ َ  -َوسهَ َكتَ  ِذفه  الَ  ،َفسهَ ن  : َفقهَ  َر    مهَ
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َن َصارِ  ِمن   َفًتى َفَجاءَ  ال َجَمُل؟ َهَنا ِلَمن   ال َجَمِل؟ َهَنا ِ، َرُسولَ  َيا ِلي: َفَقالَ  األ   َّللا َ  َتت قِّي َأَفَ   َفَقاَل؟ ّللاَّ
هِّ   فِّي يَمةِّ  َهنِّ ُِ  رِّي اَها  َّللا ُ  َمل َك َ  ال تِّي  اْلَبهِّ ُِ  َأن  َ  رَِّلي   َشَكا  َفإِّن  يُع ُِ  ُتجِّ يعني تجي  هنا البعير )  «َوُتْدئُِّب

وأو اه  يهرا بالاهيمهة بهالبعير فكيه  بمهن يفعهل ذلهك  -هللا عليه وسل م ل ى - الناي  ه  فنم (وتتكبه
 - هل ى هللا عليهه وسهل م- والناي   ؟!كي  بالِّواغيت النين يجيعون البشر ويتعاون البشر ؟!بالبشر

  .م تسليماى عليه هللا وسل   ل  -أو ى بالرحمة بالاهائم 

ره وتغِّرسههه ره وتجاهه  كاهه  تونههرل  -ليههه وسههل م ههل ى هللا ع- ي بههالناي  عي التأسهه  يههد   نا نههرل بعهه  مهه لمهه  
 ،ر لههل وي مه  ِّاه  مهن يُ  ه وبعهَ    حاشهيته وزبانيتهَ فذمها يحتهرِ  لضعفاء من المسلمين إن احتهر َ ا على
بهههالفقراء بالمسهههاكين رحمتهههه بالضههعفاء  - هههل ى هللا عليههه وسهههل م-   الناهههي ِ د ر مهههن ههه أن نتهههنك   فالبههدَّ 
- تنظف مسجد الناي   - ل ى هللا عليه وسل م-  مسجد الناي    عادة حبشية زنجية كانت تقم    :بالخد 

يههو  يههومين تالتههة لههم يراههها  ؛- ههل ى هللا عليههه وسههل م-فافتقههدها رسههول هللا  - ههل ى هللا عليههه وسههل م
وهها جه    ،هم استصهغروا شهأنها فلهم يخاهروه بموتههاوكهأن   .لقد ماتت يا رسول هللا :فقالوا ،فسأل عنها

فحه ن رسهول هللا علههى  ،- ههل ى هللا عليهه وسهل م-رسهول هللا  اوا عليهها ودفنوهها دون أن يخاهرو و هل  
إلهى قارهها  - ل ى هللا عليه وسل م-فنهب رسول هللا  ،وني على قارهادل   ؟هال  ذنتموني :ذلك وقال

 ومسلم[. البخار   ]رواه  .ى عليهاو ل  

أاغــوني الوــعفاء فإنمــا » :روحههي فههداه قههال ،بالضههعفاء والمسههاكينهكههنا كانههت رحمههة رسههول هللا 
كهون يالهرزق والنصهر والعهون مهن هللا تعهالى  .[وأحمهد ]رواه الترمهن  .«رون اوـعفائكمنَص قون وتُ رزَ تُ 

ه رُ بالضعفاء والمساكين فمن لم يأبه بالضعفاء ومن لم يهتم لحال المساكين وهللا وهللا وهللا ال ينُص 
أح أَبــركم » :قههال روحههي فههداه  ".أبغههوني الضههعفاء فذنمهها ترزقههون وتنصههرون بضههعفائكم" .هللا أبههدا

أح أَبــركم  ،ههللا ألبـر  ف لـو أقسـم علـى يِّ  وـَ تَ ضـييف مُ  كــل   :ة؟ قـالنـ  الج هـلن أة؟ مَـ انهـل الجنـ  
اظ ل الجهوَّ تهَّ العُ . ] هحي  مسهلم[ «.اظ مسـتكبرل جو  ت  عُ  كل   :انهل النار؟ قالوا بلى يا رسول هللا، قال

مهو  جَ  ،هو الجمو  المنو  عاد الدرهم والهدينار عاهد الخميصهة تعهل وانهتكل وإذا شهيك فهال انهتق 
بهدعاول  كن لهه شهيا ين اإلنهل والجهن ذله ي  يه   ،يجم  المال ال يسأل من حالل أو من حهرا  ؛نو مَ 
ة ا قيههل لههه اتقههي هللا أ نتههه العهه َّ إذ  ،اظ مسههتكار يتكاههر علههى  لههق هللال جههوَّ تههَّ عُ  ،يجمهه  ويمنهه  ،ىشههت  

