كتاب :خطب الياابن (من تعاليم اإلسالم) اجلزء الثاين
أتليف  :د .سليم الرمحن خان الندوي
اخلطبة األوىل
الوَلء لِ ِ
لدي ِن ِ
اإلسال ِمي
اْلمد ِهّلِلِ اله ِذي هداَن لِ ِْلسالِم ،وماا كنهاا لِناتت ِادي لاوَل ن هاداَن َ ،وَُاتد ن َل إلاَ إِهَل َ
وحااد َل را ِريَ لااَ ،رااتادأَ ماانه أَ ِماان كا ِاا ااو واِعتِقااد َل ُِيبُّااَ َ تاعاااىل ،وَُااتد هن ً هما َادا
عبااد وسساولَ الها ِاذي ااااطنا ِماان قا ِ خل ِقا ِاَ والتابااا  ،اللهتا هم اا ِا وساالِم علااب عبا ِادَ وسساولَِ
ً همد وعلب آلَِِ واحبِ َِ ،ومن تبِعتم بِِحسان إِىل ياوِم ِ
الدي ِن.

هما قاعد فايا ياُّتا ِ
اإلخوأ المسلِمون:
اِتاهقوا َ تاعاىل ح هق التاهقوى ،وتازهودوا فِإ هن خي الاهز ِاد التاهقاوى .واعلماوا هن َ سابحاََ وتاعااىل ياقاو :

ع ااوا ِاب ِ ِما ان ال هُ اايط ِ
مح ِن الا اهرِحي ِم" :وم ااا خلق ااَّ اجلِا ا هن و ِ
ان الا اهرِلي ِم ،قِسا ا ِم َِ الا اهر ا
اإلَ ا ا إِهَل
ون ﴿( ."﴾٥٦سوسأ ال هذا ِسَي ِ
لِياعبد ِ
ت ،٥١ :اْلية.)٥٦ :

إَِاهنا َااِْمن ِاب ِ سابحاََ وتاعااىل سًاب ,وِِبح هماد االهب َ علي ِاَ وسالهم َبِيًاا ,وِاب ِإلساالِم ِدينَاا ،اله ِاذي هاو
ساابب ولا ِ
اودَن ِِ ها ِاذ ِ الا ُّادَايا ،وَناان اا ِ
ااحب الن ا ِم المعطها ِر قِا ِاذك ِر َِ تاعاااىل ،والقلااب المنا ا هوس

قِتاع ِظي ِم َِ عهز ول ها.

ياُّتا ِ
اإلخوأ المسلِمون:

اب اجللِيا كعب قن مالَِ س ِضي َ عنَ تلهاف عان سساوِ َِ االهب َ علي ِاَ وسالهم
إِ هن ال ه
صح ِ ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يماا ويساتاب ِد اوَماا غايكم وَل
ِ غزوأ تابوَ ،فاقا َ عهز ول ها" :إهَل تنناروا ياعاذقكم عاذ َااب ل َ
تضُّرو ريائَا ۗ وَ عل اب ك ِا ريء ِد ٌير ﴿( ."﴾٣٩سوسأ التاهوق ِة ،٩ :اْلية.)٣٩ :
وعن عب ِد َِ ق ِن كع ِ
ب ق ِن مالَِ ا َِ :سعَّ كعب قن مالَِ ُي ِدث ح ِديثَ ِحا تلهاف عان
سسوِ َِ الهب َ علي ِاَ وسالهم ِِ غازوأِ تاباوَ ،اا كعاب قان مالِاَ م تلهاف عان سساوِ َِ
الهب َ علي ِاَ وسالهم ِِ غازوأ غزاهاا ا ُّ
ط إِهَل ِِ غازوأِ تاباوَ ،غاي ِين اد تلهناَّ ِِ غازوأِ قادس
وم ياعاتِب ح َدا تلهف عنَ ،إِهَّنا خرج سسو َِ الهب َ علي َِ وسلهم والمسلِمون ي ِريادون ِعاي
اريش ،ح هَّت َجع َ قاياناتم وق عد ِوهم علب غ ِاي ِميعااد ،ولقاد را ِتدت ماع سساوِ َِ االهب
َ علي َِ وسلهم ليالة العقب ِة ِحا تاواثاقناا علاب ِ
اب هن ِ َِاا مُاتد قادس ،وإِن
اإلساالِم ،وماا ِح ُّ
كاََّ قدٌس اكر ِِ الن ِ
هاس ِمناتا ،وكان ِمن خ ِني ِحا تلهناَّ عان سساوِ َِ االهب َ علي ِاَ
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وسالهم ِِ غاازوأِ تابااوَِ ،ين م كان ا ُّ
اط ااوى وَل يساار ِما ِاح ِحا تلهنااَّ عنااَ ِِ تِلااَ ال اازوأِ،
وَِ ما َجعاَّ ابالتاا س ِ
احلتا ِ ُّ
اط ح هاَّت َجعتاتماا ِِ تِلاَ ال ازوأِ ،فا زاهاا سساو َِ االهب َ
ِ
ايا ،فجاال لِلمسالِ ِم
علي َِ وسلهم ِِ حر ر ِديد ،واستاقبا سنَرا قعِ َ
