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ِه َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُه َوَكْسَتْغِػُرُه، َوكَ   مِْن ُشُروِر َأْكُػِسـَا إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَّ
ِ
ُعوُذ بِاهَّلل

َوَأْشَفُد ، َومِْن َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َمْن َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهاِدَي َلهُ 

ًدا َطْبُدهُ   .ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُلُه  َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٍد  ، َوَخْقَر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث كَِتاُب اهَّلل

 اْْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكلَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكلَّ َضََلَلٍة فِي الـَّاِر.

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٱ ٻ ٻ ﴿َؼْد َقاَل اهللُ تََعالَك َذاكًِرا األَْوصَاَن َوَمَقاقَِعَفا فِل الُؼؾُقِب: فَ 

 .[66]الـساء:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ى بقَن َقْتِل َأْكُػِسِفم والُخُروِج مِن ِدَياِرِهم.  َفَسوَّ

ْزَق: َفنِنَّ َوَلو َقـََع الـَّاُس بَِلْرَزاقِِفْم َقـَاَطَتُفْم بَِلْوَصاكِِفْم، مَ  ا اْشَتَؽى َطْبٌد الرِّ

 الـَّاَس بَِلْوَصاكِِفم َأْقـَُع مِـُْفم بَِلْرَزاقِِفْم.
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 بِْن َطِديِّ بِْن اْلَحْؿَراِء  

ِ
، َوابُْن َماَجه، َطْن َطبِْد اهَّلل ُه  ڤَأْخَرَج التِّْرمِِذيُّ َأكَّ

َة َيُؼوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿَع الـَّبِيَّ  َواهللِ إِكَِّؽ لََخقُْر أَْرِض اهللِ، : »َوُهَو َطَؾى َراِحَؾتِِه بَِؿؽَّ

َوُهَو «. ، َولَْقََل أَكِّل أُْخرِْجُت ِمـِْؽ َما َخَرْجُت َوأََحبُّ أَْرِض اهللِ إِلَك اهللِ 

 َحِديٌث َصِحقٌح.

َحُه اْْلَْلَباكِيُّ (1)«َوأََحبُّ أَْرِض اهللِ إِللَّ »َوِطـَْد اْبِن َماَجه:   .)*(.. َصحَّ

  

                                                            

/ 7: «الســ»(، وابن ماجه يف 5975، رقم )777/ 5: «الجامع»أخرجه الترمذي يف  (1)

 (.5138، رقم )1357

، والحديث صححه اْللباكي يف «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحقٌح َغِريٌب »قال الترمذي: 

قم ، ر857/ 7: «مشؽاة الؿصابقح»، ويف هامش 539/ 1: «الثؿر الؿستطاب»

(7775.) 

ٌص َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ْسََلمِيِّ  اْلَوَصنِ  ُحبِّ : »كَِتاِب  مِنْ  ُمَؾخَّ
يَؿانِ  مِنَ  اْْلِ  َمْؽَتَبةِ  َصْبَعةُ  - «اْْلِ

ِة، اْلُػْرَقانِ  ْبَعةُ  اْلِؿْصِريَّ  .م7338 اْْلُوَلى الطَّ
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ِعي  ال َفاُع َعْن َوَصِنَنا اْْلِْسََلِميِّ ِجَهاٌد ََشْ  دِّ

ـُ َصالٍِح  ُد بْ الُِح ُمَحؿَّ قُْخ الصَّ ْسََلِم ِهَي اْلبََِلُد »: (1)$َقاَل الشَّ بََِلُد اْْلِ

تِي ُتَؼاُم فِقَفا َشَعائُِر اْْلْسََلِم َطَؾى َوْجٍه َطامٍّ َشامِلٍ   «.الَّ

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن.َفبََِلُدَكا بََِلٌد إِْسََلمِ 
ِ
 قٌَّة، َواْلَحْؿُد هَّلل

ْستِْؼَراِرَها، َواْكتَِؿاِل 
ِ
َوَما َداَمْت بََِلُدَكا إِْسََلمِقًَّة َفَقِجُب َطَؾْقـَا َأْن َكْسَعى َل

َطاَيِة، َواْلِحَػاِظ َواْلَبْذِل.  َأْمـَِفا، َوَيِجُب ِحَقاَصُتَفا بالرِّ

ـَ  ـُ ُطثَقِْؿق قُْخ ابْ ـَ »َكَؿا فِل َشْرِحِف َطؾَك - َقاَل الشَّ الِِحق : (2)-«ِريَاِض الصَّ

َكَُّه إِْسََلمِي  »
ِ
 «.ُحبُّ اْلَوَصِن: إِْن َكاَن إِْسََلمِقًّا َفَفَذا ُتِحبُُّه: ْل

َع َطَؾى  كَْساِن َأْن ُيَشجِّ ، َوَطَؾى اْْلِ اْلَوَصُن إِْن َكاَن إِْسََلمقًّا َيِجُب َأْن ُيَحبَّ

ْستِْؼَراِر َأْوَضاِطِه َوَأْهؾِِه، اْلَخقِْر فِي وَ 
ِ
ِه إِْسََلمِقًّا، َوَأْن َيْسَعى َل

َصـِِه، َوَطؾى بََؼائِ

 َوَهَذا ُهَو اْلَواِجُب َطَؾى ُكلِّ اْلُؿْسؾِِؿقَن.