عف لهو أقسهم ضهَّ تَ كهل يهكي  مُ  ؟أال أ اركم بأههل الجنهة" :قال .المهاد  لم ولائهنَّ جباإلتم فحسبه 
 ي . والحدي  حسن  ح ،هعلى هللا ألبرَّ 
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 هل ى هللا -فهق رسهول هللا ث عهن رِ نتحهدَّ  - هل ى هللا عليهه وسهل م- ث عهن رحمهة الناهي  عنهدما نتحهدَّ 
فههق فههي مها كههان الرِ  ،فههق ال يههأتي إال بخيههرالرِ »قههال روحههي فهداه:  :اس الههدينبتعلههيم النهَّ  -عليهه وسههل م

 ]رواه مسلم[ «.  من شيء إال شانه ِ شيء إال زانه وال نُ 

يعرفهون  اواألعهرا  قاهل اإلسهال  لهم يكونهو  - هل ى هللا عليهه وسهل م- مسهجد الناهي  د ل أعرابهي إلهى 
لهههم يعرفهههوا إال بيهههت هللا الحهههرا  والمسهههجد كانهههت أريهههه ترابههها وحصهههى لهههم يكهههن فيهههها  ،دور الكبهههادة

 ،ه مهمَ  :ول فسار  إليه الصحابة ينهرونهاُ اد فوقف في جانب المسجد يريد أن يَ الحصير وال السج  
 تم   (لمه ذلكؤ ال تضايقوه لكي ال ي)عليه بولته   وادعوه ال ت رم" : ل ى هللا عليه وسل م-  ي  فقال النا

 هــنا رن» :أتههى األعرابههي فقههال تههم   (،بههل  لههص اغسههلوها بالمههاء) "ا مههن مههاءوبههَ نُ وا علههى بولتههه ذَ شههن  
 وقراءة وللص ة وجل عز هللا لنكر هي وإنما القنر، وح البول هنا من لشيء تصلح ح المساجد
اللهههم  :عانقههه وبكههى قههال - ههل ى هللا عليههه وسههل م- ِّههف الناههي  ا رأل األعرابههي مههن لُ فلمهه   ،«القــرآن
 . - ل ى هللا عليه وسل م- لفرط ما ر ه من رحمة الناي   .ترحم معنا أحدا دا والومحم   يارحمن

فق واللهين فهال يكهون ذلهك إال بهالرِ ث عن مسلم يريد أن يهدعو إلهى ديهن هللا ما نتحدَّ د عن :ها السادةأيُ 
وا مِّْن َحْولِّ َ )ة واللِّف والمحبَّ  ََ اْلَقْلبِّ َحنَفو  ِّ لِّنَت َلُهْم  َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلِّي  .(َفبَِّما َرْحَمٍة م َِّن َّللا 

عنه وهو الهن   ث أن نتحدَّ  وعن رحمته البدَّ  - ل ى هللا عليه وسل م-ث عن رسول هللا عندما نتحدَّ 
َ  )رحمته قهال هللا تعهالى لهه  كان قائدا وأميرا وإماما وهو الن  رغم كل   نِّ ات َبعـَ َ  لِّمـَ ْْ َجَناحـَ فـِّ َْ َوا

نِّينَ  مِّ ِْ َن اْلمــُ    ا فهه  ،صههرة الههدين وتعلههيم الهدين والجهههاد فههي سههايل هللايريهدون نُ . [215]الشههعراء:  (مــِّ
الرحمهة المههداة للعهالمين  وهو - ل ى هللا عليه وسل م-هللا را يا هنا حاشى رسول تكا   كجناحك كفا

ورحهي فهداه  - هل ى هللا عليهه وسهل م- ة الناهي  ممهن يريهد أن يتأسهى بسهن   ها رسالة لمن بعد الناهي  لكن  
]أ رجه  «.ن في األر  جرحمكم من في السماءمالراحمون جرحمهم الرحمن ارحموا » :هو القائل

رف ال هيم اإلسهالمية كهان مهن عهُ  لِ  ا كانهت الرحمهة ههي منبه  وأ هل جه لم  و   وأحمد[.أبو دواد والترمن  
الراحمهون "ون بهه ؤ ل حهدي  ياهد ون مجهالل إسهناد الحهدي  دائمها أو  ؤ ا ياهد لمه   -أيها السهادة-العلماء 

 ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء". يرحمهم الرحمن ارحموا من

رين وعهن وجهو  رحمهة القهادة والمتصهد   - هل ى هللا عليهه وسهل م-ث عهن رحمهة رسهول هللا لما نتحهد  
ي مـن أمـر لـِّ  اللهم مـن وُ » :ا قهالودعاءه لم   - ل ى هللا عليه وسل م- الناي   ةر دعو بالمسلمين نتنك  
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 «ي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فـارفق اـِل ِّ اللهم من وُ  ،ق عليِعليهم فاشقُ  يئا فشق  شتي أم  
من أردا أن يرفق هللا تعالى به فليرفق بالمسهلمين فليرفهق بهالمؤمنين وإن سهيأتيه يهو   .[ حي  مسلم]

