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«3»  

حيم. محن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

 احلمد هلل رب العاملني، وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.

 أما بعد.

َا، فهي شعار ذلك اليوم، ولذلك أمر اهلل تعاىل  فإنَّ خرَي ما يف يوم اجلمعة صالُته

عي إليها، وهناهم عن كل ما يشغلهم عنها فقال: ِذيَن آَمنهوا إَِذا املؤمنني بالسَّ َا الَّ َيا َأُّيه

ْم إِْن كه  ْم َخرْيٌ َلكه وا اْلَبْيَع َذلِكه  َوَذره
ِ
َعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اَّللَّ اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلهمه نْتهْم نهوِدَي لِلصَّ

وَن{]سورة اجلمعة: عي إليه هو خطبة اجلمعة وصالُتا9َتْعَلمه . [، وِذْكره اهلل املأمور بالسَّ

ر به، وتهبنيِّ الطريق  ف باهلل تعاىل وتهذكِّ وإنام سميت خطبة اجلمعة ذكر اهلل؛ ألهنا تهعرِّ

"وكان ، قال ابن القيم رمحه اهلل: املوصلة إليه، وعىل هذا املعنى دارت خطب النبي 

طبه عىل محد اهلل، والثناء عليه بآالئه، وأوصاِف كامله وحمامده، وتعليِم قواعِد  مداره خه

سالم، وذكِر اجلنَّة والنَّار واملعاد، واألمِر بتقوا اهلل، وتبينِي موارد بهبه، ومواقِع الِ 

 رضاه، فعىل هذا كان مدار خطبه"ـها.

وقد يَّسَّ اهلل تعاىل يل عرب عرشين عامًا مهت اخلطابةه يف مساجد عديدة، وهأنذا  

ن تلك اخلطب، وقد وسمته أضع بني أيديكم مجلة مما يَّسَّ اهلل تعاىل إعداده وكتابته م

ريج ما "، وقد راعيته يف ذكر اخلطب تقارَب املوضوعات، واعتنيته بتخحصاد املنابر"

 ، وعزو األبيات الشعرية والنهقوالت إىل مصادرها.جاء فيها من أحاديث وآثار

 واهلل أسأل أن جيعلها خالصًة لوجهه وأن ينفع هبا ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

 خالد املصلحأ.د 

ـه1331/  3/  1
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 اإلخالُص وفواِئُده -1

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

َمَّ  ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه  ًدا َعْبده

 . ا َبْعده  َأمَّ

، وَشَّ األموِر فإن أصدَق احلديِث كتابه اهلل، وخرَي اهلدي هديه حممٍد 

ا، وكله حمدثٍة بدعٌة، وكله بدعٍة ضاللٌة، أُّيا الناس اتقوا اهلل وأطيعوه؛ فإنه تعاىل  حمدثاُته

وا رَ  قه َا النَّاسه اتَّ ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق أمَركم بذلك فقال: ﴿َيا َأُّيه ِذي َخَلَقكه مه الَّ بَّكه

وا اَّلَل  قه اَم ِرَجاالً َكثرِياً َونَِساًء َواتَّ وَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ  ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْهه الَِّذي َتَساَءله

ْم َرِقيبًا﴾ َ َكاَن َعَلْيكه اَّللَّ
(1)

 . 

 أُّيا الخوة الكرام.

تعاىل خلَق اخللَق لعبادتِه، وبعَث الرسَل إىل الناِس ليعبدوه وحَده ال إن اهلَل 

يَن﴾ ِصنَي َلهه الدِّ
لِ ْ َ ُمه وا اَّللَّ وا إاِلَّ لَِيْعبهده ِمره َشيَك له، قال تعاىل: ﴿َوَما أه

(2)

، وقال جل 

وٍل إاِلَّ نهوِحي إَِلْيِه َأنَّهه  وِن﴾ذكره: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرسه ال إََِلَ إاِلَّ َأنَا َفاْعبهده
(3)

 ،

                                 

 . 1رة النساء: ( سو1)

 . 1( سورة البينة: 2)

 . 21( سورة األنبياء: 3)
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وَت﴾ َ َواْجَتنِبهوا الطَّابه وا اَّللَّ والً َأِن اْعبهده ٍة َرسه مَّ لِّ أه وقال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف كه
(1)

 . 

 
ِ
ال تقومه إال بالخالِص له، فالخالصه هو حقيقةه -سبحانه وتعاىل  -وعبادةه اهلل

يِن، ولبه العبادةِ  ، وَشٌط يف قبوِل العمِل، وهو بمنزلِة األساِس للبنياِن، وبمنزلِة الدِّ

وِح للجسِد؛ ولذلك ملا كانت أعامله الكفاِر ال توحيَد فيها وال إخالَص جعلها اهلله  الره

﴾تعاىل هباًء منثورًا، قال تعاىل: ﴿َوَقِدْمنَا إىَِل َما َعِملهوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاهه َهَباًء َمنْثهوراً 
(2)

، 

 تعاىل، وقصد برَيه، قال 
ِ
وهذا البطاله والحباطه نصيبه كلِّ من مل خيلص العمَل هلل

ْم ِفيَها ال  يَها َوهه
ْنَيا َوِزينََتَها نهَوفِّ إَِليِْهْم َأْعاَمهَلهْم فِ ِريده احْلَيَاَة الده تعاىل: ﴿َمْن َكاَن يه

ِذيَن َليَْس هَلهْم يِف  وََلَِك الَّ ون * أه ْبَخسه وا فِيَها َوَباطٌِل َما يه ََ َما َصنَعه ِخَرِة إاِلَّ النَّاره َوَحبِ ْْ  ا

َكانهوا َيْعَملهوَن﴾
(3)

. 

فيا خيبَة من جاَء بأعامٍل مثِل اجلباِل، جيعلها اهلله هباًء منثورًا، ويكبهه عىل وجِهه يف 

َل النَّاِس يهقْ »قال  أن رسول اهلل  فعن أيب هريرة  !النارِ  ََض َيْوَم اْلِقيَاَمِة َعَليِْه إِنَّ َأوَّ

ٌل اْستهْشِهَد َفأهِتَ  َفهه نَِعَمهه َفَعَرَفَها َرجه َقاَتلْته فِيَك َحتَّى  :َقاَل  ؟َفاَم َعِملَْت فِيَها :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

. َقاَل  ِحَب  َفَقْد قِيَل، ثهمَّ  ،ءٌ يَجرِ  :َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ألَْن يهَقاَل  :اْستهْشِهْدته أهِمَر بِِه َفسه

ْرآنَ  .ِِف النَّارِ  َي َعىَل َوْجِهِه َحتَّى أهْلقِ  َ اْلقه ٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمهه َوَقَرأ َفهه نَِعَمهه  َفأهِتَ  ،َوَرجه بِِه َفَعرَّ

                                 

 . 33( سورة النحل: 1)

 . 23( سورة الفرقان: 2)

 . 13-11( سورة هود: 3)
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ْرآَن. َقاَل َوقَ  ،َتَعلَّْمته اْلِعْلَم َوَعلَّْمتههه  :َقاَل  ؟َفاَم َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،َفَعَرَفَها  :َرأْته فِيَك اْلقه

ْرآَن لِيهَقاَل  ،َعامِلٌ  :َكَذْبَت َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيهَقاَل  َو َقاِرٌئ  :َوَقَرأَْت اْلقه ثهمَّ  ،َفَقْد قِيَل  ،هه

ِحَب َعىَل َوْجِهِه َحتَّى أهْلقِ  َع اهلله َعَليْ  َي أهِمَر بِِه َفسه ٌل َوسَّ ِه َوَأْعَطاهه ِمْن َأْصنَاِف ِِف النَّاِر. َوَرجه

لِِّه َفأهِتَ  اِل كه َفهه نَِعَمهه َفَعَرَفَها امْلَ به  :َقاَل  ؟َفاَم َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ
ِ َما َتَرْكته ِمْن َسبِيٍل ُته

دٌ  :لِيهَقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َفَعْلَت  :َقاَل  ،َأْن يهنَْفَق فِيَها إاِلَّ َأنَْفْقته فِيَها َلَك  َو َجَوا  ،َفَقْد قِيَل  ،هه

ِحَب َعىَل َوْجِهِه ثهمَّ أهْلقِ  «ِِف النَّارِ  َي ثهمَّ أهِمَر بِِه َفسه
(1)

 من اخِلْذالِن. 
ِ
 نعوذ باهلل

، فإن  ِ وما ختفي الصدوره فسبحاَن من ال ختفى عليه خافيٌة، بل يعَلمه خاِئنَة األعنيه

ه وصورتهه، فإن هذه الظواهَر والصوَر، وهذا املرَء مهام ضلَّل الناَس وخَدعهم ظا هره

 التزييَف والتهليَل، ال يغني عنه شيئًا. 

َو  َ َوهه وَن اَّللَّ اِدعه َ هنَاِفِقنَي خيه  تعاىل فقد قاَل يف كتابِه: ﴿إِنَّ امْل
ِ
أما عند اهلل

ْم﴾ هه َخاِدعه
(2)

م وأموالِكم، و »: ، وقد قال النبيه  لكن ينظره إن اهلَل ال ينظره إىل صوِركه

م وأعاملِكم « إىل قلوبِكه
(3)

. 

، وتبدو احلقيقةه لألنظاِر، إما يف الدنيا أو يف َّسأما الناسه ف َعاَن ما ينكشفه الستاره

ثه يِف  ا َما َينَْفعه النَّاَس َفَيْمكه َفاًء َوَأمَّ َبده َفَيْذَهبه جه ا الزَّ ِر، قال اهلل تعاىل: ﴿َفَأمَّ داِر القرا

                                 

 (. 1991( أخرجه مسلم )1)

 . 132( سورة النساء: 2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 2133( أخرجه مسلم )3)
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به اهلله اأْلَْمَثاَل﴾ اأْلَْرِض َكَذلَِك  َيْْضِ
(1)

 . 