يدا ومن َازا ،واستاقبا عد ًوا كث َ
مرهم لِياتأ ههبوا هبة غزِوِهم ،فأخنهم قِول ِت ِتم اله ِذي ي ِريد ،والمسلِمون مع سسوِ َِ االهب َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب فاقا ها سل ٌاا ي ِرياد
عليَ وسلهم كثيٌ ،وَل َيمعتم كتاب حافظ-ي ِريد قذلَ الدياوان ،-اا كع ٌ
ن ياتا يهب ،يظ ُّن هن الَِ سيخنب لَ ماا م يانا ِز فِي ِاَ وحاي ِمان َِ عاهز ولا ها ،وغازا سساو َِ
م
َّ الثِماس و ِ
الهب َ علي َِ وسلهم تِلَ ال زوأ ِح طاق ِ
الظال  ،فأَن إِلياتا اعر ،فاتج هتز سسو
َِ الهب َ علي ِاَ وسالهم والمسالِمون معاَ ،وط ِنقاَّ غادو لِكاي َت هتاز معتام فاأسِلع وم ِ
اِ
ريائَا .و و ِِ َان ِسي َن ِادٌس علب الِاَ إِاا سدت .فالام ي از الِاَ ياتماادى ِب ح هاَّت اساتمهر
ااس اجلِا ُّاد ،فأاااب سسااو َِ ا الهب َ عليا ِاَ وس الهم غا ِ
ااد ََي والمساالِمون معااَ ،وم ا ِ
ِابلنها ِ
اِ ِماان
لتااا ِزي رايائَاُ ،ثه غاادوت فارلعااَّ وم ا ِ
اِ رايائَا ،فالاام ي ااز الِااَ ياتماادى ِب ،حا هاَّت ساارعوا
وتاناسط ال زو ،فاتممَّ ن س َِتا فأد ِسكتم فايا ليات ِح فاعلَُّ ،ثه م ياقادهس الِاَ ِ  ،فط ِنقاَّ إِاا
خرلَّ ِِ الن ِ
وج سساوِ َِ االهب َ علي ِاَ وسالهمُ ،يازَ ِح ِين َل سى ِ ساوأَ إِهَل
هاس قاعد خار ِ
الضااعن ِاء ،وم يااذكرِين سسااو َِ
واااا عليا ِاَ ِِ النِنااا ِ  ،و سلا َاال ِِماهان عااذس َ ِماان ُّ
سلا َاال م م َ
الهب َ علي َِ وسالهم ح هاَّت قالات تابوَكاا ،فاقاا وهاو لاالِ ٌ ِِ القاوِم قِتاباوَ" :ماا فاعاا كعاب قان
مالَِ" .ا سل ٌاا ِمان قا ِح سالِمة َي سساو َِ حبساَ قااردا والنهظار ِِ ِعطني ِاَ .فاقاا لاَ معااا
قن لبا قِائ ماا الاَّ ،وَِ َي سساو َِ ماا علِمناا علي ِاَ إِهَل خا َيا .فساكَّ سساو َِ االهب
َ عليا ِاَ وسالهم فابايانمااا هااو علااب الِااَ ،س ى سلا َاال مبايِضااا ي اازو قِا ِاَ ال هسااراب ،فاقااا سسااو َِ
َ
ي ،وهاو الها ِاذي تصا هد
االهب َ عليا ِاَ وسالهم" :كاان اب خياثمااة" .فاِإاا هاو قاو خياثمااة األَصااا ِس ُّ
ااِ التهما ِر ِحا لمااز المناافِقون .فاقااا كعااب قان مالِاَ فال همااا قال ا ِاح هن سساو َِ االهب َ
قِص ِ
علي ِاَ وسالهم اد تاو هلااَ اافِ َال ِماان تاباوَ ،حضاارِين قاثِاي فط ِنقااَّ تاذ هكر الكا ِاذب ،و او ِم خاارج
ِماان سااخ ِط َِ غا َادا ،و سااتعِ علااب الِااَ كا هاا ِاي س ي ِماان هلِااي ،فال همااا ِيااا ِ إِ هن سسااو َِ
الهب َ علي َِ وسلهم د ظ ها ِادما زاح ع ِح الب ِ
اطا ،ح هَّت عرفَّ ِين لن ْنو ِمنَ قُِيء ق َدا،
َ
فأَجعااَّ ِااد َ ،واابه سسااو َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم ِاد َمااا ،وكااان إِاا ا ِادم ِماان ساانر قااد
ِابلمس ا ِاج ِد فارك ااع فِي ا ِاَ سكعت ا ا ِ ُثه للا ا لِلنها ا ِ
اس ،فال هم ااا فاع ااا الِ ااَ ل اااء المخلهن ااون فط ِنق ا اوا
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ياعتا ِاذسون إِليا ِاَ وُيلِنااون لااَ ،وكاااَوا قِضااعةَ وَثاااَِ سلا َاال ،فاقبِاا ِماناتم سسااو َِ االهب َ عليا ِاَ