هللا تعههالى عليههه وال يجههد لههه مههن المسههلمين وليهها وال نصههيرا وال يجههد لههه مههن دون هللا وليهها وال  يشههق  
  .نصيرا

- سههلم د ههل علههى الناههي  قاههل أن يُ  ،اههرا مههن أحبههار اليهههود كههان حِ  -ريههي هللا عنههه- ةنَ ع  زيههد بههن سههَ 
أ  تتهأ رون فهي سهداد ]ل ِّهُ كهم قهو  مُ يا بنهي هاشهم إنَّ  :البيبه قالتفأمسك ب - ل ى هللا عليه وسل م

فهذذا  ،اسهتقرض منهه ولكهن لهم يحهن األجهل ولهم يحهن الحهول - ل ى هللا عليهه وسهل م- والناي   [الدين
فههذذا  ،يهها رسههول هللا دعنههي أيههر  عنقههه :لقههو سههيفه ي يههه    -ريههي هللا عنههه-بعمههر بههن الخِّهها  

ن أميهرا إمامها قائهدا فهي وكها ،ههو الناهي   وذاك الرجهل يههود  والناهي   - ل ى هللا عليه وسل م- بالناي  
قهال ومه  ذلهك  ،البيبهه أمها  النهاستعي عليهه بها ال لهم يحهن وقهت دينهه ويأ هن بيد  الرجل و  ،المدينة

 "،سـن األداءرنـي احُ سـن الطلـب ومُ ره احُ ما أنا وهـو أحـوم منـ  رلـى غيـر  لـ  مُـ يا عمر رن  " :لهه
ق لمههه يسههاِ حُ  وهللا قههد عرفههت  ههفاته فههي التههوارة وبقههي  ههفة أردت أن أعرفههها بههأن   :فأسههلم زيههد قههال

 . ل ى هللا عليه وسل م تسليما-غضبه 

عي عليهه كم قهو  مِّهل ويهد  إن   :له ليقو  ،البيبهتيمسك ب ،ذمي   يأتيه يهود    ...أمير قائد  إما  ناي   
اآلن بع  من  .منك إلى غير ذلك وهو أحوج  اما أنكنبا وزورا يقول له عمر أير  عنقه قال إن  

ن )ر لمصلحة المسلمين يِّالاهم الناس بحقوقهم تصد   ْولِّ رِّح  مـَ وءِّ مَِّن اْلقـَ ُ اْلَجْهَر اِّالس  ب  َّللا  ح  ُيحِّ
ا مِّيع ا َعلِّيمــ  ُ ســَ اَن َّللا  َم  َوكــَ ــِّ بيأتيههه سهه يه مههن  لههم لههه أن يجهههر لمظلمتهههمههن ظُ  ،[148]النسههاء:  (ُظل

بيفتخر بنلك ويرسهل زبانيتهه لكهي يضهربوا المسهلمين  !ه يقول له أير  عنق الناس بالسالحتزباني
ة بعد ذلك يدعي نصرة الدين ونصهرة سهن  بل  ؟! ل ى هللا عليه وسل م-أين هنا من الناي  ،بالسالح
 ن ذلك. براء م والمسلمون وسنة الناي   الناي  و  - ل ى هللا عليه وسل م- الناي  

فقهال  ،ضهمر غيهر اإلسهال يُ  ،فهرضهمر الكُ شهتمه منهافق يعرفهه أنهه يُ  - ل ى هللا عليه وسهل م- الناي  
 ".دا يقتـل أصـحااِاس أن محمـ  ح يقـول النـ  " :قهال ،يهر  عنهق ههنا المنهافقأله الصحابة دعنهي 

ن الكفهر منهافق يظههر اإلسهال  ويهبِّ مه  - هل ى هللا عليهه وسهل م- هكنا كان شهأن الناهي   .]البخار [
الفجههرة وقليلههي الههدين و الفسههقة و مههة لط ال بانيههة والجههالوزة والظمهها مههن يسههل  أ   ،نههه منههافقيعههرف أ   والناههي  
ياههدو أنههه لههم  ،بههل ويحتجههب عههن مظلمههة المسههلمين يههدعي إنههه مهها بلغتنههي المظلمههة ،لمسههلمينا علههى
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ه وح   من» :لمن واله شيئا من أمور المسلمين قال - ل ى هللا عليه وسل م-يسم  حدي  رسول هللا 
تهم وفقـرهم احتجـب هللا دون حاجتـِ لـِّ  هللا شـيئا مـن أمـور المسـلمين فاحتجـب دون حـاجتهم وََ 