                                                            

، 6/153صبع ضؿن مجؿوع فتاوى ورسائل العثقؿقن:  «ثالثة األصقل»شرح  (1)

 هـ(.1115، 7)الرياض: دار الوصن، ط

 هـ(.1176، )الرياض: دار الوصن، د.ط، 66/ 1: «رياض الصالحقـ»شرح  (7)
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، َوَأْن ُيَدافَِع َطـُْه، َوَأْن َيُؿوَت   ْسََلمِيَّ

َطَؾى اْلُؿْسؾِِم َأْن ُيِحبَّ بََؾَدُه اْْلِ

نَّ َمْن َماَت ُدوَن َمالِِه َفُفَو َشِفقٌد، َواْْلَْرُض َماٌل، َفَؿْن َماَت ُدوَن َمالِِه ُدوكَُه: َفنِ 

 .)*(.َفُفو َشِفقدٌ 

  

                                                            

ٌص َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  ُخْطَبةُ  - «اْْلَْبـَاءِ  َوُجُحودِ  اْْلَْطَداءِ  َمَطامِعِ  َبْقنَ  مِْصرُ : »ُخْطَبةِ  مِنْ  ُمَؾخَّ

 .م5/7/7315/ هـ1156 َرَمَضانَ  مِنْ  16 اْلُجُؿَعةِ 
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َهاِد ِدَفاًعا َعِن اْلَوَصِن اْْلِْسََلِميِّ   َفْضُل اْْلِ

 ُهَو َأْطَظُم اْْلَْطَؿاِل َوَأْزَكاَها، وَ 
ِ
ُهَو َأْيَسُر الطُُّرِق إَِلى إِنَّ اْلِجَفاَد فِي َسبِقِل اهَّلل

 َتَعاَلى َواْلَجـَّةِ 
ِ
  :ِرْضَواِن اهَّلل

ِ
 أَْن يَُشؼَّ َطؾَك لَْقََل : »ملسو هيلع هللا ىلصَولَِذلَِك َقاَل َرُسوُل اهَّلل

ـَ َما َقَعْدُت ِخالَف َسرِيٍَّة، َوالَِّذي كَ  ٍد بِقَِدِه، لََقدِ الُؿسِؾِؿق ْدُت أَكِّل أَْغُزو ْػُس ُمَحؿَّ

 .)*(.. ُمتََّػٌق َطَؾْقهِ (1)«َفلُْقتََؾ، ثُؿَّ أَْغُزو َفلُْقتََؾ، ثُؿَّ أَْغُزو َفلُْقتََؾ  فِل َسبِقِؾ اهللِ 

! إِنَّ اْلِجَفاَد مِْن َأْفَضِل اْلُؼُربَاِت، َومِْن َأْطَظِم الطَّاَطاِت، بَْل ُهَو َأْفَضُل َما 
ِ
ِطبَاَد اهَّلل

بُوَن، َوَتـَاَفَس فِقهِ  َب بِِه اْلُؿتََؼرِّ اْلُؿتَـَافُِسوَن بَْعَد اْلَػَرائِِض، َوَما َذاَك إَِلَّ لَِؿا َيتََرتَُّب  َتَؼرَّ

يِن، َوَقْؿِع اْلَؽافِِريَن َواْلُؿـَافِِؼقنَ   .(2)َطَؾقِْه مِْن كَْصِر اْلُؿْممِـِقَن، َوإِْطََلِء َكؾَِؿِة الدِّ

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 56، رقم )1/95: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 .ڤ( والؾػظ له، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة 1876، رقم )7/1195

تِل َما َقَعْدُت َخؾَْػ َسرِيٍَّة، َولََقِدْدُت أَكِّل أُْقتَُؾ »...ويف لػظ لفؿا:  ، َولَْقََل أَْن أَُشؼَّ َطؾَك أُمَّ

 .«فِل َسبِقِؾ اهللِ ثُؿَّ أُْحقَا، ثُؿَّ أُْقتَُؾ ثُؿَّ أُْحقَا، ثُؿَّ أُْقتَُؾ 

 16 اْلُجُؿَعةُ  - «َواْلِخَقاَكةِ  اْلَغْدرِ  َبْقنَ  بُروْكِسل َتْػِجقَراُت : »ُخْطَبةِ  مِنْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

 .م7316-5-75/ هـ1157 اْْلِخَرةِ  ُجَؿاَدى مِنْ 

 .7/153صبع ضؿن مجؿوع فتاوى ابن باز:  «ضؾ الجفاد والؿجاهديـف» (7)
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ـَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل   كْقَا َوَما فِقَفالََغْدَوٌة فِل َسبِقِؾ اهللِ أَْو َرْوَحةٌ َخقٌْر ِم  .(1)«الدُّ

ِحقِح »َكَؿا َأْخَرَج َذلَِك اْلُبَخاِريُّ فِي - ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل  ْت َقَدَما : »-(2)«الصَّ َما اْغَبرَّ

فُ الـَّارُ   «.َطْبٍد فِل َسبِقِؾ اهللِ َفتََؿسُّ

ـْ َقاتََؾ لِتَُؽقَن َكِؾَؿةُ اهللِ ِهَل الُْعؾْقَا َفُفَق فِل َسبِقِؾ ا: »ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل   .(3)«هللِ َم

، َوَما َجَعَل اهَّلُل 
ِ
َفَفِذِه اْْلََحاِديُث َوَغْقُرَها َتُدلُّ َطَؾى َفْضِل اْلِجَفاِد فِي َسبِقِل اهَّلل

ابَِحةِ   .)*(.فِقِه مَِن اْْلُُجوِر اْلَعظِقَؿِة، َوالتَِّجاَرِة الرَّ

  

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 7797، رقم )6/15: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 .ڤ(، من حديث: َأَكِس ْبِن َمالٍِك 1883، رقم )5/1199

اِطِديِّ « الصحقحقن»والحديث يف   .ڤأيضا من رواية َسْفِل ْبِن َسْعٍد السَّ

َل : »15/76: «صحقح مسؾؿ»ـووي يف شرحه طؾى قال ال ْقُر َأوَّ اْلَغْدَوُة بَِػْتِح اْلَغْقِن: السَّ