 أُّيا املسلمون.

اعلموا أن من أعظِم أسباِب ختلهِف الخالِص وبيابِه يف األعامِل هو طلبه الدنيا، 

، قال ابن القيم رمحه اهلل: "ال جيتمع الخالصه يف القلِب وحمبةه 
ِ
أو حمبَّةه املدِح والثناء

 والطمعه فيام عند الناسِ 
ِ
" املدِح والثناء ، إال كام جيَتمعه املاءه والنَّاره والهبه واحلوته

ك بطلِب الخالِص فأقبْل عىل الطَّمِع أوالً فاذبحه  ثْتك نفسه وقال رمحه اهلل: "فإذا حدَّ

اِق الدنيا يف اْخرِة، فإذا   فازهْد فيهام زهَد عشَّ
ِ
نِي اليأِس، وأقبْل عىل املدِح والثناء بِسكِّ

، فإن قلت: وما استقاَم لك ذبحه الطمِع  َل عليك الخالصه  واملدِح سهه
ِ
والزهِد يف الثناء

لهه   واملدِح؟ قلت: أما ذبحه الطمِع فيسهِّ
ِ
ل عيل ذبَح الطمِع والزهِد يف الثناء الذي يسهِّ

ه، وال يهؤت ه بريه  وحَده، ال يملكه
ِ
 ىعليك يقينهك أنه ليس يشٌء يهطَمع فيه إال هو بيِد اهلل

 .(2)ه"العبده منه شيئًا سوا 

ه  ك أنه ليس أحٌد َينفعه مدحه له عليك ِعلمه  واملدِح فيسهِّ
ِ
وأما الزهده يف الثناء

، إال اهلله وحَده، قال ذلك األعرايبه للنبيِّ  ه ويِشنيه ، ويْضه ذمه إن مْدحي »: ويزينه

ي شنٌي، فقال النبي  «ذلك اهلل عز وجل»: زْيٌن، وذمِّ
(3)

. 

                                 

 . 11( سورة الرعد: 1)

ئد )(  ال2)  (.139فوا

(، وأخرجه أمحد من حديث األقرع بن حابس 3231) ( أخرجه الرتمذي من حديث الرباء بن عازب 3)

 (11131 .واحلديث حسنه الرتمذي ،) 
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ه، واربْب يف مدِح فاْزَهْد يف مدِح من ال يزينه  ه، ويف ذمِّ من ال يشينهك ذمه ك مْدحه

ه.  نِي يف ذمِّ يِن يف مدِحه، وكله الشَّ  من كله الزَّ

فإذا جاهَد العبده نفَسه حتى زِهَد يف الدنيا، ويف َمْدِح الناِس وثناِئِهم، وَقَصَد اهلَل يف 

 تعا
ِ
م كلهها هلل  عَملِه كان من أهِل الخالِص الذين أعامهله

ِ
، وحبههم هلل

ِ
م هلل ىل، وأقواهله

 وحَده، ال يهريدون بذلك من الناِس 
ِ
ً وباطنًا لوجِه اهلل عاملتههم ظاِهرا ، فمه

ِ
هم هلل وبغهه

ورًا، وال ابتغاَء اجلاِه عنَدهم، وال طلَب املحمدِة واملنزلِة يف قلوهِبم، وال  كه ًء وال شه جزا

هم، وهبذا تكونه أقوا الناِس؛ أل ، هَربًا من ذمِّ نَّ وليَّك حينئٍذ هو موال  القويه املتنيه

 .
ِ
 وهبذا تكونه من أهِل الكرامِة يف هذه الداِر، ويف داِر اجلزاء
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.  

 أُّيا املسلمون.

ئَد كثريًة، أذكره بعَهها عسى أن تكوَن حافزًة لنا   تعاىل فوا
ِ
إن لخالِص العمِل هلل

ِل واألعامِل. إىل مزيٍد من االجته  تعاىل، يف األقوا
ِ
 اِد والعمِل يف ُتقيِق الخالِص هلل

َل واألعامَل ال تقبله إال إذا صاحَبها  ئِد الخالِص: أن األقوا اعلموا أن من فوا

 تعاىل فهي مردودٌة 
ِ
ها إذا مل يصاحْبها إخالٌص هلل ، فاألعامله مهام حسن أداؤه الخالصه

إن اهلَل ال يقبله من العمِل إال ما كان خالصًا، »قال: بي أن الن حابطٌة، فعن أيب أمامة

ه «وابتهِغي به وجهه
(1)

 . 

له   »يف وصِف من أسعده الناِس بشفاعتِه يوَم القيامِة:  قال النبيه  ،وكذلك األقوا

«من قال: ال إَل إال اهلل خالصًا من قلبه
(2)

. 

 العبادِة ومنها: أن الخالَص سبٌب لقوِة القلِب ورباطِة اجلأشِ 
ِ
ِل أعباء ، وُتمه

وتكاليِف الدعوِة، ولو تأمَل الواحده منَّا حاَل بعِض املخلصني الصادقني لتبنَي له ذلك، 

فِر أسباِب اهلالِ  عليه، حيث قال  فمن ذلك رباطةه جأِش النبيِّ  وقوتهه مع توا

                                 

 (.... 3139( أخرجه النسائي )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.99( أخرجه البخاري ) 2)
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 َ وله لَِصاِحبِِه ال َُتَْزْن إِنَّ اَّللَّ  َمَعنَا﴾لصاحبِه وهو يف الغاِر:﴿إِْذ َيقه
(1)

، فالخالصه 

، وجماهبِة الباطِل مهام عظهَمْت قوةه   تعاىل يعنيه عىل النهوِض باحلقِّ
ِ
والصدقه مع اهلل

، دعا قوَمه إىل 
ِ
 هود مل تكن له آيٌة بارزٌة، كام كان لغريه من األنبياء

ِ
الباطِل، فهذا نبيه اهلل

ه، فجادل  وحَده، وترِ  عبادِة ما سوا
ِ
ه وقالوا كام قصَّ اهلله علينا نبَأهم يف عبادِة اهلل ه قومه

ي آلَِهتِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحنه َلَك 
وده َما ِجئَْتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحنه بَِتاِركِ وا َيا هه كتابِه: ﴿َقاله

 َقاَل إِِّنِّ أهْش 
ٍ
وء َ  َبْعضه آلَِهتِنَا بِسه ا وله إاِلَّ اْعرَتَ ْؤِمننَِي * إِْن َنقه وا َأِّنِّ َبِريٌء بِمه ِهده اهلَل َواْشَهده

وِن﴾ ره
نْظِ يعًا ثهمَّ ال ته

وِِّن مَجِ ونِِه َفِكيده ون * ِمْن ده كه مِمَّا تهرْشِ
(2)

 . 

ئِد الخالِص التخلهَص من كيِد الشيطاِن وتسلهطِه، قال اهلله تعاىل  ومنها: أن من فوا

َره ربه العا
نظِ مه إخبارًا عام قاله إبليسه ملا طلَب أن يه ملني: ﴿إاِلَّ ِعَباَدَ  ِمنْهه

امْلهْخَلِصنَي﴾
(3)

 . 

ِة يوسَف عليه  ، قال تعاىل يف ِقصَّ
ِ
 والفحشاء

ِ
وء ومنها: أنه سبٌب لرصِف السه

وَء  َف َعنْهه السه ِه َكَذلَِك لِنرَْصِ ْرَهاَن َربِّ ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْوال َأْن َرأا به السالم: ﴿َوَلَقْد ََهَّ

َء إِنَّهه ِمْن ِعَباِدَنا امْلهْخَلِصنَي﴾َواْلَفْحَشا
(4)

 . 

 تعاىل، ومن أمثلِة 
ِ
ومنها: أن العمَل القليَل مع الخالِص سبٌب للفوِز برضا اهلل
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ه:  « ٍ اتقوا الناَر ولو بشقِّ مترة» ذلك قوله
(1)

، فِشقه التمرِة مع الخالِص َيِقي الناَر بِمنَِّة  

هنَاِفِقنَي يِف الكريِم املنَّاِن، وأطنانه التم  تولجه أسفَل النرياِن، قال تعاىل: ﴿إِنَّ امْل
ِ
ياء ِر مع الرِّ

َد هَلهْم َنِصرياً﴾
ْرِ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ََتِ الدَّ

(2)

 . 

 قال ابن القيم رمحه اهلل: 

 واهلله ال يرررررررررررررررررْر  بكَثررررررررررررررررررِة ِفعلِنرررررررررررررررررا

هم إحسرررررررررررررررانهه  ده رررررررررررررررا  فالعررررررررررررررارفون مه
9 

 اليرررررررررررررررررررررررررامنِ لكرررررررررررررررررررررررررْن بأحررررررررررررررررررررررررررَسنِه مرررررررررررررررررررررررررع   

 (3)واجلرررررررررررراهلون َعَمررررررررررررْوا عررررررررررررن الحسررررررررررررانِ  
9 

ئِد: أن العبَد يهنرَصه بإخالِصِه، قال النبيه  عن فيام أخرجه النسائيه  بقي من الفوا

، مصعِب بن سعد عن أبيه أنه ظنَّ أن له فهاًل عىل َمن دوَنه من أصحاِب النبيِّ 

َة بهِعيِفها»:فقال ه اهلله هِذه األمَّ «مه، بدْعَوُِتم وَصالُِتم وإِْخالِص إنام َينرصه
(4)

. 

 أُّيا الخوةه املؤمنون..