وسلهم عالَِياتاتم وابياعتم ،واستا نر لم ووكا سرائِرهم إِىل َِ ،ح هَّت ِلئاَّ فال هماا سالهمَّ تاب هسام
تاب ُّساام الم ضا ِ
ابُ ،ثه ااا " :تاعااا " .ف ِجئااَّ م ُِااي حا هاَّت للسااَّ ق ا يديا ِاَ ،فاقااا ِ " :مااا
خلهنَ؛ م تكن ِد اقاتاعَّ ظترَ" .ا  :الََّ :ي سسو َِ إِِين وَِ لو للسَّ ِعند غ ِيَ
ِمن ه ِا ُّ
الدَايا ،لر يَّ ِين سأخرج ِمان ساخ ِط َِ قِعاذس ،ولقاد ع ِطياَّ لادََل ،ول ِك ِاح وَِ لقاد
علِمااَّ لاائِن ح ا هدثاتَ الي ااوم حا ِادي ك ا ِذب تارضااب قِا ِاَ عا ِاح ،لي ِ
ورااك هن َ ن يسا ِاخطَ علا هاي،
ولئِن ح هدثاتَ ح ِدي ِااد َِ ،تاد عل هاي فِي ِاَ إِِين ألسلاو فِي ِاَ عقا َِ ،وَِ ماا كاان ِ عاذٌس،
وَِ مااا كنااَّ ا ُّ
اط ا اوى وَل يساار ِما ِاح ِح ا تلهن اَّ عنااَ .ااا سسااو َِ ا الهب َ عليا ِاَ
وسالهم " :همااا هااذا فاقااد اااد فاقاام حا هاَّت ياق ِ
ضااي َ فِيااَ" .فاقمااَّ ورس ِسلااا ٌ ِماان قا ِاح ساالِمة
ف اااتهاباع ِوين فاق ااالوا ِ  ،وَِ م ااا علِمن اااَ اَاب ااَّ اَابَا اا ابا اا ها اذا ،لق ااد عج اازت ِِ ن َل تك ااون
اِعتااذست إِىل سسااوِ َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم ِِبااا اعتاذس قِا ِاَ إِليا ِاَ المخلهنااون ،فاقااد كااان كافِيااَ
اَابَ اِستِ ناس سسوِ َِ الهب َ علي ِاَ وسالهم لاَ .اا فااو َِ ماا زالاوا ياَِْباوَ ِح ح هاَّت سدت

ن سِلااع إِىل سسااوِ َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم فأكا ِاذب َان ِسااي -اا ُ -ثه الااَّ لاام هااا ل ِقااي
هذا معِي ِمن حد ،االوا َاعام ل ِقياَ معاَ سلاال ِن ،ااَل ِمثاا ماا الاَّ ،ف ِقياا لماا ِمثاا ماا ِياا
ي ،وِهااال قاان ميهااة الااوا ِ ِن ُّي -ااا -
لااَ -ااا  -الااَّ ماان ااا ،ااالوا مااراسأ قاان سقِيعااة العا ِاام ِر ُّ
فذكروا ِ سلل ِ ا ِ
اْل ِ د ِر ِتدا قد َسا فِي ِتما سوأٌ -اا  -فمضايَّ ِحا اكرو اا ِ  .اا
وَنااب سسااو َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم المساالِ ِم عاان كال ِمنااا ياُّتااا الثهالثااة ِماان قا ِ ماان تلهااف
عناَ -اا  -فالتاناباناا النهااس -و اا  -تا هايوا لناا ح هاَّت تان هكارت ِ ِِ َان ِساي األسض ،فماا ِهااي
ض الهِِت ع ِرف ،فالبِثانا علب الَِ َخ ِس ليالةَ ،فأ هما ا ِ
ِابألس ِ
احباي فاستكاَن و اعدا ِِ قايوِتِِما
ياب ِكيا ِ
صااالأ ،و طااوف ِِ
اب القااوِم و لل ادهم ،فكن اَّ خاارج فأرااتد ال ه
اان ،و همااا َن فكنااَّ را ه
األسااوا ِ وَل يكلِما ِاح حا ٌد ،و ِآِت سسااو َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم فأساالِم عليا ِاَ وهااو ِِ ِلِ ِسا ِاَ
صالأِ ،فأ و ِِ َان ِسي ها حهرَ رانتاي َِ قِارِد ال هساالِم م َلُ ،ثه االِي ِريبَاا ِمناَ و ساا ِس َ
قاعد ال ه
َّ َناو عارض ع ِاح ،ح هاَّت إِاا طاا الِاَ
النهظر ،فاِإاا ابالاَّ علاب ااالِِت َظار إِ ه ،وإِاا التانا ُّ
