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خطبة الجمعة 3311/2/5هـ التعامل مع غير المسلمين أحواله وأحكامه

ينُ
ُّورُُُ ُ,ثَُّالَّ ِذ َُ
اتُ َوالن َُ
ضُ َو َج َع َُلُالظُّلُ َم ُِ
اتُ َواأل حَر َُ
الس َم َاو ُِ
ح
اْلَ حم ُُدُلِلَُِّوُالَّ ِذيُ َخلَ َُقُ َّ
َك َف ُرواُبَِرهِّبِ حُمُيَ حع ِدلُو َُنُُ,اْلمدُهللُُالَّ ِذيُ َخلَ َُقُفَ َس َّوىَُ ُ,والَّ ِذيُقَ َُّد َُرُفَ َه َدىُُ,اْلمدُ
هللُالذيُ َخلَ َُقُالزوجنيُ َّ
ّت)ُأَ حش َه ُُدُأ حُنُالُإِلَُوَُ
الذ َكَُرُ َواألُْنحىَ ُُ,وقالُ(إِ َُّنُ َس حعيَ ُك حُمُلَ َش َُّ
علي ُِوُوعل ُ
ورسولُُوُُصلَّ ُ ُ
يكُلَُوُُوأَ حش َه ُُدُ َُّ
اهللُُ َو حح َدُهُُالُ َش ِر َُ
إالُ ُ
اهللُُ ح
أنُ ُُمَ َّم َدُاًُ َعحب ُدُهُُ ُ
سلِ
آلُِِوُوصحبِ ِ
َّ
يمُاًُكىَرياًُُ .
ُ
ت
ُ
ُ
م
ل
وس
ُ
ُ
و
َ
َ ح َ

نُح حُوُلَ َُك حُمُ َُعُلَ ُ ُِوُفح ُِقُ َُماُ
امُلو َُنُ َُم َُ
فُتُ َُع ُِ
اهللُُِ,واْن ُظُُرواُ َُكحُي َُ
ادُ ُ
اُاهللَُ ُِعُبَ َُ
أما بـعد  :فاتَُّ ُقو ُ
ُاهللُُ َُعُلَحُي ُِوُ َُو َُسُلَّ َُمُُ,
صُلَّ ُ
اُص َُّحُ َُعنُُْنَُبُِيه ُكمُ ُُُمَ َُّم ٍُدُ َُ
مُو َُعُلَ ُ ُِوُفح ُِقُ َُم َُ
ابَُُرُبه ُك َُ
ُكُِتَ ُِ
فُ
اءَُِ ُ
َُج ُ
اآلخَُرةُُِ! ُ
مُفُالدْنحُُيَاُو ُِ
ُُّ
الح ُك
كُُفَ َُ
فُ ََُُلِ َُ
ُفَُِإ َُّنُِ ُ
منيُ ُِمنُ
سُلِ َُ
معُ َُغ حُِريُُاُلح ُُم حُ
ام ُِلُ َُ
ومُ َُعنُالتَُّ َُع ُُ
ُخ ُطحُبَُِةُاُلحُيَ ُِ
ف ُُ
المُِ ُ
أيـها المسلمون ُ :إِ َُّنُال َُك َُ
اع ُِهمُ! ُ
ال ُك َُّفا ُِرُُبُِأَْنحَُُو ُِ
بُاُلح ُعُِنَ ُايَُةُ ُِِّبَاُُُْ,نَ ُظََُرُاًُُلِ َُكىحَُُرُةُِ
َُ ُُ
الت َُِ
س ُائِ ُِلُاُلح ُُم ُِه َُّم ُِةُ ِ ُ
سُأَُلَُةَُُلَ ُِم َُنُاُلح َُم َُ
َُوُإِ َُّنُ َُى ُِذُهُِاُلح َُم حُ
صوُِرُ
لُال ُق ُُ
ُ,وُْنَ ُظََُرُاًُُإِ َُ
جُ َُ
الَاُِرُِ
اخ ُِلَُُو ُ
ُالد ُِ
ف َُّ
امُ َُم َُعُاُلح ُك َُّفا ُِرُِ ُ
فُ َى ِذهُِاألَيَّ َُ
اسُِ ُ
التُالُنَّ ُِ
ام ُِ
تَُ َُع ُُ
اسُ َُم حُنُ
ام ُِلُ َُم َُع ُُه حُمُُُ,فَ ُِم َُنُالنَُّ ُِ
ابُفُفَُ حُه ُِمُالتَُّ َُع ُُ
اُالشُبَ ِ ُ
السُيَّ َُم َُ
منيَُُو ُِ
سُلِ َُ
ضُاُلح ُُم حُ
ُِعحُن َُدُبَُ حُع ُِ
حّتُ
ضُ َُّ
فُاُلح َُف حُه ُُمُ ُِعحُن َُدُاُلحبَُ حُع ُِ
اُاهََُر َُ
ام ٍُلُ َُم َُعُال ُك َُّفا ُِرُفَُ ُُه َُوُ ُُُمََُّرٌُمُُُ,أَحُوُُُرَُّّبَ حُ
ُيَظُ ُُّنُُأَ َّنُُ ُك َُّلُتَُ َُع ُُ
كُُُ,فَُأَ َُج َازُُ ُك َُّلُ
سََُُُلِ َُ
اسُ َُم حُنُ ُى َُوُ َُع حُك ُُ
ام ٍُلُ َُم َُع ُُهمُ ُك حُفٌُرُ!ُ َُوُِم َُنُالُنَّ ُِ
ُظَ َُّنُُأَ َّنُُ ُك َُّلُتَُ َُع ُُ
ضُ
انُُُ,قَ حُدُُأَ حُخ ُطَأَُُ ُكلُُ ُِمحنُ ُُه َُماُبَُ َُع َُ
ض ُِ
انُ ُُمتَُُنَ ُاقِ َُ
انُ ُطََُرُفَ ُِ
!ُوَُى َُذ ُِ
ص حُلُ َُ
ام ٍُلُ َُم َُع ُُهمَُُوَُلحُيُُ َُف هُ