أن األعامَل والطاعاِت ال تتفاضله بصَوِرها وعَدِدها، وإنام  -وفََّقكم اهلله -اعلموا 

ِل كام  ِل ما يف القلوِب، فتكونه صورةه العمَلنْيِ واحدًة، وبينهام من التفاضه تتفاضله بتفاضه

 واألرِض، 
ِ
هام يف الصفِّ واحدًا، وبني صالتْيِهام كام بنَي بني السامء والرجالن يكونه مقامه
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 واألرِض، فعن عامِر بن يارٍس 
ِ
جَل »يقول:  قال: سمعت رسول اهلل  السامء إن الرَّ

ها ثلثهها  فه لينرصِ  ها ربعه ها مخسه ها سدسه ها ثمنهها سبعه تَِب له إال عهرشه صالتِه، تسعه وما كه

ها « نصفه
(1)

. 

 تعاىل. فيا إخو
ِ
اِت واألعامِل هلل  اِّن عليكم بتصحيِح الِّنِّ
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 أمهيَُّة اإِلخالِص  -2

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه   ََشِ

 . ا َبْعده  َأمَّ

 أُّيا الناس.فيا 

وا له العبادَة وحَده ال َشيَك له، فإنَّ اهلَل خلَق اخلَلق  صه
اتقوا اهلَل وأطيعوه، وأخلِ

ينه كلهه هلل، قال اهلله تعاىل: ﴿َوَما َخ  نَّ وبعَث الرسل وأنزَل الكتهَب؛ ليكوَن الدِّ َلْقته اجْلِ

وِن﴾ َواْلْنَس إاِلَّ لَِيْعبهده
(1)

وٍل إاِلَّ نهوِحي ،  َك ِمْن َرسه
وقال سبحانه: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلِ

وِن﴾ إَِلْيِه َأنَّهه ال إََِلَ إاِلَّ َأنَا َفاْعبهده
(2)

ِصنَي َلهه ، 
لِ ْ َ ُمه وا اَّللَّ وا إاِلَّ لَِيْعبهده وقال: ﴿َوَما أهِمره

يَن﴾الدِّ 
(3)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

 هو حقيقةه 
ِ
 ال تقومه وال تستقيمه إال بالخالِص له، فالخالصه هلل

ِ
إن عبادَة اهلل

وِح  يِن، ولبه العبادِة، وَشطه قبوِل العمِل، فهو بمنزلِة األساِس للبنياِن، وبمنزلِة الره الدِّ

 سبحانه وتعاىل ُمرباً عن للجسِد، فال عبادَة وال عبوديَة ملن ال إخالِص له، قال اهلله 
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﴿َوَقِدْمنَا إىَِل َما َعِملهوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاهه التي ال إخالَص فيها وال توجيَه:أعامل الكفار 

َهَباًء َمنْثهورًا﴾
(1)

فهذا الحباط للعمل، والبطال للسعي نصيب كل من مل خيلص هلل  

ْنَيا َوِزينََتَها نهَوفِّ ﴿مَ وعمله، قال اهلل سبحانه وتعاىل: تعاىل يف قوله ِريده احْلََياَة الده ْن َكاَن يه

وَن  ْبَخسه ْم ِفيَها ال يه ِخَرِة إاِلَّ النَّاره  إَِلْيِهْم َأْعاَمهَلهْم ِفيَها َوهه ْْ ِذيَن َليَْس هَلهْم يِف ا وََلَِك الَّ أه

وا ِفيَها َوَباطٌِل َما َكانهوا َيْعَملهوَن﴾ ََ َما َصنَعه َوَحبِ
(2)

.  

 أُّيا املؤمنون.

 عن الرشِ ، وهو يعلمه 
ِ
، فإن اهلَل أبنى الرشكاء

ِ
اتقوا اهلَل وأخلِصوا أعامَلكم هلل

، فعن أيب هريرة  َل النَّاِس »قال:  أن النبيَّ  خائنَة األعنِي وما ختفي الصدوره إِنَّ َأوَّ

ٌل اْستهْشِهَد َفأهِتَ  َفهه نَِعَمهه َفَعَرَفَهابِ  يهْقََض َيْوَم اْلِقيَاَمِة َعَليِْه َرجه  ؟َفاَم َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،ِه َفَعرَّ

 َفَقدْ  ،ءٌ يَجرِ  :َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ألَْن يهَقاَل  :َقاَل  ،َقاَتْلته فِيَك َحتَّى اْستهْشِهْدته  :َقاَل 

ِحَب َعىَل َوْجِهِه َحتَّى أهْلقِ  قيل، َ  .ِِف النَّارِ  َي ثهمَّ َأهِمَر بِِه َفسه ٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمهه َوَقَرأ َوَرجه

ْرآَن َفأهِتَ  َفهه نَِعَمهه َفَعَرَفَها اْلقه َتَعلَّْمته اْلِعْلَم َوَعلَّْمتههه  :َقاَل  ؟َفاَم َعِملَْت فِيَها :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

ْرآنَ  ْرآَن  ،َعامِلٌ  :ِعْلَم لِيهَقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت الْ :َقاَل  ،َوَقَرأْته فِيَك اْلقه َوَقَرأَْت اْلقه

َو َقاِرٌئ  :لِيهَقاَل  ِحَب َعىَل َوْجِهِه َحتَّى أهْلقِ  ،َفَقْد قِيَل  ،هه َع  َي ثهمَّ أهِمَر بِِه َفسه ٌل َوسَّ ِِف النَّاِر. َوَرجه

لِِّه َفأهِتَ  اِل كه  ؟َفاَم َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،َفهه نَِعَمهه َفَعَرَفَهابِِه َفَعرَّ  اهلله َعَليِْه َوَأْعَطاهه ِمْن َأْصنَاِف امْلَ

به َأْن يهنَْفَق فِيَها إاِلَّ َأنَْفْقته فِيَها َلَك  :َقاَل 
ِ َكَذْبَت َوَلِكنََّك  :َقاَل ،َما َتَرْكته ِمْن َسبِيٍل ُته
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َو َجَوادٌ : َفَعْلَت لِيهَقاَل  ِحَب عَ  ،َفَقْد قِيَل  ،هه )(ِِف النَّارِ  َي ىَل َوْجِهِه ثهمَّ أهْلقِ ثهمَّ أهِمَر بِِه َفسه
1)
نعوذ  

 باهلل من حال أهل النار.

 .أُّيا املؤمنون

نيا وحمبةه  إن من أعظِم أسباِب بياِب الخالِص يف أعامِل كثرٍي منَّا هو طلبه الده

 والطمِع في
ِ
 بمحبِة املدِح والثناء

ٍ
، فإن الخالَص ال يقره يف قلٍب ميلء

ِ
ام عند املدِح والثناء

ك بطلِب الخالِص فأقبِْل عىل  الناِس، قال ابن القيم رمحه اهلل: "فإذا حدثْتك نفسه

اِق  شَّ  فازهْد فيهام زهَد عه
ِ
الطمِع أوالً، فاذبْحه بسكنِي اليأِس، وأقبِْل عىل املدِح والثناء

 واملدِح س
ِ
هِد يف الثناء ل عليك الدنيا يف اْخرِة، فإذا استقام لك ذبحه الطَمِع، والزه هه

"  . (2)الخالصه

 .أُّيا املؤمنون

 تعاىل، ال 
ِ
إنَّ مما يعينهنا عىل ترِ  الطمِع ويسهله علينا يقينَنا أنَّ اخلرَي كلَّه بيِد اهلل

ك أنه ليس  لهه علمه  واملدِح فيسهِّ
ِ
هده يف الثناء ه، فمن أراَده طلَبه منه، وأما الزه ه بريه كه

يملِ

، ويْضه  ه ويزينه ه ويِشنيه إال اهلله تعاىل.  أحٌد ينفعه مدحه  ذمه

ه. واربْب  ه، ويف ذمِّ من ال يشينهك ذمه  يف مدِح من ال يزينهك مْدحه
ِ
فازهْد يا عبَد اهلل

ه.  نِي يف ذمِّ ْيِن يف مدِحه، وكله الشَّ  يف مدِح من كله الزَّ

م  أنفَسكم حتى تكونوا من أهِل الخالِص، الذين أعامهله
ِ
كلهها  فجاِهدوا ياعباَد اهلل
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ًء وال شكورًا.   وحَده، ال يهريدون بذلك من الناِس جزا
ِ
 هلل

 أُّيا املؤمنون..

ئَد كثريًة، منها:  إن لخالِص العمِل فوا

َل واألعامَل ال تهقبله  ها-أن األقوا َن أداؤه   -مهام حسه
ِ
إذا مل يصاحْبها إخالٌص هلل

بله من الَعَمِل إال ما كاَن خالِصًا، إنَّ اهلَل ال يق»قال: أن النبي  تعاىل: فعن أيب أمامة 

ه «وابتهغَي به وجهه
(1)

يف وصِف أسعِد الناِس بشفاعِة النبيِّ  ، ويف حديث أيب هريرة  

  يوَم القيامة قال رسول اهلل:«من قال: ال إََل إال اهلله خالصًا من قلبِه»
(2)

 . 

وِز برضا اهلل ومن فوائد الخالص: أن العمَل القليَل مع الخالِص سبٌب للف

ه  «اتق الناَر ولو بشقِّ مترة:»تعاىل، ومن أمثلِة ذلك قوله
(3)

فِشقه التمرِة مع الخالِص ، 

 يولجه العبَد أسفَل الن
ِ
رياِن، كام يِقي الناَر بِمنَّة الكريم املنان، كام أن كثرَي العمِل مع الرياء

: رْ قال العزيزه القهاره هنَاِفِقنَي يِف الدَّ َد هَلهْم َنِصرياً﴾﴿إِنَّ امْل
ِ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ََتِ

(4)
 . 

