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    1982 / 02 / 26 اجلمعة تاريخ اخلطبة

 الفنت اليت حتدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كماا 
ينبغااي لاااهل ولهاااك ولعنااايم ساالطانكم سااابيانك اللهااام ت كمااااي  نااا  علياااك كنااا  كماااا 

إلااه إت اهلل ومااده ت  اا،يك لااه، وك ااهد كن حممااداً عبااده ك نياا  علااى نفسااكم وك ااهد كن ت 
ورسااوله وصاافيه وخليلااهم خاال ناار كرساالهم كرسااله اهلل إب العاااذ كلًااهل بشاالاً وناا ي،اًم اللهاام صاا  
وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صهًة وسهماً دائمني متهزماني إب ياوم 

، وكسااكلك اللهاام كن  لهماا  سااي ا  نبااة بتاااوع اهلل  عااابالاادي م وكوصاايكم كيهااا ا ساالمون ونف
 كما بعد فيا عباد اهلل: السداد وال، د وكن  اي  فتنة النفس واهلوع

والدالة على عنيم  نباى مع مجلة ا ناه، ا ؤكدة لنبوة سيدنا حممد عليه الاهة والسهم
ركيا   لواقاع الا ن نعايي فياهرمحته بكمته، كنك إذا عدت إب كماة ا ااطفى ها ه وننا،ت إب ا

وركيا  وصااياه الميلاة ال،ميماة  همانااا  سانته صالى اهلل علياه وسالم  عايي معناا يف كا  ماال
وهااو حماادث كصاايابه ماا   –م لاااد كااان عليااه كفضاا  الاااهة والسااهم يف كاا   البا نااا وكموالنااا

هاام ذ يكاا  يعاايي معهاام فااا  وذ يكاا  هاااطبهم وماادهم فااا  باا  كااان هاطبنااا مع –مولااه 
وكان يوصينا إذا كوصاهم وحيً رنا إذا م َّرهم وياف لنا الفنت والوقائع وكا  ماا نكا  كن نا،اه 

 كمامنا ليجنبنا ا نزلاات وليي رنا م  ا تاهاتم
وكم كوضح لناا سابي  الفا،ار منهاا الفنت، كم مد نا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنها 

ا لنااا سااب  ا عالااة هلااا، ومااا   اا،ة إب ذلااك وكاام باانيَّ كااان كصاايابه رضااوان اهلل علاايهم شالااة مبا ل
لتلااك ايليااال ا  يااة  ولكنهااا ال،محااة النبويااة إذ كااان يشااع، عااا ا اااطفى عليااه الاااهة والسااهم

فلام يكا  يادخ، لتلاك ايلياال ما  وصااياه  ايكاً وذ يكا  ياكلو لهاداً يف كن ينبههاا م  بعده 
ائفااة ماا  وصاااياه صاالى اهلل عليااه وساالم الاايت  تعلاا  م  عااالوا بنااا ناااغي إب طوحياا رها وي،فاادها

 ممما ذ يك  مولوداً يف عا،ه عليه الاهة والسهم بالواقع ال ن نعيي فيه
ي،ون البخارن يف صيييه وغله ع  م يفة ب  اليمان رضي اهلل عنه ياول: كان الناس 

، فالا  لاه ياا رساول وكن  كسكله ع  الش، خمافة كن يادرك  يوماهيسكلون رسول اهلل ع  اخلل 
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فهاا  بعااد هاا ا اخلاال ماا   اا،  قااال: لاااد كنااا يف لاهليااة فكك،منااا اهلل عااز ولاا  عاا ا اخلاال  اهلل
قاوم ، قاال: وماا دخناه  قاال: نعام وفياه دخا قاال: ، قال: وه  بعد ذلك الش، ما  خال  نعم

دعااة نعام، ، قال: فه  بعد ذلك اخلل م   ،  قال: هديي ويستنون بغل سنيت يهتدون بغل
، قااال م يفااة رضااي اهلل عنااه: صاافهم لنااا يااا علااى كبااوان لهاانم ماا  كلاااعم إليهااا قاا فوه فيهااا

  ، قاال: فماا  اكم،ن إن كدركا  ذلاكهم م  كبنا  للد نا، يتكلماون بكلسانتنا، قال: رسول اهلل
،  لزم مجاعاة ا سالمني وإماامهم: لواباً لسؤال م يفة رضي اهلل عنه قال عليه الاهة والسهم

ولاو كن و عتزل  لاك الفا،ك كلهاا  لزم عا، دارك ال: فإن ذ يك  مثة مجاعة وت إماماً  فاال: ق
 ممىت يدركك ا وت وكن  على ذلك عض على كص   ج،ة 