 .]رواه أبو داود والترمن [ «.جوم القيامةتِ وفقره لِّ  ََ و 

 :فقهال لهه -ريهي هللا عنهه-حد التابعين على أمير المؤمنين علهى معاويهة بهن أبهي سه يان أد ل  
ه هللا شهيئا مهن أمهور المسهلمين مهن وال   :قهال - هل ى هللا عليهه وسهل م-ن رسهول هللا عه ا ثتك حهديأحد  

فاحتجهب دون  [أ  الفقر الشديد والحاجة الشهديدة والمظلمهة :تهملَّ  َ ]تهم لَّ فاحتجب دون حاجتهم و َ 
ريهي -فهذذا بمعاويهة  ."يهو  ال يامهة (وفقره وَ لَِّته احتجب هللا دون حاجته)وفقرهم  وَ لَِّتهم حاجتهم
يههها فهههالن أنهههت مسهههؤول  :ي يقهههوليسهههمَّ  (هكهههنا كهههان شهههأن الصهههحابةو )اللحظهههة نفهههِل فهههي  -هللا عنهههه
 .به مباشرة اى مسؤوال مرتبِّسم   ،استاب  لي مظالم النَّ  ،مالالمظ

ل كه  لهك وَ  لهملي  ال ع ،ي أمورا من أمور المسلمين أن يقول ال علم ليلِ  ما يص  ألمير وال لقائد وُ 
ا يكون هو رأس منظومهة ا يكون شريكا ولم  اس ولكن لم  النَّ  ةمعكم يقول لك مظلم نمم ت حد الثقاأ

-وأين هنا مهن رسهول هللا  ،اساس ومظلمة النَّ الناس وحاجة النَّ ة الناس وفقر لَّ الفساد سيتجاهل  َ 
  . ل ى هللا عليه وسل م

ََ )ه وقال هللا تعالى ما  ا ب نايَّ  :ةها األحبَّ أي   ي ا َغلـِّ ْو ُكنـَت َفظـًّ ْم  َولـَ ِّ لِّنـَت َلهـُ َن َّللا  َفبَِّما َرْحَمٍة مـ ِّ
ْن َحْولــِّ َ  وا مــِّ بِّ َحنَفوــ  اْفُف  اْلَقلــْ رِّ فــَ ي اأْلَمــْ ْرُهْم فــِّ اوِّ ْم َوشــَ َتْغفِّْر َلهــُ ْنُهْم َواســْ  ،[159] ل عمههران:  (عــَ

نِّ  )أتبعههها هللا تعههالى فههورا بريههة أ ههرل  ن َ ا الــ  ُنْلُكْم َفمــَ ْم  َوإِّن َيخــْ َب َلكــُ َ  َغالــِّ ُ فــَ ْرُكُم َّللا  رِّن َجنصــُ
هِّ  ى التناسهب بهين سهم  عنهد العلمهاء مها يُ  -ةها األحبهَّ أي  -الحظوا  ،[160] ل عمران:  (َجنُصُرُكم م ِّن َاْعدِّ

ه القادة واألمراء إلى مفاتي  النصهر حتهى ينصهرنا هللا أن يلهين للمسهلمين وأن هللا تعالى وج   ،السور
مْ )يههرحم المسههلمين  ِّ لِّنــَت َلهــُ َن َّللا  ٍة مــ ِّ ا َرْحمــَ خههن أمههرا أن يت   ال يصهه   فهه  ،وأن يشههاور المسههلمين (َفبِّمــَ

ى )غصبا عن المسلمين  ْل َعلـَ َت َفَتَوكـ  إَِّ ا َعَزمـْ رِّ  فـَ ي اأْلَمـْ ْرُهْم فـِّ اوِّ َفاْفُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِّْر َلُهْم َوشـَ
مْ )ال تكن مترددا بعد المشورة عندئن  ،[159] ل عمران:  (َّللا   ُ َفَ  َغالَِّب َلكـُ ا إن أمه   ،(رِّن َجنُصْرُكُم َّللا 

ُنْلُكمْ  َوإِّنْ )فعلهت عكهل ذلههك فترقهب  نْ  َيخــْ نِّ  َ ا َفمــَ ُرُكمْ  الــ  نْ  َجْنصــُ هِّ  مـِّ دِّ ب ب الخهنالن وترقهه  فترقهه   (َاعــْ
ينا أنت ول   ،رارناط علينا بننوبنا شِ سل  يرانا وال تُ ي علينا  ِ هم ول  الل  ... .ب العنا  األليمسران وترق  الخُ 

 تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه بيا فوز المستغفرين.لنا. أقول ما وموالنا اغفر لنا وتو  