ِل ما يف القلوِب من التوحيِد  ئِد الخالِص: أن األعامَل تتفاضله بتفاضه ومن فوا

 
ِ
والخالِص، فتكونه صورةه العَمَلنْي واحدًة، وبينهام من التفاضل كام بني السامء
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وما كتب له إال عرشه  فه ن الرجَل لينرصإ»:قال واألرِض، ويف احلديث أن النبي 

ها ها ثلثهها نصفه ها ربعه ها مخسه ها ثمنهها سدسه «صالتِه، تسعه
(1)

 . 

فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، وأخلصوا هلل رببتكم وعملكم، فإنه ال يهيع عمل 

 املخلصني. 


 

                                 

 ، واحلديث حسنه األلباِّن .( من حديث عامر بن يارس 193( أخرجه أبو داود )1)
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 اخلطبة الثانية 

 .أما بعد

 
ِ
سبحانه وتعاىل، فإن الخالَص سبٌب لقوِة فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وأخلِصوا هلل

يِغ، فهذا نبيهكم  ِر الِفتِن والزَّ فه تَِب  القلِب، وثباِت اليقنِي عند توا َل مرا ملا كمَّ

الخالِص أنزَل اهلله عىل قلبِِه السكينَة، فثبَّت فؤاَده ونرَصه عىل أعداِئه، فالعبده يهنرصه 

 تعاىل. 
ِ
 بإخالِصه هلل

إنام َينرصه اهلله هذه األمَة »:عنه قال: قال رسوله اهلل  قاصفعن سعد بن أيب و

«بهعيِفها، بدعوُِتم وصالُِتِم وإخالِصِهم
(1)

 . 

، والقياِم به، والدعوِة   يهعنيه العبَد عىل النههوِض باحلقِّ
ِ
ْدقه مع اهلل فالخالصه والصِّ

 هود عليه الصال
ِ
ة والسالم ُتدا قوَمه، كام إليه مهام عظمت قوةه الباطِل، فهذا نبيه اهلل

وده َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحنه بَِتاِركِي ﴿قصَّ اهلل علينا نبَأهم يف كتابه، حيث قال:  َقالهوا َيا هه

 َقا
ٍ
وء اَ  َبْعضه آلَِهتِنَا بِسه وله إاِلَّ اْعرَتَ ْؤِمننَِي * إِْن َنقه َل إِِّنِّ آلَِهتِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحنه َلَك بِمه

وَن﴾ كه وا َأِّنِّ َبِريٌء مِمَّا تهرْشِ َ َواْشَهده أهْشِهده اَّللَّ
(2)

فالخالصه أعظمه ما يهعنيه العبَد عىل القياِم ،

 .  باحلقِّ

 أُّيا املؤمنون.

: إن اهللَ  َبَعَك ِمَن َيقوله ْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّ ﴿إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم سه

                                 

 (.3113واحلديث صححه األلباِّن يف اجلامع الصغري ) ،(3113( أخرجه النسائي )1)

 . 13-13( سورة هود: 2)
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اْلَغاِوين﴾
(1)

مه  ، وقد بنيَّ اهلله سبحانه هؤالء العباد يف قوله: ﴿إاِلَّ ِعَباَدَ  ِمنْهه

امْلهْخَلِصنَي﴾
(2)

َف َعنْهه  ، : ﴿َكَذلَِك لِنرَْصِ
ِ
دون حمفوظون بحفِظ اهلل فاملخلصون املوحِّ

وَء َواْلَفْحَشاَء إِنَّهه ِمْن ِعَباِدَنا امْلهْخَلِصنَي﴾ السه
(3)

 . 

لوا تلك الفهائَل فاجتهدوا أُّيا املؤمنون يف ، عسى أن ُتصِّ
ِ
 إخالِص الَعَمِل هلل

 واملناقَب. 

 مهللاَّ إنا نسألك الخالَص يف القوِل والعمِل. 


 

                                 

 . 32( سورة احلجر: 1)

 . 39ة احلجر: ( سور2)

 . 23( سورة يوسف: 3)
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 فضائُل ال إلَه إال اللُ  -3

  :اخلطبة األوىل

، َومَ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
ْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

جل ذكره خلقكم ببالِغ قدرتِه -اتقوا اهلَل ربَّكم، فإن اهلَل ،فيا أُّيا املؤمنون

ه بالعبادِة دوَن ونافِذحكمتِه، ألمٍر عظي ده ه جّل وعال، وإفرا ٍم جليٍل، أال وهو توحيده

نَّ َواْلِ بريه، قال تعاىل:  وِن﴾﴿َوَما َخَلْقته اجْلِ وقد أنزَل اهلله لذلك  (1)ْنَس إاِلَّ لِيَْعبهده

سَل، قال تبار  وتعاىل:  وِح ِمْن َأْمِرِه َعىَل الكتَب وأرسل الره له امْلَالئَِكَة بِالره َمْن  ﴿يهنَزِّ

وِن﴾ وا َأنَّهه ال إََِلَ إاِلَّ َأنَا َفاتَّقه  .(2)َيَشاءه ِمْن ِعَبادِِه َأْن َأنِْذره

ا بكم  -عز وجلَّ -فاهلل  خلقكم أُّيا الناسه لعبادتِه وحده ال َشيك له، ال ليتقوَّ

، وال ليتكثََّر بكم من قلٍة، فهو الغنيه احلميده  َ  ،من ضعٍف، فهو القويه العزيزه ا ﴿َيا َأُّيه

َو اْلَغنِيه احْلَِميد﴾  َواَّلله هه
ِ
ءه إىَِل اهلل َقَرا و قال تعاىل يف احلديث الهلي:  ،(3)النَّاسه َأنْتهمه اْلفه

وِّن، ولن تبلغوا نفِعي فتنفعوِّن، يا عبادي لو أنَّ  ي فتْضه ِّ وا ُضه )يا عبادي، إنكم لن تبلغه

َلكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم كانوا عىل أتقى  ما زاَد ذلك يف  ،قلِب رجٍل واحٍد منكمأوَّ

                                 

  ( .13( سورة الذاريات )1)

  ( . 2( سورة النحل )2)

  ( .11( سورة فاطر )3)
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لكي شيئً  ٍم  .قال تعاىل:(1)«امه ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَليَْها َوَما َربهَك بَِظالَّ

 . (2)لِْلَعبِيِد﴾

م اهلله من أجلِها، هو شهادةه أن ال إَل ون،أُّيا املؤمن إن أساَس العبادِة التي خلَقكه

" فطرةه ال إَل إال اهللو"،" كلمٌة قامْت هبا السامواته واألرضه ال إَل إال اهللفر:"،هللإال ا

 التي فطَر الناَس عليها
ِ
" كلمةه ال إَل إال اهللو"،" دعوةه الرسِل مجيعاً ال إَل إال اهللو"،اهلل

 و"ال إَل إال اهلل" مفتاحه اجلنِة داِر السالِم. ،التقوا وشعاره السالمِ 

 ، أُّيا املؤمنون..عباد اهلل

إن لكلمِة التقوا والخالص فهائَل عديدًة، ومناقَب كثريًة، فحقيٌق بمن نصح 

نفسه، وأحب سعادته ونجاَته أن يتعرَف عىل هذه الفهائِل، وتلك املناقِب، عسى أن 

 يكوَن من أهِل ال إَل إال اهلل. 

له ما يهطالبه به فمن فهائِل هذه الكلمِة املباركِة، كلمة: "ال إَل إال اهلل" : أهنا أوَّ

ْسالِم ِدينًا َفَلْن ﴿َوَمْن َيْبتَِغ َبرْيَ الِ العبده ليدخَل يف ديِن السالِم الذي قال اهلل عنه: 

ْقبََل ِمنْهه﴾  .(3)يه

، أهَل كتاٍب إنك تأت قومًا  »: معاذًا إىل اليمِن قال له  ففي قصة بْعِث النبيِّ 

                                 

  ( من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه.2111( أخرجه مسلم ) 1)

  ( .33( سورة فصلت )2)

  (. 31( سورة آل عمران )3)
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َل ما تدعوهم إلي  . (1)«ه شهادةه أن ال إَل إال اهلل، وأن حممدًا رسوله اهللفليكْن أوَّ

له ِعصمةه دِم العبِد  ، إن من فهائِل كلمِة التقوا والخالِص: أن هبا ُتصه
ِ
عباَد اهلل

 »: ومالِه، ففي صحيح مسلٍم قال 
ِ
، وكَفَر بام يهعبده من دوِن اهلل من قاَل: ال إََل إال اهلله

ه، وحسابهه  م مالهه ودمه  عز وجلحره
ِ
 . (2)«عىل اهلل

 أُّيا املسلمون..

يِّبِة "ال إَل إال اهلل" أنه من لِقَي اهلَل هبا أدخَله اجلنَة،  إن من فهائِل هذه الكلمِة الطَّ

، داَر السالِم، قال  ها السامواته واألرضه أشهده أن ال إَل إال اهلل وأِّنِّ  »: جنًة عرضه

، ال يلقى اهلَل هبام عبٌد ب
ِ
 . (3)«ريه شا ٍّ فيهام، فيهْحَجبه عن اجلنةِ رسوله اهلل

م عىل الناِر من قاهلا صادقًا ُملصًا، ففي  ومن فهائلها أُّيا املؤمنون: أهنا ُترِّ

إن اهلَل  »:  قال: قال رسول اهللالصحيحني من حديث عتباَن بن مالٍك األنصاريِّ 

، يبتغي بذلك و َم عىل الناِر من قال: ال إََل إال اهلله  حرَّ
ِ
 . (4)«جَه اهلل

ومن فهائلها يا عباد اهلل: أهنا سبٌب خلروِج صاحبِها من النَّاِر إذا دخلها بتقصرٍي 

ٍَ يف حقوِق هذه الكلمِة وَشوطِها، قال  ج من الناِر من قال: ال إَل  »: منه، وتفري خيره

جه من الناِر من قال: ال إَل إال  من خرٍي، وخيره
 اهلل ويف قلبِه إال اهلل ويف قلبِه وزنه شعريةٍ

                                 

  (. 29(، ومسلم ) 1313( أخرجه البخاري )1)

 ( عن أيب مالك عن أبيه.23مسلم ) ( أخرجه2)

 (.21( أخرجه مسلم )3)

 ( من حديث عتبان بن مالك ريض اهلل عنه.1123(، ومسلم )1391( أخرجه البخاري ) 3)
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 من خرٍي، وخيرجه من الناِر من قال: ال إَل إال اهلل
 . (1)«ويف قلبِه وزنه ذرةٍ من خريٍ  وزنه بهّرةٍ

 أُّيا املؤمنون..