تَُ َُع ُُ
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سُأَُلَُِةُُ,
اهللُِ َحَُُلُِيَُةٌُ ُِلََُذُهُِاُلح َُم حُ
الُ ُطحُبَُِةُُبُِِإ حَُ ُِنُ ُ
ُى ُِذُهُِ حُ
ف َُ
اُُ,وُلََُعُلَُّوُُُيَ ُكو ُنُِ ُ
ض َُ
ابُبَُ حُع َُ
ص َُ
اْلَ هُقَُُوُأَ َُ
حُ
اهللُُ
س ُائِ َُلُُ,و ُ
ُىحُيُئَُِةُ َُم َُ
المُ َُعُلَ َُ
يلُفَُحُلُيَ ُك ُِنُال َُك ُُ
ص ُُ
ح ُِ
يلُُيَ ُكو ُنُالُتَّ حُ
ص ُِ
َُوِّبَاُأَْنَُّوُُُبِالتَُّ حُف ُِ
ستَُ َُعا ُنُ َُو َُعُلَحُي ُِوُالُتُّ حُكال ُنُ!ُ ُ
اُلح ُُم حُ
اض ُِرُ
اْلَ ُِ
تُ حُ
ُالوُقح ُِ
ف َُ
سُِ ُ
سُأَُلَُةٌَُُوُِى َُيُُُ:أَُْنُُّوُُ ُظَ َُهَُرُُأُُْنَا ٌُ
اُم حُ
كُ َُى ُُهُنَ َُ
فُ ََُُلِ َُ
ولُِ ُ
الد ُُخ ُِ
َُوُلَ ُِك حُنُقَُحُب َُلُ ُُّ
ولُُ:
نيُ ُك َُّف َُارُاًُُبَ حُلُْنَُ ُق ُُ
سُلِ ُِم َُ
س هُميُ َُغحيَُُرُاُلح ُُم حُ
الع حُوُلَ َُم ُِةُ–ُيَُ ُقولُو َُنُالُُْنُ َُ
س َُّم ُُبِ َُ
اُيُ َُ
ُ َُم َُعُ َُم ُُح هُدُ
سَُوًُةُ َُعُلَ َُ
ثُُإِ َُّنُُفِ ُِيوُُقَ حُ
مُححُي ُُ
ضبُُ ُُه َُ
ظُ ُألَُْنَُّوُُيُُ حُغ ُِ
قُ َُى َُذاُالُلَّ حُف ُِ
ال ُِ
اشُيَُاًُ ُِمنُإ ُطح َُ
!ُتَ ُِ
اآلخَُرُ َُ
َُ
نيُُبِال ُك َُّفا ُِرُُ,فَُيَُ ُقوُلو َُنُُُ:قوُلواُ
سُلِ ُِم َُ
فُ َُغ حُِريُاُلح ُُم حُ
ص ُِ
ينُُبِتَُُحرُِكُ َُو حُ
اد َُ
الءُاُلح ُُمُنَ ُِ
تَُ حُعُبِ ُِريُ َُىُُؤ ُِ
ح ُِةُ؟ ُ
صُلَ َُ
اعاًُةُللحُ َُم حُ
اُس ُائِ ٌُغُ َُمَُر َُ
اآلخَُرُُبَ َُد َُلُال َُك ُافِ ُِرُ!ُفَُ َُه حُلُ َُى َُذ َُ
َُ
ابَُُربُهُنَاُ
نُكُِتَ ُِ
اُم ُ
جُنَ ُِ
ُمحنُ َُه َُ
ضُيَُِّةُ َُو َُغ حُِريَُىاُُأَ حُنُْنَُتَُُلَ َُّق َُ
ُى ُِذُهُِال َُق ُِ
ف َُ
نيُِ ُ
ابُُُ:إِ َُّنُالح ُمتَ َع ه َُ
الََُو ُُ
ُفَ ُ
اُن ُُدُُأَ َُّنُ
ُ,وُُىُنَ َُِ
اُالص ُالِ ُِحُ َُ
ُاهللُُ َُعُلَحُي ُِوُ َُو َُسُلَّ َُمَُُ ُ,عُلَ ُفَُ حُه ُِمُ َُسُلَ ُِفُنَ َُّ
صُلَّ ُ
اُص َُّحُ َُع حُنُُْنَُبِيهُُنَاُ َُ
َُوُِمَّ َُ
ينُ َك َف ُرواُ ِم حُنُأ حَى ُِلُ
الُ(إِ َُّنُالَّ ِذ َُ
اهللُُتَُ َُع َُ
الُ ُ
ارُُقَ َُ
اى ُُمُُ:ال ُك َُّف َُ
سَّ ُُ
فُ ُكُِتَاُبُِِوُ َُ
اهللَُ َُعَُّزَُُو َُج َُّلُ ُ
ُ
اهللُُ
)ُبَ حُلُ َُح َُك َُمُ ُ
كُ ُى حُمُ َشُُّرُالحََِبيَُِّة ُ
ينُفِ َيهاُأُولَئِ َُ
َّمُ َخ ُالِ ِد َُ
فُْنَا ُِرُ َج َهن َُ
نيُِ ُ
ابُ َوالح ُم حش ِركِ َُ
الح ِكتَ ُِ
اش ُُأَحُوُ
ح َُ
الَُلِي َُق ُِةُُُ,فَُلِ َُما ََُاُْنَُُتَ َُ
مُشُُّرُ حُ
صفُاًُُُ:أَْنَُّ ُُه َُ
مُو حُ
َُعُلَحُي ُِهمُُبِالُنَّا ُِرَُُوُأَ ُطحُلَ َُقُ َُعُلَحُي ُِه َُ
نُى َُذاُا ُِل ُطحالقُ؟ُ ُ
حُيِ َُيُ ُِم َُ
سُتَ حُ
ُْنَ حُ
اش َُيُ ُِمُىح ُِلُ َُى َُذاُالتَُّ حُعُبِ ُِريُُ,
يُتَ ُِ
ض َُ
الُتَُ حُقُتَ ُِ
ُح ٍُ
ف َُ
الد ُِى حُمُُأَحُوُِ ُ
فُُبِ ُِ
سا َُنُِ ُ