علا هاي ِماان لنااوأِ المساالِ ِم  ،مُاايَّ حا هاَّت تس ا هوست ِلااداس حااائِ ِط ِب اتااادأ ،وهااو اقاان ع ِمااي
اب النها ِ
ااس إِ ه ،فس الهمَّ عليا ِاَ ف ااو َِ مااا سهد علا هي ال هسااالم ،فاقلااَّ لااَ َي اب اتااادأ َُاادَ
و حا ُّ
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ب َ وسسا اولَ ااا فس ااكَّ ،فاع اادت فانار اادتَ فس ااكَّ ،فاع اادت
ِاب ِ ،ه ااا تاعلما ا هن ِين ِحا ا ُّ
فاناراادتَ فاقااا َ وسس اولَ علاام .فاناضااَّ عياناااي وتاولهيااَّ حا هاَّت تس ا هوست اجلِااداس ،فابايانااا َن
م ُِااي ِِ سااو ِ الم ِدينا ِاة ،إِاا َاب ِطا ماي ِماان َ ااب ِط ها ِاا ال هُا ِاامِِ ،ماهان ا ِادم ِابلطهعا ِاام يبِيعااَ ِابلم ِدينا ِاة،
ياقو من يد ُّ علب كع ِ
ب ق ِن مالِاَ -اا  -فط ِناق النهااس ي ُِايون لاَ إِ ه ،ح هاَّت لااءِين فادفع
َ غ هسان ،وكنَّ كاتِبا فاقر تَ فِإاا فِ ِيَ ،هما قاعد فِإَهَ د قال نا هن ا ِ
إِ ه كِتااب ِمن ملِ ِ
احبَ د
َ
َ
لناااَ ،وم َيعلااَ َ قِاادا ِس هااوان وَل مض اياعة ،فاااْلق قِنااا َاو ِاسااَ .ااا فاقلااَّ ِح ا ار ِت اا
ِِ
ضا ِمن البال ِء .فاتاياِمَّ َِا التهانُّوس فسجرِتا َِا ،ح هَّت إِاا مضَّ سقاعون ِمن اخلم ِس ،
وهذ ي َ
واساتالب الاوحي إِاا سساو سسااوِ َِ االهب َ علي ِاَ وسالهم ْتِيا ِاح ،فاقاا إِ هن سساو َِ االهب
َ علي َِ وسلهم ْمارَ ن تاعتا ِز اِمر تاَ .اا فاقلاَّ طلِقتاا م ماااا فاعاا ،اا َل ق ِاا اعت ِزلاا
ف ااال تاقرقاناهت ااا -ااا  -فأسس ااا إِىل ا ا ِ
ااح ه ِبِِث ا ِاا الِااَ -ااا  -فاقل ااَّ َِِلم اارِِت اِْل ِق ااي ِ هلِا ِ
اَ
ت امار أ ِهاال ِ قا ِن ميهاة سساو َِ
ضاي َ ِِ هاذا األما ِر -اا  -فجااء ِ
فك ِوين ِعندهم ح هَّت ياق ِ
الهب َ علي ِاَ وسالهم ،فاقالاَّ لاَ َي سساو َِ إِ هن ِهاال قان ميهاة رايض ضاائِع ،لاي لاَ خ ِ
ااد ٌم
ٌ ٌ
فاتااا تكاار ن خدمااَ ااا َ" :ل ول ِكاان َل ياقرقانها ِ
اَ" .فاقالااَّ إَِاهاَ وَِ مااا قِا ِاَ حركاةٌ إِىل رايء،
ووَِ ماا زا ياب ِكاي مناذ كااان ِمان ما ِرِ ماا كااان إِىل ياوِم ِاَ هاذا .اا  :فاقااا ِ قاعاِ هلِاي لاو
اِس ااتأاََّ سس ااو َِ اا الهب َ علي ا ِاَ وس الهم ِِ اِمر تِااَ ،فاق ااد ِان َِِلم اار أِ ِه ااال ِ قا ا ِن ميهااة ن
تدمَ -ا  -فاقلَّ َل ستأ ِان فِيتا سسو َِ االهب َ علي ِاَ وسالهم ،وماا ياد ِس ِيح ماااا ياقاو
اب -ا  -فالبِثاَّ قِاذلَِ عُار
سسو َِ الهب َ علي َِ وسلهم إِاا استأاَاتَ فِيتا و َن سل ٌا ر م
ليا  ،فكما لنا َخسون ليالةَ ِمن ِح َنِي عن كال ِمنا -ا ُ -ثه الهيَّ االأ النجا ِر ااباح
َخ ِسا ليالاةَ علااب ظتا ِر قايااَّ ِماان قايوتِنااا ،فابايانااا َن لااالِ ٌ علااب اْلااا ِ الها ِِت اكاار َ عاهز ولا هاا
ِمنهااا ،ااد ضااا َّ علا هاي َان ِسااي ،وضااا َّ علا هاي األسض ِِبااا سحبااََِّ ،سعااَّ اااوت اااا ِسخ وَف
علب سلع ،ياقو ِ علب اوتَِِ َي كعب قن مالِاَ ق ُِار -اا  -فخارست س ِ
اال َدا ،وعرفاَّ ن