 «.الـفار إلى الزوال، والروحة: السقر من الزوال إلى آخر الـفار

ْحَؿِن ْبِن 7811، رقم )6/79: «صحقح البخاري» (7) (، من حديث: َأبي َطْبٍس َطْبِد الرَّ

ْت قََدَماهُ فِل »(، بؾػظ: 937، رقم )7/593، وأخرجه أيضا: ڤَجبٍْر  ـِ اْغَبرَّ َم

َّارِ  َمفُ اهللُ َطؾَك الـ  .«َسبِقِؾ اهللِ َحرَّ

ِف فِي : »6/53: «فتح الباري»قال ابن حجر يف  فِي َذلَِك إَِشاَرٌة إَِلى َطظِقِم َقْدِر التََّصرُّ

ُد َمسِّ اْلُغَبارِ  : َفنَِذا َكاَن ُمَجرَّ
ِ
ُم َطَؾْقَفا الـَّاَر، َفَؽْقَف بَِؿْن َسَعى َوَبَذَل  َسبِقِل اهَّلل لِْؾَؼَدِم ُيَحرِّ

 «.َجْفَدُه َواْسَتـَْػَد ُوْسَعُه؟!

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 7813، رقم )78و 77/ 6: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (5)

 .ڤ(، من حديث: َأبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ 1931، رقم )1515و 1517/ 5

ْطَوةِ  فِْؼهِ  مِنْ : »ِسْؾِسَؾةِ  مِنْ ا َمرَّ ِذْكُرُه مَ  )*(  َربِقعٍ  مِنْ  19 اْلُجُؿَعةُ  - 11 اْلُؿَحاَضَرةُ  - «الدَّ

لِ   .م7313-5-5/ هـ1151 اْْلَوَّ
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ِة ِرَساَلٌة إَِل  َْ و ِْ َ ْْ َوا ا ْْ ِل لِو ْْ ََ   

 ا: ِرَجاًَل َوكَِساًء، ِشقًبا َوُشبَّاًكا، َوَأْصَػاًَل!َيا َأْهَل لِقْبقَ 

َواِب  ِذي َطَرْفُتُؿوُه، َوالصَّ ََل َيْخَدَطـَُّؽُم اْلَخَواِرُج التَّْؽِػقِريُّوَن َطِن اْلَحقِّ الَّ

ِذي اْطَتَؼْدُتُؿوُه: َفنِكَُّفْم ََل ُيِريُدوَن َلُؽْم َخْقًرا.  الَّ

فِي اْْلَْرِض، ََل ُيِريُدوَن لَِبَؾِدُكْم َقَراًرا َوََل اْستِْؼَراًرا،  ُأوَلئَِك ُهُم اْلُؿْػِسُدونَ 

 َوََل اْصِؿْئـَاًكا. ،َوََل َأَماًكا ،َوََل ُيِريُدوَن َلُؽْم َأْمـًا

ِر َأْن َيُعوَد َطؾِقُْؽْم َأْو  َوََل ُيِريُدوَن لِثَْرَواِت بََؾِدُكْم َوَما َحبَاُه اهَّلُل مَِن اْلَخقْ

 إَِلقُْؽْم. ُيَردَّ 

تِي َيْسَعى إَِلْقَفا اْلَخَواِرُج َوَمْن َخْؾَػُفْم َسَحاَبُة  ـُوا َأنَّ اْلَػْوَضى الَّ اْطَؾُؿوا َوَتَقؼَّ

 َتَعاَلى َوَرْحَؿتِهِ -َصْقٍف َطْن َقِريٍب َتـَْجؾِي 
ِ
َكَؿا َقاَل -: َفنِنَّ اْلَخَواِرَج -بَِؿِشقَئِة اهَّلل

 
ِ
َطِن اْلَخَواِرِج:  ملسو هيلع هللا ىلصاَر َلُفْم فِي َطْصٍر َوََل َبَؼاء، َقاَل ََل اْستِْؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل

اِدُق اْلَؿْصُدوُق. ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو (1)«ُكؾََّؿا صَؾََع َقْرٌن ُقطِعَ »  الصَّ

                                                            

(، من حديث: ابِْن ُطَؿَر، َأنَّ 171، رقم )61/ 1: «الســ»أخرجه ابن ماجه يف  (1)

 
ِ
ْشٌء يَؼَْرُءوَن الْؼُْرآَن ََل يَُجاِوُز تََراقِقَُفْؿ، كُؾََّؿا َخَرَج يَـَْشلُ كَ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّلل

اُل  جَّ  .«قَْرٌن قُطَِع، كُؾََّؿا َخَرَج قَْرٌن قُطَِع، َحتَّك يَْخُرَج فِل ِطَراِضِفُؿ الدَّ
= 



ُالِْعيدُُِِفُُالَْفَرحُُ 01 
ْسََلِم لِْؾَخَواِرِج َدْوَلٌة!!   َوَلْم َتُؼْم فِي َتاِريِخ اْْلِ

  

                                                            
= 

(، وله شاهد من 7155، رقم )587/ 5: «الصحقحة»والحديث حسـه اْللباكي يف 

 ، بـحوه.ڤحديث ابن طؿرو 



ُاإِلْسالِمُيُالَْوَطنُُِِِحَايَةُُوَُ 00 

ِل الس   ْْ ََ اِب  َْ ِة ِِف لِ ِرَساَلٌة إَِل َش ِة نَّ َْ و ِْ َ ْْ َوا ا ْْ  و