ُلَ ُِك حُنُُلَ حُوُُأَ َُّنُا ُِلُْنح َُ
سُتَحُب ُِدُلَُوُُ
اس َُمُال َُك ُافِ ُِرُ َُوُْنَ حُ
ُ,وُأََُّماُُأَ حُنُْنُحُل ُغِ َُيُ حُ
ح ُةُ َُ
صُلَ َُ
ض ُِيوُاُلح َُم حُ
بُ َُماُتَُ حُقُتَ ُِ
س َُ
فُ َُح حُ
صَُّر ُُ
فَُُيَُتَ َُ
اديُ
نيُُأَحُوُيُُُنَ ُِ
نيُوالُلهحبَُُرُالُِيه َُ
نُالعحُل َُماُْنُِيه َُ
يبُ ُِم َُ
اديُُبُِِوُُأَ حُى ُُلُالتَُّ حُغُِر ُِ
اآلخ ُِرَُُ ُ-ك َُماُيُُُنَ ُِ
ُبِالتَُّ حُعُبِ ُِريُُبِ َُ
والُس ُائِ ٍُغُ! ُ
ولُ َُ
منيُُ-فَُ َُه َُذاُ َُغحيُ ُُرُ َُم حُقُبُ ٍُ
سُلِ َُ
نيُ ُِمنُاُلح ُُم حُ
ضُاُلح ُُمحنُ َُهُِزُِم َُ
ُبُِِوُبَُ حُع ُُ
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وأما أحكام التـعامل مع الكفار ففي ذلك مسائل :
ابُُُ:إِ ََُاُ
الََُو ُُ
العالُقَُةُ َُم َُع ُُه حمُُ ُك حُفَُرُاًُ ُُمحُِر َُجُاًُ َُع حُنُاُلح ُِمُلَُِّةُ؟ُ ُ
ّتُُتَ ُكو ُنُ َُ
المسألة الولى َُ :م َُّ
سُلِ ُِمنيُ!ُ ُ
اصَُرُُى حُمُ َُعُلَ ُاُلح ُُم حُ
ُأَ َُحبَُّ ُُهمُ ُألَ حُج ُِلُ ُِد ُينِ ُِه حُمُُأَحُوُُْنَ َُ
فُ
ابُ َرِِحَوُُاهللُُِ ُ
الوَُّى ُِ
بدُ َُ
بنُ َُع ُُ
الشحُي ُُخُ ُُُمَ َُّم ُُدُ ُُ
الُ َُّ
جُ َُعنُاُلح ُِمُلَُِّةُُُ,قَ َُ
اُالع َُم ُلُُ ُك حُفٌُرُ ُُمحُِر ٌُ
فَُ َُه َُذ َُ
نيُ َُوُُم َُع َُاوْنَُتُُ ُُهمُ َُعُلَ ُ
ش ِرُكِ َُ
اىَُرُةُاُلح ُُم حُ
ام ُُنُُ ((ُ:م ُظَ َُ
المُُ ُ:الىَ ُِ
الس ُِ
ضُ حُ
ضُْنََُُو ُاقِ ُِ
تَُ حُع َُد ُِادُبَُ حُع ُِ
اهللََُُالُيَ حه ِديُ
الُ( َوَم حُنُيَتَ َوَّلُحُمُ ِمحن ُك حُمُفَِإْنَُّوُُ ِمحن ُه حُمُإِ َُّنُ ُ
يلُقَُ حُوُل ُوُُتَُ َُع َُ
الدُلِ ُُ
نيَُُو َُّ
سُلِ ُِم َُ
اُلح ُُم حُ
ني))ُا.ى ُ ُ.
الح َق حوَُمُالظَّالِ ِم َُ
نيُ
سُلِ ُِم َُ
نيُاُلح ُُم حُ
الُبَُ ح َُ
اكُُقُِتَ ٌُ
نيُ َُكُأَ حُنُُيَ َُكو َُنُ ُُىُنَ َُ
سُلِ ُِم َُ
نيُ َُعُلَ ُاُلح ُُم حُ
ش ِرُكِ َُ
اع ُُدُاُلح ُُم حُ
س ُِ
نُُُ:يُ َُ
يَُ حُع ِ ُ
الحُُأَوُ
س ُِ
الُُأَوُُبِال هُ
اع ُُد ُُىمُُبِاُلح َُم ُِ
س ُِ
نيُ َُوُيُ َُ
سُلِ ُِم َُ
ارُ َُعُلَ ُاُلح ُُم حُ
نيُال ُك َُّف َُ
َُوال ُك َُّفا ُِرُ ُُثَُُّيُُعِ ُُ
الرُأحي(ُ ُ!ُ)1
ُبِ َُّ
اُالعا ُِم ُُلُ
الع َُم ُُلُ َُى َُذاُُ ُك حُفٌُرَُُوُِرَُّدُةٌَُُُ,وُأََُّم َُ
الع َُم ُِلُُُ,فَ َُ
الع ُِام ُِلَُُو َُ
نيُ َُ
قُبَُ ح َُ
بُ ُُىُنَاُُأَ حُنُْنُ َُفُهر َُ
َُوَُِي ُُ
ُم حع ُذوراً ُِِبَ حه ٍلُأ حَوُإِ حكَراهٍُ
اْلُ َُّ
ومُ َُعُلَحُي ُِوُ حُ
حّتُتَُ ُق َُ
الُي َُك ُُمُُبِ ُك حُفُِرهُُِ َُّ
ُفَُِإُْنَُّوُُ ُحُ
ج ُةُُ,ألَْنَّوُُقَ حدُيَ ُكو ُن َ
أ حَوُتَ حقلِحيدُ! ُ
ابُُُ:إِ ََُاُ
الََُو ُُ
ّتُالُُتَ ُكو ُنُ َُُمَُبَّتُُ ُُهمُ ُك حُفَُرُاًُ ُُمحُِر َُجُاًُ َُع حُنُاُلح ُِمُلَُِّةُ؟َُُو حُ
المسألة الثانية َُ :م َُ
اعيُُُ,أَحُوُ
صُنَ ُِ
مُمنُالتَُّ َُق ُُّدُِمُال هُ