نيا ال إَل إال اهلله دخَل اجلنَة.  إن من فهائِل كلمِة التقوا: أنه من كان آخَر كالِمه من الده

إال هبا، فإن أسعَد الناِس بشفاعِة  نبيِّ ومن فهائلها: أنه ال ُتصله شفاعةه ال

 . (2)()ال إََل إال اهلل خالصًا من قلبِه(من قال: ) النبي 

إن ال إَل إال اهلل ال يعدهلا يشٌء يف املريزان، ففري مسند المام أمحد ! أُّيا املؤمنون

عند  إن نوحًا قال البنه(): قال: قال رسول اهلل بسند جيد عن عبد اهلل بن عمرو 

ٍة،  ِضعْت يف كفَّ ره  بال إَل إال اهلل؛ فإن السامواِت السبَع واألرضني السبَع لو وه موتِه: آمه

ٍة، رجحت هبن ال إَل إال اهلل  .(3)()ووضعت ال إَل إال اهلل يف كفَّ

َن العبِد،  له ميزا نوِب، وتثقِّ ولذلك فإن هذه الكلمَة املباركَة تطيشه بِسجالِت الذه

 يوَم ال ينفعه ماٌل وال بنون، إال من أتى اهلَل بقلٍب سليٍم.  وترفعه درجاتِه

بات، وَحلِّ ! أُّيا املؤمنون ره إن قوَل ال إََل إال اهلله من أعظِم أسباِب تفريِج الكه

، ملا التقمه احلوته وهو   يونسه
ِ
املعهالِت، وكشِف النوازِل والنَّكباِت، فهذا نبيه اهلل

ليٌم، نادا يف  ال إَل إال أنت سبحانك إِّن كنت من الظاملني، فاستجاَب اهلله له، الظلامِت أن مه

. اه من الغمِّ  ونجَّ

                                 

  ( من حديث أنس ريض اهلل عنه.33( أخرجه البخاري )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.99( أخرجه البخاري )2)

 (، وصححه.113واحلاكم ) (،3131( أخرجه أمحد )3)
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ْيِم.   فافزعوا أُّيا املؤمنون إىل هذه الكلمِة املباركِة عند حلوِل الكرِب، ونزوِل الهَّ

 أُّيا املسلمون..

ِره قد ُضَب هلذه الكلمِة مثاًل يف كتابِه، ودعاكم لتد -سبحانه وتعاىل -إن ربَّكم به

لِه، فقال جّل وعال:   َطيِّبٍَة َأْصلهَها وتأمه
َب اهلله َمثاًَل َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرةٍ ﴿َأَلْم َتَر َكيَْف َُضَ

به اهلله اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس لَ  َا َوَيْْضِ لَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرهبِّ َلَها كه  تهْؤِت أهكه
ِ
اَمء َها يِف السَّ ْم َعلَّهه َثابٌِت َوَفْرعه

وَن﴾ ره فشبَّه اهلله تعاىل هذه الكلمَة الطيبَة، كلمَة التوحيِد، كلمَة: "ال إَل إال اهلل" ، (1)َيَتَذكَّ

، ابالشجرِة الطيبِة ثابتِة األصِل، باسقِة الفروِع يانعِة الثَّمِر، تؤت أهكَلها كلَّ حنٍي بإذِن رهبِّ 

 يا  -فر: "ال إَل إال اهلل" إذا ثبتْت يف قلِب العبدِ 
ِ
أثَمَرت العمَل الصالَح،  -عباَد اهلل

 والعلَم النافع. 

فجميعه العلوِم النافعِة، واألعامِل الصاحلِة، الظاهرِة والباطنِة إنام هي ثمرةه هذه 

الكلمِة املباركِة، والشجرِة الطيبِة، فمن ثبت "ال إَل إال اهلل" يف قلبه إيامنًا وتصديقًا، 

 لرشِع اهلل تعاىل وحكِمه عماًل وتطبيقًا وامتثاالً وتنفيذًا.  هه حه حمبًَّة وعلاًم، انقادت جوار

ِدها يف كلِّ وقٍت،  فاحرصوا أُّيا املؤمنون، عىل رعايِة هذه الشجرِة املباركِة، وتعاهه

يها  ٍة، تسقيها وتنمِّ بالعلِم النافِع والعمِل الصالِح، فإن الشجرَة ال تبقى حيًَّة إال بامدَّ

 ا دينَنا الذي ارتهيته لنا.وُتفظها، مهللا احفظ لن


 

                                 

 ( . 21-23( سورة إبراهيم )1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد .

فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، واعلموا أن معنى هذه الكلمِة املباركِة، كلمِة: "ال إَل إال 

، فقولك أُّيا املسلم:  اهلل"، التي سمعتم شيئًا من فهائلها، أنه ال معبوَد بحقٍّ إال اهلله

بَِد من  "ال إَل إال اهلل" هو إقرارٌ  بأنه ال يستحقه أحٌد أن يعبَد إال اهلله تعاىل، فكله من عه

 تعاىل، فمن 
ِ
دونِه فهو باطٌل، فال جيوزه أن تهرصَف العباداته الظاهرةه والباطنةه لغرِي اهلل

 حمبًة عباديًة، أو اعتمد عىل بري اهلل تعاىل يف جلِب 
ِ
قال: ال إَل إال اهلل، وأحبَّ برَي اهلل

ودفِع املهار، أو دعا وسأل برَي اهلل تعاىل، أو استغاَث أو استعاَن بغرِي اهلل املنافع 

ِ  الذي ال يغفره اهلله  ، فقد وقَع يف الرشِّ تعاىل، فيام ال يقدره عليه إال اهلله جلَّ ذكرهه

َْن يَ لصاحبِه: 
ِ
وَن َذلَِك مل َ  بِِه َوَيْغِفره َما ده َ ال َيْغِفره َأْن يهرْشَ  . (1)َشاءه﴾﴿إِنَّ اَّللَّ

 أُّيا املؤمنون.

َب للمخلوقني أو املقبورين بالسجوِد أو  إن من قال: "ال إَل إال اهلل" ثم تقرَّ

ٌد بقوله تعاىل:  تَوعَّ بالذبِح أو بالنذِر هلم، أو بغرِي ذلك من العباداِت والقرباِت، فإنه مه

َم اهلله َعَليِْه   َفَقْد َحرَّ
ِ
ْ  بِاَّللَّ نَي ِمْن َأنَْصاٍر﴾﴿إِنَّهه َمْن يهرْشِ

ِ ِ
 . (2)اجْلَنََّة َوَمْأَواهه النَّاره َوَما لِلظَّامل

الرشَ  باهلل تعاىل، دقيَقه وجليَله، صغرَيه وكبرَيه، فإنه  -أُّيا املؤمنون -فاحذروا

عىل نفِسه وَبنِيه، فقال  -عليه السالم -ظلٌم عظيٌم وإثم كبرٌي، خافه إمامه احلنفاء إبراهيمه 

                                 

  (.33( سورة النساء )1)

  (.32( سورة املائدة )2)
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 .(1)﴿َواْجنهْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعبهَد اأْلَْصنَاَم﴾ومواله:  سائاًل ربَّه

أخوفه ما »: عىل خرِي القروِن، خافه عىل أصحابِه فقال  وقد خافه النبي ه 

ياءه  ؟ فقال: الرِّ ، فقالروا: وما الرش ه األصغره مهللا إنا  .(2)«أخافه عليكم الرش ه األصغره

 نستغفر  ملا ال نعلم. نعوذ بك أن نرش  بك ونحن نعلم، و

 أُّيا املؤمنون.

ِد قوِل اللساِن، بل ال بد من إيامِن  إن فهائَل ال إَل إال اهلل ومناقَبها ال ُتهصله بمجرَّ

دليراًل لذلك، فانظرر إىل  -ياعبدالله -القلِب وعمِل اجلوارِح واألركاِن، وإذا أردت

هنَافِقِ املنافقني، الذين قال اهلل فيهم:  ْرِ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّار﴾﴿إِنَّ امْل فهم ُتَت  (3،)نَي يِف الدَّ

أُّيا  -اجلاحدين هلا يف الدرِ  األسفِل من الناِر، مع أهنم يقولوهنا بألسنتِهم، فإياكم

ِر من  -املؤمنون أن تكونوا من الذين جعلوا القرآَن عهني! فإنه من املعلوم باالضطرا

اليامنه بهٌع »: ال يتمه إال بقروٍل وعمرٍل، قال  ِديِن السالم أن اليامَن هبذه الكلمةِ 

وسبعون شعبًة، أعالها قول: ال إَل إال اهلل، وأدناها إماطةه األذا عن الطريِق، واحلياءه 

 . (4)«شعبٌة من شعِب اليامنِ 

وا بكلمِة التقوا واليامِن، اعرفوا معناها، واستقيموا  كه فاهلَل اهلَل أُّيا الناس، متسَّ

                                 

 (. 31( سورة إبراهيم )1)

  ( وصححه.  1931(، واحلاكم )23339( أخرجه أمحد )2)

 ( . 131( سورة النساء )3)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.31( أخرجه مسلم ) 3)
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يِن، ولو عليها َنكم يف الدِّ اعني هلا، واجعلوهم إخوا ، وجاهدوا فيها، أحبهوا أهَلها والدَّ

ْر بالطابوِت  كانوا عنكم بِعيدين، واكفروا بكلِّ ما يهعبد من دوِن اهلل، فإنه من َيكفه

 ويؤمْن باهلل، فقد استمسَك بالعروِة الوثقى، ال انفصاَم هلا.