دِّ ُدوَن  ! َيا َحائَِط الصَّ ـَِّة فِي لِقْبَقا اْلَحبِقَبِة! َيا َأْهَل اْلَحقِّ َيا َشَباَب َأْهِل السُّ

قَن َواْكِحَراَفاِت اْلَخَواِرِج اْلَؿاِرقِقَن! اتَُّؼوا اهَّلَل فِي  َشْعبُِؽُم الـَِّؼيِّ َأَماَم َدَجِل التَّْؽِػقِريِّ

 َدْطَوتُِؽْم.ِديـُِؽْم وَ 

قبِقِّقَن الطَّاِهَرُة الـَِّؼقَُّة. ـَِّة َتْسَتِجقُب َلَفا فِطَرُة الؾِّ  إِنَّ َدْطَوَة َأْهِل السُّ

ِة  ـَِّة الـََّبِويَّ قبِقِّقَن َكَذلِك: َتَواَفَؼْت فِطَرُة ُقُؾوبِِفُم الـَِّؼقَّة بَِدْطَوِة َأْهِل السُّ َوَأْكَثُر الؾِّ

ِة: َفلَ  ِويَّ ؽِقَن بَِفا َداِطقَن إَِلْقَفا: إِْذ ِهَي السَّ َخُذوا بَِفا َواْطَتَؼُدوَها َوَحَقْوا َطَؾْقَفا: ُمَتَؿسِّ

تِي ُيَحاِوُل التَّْؽِػقِريُّوَن َصْؿَسَفا َأْو  تِي َواَفَؼْت فِْطَرَتُفُم الَّ َدْطَوُة اْلَحقِّ َواْلِػْطَرِة الَّ

تِهِ بَِحْوِل ا-َوََل َيْبُؾُغوَن -َمْسَخَفا   َوُقوَّ
ِ
 .)*(.-مِْن َذلَِك َشْقًئا -هَّلل

  

                                                            

-75/ هـ1158 َصَػر مِنْ  75 اْلُجُؿَعة - «اْلَحبِقَبةِ  لِقْبَقا َأْهلِ  إَِلى: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

 .م11-7316
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ِعي  ِِف اْلِعوَدْيِن  ْ  اْلَفَرُح الَّشَّ

ُسوَل  : إِنَّ الرَّ
ِ
ا َكَزَل اْلَؿِديـََة، َوَجَدُهْم َيْحَتِػُؾوَن بَِقْوَمْقِن، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِطَباَد اهَّلل َلؿَّ

ُسوُل  َخقًْرا ِمـُْفَؿا: يَْقَم اأْلَْضَحك، َويَْقَم  إِنَّ اهللَ َقْد أَبَْدلَُؽْؿ بِِفَؿا: »ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

 .(1)«.الِْػطْرِ 

 
ِ
ْسََلِم اْلَعظِقِم، َومِْن َشَعائِِر اهَّلل اْلَػَرح فِقفَؿا:  َفَفَذاِن ُهَؿا ِطقَدا اْْلِ

َنَّ اهَّلَل 
ِ
َوَفْرَضْقِن  ،بَِعِؼِب ِطَباَدَتْقِن َطظِقَؿَتْقنِ  َجَعَل َهذْيِن اْلَقْوَمْقنِ  ْل

َنَّ ِطقَد اْلِػْطِر ُهَو مِْن َأْجِل اْلِػْطِر مِْن َشْفِر َجؾِق
ِ
ْسََلِم اْلَؽِريِم: ْل َؾْقِن مِْن ُفُروِض اْْلِ

 
ِ
: مِْن َذْبِح َرَمَضاَن، َيْػَرُح فِقِه اْلُؿْسؾُِؿوَن بَِلَداِء َهَذا الـُُّسِك الَعظِقِم هَّلل

  :َوَشَفواتَِفا ،َمَطامِِع الـَّْػسِ 
ِ
 َربِّ الَعاَلِؿقَن. ُقْرَباًكا هَّلل

                                                            

: «الؿجتبك»(، والـسائي يف 1151، رقم )1/795: «الســ»أخرجه أبو داود يف  (1)

 (، من حديث: َأكٍَس، َقاَل: َقِدَم َرُسوُل ا1556، رقم )5/179
ِ
اْلَؿِديـََة َوَلُفْم  ملسو هيلع هللا ىلصهَّلل

َقاُلوا: ُكـَّا كَْؾَعُب فِقِفَؿا فِي  «،َما َهَذاِن الْقَْقَماِن؟»َيْوَماِن َيْؾَعُبوَن فِقِفَؿا، َفَؼاَل: 

 
ِ
إِنَّ اهللَ قَْد أَبَْدلَُؽْؿ بِِفَؿا َخقًْرا ِمـُْفَؿا: يَْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجاِهؾِقَِّة، َفَؼاَل َرُسوُل اهَّلل

 .«َحك، َويَْقَم الِْػطْرِ اأْلَْض 

 (.1359، رقم )1/797: «صحقح أبل داود»والحديث صحح إسـاده اْللباكي يف 



ُاإِلْسالِمُيُالَْوَطنُُِِِحَايَةُُوَُ 03 
اْلَػَرَح فِي َيوِم اْلِػْطِر:  َفَبَعَد َهِذِه اْلِعَباَدِة اْلَعظِقَؿِة: َشَرَع اهَّلُل 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

 .[085]البؼرة: 

ا َيْوُم الـَّْحِر َفَؿْعُؾوٌم َأكَُّه ِطقُد اْلُؿْسؾِِؿقَن اْْلَْكَبُر َوُهَو بَِعِؼِب َأَداِء الـُُّسِك   َوَأمَّ

ُرُه اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿقَن لَِؿْن َشاَء مِن ِطَباِدِه  ِذي ُيَقسِّ  .)*(.-مِـًَّة مِـُْه َوَطَطاءً -الَجؾِقِل الَّ