د لاء فار ٌج -.ا  -فاذان سساو َِ االهب َ علي ِاَ وسالهم النهااس قِتاوق ِاة َِ علياناا ِحا االهب
االأ النج ِر ،فاذهب النهااس ياب ُِاروَانا ،فاذهب ِباا ا ِ
ااح ه مب ُِارون ،وسكاِ سل ٌاا إِ ه فار َساا
صاوت سارِ ِمان النار ِس ،فال هماا لااءِين اله ِاذي
وسعب ساِ ِمن سلم ِبلِي ،و وَف اجلبا فكاان ال ه
ب فكساوِتما إِ هَي قِبُِااستَِِ ،وَِ ماا ملِاَ غي اا ياومئِاذ،
َِسعَّ اوتَ ياب ُِرِين ،فانازعاَّ لاَ ثااو ه
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واس اتاعرت ث ااوق ِ  .فالبِس اتاتما فاَطلقااَّ أت هماام سسااو َِ ا الهب َ عليا ِاَ وس الهم ياتال هقا ِااين النهاااس
فاو َلااا فاو َلااا ياتنِئا ِاوين ِابلتاهوقا ِاة ،وياقولااون لِتاتنِئااَ تاوقااة َِ عليااَ .حا هاَّت دخلااَّ المسا ِاجد ف اِإاا
سساو َِ االهب َ عليا ِاَ وسالهم لااالِ ِِ المسا ِاج ِد وحولااَ النهاااس ،فاقااام طلحااة قاان عبايا ِاد َِ
ٌ
ِ
ِ
ِ
اب َل
ياتاارِو حا هاَّت اااافح ِح وهنهااأِين ،وَ مااا ااام سلا ٌاا ماان المتااال ِرين غ اي  .ااا فكااان كعا ٌ
ِ
ب فال هما سلهمَّ علب سسوِ َِ الهب َ علي َِ وسالهم ،اا وهاو يان
يانساها لطلحة .ا كع ٌ
السااروِس ،وياقااو  " :ق ُِاار َِا ِاي ي ااوم ماهر عليااَ منااذ ولاادتَ ُّمااَ" .ااا فاقلااَّ ِماان
ولتااَ ِماان ُّ
ِعنا ِادَ َي سسااو َِ م ِماان ِعنا ِاد َِ ،فاقااا َ" :ل قااا ِماان ِعنا ِاد َِ" .وكااان سساو َِ االهب َ
علي َِ وسلهم إِاا سهر استاناس ولتَ كأ هن ولتَ ِطعة مر -ا  -وكنها َاع ِرف الَِ -ا  -فال هما
للس ااَّ ق ا يدي ا ِاَ ال ااَّ َي سس ااو َِ إِ هن ِم اان ت ااوق ِِت ن َلِااع ِم ان م اااِ ا ااد ةَ إِىل َِ وإِىل
سسولَِِ الهب َ علي َِ وسلهم .فاقا سسو َِ الهب َ علي َِ وسلهم " :م ِسَ قاعِ مالَِ فاتو
خيٌ لَ" .ا فاقلَّ فِإِين م ِسَ ست ِمي اله ِذي َِين -ا  -و الَّ َي سساو َِ إِ هن َ إِهَّناا
ْن ِاين ِاب ِ
لصد ِ  ،وإِ هن ِمن تاوق ِِت ن َل ح ِدث إِهَل ِاد َا ما ق ِقيَّ -ا  -فاوَِ ما علِماَّ هن
ح َدا ِمن المسلِ ِم قال َ ِِ ِاد ِ اْل ِدي ِ  ،مناذ اكارت الِاَ لِرساوِ َِ االهب َ علي ِاَ
وسلهم إِىل ياوِمي هذا حسن ِِمهاا قاالِين َ قِ ِاَ ،وَِ ماا تاع همادت كذقاةَ مناذ الاَّ الِاَ لِرساوِ
َِ الهب َ علي َِ وسلهم إِىل ياوِمي هذا ،وإِِين ألسلو ن ُينظ ِاح َ فِيماا ق ِقاي .اا فاأَاز َ
عهز ول هاا" :لقاد اب َ علاب النهاِ ِ والمت ِ
اال ِرين واألَصاا ِس اله ِاذين اتهاباعاو ِِ سااع ِة العسارأِ ِمان
قاعا ِاد مااا كاااد ي ِزياات الااوب ف ِريااق ِماناتم ُثه اب علاي ِتم إَِاهاَ َِِاام سء ٌ ِ
ايم وعلااب الثهالثا ِاة الها ِاذين
وف سحا ٌ
خلِنوا ح هَّت إِاا ضا َّ علي ِتم األسض ِِبا سحبَّ وضا َّ علاي ِتم َانساتم" ح هاَّت قالاتَ" :ي ياُّتاا
الها ِاذين آمناوا اتاهقاوا َ وكوَاوا مااع ال ه ِ ِ
اب وَِ مااا َاعاام َ
صاااد " ،)١١٩-١١٧/٩( .ااا كعا ٌ
عل هي ِمن َِعماة ُّ
اط قاعاد إِا هاد ِاين َ لِ ِْلساالِم عظام ِِ َان ِسايِ ،مان ِااد ِي سساو َِ االهب