عليا اجعلنا من أهل ال إَل إال اهلل، الذين ال مهللا بأسامِئك احلسنى وصفاتِك ال

 خوَف عليهم وال هم حيزنون، مهللا اجعل آخَر كالمنا من الدنيا ال إَل إال اهلل. 
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 التقوى. -4

 اخلطبة األوىل 

ه سبيَل النجاِة لألولني  ه قلوَب املتقني وجعَل تقوا َر بتقوا احلمده هلل الذي عمَّ

َز والفالَح وربَب يف السالمِة والنجاِح فعليه لزومه هنِج واْخرين، فمن راَم الفو

 املتقني، وسلوِ  سبيِل املحسنني.

ه، وأشهده أن ال إَل إال اهلل وحده ال َشيك له، وأشهد أن حممدًا  ه تعاىل وأشكره أمحده

 عبده ورسوله وخاتم النبيني، أما بعد. . 

 
ِ
 لألولني واْخرين، كام قال تعاىل: عباَد اهلل اتقوا اهلل وأطِيعوه، فالتقوا وصيةه اهلل

وا اهلَل﴾ قه ْم َأِن اتَّ اكه ْم َوإِيَّ ِذيَن أهوتهوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِكه ْينَا الَّ ﴿َوَلَقْد َوصَّ
(1)

ِل ما   وهي من أوَّ

ْم نهوٌح  وهه ِمهم، كام حكى اهلله عن رسلِه فقال: ﴿إِْذ َقاَل هَلهْم َأخه صاَح به املرسلون يف أقوا

وَن﴾َأال  َتتَّقه
(2)

وَن﴾،  وٌد َأال َتتَّقه ْم هه وهه وقال تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل هَلهْم َأخه
(3)

وقال: ﴿إِْذ َقاَل  ،

وَن﴾ ْم لهوٌط َأال َتتَّقه وهه هَلهْم َأخه
(4)

وَن﴾،  َعْيٌب َأال َتتَّقه وقال: ﴿إِْذ َقاَل هَلهْم شه
(5)

، وكان نبيهنا 

 طبِه ومواعظِه، فيق  يويص هبا أصحاَبه يف خه
ِ
وقد أمَر اهلله  ،وله هلم: عليكم بتقوا اهلل

                                 

 . 131رة النساء: ( سو1)

 . 193( سورة الشعراء: 2)

 . 123( سورة الشعراء: 3)

 . 131( سورة الشعراء: 3)

 . 111( سورة الشعراء:  1)
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ِق اهلَل َوال تهطِِع خاصًة، فقال سبحانه: سبحانه وتعاىل هبا نبَيه  َا النَّبِيه اتَّ ﴿َيا َأُّيه

هنَاِفِقنَي﴾ اْلَكاِفِريَن َوامْل
(1)

 
ِ
يرا ويشهد بأنه سبحانه أمَر بالتقوا  ، واملطالعه لكتاِب اهلل

 من حمبوباتِه، كام  -تبار  وتعاىل -أنَّ اهللَ  كثرياً، حتى إنني ألظنه 
ٍ
ر األمَر بيشء مل يكرِّ

َر وروَد األمِر بالتقوا.   كرَّ

قه سمَعك األمره  وأنت أُّيا األخه املبار ه ال يكاده يمره عليك عدٌد من األياِم، إال ويطره

نَِّة بتقوا اهلل تعاىل، إما يف خطبِة اجلمعِة أو برِيها من املواعِظ، أو يف قر اءتِك للسه

سِل يف   به واتفاَق الره
ِ
َده وعنايَة اهلل َر هذا األمِر وترده ِة أو القرآِن، وال شكَّ أن تكره النبويَّ

ِمهم إليه يوجبه أن يقَف عنده املتدبرون ويتأمله العارفون، فيكشفوا حقيقَته  دعوِة أقوا

سلِه به، ويتعرفوا عىل فهِل التقو  وره
ِ
 اهلل

ِ
ا وصفاِت أهلِها، عسى أن ورسَّ اعتناء

 يكونوا من املتَّقني الفاِئِزين. 

، واعلموا أن أصَل التقوا أن جيعَل العبده بينَه وبنَي ما خيافهه 
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

ه وقايًة َتِقيه وُتِميه، فتقوا العبِد لربِّه سبحانه هي أن جيعَل بينه وبني ما خيشاه  وحيذره

وعقابِه وقايًة بفعِل أوامِره وترِ  نواهيه رببًة ورهبًة، قال  من ربِّه من بهبِه وسخطِه

 َِ  بصياِم النهاِر، وال بقياِم الليِل والتخلي
ِ
عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: "ليس تقوا اهلل

م اهلله وأداءه ما افرتض اهلل"  َتْر ه ما حرَّ
ِ
 . (2)فيام بني ذلك، ولكن تقوا اهلل

 أُّيا املؤمنون ل
ِ
يست شعورًا جامدًا حمبوسًا يف قلِب العبِد، ليس له أثٌر وال فتقوا اهلل

                                 

 . 1( سورة األحزاب: 1)

 . 2/339( الزهد الكبري 2)



 11 حصاد املنابر --------------------------------------------------

َثَمٌر، بل التقوا هي حارٌس قائٌم يف أعامِق الهمرِي، حيمل املؤمَن عىل امتثاِل أمِر ربِّه 

وترِ  هنِيِه، فكله حركٍة وسكوٍن ال بد فيها من تقوا احليِّ القيوِم، فتقوا اهلل تعاىل 

ها العبده كلام تردَّ  ه أو خِفَق قلبهه أو نبض ِعرقهه أو ُتر  حلظهه، حيتاجها حيتاجه د نَفسه

ولكلِّ ملعاذ بن جبل الصغريه والكبريه والذكره واألنثى؛ ولذلك كانت وصيةه النبي 

« َ اتَِّق اهلَل حيثهام كنت »مؤمٍن ومؤمنٍة: 
(1)

. 

َِّس واليهَِّس والفقرِ  ، والتزموا َشَعه يف العه
ِ
َِ واملكرِه  فاتقوا اهلَل عباَد اهلل والغنى واملنش

﴾ والغيِب والشهادِة ﴿َواْعبهْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيه
(2) . 

م، وتقوا اهلل  فتقوا اهلل حيتاجها كله أحٍد، احتاجها املرسلون يف تبليِغ رسالِة رهبِّ

نصِح لألئمِة حيتاجها العلامءه والدعاة للوفاء بام أخذ عليهم من بذل احلقِّ والصدِع به وال

نْتهْم َخرْيَ  واألمِة صغرِيها وكبرِيها ذكِرها وأنثاها، ليكونوا كام وصفهم اهلله تعاىل: ﴿كه

ٍة أهْخِرَجْت لِلنَّاِس﴾ مَّ أه
(3)

.  

 تعاىل هي الشعوره الكامنه يف القلِب، 
ِ
وهبذا يتبنيه لنا خطأه الذين ظنهوا أن تقوا اهلل

له يف شؤوِن اجلوارِح  ه يف الطاعاِت، الذي ال يتدخَّ ، فتِجده صاحَب هذا الظنِّ يقرصِّ

دارت محاليقه عينِه وفاَر الدمه  "اتِق اهللَ "ويغامره يف أنواٍع من املنكراِت، ثم إذا قلت له: 

ثِق ضاربًا بيده عىل صدِره، حتى إنك لتخشى عىل  يف عروِقه، وقال لك بلساِن الوا

                                 

 ، و صححه الرتمذي. أيب ذر( من حديث 1931( والرتمذي )21113( أخرجه أمحد )1)

 . 99( سورة احلجر: 2)

 . 119( سورة آل عمران:3)
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 هاهنا ! التقوا هاهنا! أضالعه من شدة الْضب: التقوا هاهنا ! التقوا 

 كلمةه حقٍّ أريد هبا 
ِ
اهلل أكرب! ما أخطَر انقالَب املفاهيِم وتبدَل األفكاِر، إهنا واهلل

باطٌل، فهل يصحه عند أويل العقوِل واألبصاِر فهاًل عن املتقني األخياِر أن يتقلَب العبده 

 قلوهبم للتقوا؟! ال بني ترِ  الواجباِت وانتهاِ  املحرماِت، ثم يكون ممن امتحن اهلله 

 وألف ال، وما أراَد النبيه 
ِ
ه  «التقوا هاهنا»كام قال:  واهلل مه وأشاَر إىل صدِره، ما يزعه

يِن املنقوِص، إنام أراد  َ أن أصَل التقوا يف  أصحابه هذا الفهِم املغلوِط والدِّ أن يبنيِّ

َعظِّْم َشَعاِئرَ  لهوِب﴾ القلِب، كام قال تعاىل: ﴿َذلَِك َوَمْن يه َا ِمْن َتْقَوا اْلقه  َفِإهنَّ
ِ
اهلل

(1)
فإن ، 

، إما يف الدنيا أو يوَم تهبىل  ما يف القلوِب من خرٍي أو َشٍّ ال بد وأن ينكشَف عنه السرته

ئره   الَّسا

 (2)وإْن َخاهلا ختَفى عىل الناِس تهعلمه   ومهام تكن عنَد امرٍئ من َخليقةٍ 

 أُّيا املؤمنون.