  

                                                            

ََلةُ  اْلِعقدِ  َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .«اْلُؿَصؾَّى فِي َوالصَّ



ُالِْعيدُُِِفُُالَْفَرحُُ 04 
 

اَلَفاٌت ُمْشَتِهَرٌة َيْوَم اْلِعوِد   ُُمَ

! َفْؾـَْحِرْص 
ِ
َطَؾى َأَلَّ َكْلتِي بَِشْيٍء مَِن  -إِْن َشاَء اهَّلُل -ِطَباَد اهَّلل

تِي َتْحُدُث فِي َيْوِم اْلِعقِد: مَِن  ملسو هيلع هللا ىلصْشَقاِء اْلُؿَخالَِػِة لَِفْدِي َكبِقِّـَا اْْلَ  مَِن اْلُؿـَْؽَراِت الَّ

َجاِل!! َوُمَصاَفَحِة الـَِّساِء  ِذي َطَؾْقِه َأْكَثُر الرِّ ْحَقِة َوُهَو اْْلَْمُر الَّ التََّزيُِّن بَِحْؾِق الؾِّ

ِج  اْْلَْجـَبِقَّاِت، َوالتََّشبُّهِ  اِر َواْلَغْربِقِّقَن فِي اْلَؿََلبِِس، َواْستَِؿاِع اْلَؿَعاِزِف، َوَتَبرُّ بِالُؽػَّ

 الـَّبِيَّ  :الـَِّساِء، َوَغْقِر َذلَِك مِْن اتَِّخاِذ اْلُؿـَْؽَراِت 
ـْ تَ »َيُؼوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َشبَّفَ بَِؼْقٍم َم

 .(1)«َفُفَق ِمـُفؿْ 

 َوَتْخِصقُص َيْوِم اْلِعقِد بِزِ 
ِ
، َبْل ُهَو ملسو هيلع هللا ىلصَياَرِة اْلُؼُبوِر َلقَْس مِْن َهْدِي َرُسوِل اهَّلل

ـَّةِ   .)*(.(2)بِْدَطٌة مَِن اْلبَِدِع اْلَؿْرُذوَلِة، َوَلْقَس َطَؾْقَفا َدلِقٌل: ََل مَِن اْلؽَِتاِب َوََل مَِن السُّ

  

                                                            

 .ڤ (، من حديث: اْبِن ُطَؿرَ 1351، رقم )1/11: «الســ»أخرجه أبو داود يف  (1)

(، وروي طن 1769، رقم )5/139: «إرواء الغؾقؾ»والحديث صححه اْللباكي يف 

 ، كحوه.ڤحذيػة 

 (.111، رقم )758لأللباكي: ص «أحؽام الجـائز»اكظر:  (7)

 .«اْلِعقَدْينِ  َأْحَؽامِ  مِنْ  ُجْؿَؾةٌ : »ُمَحاَضَرةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(



ُاإِلْسالِمُيُالَْوَطنُُِِِحَايَةُُوَُ 05 

يِّ  ِْ َساِء َيْوَم اْلِعوِد  ملسو هيلع هللا ىلصَىِصوَحُة النَّ  لِلنِّ

 َلَؼْد َكاَن 
ِ
َه إَِلى الـَِّساِء  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل َجاِل: َتَوجَّ إَِذا َفَرَغ مِْن ُخْطَبتِِه لِؾرِّ

، َيُؼوُل:  َـّ أَْكثََر أَْهِؾ الـَّارِ »َيِعُظُفنَّ : َفإِكِّل أُِريتُُؽ ـَ ْق  .(1)«يَا َمْعَشَر الـَِّساِء! تََصدَّ

 
ِ
ـَ الـَّاِس لَْؿ أَرَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼوُل َرُسوُل اهَّلل ُهَؿا بَْعُد: َقْقٌم َمَعُفْؿ ِسقَاٌط ِصـَْػاِن ِم

َكلَْذكَاِب الَْبَؼرِ يَْضرِبُقَن بَِفا الـَّاَس، َوكَِساٌء َكاِسقَاٌت َطاِريَاٌت َمائاَِلٌت ُمِؿقاَلٌت 

                                                            

، رقم 575/ 5( و 531، رقم )135/ 1: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

(1167 
ِ
، َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اهَّلل فِي َأْضَحى  ملسو هيلع هللا ىلص(، من حديث: َأبِي َسِعقٍد الُخْدِريِّ

: فَإِكِّل »َأْو فِْطٍر إَِلى الُؿَصؾَّى، َفَؿرَّ َطَؾى الـَِّساِء، َفَؼاَل:  ـَ قْ َِّساِء، تََصدَّ يَا َمعَْشَر الـ

َـّ أَكْثََر أَْهؾِ   .«الـَّارِ  أُِريتُُؽ

؟
ِ
 َفُؼْؾَن: َوبَِم َيا َرُسوَل اهَّلل

، َوتَْؽُػْرَن الَعِشقَر،...»َقاَل:  ـَ  الحديث. «تُْؽثِْرَن الؾَّْع

(، من رواية: 885، رقم )635/ 7: «الصحقح»والحديث بـحوه أخرجه مسؾم يف 

، بؾػظ: 
ِ
ـَ »َجابِِر ْبِن َطْبِد اهَّلل ْق َـّ َحطَ  :تََصدَّ َفَؼاَمِت اْمَرَأٌة مِْن ِسَطِة  ،«ُب َجَفـَّؿَ َفإِنَّ أَْكثََرُك