اُعحُن َُد ُُى ُِ
اى حُمَُُ ُ,كُأَ حُنُ ُُِيبَُّ ُُهمُ ُألَ حُج ُِلُ َُم ُِ
ُأَ َُحبَُّ ُُهمُ ُألَ حُج ُِلُ ُُدْنحُُيَ ُُ
احُبُُوُُ
ص ُِ
ُتُِرُيُِِوُ َُو َُ
ف َحُ
اُالُشكَُُِّ ُ
كُُ,فَُ َُه َُذ َُ
مُوَُماُُأَ حُشُبَُوَُ ََُُلِ َُ
نيُ ُألَ حُج ُِلُُلَُعُِبِ ُِه َُ
الالعُبِ َُ
بُ ُِ
ُُِي َُّ
ِ
ينُآمنُواُالُتَت ِ
ُخ ُطٍَُرُُلَ ِ
َّخ ُذواُ
اهللُُتَُ َُع َُ
الُ ُ
سُُ َُك ُافَُِرُاًُُُُ.قَ َُ
ُ
ي
ُ
ل
ُ
ُ
و
َّ
ُ
ن
ُ
ك
َُعُلَ َُ
َ
ح
ُ
الُ(يَاُأَيُّ َهاُالَّذ َُ َ
َ
اْلَ هُق) ُ
َع ُد هويُ َو َع ُد َّوُك حُمُأ حَولِيَ ُ
اءَُتُ حل ُقو َُنُإِلَحي ِه حُمُبِالح َم َوَّدُةُِ َوقَ حُدُ َك َف ُرواُِّبَاُ َجاءَ ُك حُمُ ِم َُنُ ح
(ُ)1شرحُالشيخُالراجحيُُ-حفظوُاهللُُ-عل ُْنواقضُالسالمُ .
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شَُر ُِاءُ؟ُ ُ
اُح حُك ُُمُ ُُم َُع َُامُلَُِةُال ُك َُّفا ُِرُُبِالبَُحُي ُِعَُُوال هُ
المسألة الثالثة َُ :م ُُ
َح َُّلُاللَُّوُُالحبَ حي َُعُ َو َحَّرَُمُالهربَا)ُ
اهللُِتَُ َُع َُ
ومُقَُ حُوُِلُ ُ
اُاْلِ ُُّلُُلُِعُ ُُم ُِ
يه ُ
ص ُُلُُفِ َُ
ابُُ:ا ُألَ حُ
الََُو ُُ
حُ
ال( َوأ َ
شتَُُُرو َُنُ
اُيَ حُ
اهللُُ َُعحنُ ُُه حمُُ َُكاُْنُو ُ
ض َُيُ ُ
ح ُابَُوَُُُر ُِ
ص َُ
ُاهللُُ َُعُلَحُي ُِوُ َُو َُسُلَّ َُمَُُوُأَ حُ
صُلَ ُ
بُ َُ
تُُأَ َُّنُالُنَِّ َُّ
َُو ُألَُْنُُّوُُثَُُبَ َُ
فُرس ُُ ِ
ِ
صلَّ ُ
ُِمحنُ ُُه حُمُ َُويَُحُب ُيعُو َُنُ َُلُحُمُ َُ
ولُاللَُّوُ َ
ُ,وَُى َُذاُُأَحُمٌُرُُأَ حُش َُه ُُرُ ُمنُُأَ حُنُُيُ ُظح َُهرُُُُ,بَ حُلُتُ ُو هَُ َ ُ
اللَُّوُعلَي ُِوُوسلَّ ُمُوِدرع ُوُمرىوْنَُةٌُ ِعحُن َُدُي ه ِ
ُ,وُلَ ُِك حُنُالُ
اعاُ ِم حُنُ َشعِري(َُ ُ)1
وديُُبِىَالثِ َُ
صً
ُ َ ح َ َ َ َ ح ُ ُ َح ُ
نيُ َ
َُ
ُ,وُأََُّماُ
الَحُوُِدُةُِ َُ
سُ حُ
اع ُةُُبِنَُ حُف ُِ
ض َُ
تُالُبِ َُ
ُالسُيَّ َُماُُإِ ََُاُ َُكاُْنَ حُ
ل ُِ
سُلِ ُِمُُأَحُوَُ
شَُر ُاءَُ ُِمنُاُلح ُُم حُ
َُشكَُُُّأَ حُنُال هُ
ةُُ,وُأََُّماُ
امُلَتُُ ُُه حُمُ َُم َُعُال ُك َُّفا ُِرُ َُج ُائَُِز َُ
ارُُفَ ُُم َُع َُ
ج ُُ
اج ُوُُالُتُّ َُّ
اُيُتَ ُُ
نيُُِمَّ َحُ
سُلِ ُِم َُ
َُماُ َُلحُيَُتَُ َُوفَُّ حُرُ ُِعحُن َُدُاُلح ُُم حُ
اْلَ هُلَُُواُلح َُع حُق ُِدُ
كُفَُحيُحُنُبَ ُغِيُُأَ حُنُُيُوَُك َُلُأ حَم ُرَىاُُإِلُُأَ حُى ُِلُ حُ
الد حُعَُوُةُُإِلُ ََُُلِ َُ
ض ُائَُِع ُُه حُمَُُو َُّ
ُُم َُقا ُطََُع ُةُُبَ َُ
بُ
ج ٍُدُُأَحُوُ ُطَ ُالِ ُِ
س ُِ
امُ َُم حُ
يبُُأَحُوُُإَُِم ُِ
لُ ُك هُلُ َُخ ُطَ ٍُ
كُُإِ َُ
الُيُوَُك ُُلُ ََُُلِ َُ
ُ,و ُ
اْلُ َُّك ُِ
اءَُُو ُ
نُالعُُلَ َُم ُِ
ُِم ُ
امُ َُ
ُِعحُلمُ! ُ
ابُُ:
الََُو ُُ
انِِمُ؟ُُ حُ
اح ُِه حُمُُأَحُوُتـعزيتهمُُبُِأَ حُحَُز ُ
اح حُك ُُمُتـهنئتهمُُبُِأَفحَُُر ُِ