َ عليا ِاَ وسالهم ن َل كااون كذقاتااَ فأهلِااَ كمااا هلااَ الها ِاذين كااذقوا ،إِ هن َ ااا لِلها ِاذين كااذقوا
ِحا ا َا ااز ال ااوحي را اهر م ااا ااا ِألح ااد ،و ااا َ" :س اايحلِنون ِاب ِ لك اام إِاا اَاقلبا ااتم إِل ااي ِتم
لِتاع ِرضوا عناتم فأع ِرضوا عناتم إِ هَنم ِسل ٌ ومأواهم لتنهم لزاءَ ِِبا كاَوا يك ِسبونُ ،يلِناون لكام
لَِتضااوا عاناتم فاِإن تارضااوا عاناتم فاِإ هن َ َل يارضاب عا ِن القااوِم الن ِ
اسا ِاق " ( ،)٩٦-٩٥/٩ااا
ب كنها خلِننا ياُّتا الثهالثة عن م ِر ولئَِ اله ِاذين بِاا ِماناتم سساو َِ االهب َ علي ِاَ وسالهم
كع ٌ
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ِح حلنوا لَ ،فاباياعتم واستا نر لم ،و سلأ سسو َِ الهب َ علي ِاَ وسالهم مارَن ح هاَّت ضاب
َ فِ ِيَ ،فبِذلَِ ا َ عهز ول ها" :وعلب الثهالث ِة اله ِذين خلِنوا" ( ،)١١٨/٩ولي اله ِذي اكر
َ ِِمها خلِننا تلُّننا ع ِن ال زِو ،وإِهَّنا هو تلِينَ إِ هَيَن ،وإِسلاؤ مرَن ع همن حلف لَ واعتذس إِلي ِاَ
مسلِم1.)٧١٩٢ :
فاقبِا ِمنَ( .ا ِحي
إِ هن خطاااءَن لاان تكااون ِِ ي ااوم س ابابا يا ِ
اوهن وَلءَن لِلا ِادي ِن ،و ِ
محيهاتانااا لااَ وغيتانااا عليا ِاَ .إِ هن الااوَلء
َ
لِ ِ
لدي ِن وال يأ علي َِ مسئولِيهة المسلِِم ِمن حي هو مسلِم متما كان فِ ِيَ ِمن تاق ِ
صي.
ٌ
وعليان ااا ن َاتال ااو كِت اااب َِ تاع اااىل مستُ ااعِرا ِ هن َ ل ا هاا لالل ااَ قِ ِك ِنَيئِا ِاَ وعظمتِ ا ِاَُ ،ي ِ
اطبان ااا
َ
ويكلِمنا َاهنا خلِقناا لِعِبادتِ ِاَ عاهز ول هااع وعلياناا ن َاارِب َانسانا قِِقاراءأِ ِسايأِ َبِيِناا وحبِيبِناا ً هماد
الهب َ علي َِ وسلهم ،اله ِذي حبهانا وارتا إِىل لِقائِنا ،فاعان ِب هرياارأ س ِضاي َ عناَ هن سساو
َِ الهب َ علي َِ وسلهم تب المقنأ ،فاقا " :ال هسالم عليكم داس ااوم ماِْمنِ وإِ هَن إِن رااء َ
قِكاام َل ِحقااون ،وِددت هَن ااد س يانااا إِخواَانااا" .ااالوا ولساانا إِخواَااَ َي سسااو َِ ،ااا  َ " :ااتم
اااح ِاب وإِخواَانااا الها ِاذين م ْت اوا قاعااد" .فاقااالوا :كيااف تاع ا ِرف ماان م ْ ِ
ت قاعااد ِم ان همتِااَ َي
سسااو َِع فاقااا  " :س يااَّ لااو هن سلا َاال لااَ خيا ٌاا غ امر ً هجل اةٌ ،ق ا ظت اري خيااا دهاام َاام َل
ياع ا ِرف خيالااَع" .االوا قالااب َي سسااو َِ .ااا " :ف اِإ هَنم ْتااون غ اًرا ً هجلِ ا ِماان الوضا ِ
اوء ،و َن
ف اارطتم علااب اْلااو ِ
ضااا ُّ َ ،ن ِدي ِتاام َل
ضَ ،ل ليااذاد هن ِسل اا ٌ عاان حو ِضااي ،كمااا يااذاد البعِ اي ال ه
مسلِم2.)٦٠٧ :
هل هم .فاياقا إِ هَنم د قدهلوا قاعدَ .فأ و سح َقا سح َقا"( .ا ِحي
َساأ َ سابحاََ وتاعاااىل ن يعِاهز ِ
اإلسااالم و هلاَ ،و ن ياع همنااا وإِ هَيكام قِعنا ِوِ ،و ن يسبِاات عليانااا
ص اااْلِِ ِم اان ِعب ا ِ
ااد ِ ،و ن يعِينان ااا عل ااب ِاكا ا ِرِ
وعل اايكم قِو ِاسا ا ِع فض االِ َِ ،و ن ي ااد ِخلنا قِرمحتِا ِاَ ِِ ال ه
ورك ِرِ وحس ِن ِعبادتَِِ.