  ،الـَِّساءِ 
ِ
ْيِن، َفَؼاَلْت: لَِم َيا َرُسوَل اهَّلل َؽاَة، َوتَْؽُػْرَن »َقاَل:  ؟َسْػَعاُء اْلَخدَّ َـّ تُْؽثِْرَن الشَّ أِلَكَُّؽ

 مختصرا.« الصحقحقن»... الحديث، وأصؾه يف «الَْعِشقرَ 

من حديث ابن « ْعُت فِل الـَّاِر َفَرأَيُْت أَْكثََر أَْهِؾَفا الـَِّساءَ اصَّؾَ »...، ورد الحديث بؾػظ: 

 «.صحقح البخاري»حديث: طؿران يف  وسقلتي، ومن« الصحقحقن»طباس يف 



ُالِْعيدُُِِفُُالَْفَرحُُ 06 
ـَ الَْجـَّةَ َوََل يَِجْدَن ِريَحَفا، َوإِنَّ   َـّ كلَْسـَِؿِة الُْبْخِت الَْؿائِؾَِة، ََل يَْدُخؾْ ُرُءوُسُف

ـْ َكَذا َوَكَذاِريحَ   .(1)«َفا لَقُقَجُد ِم

َطَؾى اْلَؿْرَأِة اْلُؿْسؾَِؿِة َأْن َتتَِّؼَي اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿقَن فِي َكْػِسَفا، فِي ِطْرِضَفا، فِي 

تَِفا، فِي َوَصـِفَ  ا، َلْحِؿَفا، فِي َدمَِفا، فِي َبْقتَِفا، فِي َزْوِجَفا، فِي َأْبـَائَِفا، فِي ِديـَِفا َوُأمَّ

 َأَلَّ َتُؽوَن َمَثاَر فِْتـٍَة َتِضقُع بَِسَببَِفا اْْلَْطَؿاُر، َوُتْفَدُر بَِسَببَِفا اْلُؼَوى.

 «.أُِريُت الـَّاَر َفإَِذا أَْكثَُر أَْهِؾَفا الـَِّساُء، يَْؽُػْرنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِيُّ 

؟
ِ
 قِقَل: َأَيْؽُػْرَن بِاهَّلل

ْهَر، يَْؽُػْرَن الَعِشقَر، َويَ »َقاَل:  َـّ الدَّ ْؽُػْرَن اإِلْحَساَن، لَْق أَْحَسـَْت إِلَك إِْحَداُه

!!  .(2)«ثُؿَّ َرأَْت ِمـَْؽ َشقْئًا، َقالَْت: َما َرأَيُْت ِمـَْؽ َخقًْرا َقطُّ

                                                            

(، من حديث: َأبِي 7178، رقم )1/7197و 5/1683: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (1)

 .ڤُهَرْيَرَة 

، 7/676: «الصحقح»(، ومسؾم يف 79رقم )، 1/85: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (7)

 .ڤ(، من حديث: اْبِن َطبَّاٍس 937رقم )

(، من صريق آخر، طن اْبِن َطبَّاٍس، َقاَل: 7757، رقم )1/7396وأخرج مسؾم أيضا: 

ٌد  الـَّاِر  اصَّؾَْعُت فِل الَْجـَِّة َفَرأَيُْت أَْكثََر أَْهِؾَفا الُْػَؼَراَء، َواصَّؾَْعُت فِل: »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ُمَحؿَّ

، رقم 9/798: «صحقح البخاري»، والحديث بؿثؾه يف «َفَرأَيُْت أَْكثََر أَْهِؾَفا الـَِّساءَ 

وأسامة بن زيد  ،وأبي هريرة ،، ويف الباب طن ابن طؿرڤ(، من رواية: ِطْؿَراَن 5198)

 ، بـحوه.ڤ
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 الـَِّساء، 

ِ
ـْ  -اْلَؿْرَأةَ  َأِي -َخؾََؼَفا اهللُ »ُجُحوٌد َوُكْؽَراٌن: َوَلؽِْن َهَؽَذا َخْؾُق اهَّلل ِم

ؾَِع أَْطاَلُه، َفإِْن أَكَْت َذَهْبَت تُِؼقُؿفُ: َكَسْرتَفُ، َوإِْن ِضؾَعٍ  ، َوإِنَّ أَْطَقَج َما فِل الضِّ

 .)*(.(1)«اْستَْؿتَْعَت بَِفا: اْستَْؿتَْعَت بَِفا َطؾَك ِطَقٍج 

  

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 5551، رقم )6/565: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 ڤ(، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة 1168، رقم )7/1391
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهَّلل

ؾَِع أَْطاَلُه، َفإِْن » ـْ ِضؾٍَع، َوإِنَّ أَْطَقَج َشْلٍء فِل الضِّ اْستَْقُصقا بِالـَِّساِء، َفإِنَّ الَؿْرأََة ُخِؾَؼْت ِم

 .«يََزْل أَْطَقَج، َفاْستَْقُصقا بِالـَِّساءِ  َذَهْبَت تُِؼقُؿفُ َكَسْرتَفُ، َوإِْن تََرْكتَفُ لَؿْ 

ؾَِع، إَِذا َذَهْبَت تُِؼقُؿَفا َكَسْرتََفا، َوإِْن تََرْكتََفا اْستَْؿتَْعَت »ويف رواية لفؿا:  إِنَّ الَْؿْرأََة َكالضِّ

ـْ تَ »، ويف رواية لؿسؾم: «بَِفا َوفِقَفا ِطَقجٌ  ـْ ِضؾٍَع لَ ْستَِؼقَؿ لََؽ َطؾَك إِنَّ الَْؿْرأََة ُخِؾَؼْت ِم