المسألة الرابعة َُ :م ُُ
امُُ,وَُم حُنُفَُ َُعُلَُوُُفَُ َُعُلَحُي ُِوُ َُخطٌُُرُ ُِمنُالُهرَُّدُةُِ َُعنُ
حَُر َُ
اد ُِىمُُفَ َُ
اح ُِه حُمَُُوُأَ حُعُيَ ُِ
ُأََُّماُتَُ حُهُنُِئَتُُ ُُهمُُبُِأَفحَُُر ُِ
امُُأَ حُى ُِلُال هُذ َُّم ُِةُ)َُُُ:وُأََُّماُالتَُّ حُهُنُِئَُة
ابُ(ُأَ حُح َُك ُِ
ُكُِتَ ُِ
فُ
اهللُُِ ُ
ِحَُوُُ ُ
ابنُال َُقُيه ُِمَُُرِ ُ
الُُ ُُ
المُُُ,قَ َُ
الس ُِ
حُ
ص حُوُِم ُِه حُمُ
مُو َُ
اد ُِى َُ
ُ,مُىحلُُأَ حُنُيُُ َُهُنهئَُ ُُهمُُبُِأَ حُعُيَ ُِ
اقُ ُِ
حَُر ٌُامُُبِاالتهُ َُف ُِ
ص ُِةُُبُِِوُُفَ َُ
خُتَ هُ
ش َُع ُائُِِرُال ُك حُف ُِرُاُلح ُُم حُ
ُبِ َُ
يدَُُوَحُهُِوُهُُِ,فَُ َُه َُذاُُإِ حُنُ َُسُلِ َُمُُقَ ُائِلُُوُُ ُِمنُ
اُالعِ ُِ
ول ُِ ُ:عي ٌُدُ ُُمُبَ َُارٌُكُ َُعُلَحُيكُُُ,أَحُوُتَُ حهُنَأُُ ُِِّبَ َُذ ُ
ُ,فَُيَُ ُق ُُ
ِحَُوُُاهللُُ ُ.
الم ُوَُُُُر َُ
اتُُ.اْنحُتَُ َُه ُ َُك ُُ
حَُّرَُم ُِ
اُلح ُك حُف ُِرُفُ ُُه َُوُ ُِمن اُلح ُُم َُ
(ُ)1رواهُالبخاريُعنُعائشةُرضيُاهللُعنهاُ .
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سُتَ ُعِ ُينُو َُنُُبُِِوُ َُعُلَ ُ
اُيَ حُ
مُم ُ
اد ُِى َُ
فُُأَ حُعُيَ ُِ
سُلِ ُِمُ َُلُحُمُِ ُ
َُوَُى َُك َُذاُُُ-أَيُُّ َُهاُا ُِل حُخَُوُةُُُ-فَُِإ َُّنُبَُحُي َُعُاُلح ُُم حُ
عُُُإِ َُعاُْنٍَُةُ َُعُلَ ُ
اُفِ ُِيوُْنَُُحو ُ
كُ َُلُحُمُفَُ َُه َُذ ُ
اسُوالُُزُُىوُِرُُأَحُوُُإِ حُى َُد ُاءَُ ََُُلِ َُ
امُوالُلهُبَ ُِ
يد ُِى ُمُ َُكال ُطََُّع ُِ
ُِع ُِ
حَُّرمُ!ُ ُ
يد ُِىمُاُلح ُُم َُ
ام ُِةُ ُِع ُِ
ُإُِقَ َُ
يقُ
ص ُِد ٍُ
يبُُأَحُوُ َُ
اتُُلَُوُُ َُم حُنُيُُ َُعَُّزىُُلَُوُُُبُِِوُ ُِم حُنُُقَُِر ٍُ
اِّبِِ ُمُ َُك َُماُُلَ حُوُ َُم َُ
صُ
ُم َُ
مُف ُُ
َُوُأََُّماُتَُ حُعُِزيَُتُُ ُُه ِ ُ
اج ُُحُُأَُْنَُّوُُُإِ حنُُ َُكا َُنُيُُ حُف َُه ُُمُ ُِمنُتَُ حُعُِزُيَُتِ ُِهمُُإِ حُعَُزُُازُُىمُ
الر ُِ
العُُلَ َُم ُِ
نيُ ُ
الفُبَُ ح َُ
اُخ ٌُ
يُى َُذ ُِ
ُفَُِف َُ
اءَُُُ,و َُّ
ص ُُدُ ُِمنُالتَُّ حُعُِزُيَُِةُ
ح ُِةُُُ,فَُِإ ََُاُ َُكا َُنُال َُق حُ
صُلَ َُ
فُاُلح َُم حُ
ُ,وُإَُِّالُفَُيَُحُن ُظ ُُرُِ ُ
تُ َُحَُر َُامُاًُ َُ
َُوُإِ حُكَُر ُُام ُُهمُ َُكاُْنَ حُ
نيُفَُ َُه َُذاُ
سُلِ ُِم َُ
اى حُمُُ َُعحُن ُوُُُأَوُ َُعنُاُلح ُُم حُ
المُُأَ ُوُ َُكا َُنُُفِي ُِوُ َُدُفح ُُعُُأَََُ ُُ
ُالس ُِ
مُف حُ
ُأَ حُنُيَُُُرهُغبَُ ُُه ِ ُ
َُج ُائٌُِز(ُ .ُ)1
حُبَُِّةُال ُطَُبِ ُيعُِيهُِةُ؟ ُ
اُح حُك ُُمُ َُُمَُبَُِّةُال ُك َُّفا ُِرُاُلح َُم َُ
المسألة الخامسة َُ ُ:م ُُ
جُ
الزُحو ُِ
َنُ َُى ُِذُهُِ َُج ُائَُِزُةٌَُُ ُ,ك َُم َُ
الََُوابُُ:أ َُّ
حُ
الر ُُج ُِلُُلََُوُلَ ُِدُهُُِأَحُوُُلَُِوُالِ ُِدُهُِال َكافِ ُِرُُُ,أَحُوُ َُُمَُبهُِةُ َُّ
حُبَُِّةُ َُّ
ودُيَُِّةُُ .