وغلمهااا: فيمااا ي،ويااه البخااارن ومساالم  وقااال عليااه الاااهة والسااهم يف موقااف طوياا  آخاا،
 كن يعتزل عا ع  الناسم بال(يتبع عا  عان ل)يو ك كن يكون خل مال ال،ل  غنم 
عااا  كك بكااا،ة رضاااي اهلل  عااااب عناااه كناااه صااالى اهلل علياااه ويااا،ون البخاااارن رضاااي اهلل عناااه 

الااعد فيها خل ما  ا ا اي، وا ا اي فيهاا  )إهنا ستكون فنت، كت مث ستكون فنتوسلم قال: 
، كت ه  بلغا ، بلغ  خل م  الساعي إليها، كت فإذا وقع  فليلزم كمدكم عا، داره كت ه 

 عماد قاال: قال رل  م  الناس: فكيف كصنع يا رساول اهلل إن كدركا  ذلاك   كت ه  بلغ (
، كنايااة عاا  كن ت هااو  غمااار  لااك الفاانت هاهنااا كو هاهنااا  – إب مااد ساايفك فتضاا،به شجاا،

فاال رلا  ما  كصايابه رضاوان اهلل  عااب علايهم: كركيا  ياا رساول اهلل إن طلبا  رلا  بسايفه 
، ويف إذاً يبو  بإمثك وإمثهله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لا ن سهم فاتل   قال  كن –

)كت إهناا ساتكون فانت : رواية ككث،  فايًه ي،ويها البخارن كيضاً كنه صلى اهلل عليه وسالم قاال
اعي إليهااا، كت فااإذا وا ا ااي فيهااا خاال ماا  الساامث سااتكون فاانت الااعااد فيهااا خاال ماا  ا ا ااي 

وما  كانا  لاه كر  وما  كانا  لاه غانم فلييلا  بغنماه   فم  كان له إبٌ  فلييل  بإبلاه وقع
فاال رل  مم  موله: كركي  يا رسول اهلل لو كن رلهً ليس  له إب  وت غانم  (فليلي  بكرضه

يعمد إب مد سيفه فيضا،به ويثلماه شجا، ، كت ها  بلغا ، كت ها  بلغا ، وت كر   فاال: 
 (كت ه  بلغ 
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)إذا ركيااا   اااياً مطاعااااً  كناااه صااالى اهلل علياااه وسااالم قاااال:عااا  البخاااارن ومسااالم وصاااح 
فعليااك صاصااة نفسااك ودأ عنااك كماا،  وهااوع متبعاااً ودنيااا مااؤ ،ة وإعجااان كاا  ذن ركن ب،كيااه

 م(العامة
هاا ه طائفااة يساالة كيهااا الناااس ماا  وصااايا رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم الاايت كسااداها 

ماة يعلمناا فيهاا السابي  وا خلال ما  الفانت ا ختلفاة الايت  اا  بسائ  م  مباه ورمحتاه هلا ه اي
لناااس عااا تساايما إذا ق،باا  الساااعةم و اااذا يوصااي رسااول اهلل باا لك  اهلل عااز ولاا  كن يبتلااى ا

ذ  كاا  هاا ه الوصااية ماا  ماامل كصاايابه   اااذا ذ يااكم،  و اااذاو اااذا يسااميها رسااول اهلل فتناااً  
يتياادث    اااذا  ين الناار عليااه الاااهة والسااهم ماادها كن يثلمااوا ساايوفهم ويكساا،واكصاايابه 

، إذا  اا  ال،لا  هاي الايت يساميها رساول اهلل فتنااً باا عي الادقي ع  نوأ م  ا ااائ  والفانت 
، وإذا  اا  كن يلااى سابيهً كخا،ع لياتخلل كن يتخلل منها بسابي  زلاه السابي  إب  ا،ه مناه

فاه يا،ع سابيهً ماافى ساائغاً د كن ياتخلل ما  الفتناة ، ي،يازُجَّ به إب  ا،ه مناهم   لك الفنت 
وت ياا،ع ط،ياااااً يسااتطيع كن يطماااك  كنااه ط،يااا  آماا  ساااالك ي،ضااي اهلل عاااز ي،ضااي اهلل ورساااوله 

وقاااد ادهلمااا  الساااب  و عاااادت إن وضاااع ميااازان اهلل فاااا  ناااا  عينياااه، فمااااذا ياااانع ولااا  
إت لألساااابان الاااايت عاااااد وت نكاااا  كن  تااااداخ  وت كن  تو ااااداخ  بعضااااها باااابعض ايساااابان 