َانعا ِاح َ وإِ هَيكاام ِابلقاار ِ
آن الع ِظااي ِم ،وَِااد ِي ساايِ ِد المرساالِ  .ااو ااوِ هااذا ،واس اتا ِنر َ ِ
ولكم ولِسائِِر المسلِ ِم ِمن ك ِا اَب ،فاستا ِنرو إَِهَ هو ال نوس الهرِحيم.

ب ق ِن مالَِ وا ِ
 1ا ِحي مسلِم-٥١ :كِتاب التاهوق ِة -٩ ،ابب ح ِدي ِ تاوق ِة كع ِ
احباي َِ ،س م اْل ِدي ِ ٧١٩٢ :
اب إِطال ِة ال هرأِ والتهح ِج ِيا ِِ الوض ِ
 2ا ِحي مسلِم-٣ :كِتاب الطهتاسأِ -١٢ ،ابب استِحب ِ
وء ،س م اْل ِدي ِ ٦٠٧ :
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اَ خْلُطخبَةُ الثَّانِيَةُ

اْلمااد ِهّلِلِ َنمااد وَسااتعِينَ وَس اتا ِنر وَ ااِْمن قِا ِاَ وَاتاوهكااا عليا ِاَ ،وَاعااوا ِاب ِ ِماان رااروِس َانساانا
ضا هاا لااَ ،وماان يضاالِلَ فااال ها ِ
وِماان ساايِئا ِ
ت عمالِنااا .ماان ياتا ِاد ِ َ فااال م ِ
اادي لااَ ،إِ هن ااااد
اَلماوِس ًادرِتا،
اْل ِدي ِ كِتاب َِ ،واحسان الاد ِي هادي ً هماد االهب َ عليا َِ وسالهم ،وراهر م
وك ها ًدثة قِدعةٌ ،وك ها قِدعة ضاللةٌ ،وك ها ضاللة ِِ النها ِس .وَُاتد ن َل إِلاَ إِهَل َ وحاد َل
ر ا ِريَ لااَ ،وَُااتد هن ً هما َادا عبااد وسس اولَ ،اللهت ا هم اا ِاا وساالِم علااب عبا ِادَ وسس اولَِ ً همااد
وعلب آلَِِ واحبِ َِ ،ومن تبِعتم بِِحسان إِىل ياوِم ِ
الدي ِن.
ياُّتا ِ
اإلخوأ المسلِمون:
الُّوا وسلِموا علب خ ِي ال ِنيه ِاة ً هم ِاد قا ِن عب ِاد َِ االوات َِ وساالمَ علي ِاَ ،فاقاا َ تاعااىل:
ِ
ِ ِ
هِ
ِ
يما
"إِ هن ه
اّلِل ومالئكت ااَ يصا الُّون عل ااب النها اِ ِ ۚ َي ياُّت ااا ال ااذين آمنا اوا اا الُّوا علي ااَ وس االموا تس اال َ
﴿( ."﴾٥٦سوسأ األحز ِ
اب ،٣٣ :اْلية.)٥٦ :
ض اللهت هم عا ِن األسقاع ِاة اخللن ِ
اللهت هم ا ِا وسلِم علب عب ِدَ وسسولَِ ً همد ،واس ِ
ااء ِب قكار وعمار
ب
وعثم ااان وعلِا اي ،وع اان س ااائِِر ال ه
ص ااحاق ِة َجعِ ا  ،وعنهااا معت اام قِعنا ا ِوَ وكرِم ااَ ول ااوِدَ َي س ه

العال ِم .