صَُراُْنُِيَُِّةُُأَحُوُاليَُ ُُه ُِ
الح ُم حسلِ ُِمُُلَُِزحُو َُجُتُِِوُالُنَّ حُ
الرُِحيمُُ .
الغَ ُف ُُ
وهُُُإُِْنَُّوُُ ُُى َُوُ ُ
استَُ حُغ ُِفُُر ُ
ُوُلَ ُك حُمُُفَ حُ
ِل َُ
يمُِ ُ
الع ُِظ َُ
اهللَُ َُ
ُى َذاَُُوُأَ حُستَُ حُغ ُِف ُُرُ ُ
ُأَُق ُُ
ورُ َُّ
ولُقَ حوِِل َ
الطبةُالىاْنية ُ

(ُ)1ىذاُمجعُبنيُرأيُاللجنةُالدائمةُورأيُشيخناُالعىيمنيُرِحوُاهلل
ُ
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اتُُُر ُُسُلُِِوُ
ُخ َُِ
الصالُةُ َُعُلَ َُ
مُُ,و َُّ
سا َُنُ َُماُ َُلحُيَُ حُعُلَ َُ
يُعُلَّ َُمُُبِال َُقُلَ ُِمُ َُعُلَّ َُمُا ُِلُْنح َُ
الذ َُ
هللُِ ُِ
ا حُْلَ حُم ُُدُ ُ
لُيَُ حُوُِمُُلَُِق ُائُِِوُ
انُُإِ َُ
س ٍُ
ُم حُنُُتَُبِ َُع ُُه حُمُُبُِِإ حُح َُ
اج ُِوُ َُو َُعُلَ َُ
حُبُِِوَُُوُأَحُزَُو ُِ
ص حُ
ُآلُِِوُ َُو َُ
ض ُِلُُأَُْنحُبُِيَ ُائُِِوُ َُو َُعُلَ ُ
َُوُأَُفح َُ
يماًُُ َُكُىِ َُريُاًُُ .
سُلِ َُ
َُو َُسُله حُمُُتَ حُ
نيُ ُِمنُ
سُلِ ُِم َُ
ام ُِلُ َُم َُعُ َُغ حُِريُاُلح ُُم حُ
امُالتَُّ َُع ُُ
الَُُوُأَ حُح َُك ُِ
انُُأَ حُحَُو ُِ
فُبَُُيَ ُِ
المُِ ُ
الُال َُك ُُ
الُز َُ
أما بـعد ُُ:فَ َُ
اع ُِهمُُ .
الك َُّفا ُِرُُبُِأَْنحَُُو ُِ
ُُّ
انُُإِلُال ُك َُّفا ُِرُ؟ ُ
س ُِ
اُح حُك ُُمُا ُِل حُح َُ
المسألة السادسة َُ :م ُُ
بُُفِيوُُُ,إَُِّالُُإََُِاُ َُكا َُنُال َُك ُافُُِرُ ُُُمَاُِرُبَُاًُُ,
بُ ُُمَُرُغَّ ٌُ
ابُُُ:أَ َُّنُ َُى َُذاُ َُج ُائٌُِزُُبَ حُلُ َُع َُم ٌُلُ ُطَُيه ٌُ
الََُو ُُ
َُو ُ
فُالدهي ُِنُ َوَُلحُ ُُيح ِر ُجوُك حُمُ ِم حُنُ
ينُ َُلحُيُ َقاتِلُوُك حُمُِ ُ
الُ(َُالُيَحن َها ُك ُُمُاللَُّوُُ َع ُِنُالَّ ِذ َُ
اهللُُتَُ َُع َُ
الُ ُ
ُقَ َُ
ِ
ني) ُ
بُُالح ُم حق ِس ِط َُ
وى حُمُ َوتُ حق ِسطُواُإِلَحي ِه حُمُإِ َُّنُاللَُّوَُ ُِي ُُّ
ديَا ِرُك حُمُأَ حُنُتَبَُُّر ُ
َنُالحمسلِمُحسنُالحمعاملَ ِ
بُالنَّ حف ِ
ُم َعُالَ ِمي ِعُُ,
ي
ط
ُ
ة
َ
ه
َواأل ح
سَ
َص ُلُ-أَيُّ َهاُا ِل حخ َوةُُ-أ َّ ُ ح َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ
وجبُخ َال َ ِ
ح َّّتُيوج ُدُأَمر ِ ِ
كُ! ُ
َ ُ َ حٌ َ
فََُل َ
ُش حرع ٌيُيُ ُ َ
الدُْنَاُ؟ ُ
فُُبِ ُِ
اسُتِ حُق َُد ُِام ُِهمُلحُل َُع َُم ُِلُِ ُ
اُح حُك ُُمُ حُ
المسألة السابعة َُ :م ُُ
الُ( َولَ َعحب ٌُدُ ُم حؤِم ٌُنُ َخحي ٌُرُ ِم حُنُ ُم حش ِرٍُكُ َولَ حُوُ
اهللُُتَُ َُع َُ
الُ ُ
اُالُيَُحُنُبَ ُغِيُُُ,قَ َُ
الََُو ُُ
ُ حُ
ابُُُ:أَ َُّنُ َُى َُذ َ
اُلِتَُ حُق ُِوُيَُِةُ
بُُأَحُمَُوالُُنَ ُ
اُوُتَ حُذ َُى َُ
نيُُلِنَُحنُ َُف َُعُُإِ حُخَُواْنَُُنَ َُ
سُتِ حُق ُِد ُُمُُبَ َُد ُالًُ ُِمحنُ ُُه ُُمُالح ُم حسلِ ِم َُ
أ حَع َجبَ ُك حُم)ُ َُوُْنَ حُ
اُالع َُماُلَُةُ
اتُالُتُحُت ُِقنُُ َُه َُ
ص ٌُ
ص َُ
اكُ َُتَ ُُّ
اد ُِىمُُُ,لَ َُك حُنُُإِ حنُُ َُكا َُنُ ُُىُنَ َُ
ص ُِ
منيَُُواقحُُتَ َُ
سُلِ َُ
الدُاُلح ُُم حُ
ُبِ ُِ
سُلِ
سُلِ
سُُبِ
اسُتِ حُق َُد ُِامُ َُغ حِ
تُأ َّ
َنُالنِ
َ
ُعُلَحي ِوُ
ب
ُث
د
ق
و
ُ
!