يااا مااؤ ،ة وإعجااان كاا  ذن ركن )إذا ركياا   ااياً مطاعاااً وهااوع متبعاااً ودنوصاافها رسااول اهلل 
فه حياول اإلنسان كن يف، ما  باه  إت ويااع هنا  تشابك السب  وهنا  تداخ  الوسائ   ب،كيه(

ل اهلل صاالى اهلل فمااا الساابي   الساابي  مااا قااال رسااو  مااع كنااه ذ يفاا، ماا  بهئااه ايول يف  اا،ه منااه
 عليه وسلمم

لغ جمموعها مبلغ اليت بوم  عج  كن بعض الناس إذا ذًُكُ،وا ع ه ايماديث الاييية 
 ذ ياا،  كن يساامعها باا  رزااا اكااكز ماا  ذك،هاااالتااوا ، ا عنااون، فهااي ليساا  كماديااث آماااد 

هاا ا كااهم  ،ي  هلااا والااداعني إليهااا بالساالبية، ماا   رسااول اهلل ياادعو إب ساالبية ووصااف الاا اك
صاالى اهلل عليااه وساالم، كاناا  هاا ه الوصااايا ساالبية لااو كهنااا كاناا  مولهااة إب فاا،د رسااول اهلل 

عشااا،ة مااا  بااني ا كاااات، كن إب قلاااة، ولكاا  رساااول اهلل صااالى اهلل  نااا  مولهااة إبكو كامعااني 
 ، فتااوروا لاو كن كا  فا،دم  ا سلمني مجيعااً  ف،د ف،د   ي،سلها وصية إب ك  ف،د ف،د  عليه وسلم 

وكاان قوامااً حلادود اهلل عاز وكاان مارسااً كمينااً علاى سايفه التازم خاصاة نفساه ف،د  م  ا سالمني 
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ميثمااا ارحتاا  وكااان آماا،اً بااا ع،وا ناهياااً عاا  ا نكاا، وماا  يلااوذون بااه علااى زولااه وكوتده ولاا  
 وميثمااا ماا ، لااو كن ا ساالمني مجيعاااً كااانوا هكاا ا إذاً لاا اب  الفتنااة يف خاال نااار  ت نكاا  كن
 اا يبها ناااٌر كخاا،ع، لااو كن ا ساالمني مجيعاااً كااانوا عاا ا الشااك  تضااميل  العاااد وتسااتبان  

بالنسابة للمعلماني السب ، وقل  لكم م،ة: إن ه ا كمدث ط،ياة  ،بوية يتيدث عنهاا ا ،باون 
: إذا دخ  ا علم قاعة الادرس فولاد كن الطاهن مجيعااً يف صايا  سهم، ياول كمدهمر يف مدا

نكاا  كن  سااتبني فيهااا كلمااات مااتكلم، هاا ا يااايح ماا  هنااا وذاك يااايح ماا  ت ويف ضااجي  
ضاااجيجاً، ماااا هاااو هناااا ماااىت إن الع،فاااا  عنااادما ي،يااادون يااااييون فااايهم يزيااادون إب الضاااجي  
كن يناابههم ا علاام إب كمسا  ساابي  ساا،يع ما  كلاا  إعااادة ها ه الااعااة إب اهلاادو  والطمكنيناة  

كن ت يكااون كمااد مسااكوتً عاا  و ب كن يسااك  نفسااه الناطااة التاليااة، ياادعو كاا  وامااد ماانهم إ
فضاج  الااعاة   ا خ،، ين الضجة ما قام  إت ين ك  فا،د يتيما  ا ساكولية عا  ا خا،ي 

كلهااا بااايا  ا ااولهني، ولكاا  إذا طُبًاا ا هاا ا ا باادك الابااون الاا ن دعانااا إليااه معلمنااا ومبيبنااا 
ن الااعاة يف الليناة الوامادة  ا،ع كه صلى اهلل عليه وسلم وكسك  كا  واماد نفسارسول اهلل 

 عادت إب هدوئها وكمنهام
، قاال )كت إهناا ساتكون فتنااً كاطاع الليا  ا نلام(كيها الناس: رسول اهلل ما،ة كخا،ع قاال: 

فااالزموا  )كتااان اهلل وساانيت(: مااا ا خاا،ج منهااا يااا رسااول اهلل  قااال: ساايدنا علااي رضااي اهلل عنااه
ا اهلل عااز ولاا  ماا  مااكزك هاا ه الفاانت، ساابيانه و عاااب ه،لنااساانة رسااول اهلل والزمااوا كتااان اهلل 