"...سقاهنا آتِنا ِِ ُّ
الدَايا حسنةَ وِِ اْل ِخرأِ حسنةَ وِناا عاذاب النهاا ِس ﴿( ."﴾٢٠١ساوسأ الباقارأِ:
 ،٢اْلية.)٢٠١ :
"...سقاهنااا اغ ِناار لناا وِِإلخواَِنااا الها ِاذين ساباقوَن ِاب ِإلوا ِ
اان وَل َتعااا ِِ الوقِنااا ِغا ًاال لِلها ِاذين آمناوا سقاهنااا
وف هسِح ٌيم ﴿( ."﴾١٠سوسأ اْلُ ِر ،٥٩ :اْلية.)١٠ :
إَِهَ سء ٌ
اللهت ا هم ِع اهز ِ
اإلسااالم والمساالِ ِم  .اللهت ا هم العلنااا ِماان المتهبِعِا ِألو ِام ا ِر َِ ساابحاََ وتاعاااىل وس ان ِهة
اب
اب كِتاقِااَ ،وحا ه
اب ِدينِااَ ،وحا ه
سساولَِِ ً همااد االهب َ عليا ِاَ وسالهم .اللهتا هم اسز انااا حبهااَ ،وحا ه
صالأ وال هسالم ،واحاقتِ َِ ال ِكارِام س ِضاي َ عاناتم َجعِا  .اللهتا هم ح ِقاق لناا حسان
َبِيَِ علي َِ ال ه
األسوأِ قِرسوِ َِ ً همد الهب َ علي َِ وسالهم ،واسز اناا حبهاَ كثاار ِمان َان ِسانا ووالِاديانا و وَل ِدَن
والنها ِ
ب الع ااال ِم  .اللهت ا هم وفِااق ااادأ
ااس َجعِ ا  .اللهت ا هم و ِحااد كلِم ااة المس االِ ِم علااب اخل ا ِاي َي س ه
المسلِ ِم لِما فِ ِيَ خي واالح المسالِ ِم  .اللهتا هم اَجاع كلِماتاتم وو ِحاد َشلتام ،واَصارهم علاب
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عد ِوَ وعد ِوهم .اللهت هم العلنا هدا َأ متتدين ،وياْيدَن ِابْل ِق وياْيد اْل هق قنا إَاهَ َسي ٌاع ِي ٌ
ات ،والمحاادر ِ
ش والمنكاار ِ
اللهتا هم قعِاادَن عا ِن النااو ِ
اح ِ
ت والبِااد ِِ .اللهتا هم اغ ِناار لنااا واسمحنااا ،وعافِنااا
واعف عنها .اللهت هم غنِنا ِِباللَِ عان حر ِاماَ ،وقِنضالَِ ع همان ِساواَ .اللهتا هم إِ هَن َاعاوا قِاَ ِمان
لت ِد البال ِء ،ودسَِ الُهق ِاء ،وس ِ
وء القض ِاء ،وَشات ِة األعد ِاء .اللهت هم العا ل ِسناتانا سطبةَ قِ ِذك ِرَ،
وَانوسنا َِسيعةَ م ِطيعةَ ِألم ِرَ ،ولوا ِسحنا س ِ
اعيةَ ِِ طاعتَِ .اللهت هم اسز اناا زه َادا ِِ ال ُّادَايا وسغباةَ
ِِ اْل ِخاارأِ إَِاهاَ علااب كا ِاا راايء ا ِادير .اللهت ا هم إِ هَن َسااألَ م ِ
ولبا ِ
اات سمحتِااَ ،وعاازائِم م ِنرتاِاَ،
وال هسااالمة ِماان كا ِاا إُِث ،وال نِيمااة ِماان كا ِاا قِاار ،والنااوز ِابجلنها ِاة والنهجاااأ ِماان النهااا ِس .اللهت ا هم ِآمنهااا ِِ
وطاَِنا ،واستاع ِما عليانا ِخياسَن ،واك ِننا رهر ِررا ِسَن ،والعاا ِوَلياتاناا وِوَلياة ِ
َجيا ِع المسالِ ِم ِِ
ب العاال ِم  .اللهتا هم إِ هَن َساألَ ِسضااَ وم ِنرتاَ ولناهتاَ،
من خافَ واتاهقاَ واتهابع ِسضاَ َي س ه
والنهجاأ ِمن ِعقاقَِ والنها ِس.
ت ،األحي ا ِ
اللهتا ا هم اغ ِن اار لنا اا ولِوالِااديانا ،ولِلم ااِْمنِ والمِْمن ااات ،والمس االِ ِم والمس االِما ِ
ااء ِم اناتم
ات ،إَِهَ َِسيع ِِيب الدهعو ِ
واألمو ِ
ات قِرمحتَِ َي سحم الهر ِِ
امح .
ٌ
ااء ِاي القاار اي وياناتااب ع ا ِن النحُا ِ
اان وإِيتا ِ
اإلحسا ِ
اّلِل ْماار ِابلع اد ِ و ِ
ااء والمنك ا ِر
ِعباااد َِ" :إِ هن ه
ا
والبا ِي ۚ يعِظكم لعلهكم تذ هكرون ﴿( ﴾٩٠سوسأ النهح ِا .١٦ :اْلية.)٩٠ :
فااكروا َ الع ِظيم اجللِيا يذكركم ،واركرو علب َِع ِم ِاَ يا ِزدكم ،ول ِاذكر َِ كان ،وَ ياعلام ماا
تصناعون.
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