ُ
ُ
مني
ُ
ُ
م
ُ
ل
ا
ُ
ُ
ري
ُ
ُ
ُ
أ
ُ
الُب
ُ
ف
ُ,
ُ
ُ
ة
ُ
م
اُلح ُُم حُ
ح
َ
َ
َ
ح
ُصلَّ ُاهللُ َ
َ
َ
ح
َّب َ
َ
َ
َ
ح
ُ
َ
َ
َ
يُ
خاُِر ُُّ
ةُُ,رَُو ُاهُُ ُالبُ َُ
جَُر َُ
يقُ ُِال حُ
ُاستَأح َجَرُ َكافُِرُاًُُلُِيَ ُُدُلَُّوُُ َُعُلَ ُ ُطَُِر ُِ
َو َسلَّ َم ح
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وتُ
ُ,وُإِ حُد َُخا ُلُ َُّنُبُُُيُ َُ
اتُ َُ
اتُال َُك ُافَُِر ُِ
اد َُم ُِ
الَ ُِ
يُاسُتِ حُق َُد ُُامُ ُ
لُُُ:أَُْنَُّوُُ َُماُيَُحُنُبَ ُغِ حُ
ابُُأَحُوَُ
َُوُِم حُنُُبَ ُِ
بُ
الُُ,فَُ َُه َُذاُُأَحُمٌُرُ َُِي ُُ
ابُُُ,أَحُوُتَُُحرُبِ ُِيةُا ُألَ ُطح َُف ُِ
الشَُر ُِ
امَُُو َُّ
اسُتِحُئ َُماْنُ ُُه َُّنُ َُعُلَ ُال ُطََُّع ُِ
منيَُُو حُ
سُلِ َُ
اُلح ُُم حُ
الُ( َو ُألََم ُةٌُ ُم حؤِمنَُةٌُ َخحي ٌُرُ ِم حُنُ ُم حش ِرَك ٍُةُ َولَ حُوُأ حَع َجبَحت ُك حُم) ُ
اهللُُتَُ َُع َُ
الُ ُ
ُأَ حُنُ ُحُي َُذ َُرُ ُِمحُن ُوُُُُ,قَ َُ
الدُْنَاُ؟ ُ
فُُبِ ُِ
االعُتِ َُد ُِاءُ َُعلَُ ُال ُك َُّفا ُِرُِ ُ
اُح حُك ُُمُ حُ
المسألة الثامنة َُ ُ:م ُُ
الدُْنَاُ
يُد َُخلُواُُبِ َُ
الذ َُ
كُ ُألَُْنَُّوُُ ُِخُيَاُْنَُةٌُلحُل َُع حُه ُِدُ ُِ
ُ,وََُُلِ َُ
وزُ َُ
والُيُ ُُ
اُُمََُّرٌُمُ َُ
الََُوابُُُ:أَ َُّنُ َُى َُذ ُُ
حُ
احُ َُلُحُمُ
اُالس َُم ُُ
اى َُّ
ض َُ
الف َُيزةُُُ,فَُِإ َُّنُ ُُم حُقُتَ َُ
اض ُِرُُبِ ُِ
اْلَ ُِ
تُ ُ
ُالوُقح ُِ
ُف َُ
س َُّم ِ ُ
اُيُ َُ
ُ,وُُى َُوُ َُم ُ
وجُبُِِوُ َُ
ُِّبُ َُ
سُ ُِم حُنُ
اقُُفَُِإ َُّنُ َُى َُذاُُلَحُي َُ
ضُاُلح ُِم ُيىَ ُِ
وزُُلَُنَاُْنَُ حُق ُُ
الدُْنَاُُُ,فَالُ َُيُ ُُ
فُُبِ ُِ
آمُنُو َُنُِ ُ
ولَُُوُُى حُمُ ُِ
الد ُُخ ُِ
ُبِ ُُّ
نُ
اُاالعُتَ َُد ُاءُُ َُعُلَحُي ُِهمُُبِال َُقحُت ُِلُُفَُِإُْنَُّوُُ ُِم ُ
ُ,وُأََُّم حُ
اتُاُلح ُُمُنَ ُافِقنيُ َُ
ص َُف ُِ
ننيُُبِ حُلُ ُِم حُنُ ُِ
اتُاُلح ُُم حُؤُِم َُ
ص َُف ُِ
ُِ
صلَّ ُاللَُّوُُ
وبُُ,ف َع حُنُ َعحب ُِدُاللَُِّوُبح ُِنُ َع حم ٍروَُُر ِض َُيُاللَُّوُُ َعحن ُه َماُ َع حُنُالنِ هُ
الذُْنُ ُِ
َُكُبَ ُائُِِرُ ُُّ
َّبُ َ
ِحُرائِح ُةَُ ح ِ ِ
وج ُُدُ ِم حُنُ َُم ِس َريُةُِ
َعلَحي ُِوُ َو َسلَّ َُمُقَ َُ
الُ( َم حُنُقَتَ َُلُ ُم َع َ
اى ًداُ َُلحُيَر حُ َ َ
الَن َُّةُ َوإ َُّنُ ِريَ َهاُتُ َ
خاُِري ُ
نيُ َع ًاما)َُُرَُو ُاهُُ ُالبُ َُ
أ حَربَعِ َُ
اتُ
ُالح َُه ُِ
ل حُ
اُعُلَ ُُأَ َُح ٍُدُُفُِِإُْنَُّوُُيُُُحرُفَ ُُعُُأَحُمُُرُُىمُُإِ َُ
وُاعُتَ َُدحُو َُ
العُ ُق ُوبَُةَُُُ,أَ حُ
بُ ُ
وج ُُ
اُيُ ُِ
ُفَُِإ حُنُفَُ َُعلُواُ َُم ُ
ِلُ
ُوِ هُ
انُُأَ حُنُُيَُأح ُُخ َُذُ َُح َُّق ُوُُُبُِيَ ُِدُهُُِ ُ,ألَ َُّنُ َُى َُذاُاُفحُتُِيَاتُاًُ َُعُلَ َُ
س ُِ
لُْنح َُ
وزُل ُِ
الُيُ ُُ
ُ,و َُ
سُُؤوُلَُِةُ َُ
اُلح َُم حُ
ضيُُ .