ومع ضا،ورة كن نااول يف كا  ه ا مع ال،ضا والتسليم بكن قضا  اهلل عز ول  لار  ت ري  فيه 
ا كصااابينا ويف كااا  مساااا  إذا كمساااينا: رضاااينا بااااهلل ربااااً وباإلساااهم دينااااً وزيماااد نبيااااً صااابا  إذ
 مورسوتً 

لاااهة والساهم يتاا  ا ااائ  بشااي   طا اا كوصااى باه وطا ااا وكخالاً كاان ا اااطفى علياه ا
وكاان يوصاي ، كان يوصي ب لك كمهاات ا اؤمنني كت وهو الادقات وا رباتذاكَّ،ا به كصيابه 

ساااالي   اااىت كن بااا لك كصااايابه دائمااااً، وكااام قاااال رساااول اهلل صااالى اهلل علياااه وسااالم وبااانيَّ بك
 الادقة  دفع البه م

، كفتعلماون كياف حلالة إب فيض  م  رمحة اهلل وإن كنا ت نستكلهكيها الناس حن  بكمس ا
 سااتنزلون هاا ه ال،محااة   سااتنزلوها ب،محااة  باادوهنا فيمااا بياانكم،  سااتنزلوها بالبيااث عاا  الفااا،ا  
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ائماة بكن  كون يد كا  واماد مانكم ق ك،موهنم بالادقات الوفلة، استنزلوا رمحة اهلل عز ول  
وكيف  فع  اليد ذلك  بكن متتد باإلمساان إب اتتاالني، باكن  صل سبي  إلطفا   ، الفتنة،

، وابتغاااوا بااا لك م،ضااااة اهلل وماااده، متتاااد بالاااادقة إب الفاااا،ا ، وابتغاااوا بااا لك ولاااه اهلل وماااده
افعلاوا ها ا دون مسااان، افعلاوا ها ا دون خااوا ما  الفاا،، افعلااوا ها ا وكناتم علااى يااني بااكن  

 لوله اهلل ت ري  كن يُاعاوَّ م كنوز اهلل مفتية وبكن ما كنفاه اهلل
وكن يناازل اهلل عااز ولاا  علاايكم  كيهااا الناااس: ماااولوا كن  ، فااع عاانكم مناااه، غضاا  اهلل

 اايبي  رمحتااه بااكن  اامحااوا، والاااامم ت يكااون بااالكهم وإ ااا يكااون بالفعاا  والاااول، فاباا لوا 
نا عاا رساول اهلل لهدكم على ك  ا ستويات ويف ك  ايموال لتياي  ه ه الوصاية الايت كوصاا

وكذاًك،ُكم اليوم ع ام كت وعلى ك ه منكم كن يُ اًك،ا ع ا إخوانه وكن يُ اًك، عاا كمباباه وكصايابه، 
إذا  ااكتم كن يك،منااا اهلل فليكاا،م بعضااكم بعضاااً، وليكاا،م ايغنيااا  الفااا،ا ، انناا،وا إب اتتااالني 

  هااا   علااام كماااداً مااانهم  كلفاااك اهلل باااكن حتااا،وا كماااواهلم، ت يااااول  قائااا : كناااا ت كعلااام الفاااا،ا
 بيااث عاانهم، اشااث عاانهم يف كصااااعهم وكميااائهم الضااياة فهاام كثاال، ولااك ماا  ايلاا، يف 
البيااث عاانهم قاادر مااا لااك ماا  ايلاا، علااى اإلعطااا  هلاام، اللهاام إنااا نسااكلك اهلاادع والتاااى 

 والعفاا والغي، وكختم كهمي باول اهلل عز ول :
ثْاااالا ) ثْاااالا ذارَّة   ا،ّاً ياا،اهُ واما  يااْعماْ  * ذارَّة  خاْلاً ياا،اُه  فاما  يااْعماْ  مل  (مل

 :وياول اهلل سبيانه و عاب
ا ا الَّا ل ) ا  قاااْبللُكْم وامل ا ا الَّا لي ا كُو ُاواْ اْلكلتااانا مل ُكْم والاتاْسماُع َّ مل لاُونَّ يفل كاْموااللُكْم واكانُفسل ي ا لاتُباْ

ُواْ وا ااتاَُّاواْ فاإلنَّ ذاللكا ملْ  عاْزمل ايُُمورل  كاْ ،اُكواْ كاًذع كاثللاً    (واإلن  اْاربل
 كستغف، اهلل العنيم فاستغف،وه يغف، لكمم

 