 سبحانه
ِ
وتعاىل إذا استقرت يف القلوِب وارتسمت هبا األقواله واألعامله  إن تقوا اهلل

ئِد والثامِر شيئًا كثرياً، به تصلحه الدنيا  واألحواله أثمَرْت وأعقبْت من الفهائِل والفوا

ِر.  ، داره القرا  واْخرةه

 أُّيا املؤمنون..

ئِد التقوا وثامِرها: أهنا سبٌب لتيسرِي العسرِي  تعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّق  قال اهلل،إنَّ من فوا

                                 

 . 32( سورة احلج: 1)

  البيت لزهري بن أيب سلمى يف معلقته( 2)
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ً﴾اهللَ   جَيَْعْل َلهه ِمْن َأْمِرِه يهَّْسا
(1)

. 

وتقوا اهلل تعاىل سبٌب لتفريِج الكروِب، وإجياِد املخارِج واحللوِل عند نزوِل 

 اخلطوِب.

ْقهه   وهي سبٌب لفتِح سبِل الرزِق، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّق اهلَل جَيَْعْل َلهه َُمَْرجًا َوَيْرزه

﴾ ِمْن َحْيثه ال حَيَْتِسبه
(2)

 . 


 

 

                                 

 . 3( سورة الطالق: 1)

 . 3-2( سورة الطالق: 2)
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 اخلطبة الثانية 

وآله وأصحابه أمجعني. احلمده هلل ويل الصاحلني والصالة عىل إماِم املتقني نبينا حممد 

 فيا أُّيا املؤمنون.! أما بعد

وا َفإِ  ده  يوَم العرِض ﴿َوَتَزوَّ
ِ
مه به العبده عىل اهلل نَّ َخرْيَ إن تقوا اهلل تعاىل هي خريه ما يقده

ِد التَّْقَوا﴾ ا الزَّ
(1)

. 

ها يف هذه الدنيا، أما يوَم امَلعاِد ﴿َيْوَم ال َينَْفعه َماٌل َوال  ئِد التقوا وثامره هذه بعضه فوا

َ بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾ َبنهوَن * إاِلَّ َمْن َأتَى اَّللَّ
(2)

نٍَّة حيتِمي هبا العبده ،  تعاىل أعظمه جه
ِ
فإن تقوا اهلل

 قال ابن القيم رمحه اهلل:  يف ذلك اليوِم،

نَّةٍ             ْذ من تقى الرمحِن أعظَم جه  ليوٍم به تبدو عيرانًا جهنَّرمه      وخه

مه      ويأت إَله العررراملني لوعِده        (3)فيفصله ما بني العباِد وحيكه

نَ  ي اَلهه فتقوا اهلل سبٌب لنجاِة العبِد من اهلالِ  والعذاِب والسوء، قال تعاىل: ﴿َويه جِّ

َزنهوَن﴾ ْم حَيْ وءه َوال هه مه السه هه َقْوا بَِمَفاَزُِتِْم ال َيَمسه ِذيَن اتَّ الَّ
(4)

وهي سبٌب لتكفرِي السيئاِت ِ  

ْر َعنْهه َسيَِّئاتِِه  َكفِّ ورفِع الدرجاِت والفوِز بالغرِف واجلناِت، قال تعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّق اهلَل يه

                                 

 . 191( سورة البقرة: 1)

 . 39 -33( سورة الشعراء: 2)

 (. 93( طريق اهلجرتني )3)

 . 31( سورة الزمر: 3)
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َويهْعظِْم َلهه َأْجراً﴾
(1)

َرٌف ،  َرٌف ِمْن َفْوِقَها به هْم هَلهْم به َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ وقال تعاىل: ﴿َلِكِن الَّ

يَعاَد﴾
ِ
ْلِفه اهلله امْل  ال خيه

ِ
َمْبنِيٌَّة ََتِْري ِمْن َُتْتَِها اأْلهَْنَاره َوْعَد اهلل

(2)

 . 

َخرتم،  فاتقوا اهلل عباد اهلل، فإن تقوا اهلل تعاىل هي أكرمه ما أرَسْرتم، وأعظمه  ما ادَّ

ِْم ، وأزينه ما أظهرتم َقْوا ِعنَْد َرهبِّ ِذيَن اتَّ ْم لِلَّ ْم بَِخرْيٍ ِمْن َذلِكه َنبِّئهكه وقال تعاىل: ﴿قهْل َأؤه

 َواَّلَله 
ِ
ٌن ِمَن اهلل َرٌة َوِرْضَوا َطهَّ  َبِصرٌي َجنَّاٌت ََتِْري ِمْن َُتْتَِها اأْلَهْنَاره َخالِِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مه

اْلِعَباِد﴾بِ 
(3)

واْياته يف بياِن مجيِل عاقبِة املتقني كثريٌة عديدٌة، وكفى بقوله: ﴿َواْلَعاِقَبةه ، 

تَِّقني﴾ لِْلمه
(4)

 عىل ذلك دلياًل. 

دوا أُّيا املؤمنون من تقوا اهلل تعاىل، فإهنا خريه زاٍد، كام قال اهلل تعاىل:  فتزوَّ

ِد التَّ  ا وا َفِإنَّ َخرْيَ الزَّ ده ْقَوا﴾﴿َوَتَزوَّ
(5)

د    وال نجاة إال هبذا الزا

ٍد من التهقى            دا    إذا أنت مل ترحْل بَِزا  والقيَت يوَم احلرِش من قد تزوَّ

 (6)وأنَّك مل تهرصْد كام كان أرصَدا         نِدمَت عىل أن ال تكوَن كِمثلِه 

                                 

 . 1( سورة الطالق: 1)

 . 29ر: ( سورة الزم2)

 . 11( سورة آل عمران: 3)

 . 33( سورة القصص: 3)

 . 191( سورة البقرة: 1)

 (.  3( ديوان األعشى )3)
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 املتقرررررررردمني مررررررررن ، فررررررررإن هررررررررذا هررررررررو سرررررررربيله فرررررررراتقوا اهلل عبرررررررراد اهلل، وتواصرررررررروا بيررررررررنَكم بررررررررذلك

إىل ابنرررررره عبررررررد اهلل: "مرررررن عمررررررَر بررررررِن السرررررلِف الصرررررراحلني املتقررررررني، كترررررب عمررررررر بررررررن اخلطررررراب 

قررررررراه فررررررإِّن أوصررررررريك بتقرررررروا اهلل   عبررررررِد اهلل بررررررِن عمرررررررَر، أمررررررا بعررررررداخلطرررررراِب إىل ، فإنرررررره مررررررن اتَّ

ه، ومرررررررن شرررررررَكَره زاَده، واجعرررررررل التقررررررروا نهصرررررررَب عينيرررررررك وجرررررررالَء  َوقررررررراه، ومرررررررن أقرَضررررررره جرررررررزا

  .(1)قلبِك"

، فإهنرررررا 
ِ
وكترررررب عمرررررر برررررن عبرررررد العزيرررررز إىل رجرررررٍل مرررررن أصرررررحابِه: "أوصررررريك بتقررررروا اهلل

َخررررررررْرَت، أعاننررررررررا اهلله وإيررررررررا   أكرررررررررمه مررررررررا أرسْرَت، وأزيررررررررنه مررررررررا أظهررررررررْرَت، وأفهررررررررله مررررررررا ادَّ

 عليها وأوجب لنا ولك ثواهبا". 

لني بارَ  اهلل يف أعامهِلم وأقواهِلم وأرزاِقهم،  وفتَح عليهم وملا كان هذا هو سبيَل األوَّ

 من اخلرياِت مامل يكن منهم عىل باٍل، فكانوا خرَي أمٍة أهخرجت للناِس، يف دينِهم ودنياهم. 

يِن والدنيا، والربكَة يف الرزِق والوقِت والعمِل، فعليه بتقوا  وكله من أراَد الِعزَّ يف الدِّ

. اهلل تعاىل، فإهنا من أعظِم ما استنزلت به اخلرياته واستدفعت املكر  وهاته

 
ِ
اَمء َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َرا آَمنهوا َواتَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقه

ْم باَِم َكانهوا َيْكِسبهوَن﴾ بهوا َفَأَخْذَناهه َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ
(2)

 . 