ورُفَُ حُو َُ
ص َُريُاألُُُم ُُ
الُُتَ ُِ
ا ُألَحُم ُِرَُُ ُ,وُلُِئَ َُّ

اُالس حُع ُُيُ
يُلنَ َُّ
مُُ,م َُعُُأَُْنَُّوُُيَُحُنُبَ ُغِ ُ
اع ُِه َُ
امُال ُك َُّفا ُِرُُبُِأَْنحَُُو ُِ
فُُأَ حُح َُك ُِ
سَُرُُأَيُُّ َُهاُا ُِل حُخَُوُةُِ ُ
اُماُتَُُيَ َُّ
َُى َُذ َُ
يحُ
ح ُِ
الص ُِ
ُ,وإ ُظح َُها ُِرُ ُِد ُينُِنَاُُبِاُلح َُم ُظح َُه ُِرُ َُّ
مُفِ ُِيوُ َُ
المَُُوَحُتُبِيُبِ ُِه ُ
ل حُس ُِ
يعُُلِ َُد حُعَُو ُتِِمُل ُِ
سُتَ ُِط ُُ
ُبِ ُك هُلُ َُماُُْنَ حُ
ولُُفِ ُِيوُُ,فَي رِجعو َنُلِبِ َال ِد ِ
ِ
يُي ُِذبُ ُهمُلل هُد ُخ ِ
ِ
المُُِوُأَ حُىُلِوُ
بُ َُع ُِنُا ُِل حُس ُِ
صُُّوٍُرُ ُطَُيه ٍُ
ت
ب
ُ
م
ى
ُ
ُ
ُ
الذ
َ
َ
ح
ُ
ح َ
َح ُ
ُُ
الع حُكسُ! ُ
سُ َُ
َُوُلَحُي َُ
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ُع حلماًُْنَافِعاًُوعمالً ِ
اللَّه َّم ُإِْنَّا ُْنَسأَلُ َ ِ
َعنَّاُعلَ ِ
ِ
َُ حك ِرَك َُو ُش حك ِرَك َُو ُح حس ِنُ
ُصاْلَاًُُ,اَللَّ ُه َّم ُأ َ
ك َ َ َ ََ َ
ُ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هينُ
عبَ َادت َ
ني َُوَد هم حرُأ َ
لمني َُوأََ َّلُالش حهرَك َُواملُ حش ِرك َ
المُواملُ حس َ
كُُ,اللَّ ُه َّمُأَعَّزُا ُِل حس َ
َع َداءَ َكُأ حَع َداءَُالد َ
ِ
ِ
اُعُلَ ُ
ص حرْنَ َ
َّاُوالُتُع حن َ
ُع حلي نَاُاللَّ ُه َّم ُاْنح ُ
ُ,اللَّ ُه َّم ُأعطناُوالُترمناُاللَّ ُه َّم ُأكرمناُوالُ ُتناُاللَّ ُه َّم ُأَعن َ
ُالسعد ِاءُُ,وموتُالشُّهد ِ
ُم َعُاألَتح ِقيَ ِاءُ
اء
ُعلَحي نَاُُ,اللَّ ُه َُّمُإِْنَّاُْنَ حسأَلُ َ
ك َ
َم حنُبَغَ َ
ُعحي َ
ُُ,واْلَ حشَر َ
ش ُّ َ َ َ َ ح َ َ َ َ
ُ,ومرافَ َقةَُاألَْنحبِي ِاءُُ,اللَّه َّمُصلُوسلهمُعلَ ُعب ِد َكُورسولِكُْنَبِيه ن ُ ٍ
ِِ
ص َحابِِوُ
ُ َ ه َ َ ح َ َح َ َ ُ َ َ
اُُمَ َّمد َُو َعلَ ُآلوُ ِوُأَ ح
َ
َ َُ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
أح ِ
َّاُم َع ُهمُبِ َع حف ِو َكُ
ض َ
ُص َحابَتو َُو َع ِن ُالتَّابِع َ
َمجَع َ
ني ُاللَّ ُه َّم ُا حر َ
ُع حن َ
ني َُوتَابعيِ ِهمُإ َل ُيَ حوم ُالدهي ِن َُو َعن َ
ومن َ ِ
كُياُأَرحم َّ ِ ِ
نيُُُ.
ُالراِح َ
ََ
هك َُوَكَرم َ َ ح َ َ