 ،اْستَْؿتَْعَت بَِفا َوبَِفا ِطَقٌج، َوإِْن َذَهْبَت تُِؼقُؿَفا، َكَسْرتََفا ،صَرِيَؼٍة، َفإِِن اْستَْؿتَْعَت بَِفا

 .«َوَكْسُرَها صاََلُقَفا

 مِن 1 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلَعْصرِ  َخَواِرُج : هـ1156 لَِعامِ  اْلِػْطرِ  ِطقدِ  ُخْطَبةُ » :مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

ال  .م7315-7-17/ هـ1156 َشوَّ
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ُكْم! ُروا ِبَجْمِعُكْم َيْوَم َحَّْشِ  َتَذكَّ

َفا الْ -َهَذا اْلَقْوُم ِطقُدُكْم  ، َتْجَتِؿُعوَن فِقِه، ُتَؽبُِّروَن اهَّلَل َربَّ -ُؿْسؾُِؿونَ َأيُّ

 اْلَعاَلِؿقَن، َتْحَؿُدوَكُه.

ُؾوا فِي َحالُِؽْم  ُروا بِِه َجْؿَعُؽْم َيْوَم اْلِؼقَاَمِة َوَقْد -فِي َجْؿِعُؽمْ –َفتََلمَّ : َحتَّى َتتََذكَّ

لِقَن وَ  اْْلِخِريَن بَقَْن َيَدْيِه فِي َصِعقٍد َواِحٍد، َيـُْػُذُهُم َحَشَرُكُم اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿقَن َواْْلَوَّ

، َفتَتََطاَيُر (1)مِـُْفْم َشْيءٌ  اْلبََصُر، َوُيْسِؿُعُفُم اْلُؿتََؽؾُِّم، َوََل َيْخَػى َطَؾى َربَِّك 

ُحُف، َفآِخٌذ بِقَِؿقـِِه مِْن َأَماَم، َوآِخٌذ بِِشَؿالِِه مِْن َوَراِء َضْفِرهِ   .(2)الصُّ

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 5513، رقم )6/573: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

 191، رقم )185و 1/181
ِ
َيْوًما  ملسو هيلع هللا ىلص(، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُأتَِي َرُسوُل اهَّلل

َراُع، َوَكاَكْت ُتعْ  أَكَا َسقُِّد الـَّاِس يَْقَم »ِجُبُه َفـََفَس مِـَْفا َكْفَسًة َفَؼاَل: بَِؾْحٍم، َفُرفَِع إَِلْقِه الذِّ

ـَ فِل َصِعقٍد َواِحدٍ  ـَ َواْْلِخرِي لِق ، الِْؼقَاَمِة، َوَهْؾ تَْدُروَن بَِؿ َذاَك؟، يَْجَؿُع اهللُ يَْقَم الِْؼقَاَمِة اأْلَوَّ

اِطل، َويَـُْػُذُهُؿ الَْبَصُر، َوتَ  ـَ الَْغؿِّ َوالَْؽْرِب َما َفقُْسِؿُعُفُؿ الدَّ ْؿُس َفقَْبؾُُغ الـَّاَس ِم ْدكُق الشَّ

 الحديث. «ََل يُطِقُؼقَن، َوَما ََل يَْحتَِؿؾُقَن،...

(، من حديث: َطائَِشَة، َأكََّفا 1755، رقم )711و 1/713: «الســ»أخرج أبو داود يف  (7)

 
ِ
َقاَلْت: َذَكْرُت الـَّاَر َفَبَؽْقُت، َفَفْل  «َما يُْبؽِقِؽ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَرِت الـَّاَر َفَبَؽْت، َفَؼاَل َرُسوُل اهَّلل

 
ِ
ـَ َفاَل يَْذُكُر أََحٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصَتْذُكُروَن َأْهؾِقُؽْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة؟ َفَؼاَل َرُسوُل اهَّلل

ا فِل ثاََلثَِة َمَقاصِ أَمَّ

ـَ يَُؼاُل أََحًدا: ِطـَْد الِْؿقَزاِن َحتَّك يَْعؾََؿ أَيَِخػُّ ِمقَزاكُفُ  ں ﴿أَْو يَثُْؼُؾ، َوِطـَْد الْؽِتَاِب ِحق
= 
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 َلْقَس اْلِعقُد فِي ُلْبِس اْلَجِديِد، إِكََّؿا اْلِعقُد فِقَؿْن َصاَطاُتُه َتِزيُد.

ِل اْلَقْوَم فِي َحالَِك  ِذي ُربََّؿا َلْن  ،َتَلمَّ َوَكْقَف َمَضى َطَؾْقَك َمْوِسُم الطَّاَطِة الَّ

 َن َوْحَدُه: َماَذا َصـَْعَت؟!!ُأْدِرَكُه َوَلْن ُتْدِرَكُه، َيْعَؾُم َذلَِك اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ْمَت؟!!  َوَماَذا َقدَّ

 َوَماَذا َأْكَت َكاٍو َأْن َتْصـََع َبْعُد؟!!

 .)*(.إِنَّ اْْلَْمَر ِجد  ََل َهْزَل فِقهِ 

اَدُة ََل َتْنَقِطُع َبْعَد َرَمَضاَن!! * َْ  اْلِع

الٍ  ، َكَؿا َأْرَشَدُكْم إَِلى َذلَِك َأْكثُِروا مِْن ِذْكِر َربُِّؽْم، َوُصوُموا ِستًّا مِْن َشوَّ

َدَقِة، َواْلُجوِد بِنِْخََلٍص (1)َكبِقُُّؽمْ  ْقِل، َوالصَّ ، َوَداِوُموا َطَؾى قَِراَءِة اْلُؼْرآِن، َوقَِقاِم الؾَّ

 َربِّ اْلَعاَلِؿقنَ 
ِ
 .(2/)*.َوَيِؼقٍن، َوإِْقَباٍل َطَؾى اهَّلل

  

                                                            
= 

ـْ َوَراِء  [09]الحاقة:  ﴾ں ڻ ـَ يََؼُع كِتَابُفُ أَفِل يَِؿقـِِف أَْم فِل ِشَؿالِِف أَْم ِم َحتَّك يَْعؾََؿ أَيْ

ـَ ضَْفَرْي َجَفـَّؿَ  ْ َراِط إَِذا ُوِضَع بَق  .«ضَْفرِِه، َوِطـَْد الصِّ

ال مِنْ  1 اْْلَْربَِعاء - «الظُّْؾمَ  اتَُّؼوا: هـ1157 اْلِػْطرِ  ِطقدِ  ُخْطَبةُ : »مِنْ  َما َمرَّ ِذْكُرهُ  )*(  َشوَّ

 .م7316-7-6/ هـ1157

(، من حديث: َأبِي َأيُّوَب 1161، رقم )7/877: «الصحقح»أخرج مسؾم يف  (1)

 ڤاْْلَْكَصاِريِّ 
ِ
ـْ َصاَم َرَمَضانَ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل اهَّلل اٍل،  ثُؿَّ  ،َم ـْ َشقَّ أَتَْبَعفُ ِستًّا ِم

ْهرِ   .«َكاَن َكِصقَاِم الدَّ

ُدودِ  فِْئَرانُ : »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  (7/)*  مِنْ  1 اْْلََحد - هـ1158 اْلِػْطرِ  ِطقدِ  ُخْطَبةُ  - «السُّ

ال  .م7317-6-75/ هـ1158 َشوَّ
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 َ ْْ ِحمِ ا َعاُوِن َواَِلْجِتََمِع َوِصَلِة الرَّ  ث  َعََل التَّ

! الـَّبِيُّ 
ِ
ُػوِف.. ملسو هيلع هللا ىلصِطَباَد اهَّلل  َيْلُمُر بَِتَؿاُسِك الصُّ

ُسوُل  ُم التََّشاُجَر.. ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ُم التََّؼاُصَع، َوُيَحرِّ ُم التََّداُبَر، َوُيَحرِّ  ُيَحرِّ

 ..َيْلُمُرَكا بِِصَؾِة اْْلَْرَحامِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِيُّ 

ِحِم اْْلََمسِّ اْْلَْقَرِب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْلُمُرَكا الـَّبِيُّ  بِبِرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْلُمُر الـَّبِيُّ  :بِِصَؾِة الرَّ

 َطِن اْلُعُؼوِق. ملسو هيلع هللا ىلصاْلَوالَِدْيِن، َوَيـَْفى الـَّبِيُّ 

 .)*(َبقََّن َلـَا ِطَظَم َحقِّ اْْلُمِّ َطَؾى اْلَعْبِد.. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِيُّ 
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ََْعَناِقُكْم!!َوَصُنُكُم اْْلِ  َََماَىٌة ِِف   ْسََلِمي  

: إِنَّ اْلُؽلَّ فِي َسِػقـٍَة َواِحَدٍة 
ِ
كَْسَلُل اهَّلَل -، َفنِْن ُكِسَرْت -َسِػقـَُة اْلَوَصنِ -ِطبَاَد اهَّلل

ََلَمةَ  ُة، َغِرَق اْلَجِؿقُع، َلْن َتْبَؼى ِحقـَئٍِذ َطَداَوٌة َتـَْػُع، َواْلِخَقاَكُة ِهَي اْلِخَقاكَ  -السَّ

َفاتَُّؼوا اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿقَن فِي َأْكُػِسؽِْم، َوفِقَؿْن َوَراَءُكم، َوفِي َوَصـُِؽْم، فِي ُتَرابُِؽْم، 

ُب َطَؾْقُؽْم َأْن ُتَحافُِظوا  :ْم، فِي َهَوائُِؽْم َوَمائُِؽمْ فِي َأْرِضؽُ  ا َيَتَوجَّ ُه مِؿَّ َفنِنَّ َذلَِك ُكؾَّ

 ُعوا َطـُْه.َوَأْن ُتَدافِ  ،َطَؾْقهِ 

َؿُؽُم اهَّلُل َوَحَؿاُكْم، -َأفِقُؼوا! اتَُّؼوا اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿقَن َقْبَل َأْن َتَؼَع اْلَواقَِعُة  َسؾَّ

َم اهَّلُل َوَصـَـَا َوَجِؿقَع َأْوَصاِن اْلُؿْسؾِِؿقَن، َوَأْحَسَن ِخَتاَمـَا َأْجَؿِعقنَ   .-َوَسؾَّ

َسْت َأْسَؿاُؤهُ َجؾَّْت ُقْدَرُتُه - َأْسَلُل اهَّللَ  َأْن َيْرَحَؿـَا، َوَأْن َيْرَحَم َأْمَواَتـَا  -َوَتَؼدَّ

إِكَُّه َتَعاَلى ُهَو اْلَبرُّ  :َوَجِؿقَع َأْمَواِت اْلُؿْسؾِِؿقَن، َوَأْن ُيْحِسَن َلـَا اْلِخَتاَم َأْجَؿِعقنَ 

ِحقمُ الْ  َم َطَؾى كَ ، َؽِريُم َواْلَجَواُد الرَّ دٍ َوَصؾَّى اهَّلُل َوَسؾَّ َوَطؾى آلِِه  ،بِقِّـَا ُمَحؿَّ

ينِ  ،َوَأْصَحابِهِ   .)*(.َوَمْن َدَطا بَِدْطَوتِِه إَِلى َيْوِم الدِّ
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