                                 

 (. 113( الفوائد البن منده )1)

 . 93( سورة األعراف: 2)
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 والصفاِت  -5
ِ
 نظرات يف األسامء

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

، واعلموا أن من أعظِم وسائِل وأسباِب ُتقيِق التقوا معرفَة فاتقوا ا
ِ
هلَل عباَد اهلل

قاه وأحبَّه ورجاه، وتوكَل عليه، وأناَب إليه،  العبِد ربَّه، فإنه من عرَف اهلَل تعاىل اتَّ

ربه، وأَجلَّه وعظَّمه.  واشتاَق إىل لقاِئه، وأنَِس بقه

 العباداِت  أحسنه  خلرياِت، وعنها تصدره فمعِرفةه اهلل تعاىل منها تتفجره ينابيعه ا

باهلل تعاىل كان أتقاهم له  معرفةً  األمةِ  أكمَل   املقامات؛ لذا ملا كان النبيه  وأكمله 

 : »وأخشاهم، قال 
ِ
 أما واهلل

ِ
 . (1)«وأخشاكم له ، إِّن ألتقاكم هلل

 
ِ
،وتهقبِله عىل اهلل ، وتزكو األرواحه  سبحانه هبا ُتيا القلوبه

ِ
 ،تعاىل فمعرفةه اهلل

وتشتغله به، فليس عند أويل العقوِل والنهى أحىل وال ألذَّ وال أطيَب وال أنعَم من 

 سبحانه، فليس اخلربه 
ِ
ا برؤيِة اهلل  سبحانه، وإنام حيصله متامه املعرفِة وكامهله

ِ
معرفِة اهلل

م سبحانه، ورأوا جالَله ومجاَله وكامَله ن هلم يف لكا ،كاملعاينِة، ولو شاهَد العباده رهبَّ

، وقد قال اهلل يف احلديث القديس عن الذين اجتمعوا  عبادتِه وحبِّه وتعظيِمه شأٌن آخره

                                 

  ( من حديث عمر بن أيب سلمة ريض اهلل عنهام.1193( أخرجه مسلم ) 1)
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: لو رأو  كانوا أشدَّ لك عبادًة، وأشدَّ لك »لِذْكِره:  كيف لو رأْوِّن؟ قالت املالئكةه

 . (1)«ُتميدًا ومتجيدًا، وأكثر لك تسبيحاً 

ًة يف هذه الداِر، وهي ال تناسب قدرَة ممتنع -سبحانه وتعاىل -لكن ملا كانت رؤيتهه

فون هبا عليه، فذكر سبحانه  اخللِق وطاقَتهم وحاهَلم، فتَح اهلله لعباِده طريقًا أخرا، يتعرَّ

ه، فمن  يف كتابِه وعىل لساِن رسوله  كثرياً من أسامئه وصفاته، وما جيبه له وما يستحقه

 تعاىل، فعليه أن يدي
ِ
 تعاىل، وما فيه من راَم ُتصيَل املعرفِة باهلل

ِ
َم النَّظَر يف كتاِب اهلل

 والصفاِت. 
ِ
 األسامء

ها هو مبدأه  هوده ا وتعلهقه القلِب هبا وشه  تعاىل وصفاتهه ومعرفتهه وإثباُته
ِ
فأسامءه اهلل

 طريِق العبوديِة ووسطهه وبايتهه. 

 تعاىل وصفاتهه هي الروحه التي يسريه هبا السالكون إىل
ِ
 اهلل

ِ
اهلل تعاىل،  فمعرفةه أسامء

هم إذا قرصوا.  ،وهي حادُّْيم يف سرِيهم وحمر ه عزيمتهم إذا فرتوا  ومثريه َهِّ

فني فوا به وبأسامِئه وصفاتِه، فجاؤوا به معرِّ وإليه  ،وقد بعث اهلله رسَله ليعرِّ

فوا الربَّ املدعو إليه  : "فعرَّ داِعني، قال ابن القيم رمحه اهلل يف بيان ما قامت به الرسله

امئه وصفاته وأفعاله، تعريفًا مفصاًل حتى كأنَّ العباَد يشاهدونه سبحانه، وينظرون بأس

ره أمَر مملكتِه، ويسمعه أصواَت خلِقه،  إليه فوَق سامواتِه عىل عرِشه، يكلِّم مالئكَته ويدبِّ

م، ويشاهده بواطنَهم، كام يشاهده ظواهَرهم، يأمره ويرا أفعاهَلم وحركاُِت 

هم، وينهى،وير  ويغهبه  ، يهحك من قنوطِهم وقهْرِب ِبرَيه، وجييب دعوَة مهطرِّ

                                 

  يرة ريض اهلل عنه.( من حديث أيب هر3393( أخرجه البخاري )1)
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ويغيث ملهوَفهم، ويعني حمتاَجهم، وجيرب كسرَيهم، ويغني فقرَيهم، ويميت وحييي 

ويمنع ويعطي، يؤت احلكمَة من يشاء، مالك امللك، يؤت امللَك من يشاء، وينزعه امللَك 

ده اخلريه وهو عىل كل يشء قديٌر، كلَّ يوٍم ممن يشاء، يعزه من يشاء، ويذله من يشاء، بي

جه كْرباً  ،هو يف شأٍن، يغفره ذنباً   ،ويقصم ظاملاً  ،وينرص مظلوماً  ،ويفكه عانياً  ،ويفرِّ

قيتها، وجيرُّيا عىل نظامها . ذا  ،ويرحم مسكيناً  ويغيث ملهوفًا، ويسوقه األقداَر إىل موا

 . (1)مقصوده الدعوة وزبدةه الرسالة"

 وقد أمر ا
ِ
فوا عليه، فقال تعاىل: ﴿َوَّلل اأْلَْساَمءه احْلهْسنَى  هلل سبحانه عباَده بأن يتعرَّ

وهه هِبَا﴾ وا َفَلهه اأْلَْساَمءه وقال: (2)َفاْدعه مْحََن َأيًّا َما َتْدعه وا الرَّ َ َأِو اْدعه وا اَّللَّ ﴿قهِل اْدعه

 و والطلِب، ودعاَء احلمدِ  واألمره بدعائه بأسامِئه يتناول دعاَء املسألةِ  ،(3)احْلهْسنَى﴾

ال.  ِف عىل أسامِئه احلسنى وصفاتِه العه ، وال يتمه امتثاله هذا األمِر إال بالتعره
ِ
 العبادِة والثناء

عىل معرفِة أسامِئه وإحصاِئها األجَر العظيَم والثواَب اجلزيَل،  وقد رتَّب اهلله 

 تسعًة وتسعني اساًم،  إنَّ »:قال: قال رسول اهلل ففي الصحيحني عن أيب هريرة 
ِ
هلل

وإحصاؤها يتحقق بحفِظ ألفاظها، وفهِم ، (4)«مائًة إال واحدًا، من أحصاها دخَل اجلنَّةَ 

 معانيها، والتعبِد هلل هبا. 

                                 

 3/333( مدارج السالكني 1)

  ( .139( سورة األعراف ) 2)

ء )3)   ( .119( سورة الرسا

  ( .2311(، ومسلم ) 2133( أخرجه البخاري )3)
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 وصفاتِه من أثٍر يف ُتقيق العبادة وإقامِة الديِن، 
ِ
 اهلل

ِ
وكله هذا يوضح لنا ما ألسامء

 الواحِد الدياِن، فاليامنه بأسامء اهلل إذ ال تستقره للعبِد قدٌم يف اليام
ِ
ِن إال بمعرفِة اهلل

وصفاته، ومعرفتهها وإثباُتا أساسه ديِن السالِم، وقاعدةه اليامِن، وثمرةه شجرِة 

اهلل سبحانه إال هبذه املعرفِة، وإنام تفاوتت منازله  ةالحسان، وال تستقيمه للعبد حمب

تبههم يف حمبَّ  تبِهم يف عباداِت الناِس ومرا ِت منازهِلم ومرا  تعاىل وتعظيِمه بسبِب تفاوه
ِ
ِة اهلل

َل يف صفاتِه   والتأمه
ِ
 اهلل

ِ
معرفِة اهلل تعاىل وأسامِئه وصفاتِه، فكلام أدام العبده النظَر يف أسامء

قت له لذةه عبادتِه، فأنَِس بربِّه واشتاَق إىل لقائه  . ازدادت حمبتهه لربه، وإقبالهه عىل طاعتِه، وُتقَّ

 اهلل وصفاتِه ُتمله العبَد عىل الكثاِر من ذكر اهلل وشكِره، والثناء 
ِ
ومعرفةه أسامء

 عليه ومدِحه، واحلمد له. 

ب إليه، فإنه ال أحَد أحبه إليه املدحه  ه من أعظِم ما يقرِّ وذكره اهلل سبحانه ومدحه

 تعاىل، من أجِل ذلك مدَح نفَسه، كام قال النبيه 
ِ
 . من اهلل

ه، ومل ومهام  تعاىل وتقديِسه، فإنه مل يوفِّه حقَّ
ِ
يقِدْره حقَّ  بلَغ العبده من متجيِد اهلل

َ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرضه مَجِيعًا َقْبَهتههه َيْوَم اْلِقيَاَمِة قدِره، قال تعاىل: وا اَّللَّ ﴿َوَما َقَدره

ْبَحاَنهه َوَتَعاىَل  اَمَواته َمْطِويَّاٌت بَِيِمينِِه سه وَن﴾َوالسَّ كه َعامَّ يهرْشِ
(1) 

ِ
، ولذلك كان من دعاء

فهو سبحانه فوق ما يثني عليه املثنون، وفوق ما ، (2)«ال أهحيص ثناًء عليك:»النبيِّ 

 حيمده احلامدون، كام قال األول: 

                                 

  (. 21( سورة الزمر )1)

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.333( أخرجه مسلم )2)
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 وما بلَغ املهدون نحَو  ِمدحًة       وإن أطنبوا إنَّ الذي فيك أعظمه 

 وال منتهى واهلله باحلرمِد أعلم       له  الك احلمده كله احلمِد ال مبد

 وصفاتِه سبيٌل َيستدله هبا اخلواصه من أويل البصائِر واأللباِب 
ِ
 اهلل

ِ
ومعرفةه أسامء

عىل أفعاِل ربِّ األرباِب، وشاهده هذا ومثاله: ما أخرجه أمحد وابن ماجه والطرباِّن 

: قال رسول اهلل قال: عن أيب َرزين  -فيه لني وهو قابل التحسني-بسند يقبل 

نا من قنوِط عباِده وقْرِب ِبرَيِ »  أويهَحكه ربهنا؟  ه،َضِحَك ربه
ِ
قال: قلته يا رسوَل اهلل

استدلَّ عىل مجيِل فهذا أبو رزين  ،(1)«قلت: لْن نعدَم من ربٍّ يهَحكه خرياً  ،قال: نعم

ه وشذَّ فعِل اهلل تعاىل بصفٍة من صفاته، وهذا باٌب مهجور ودرٌب مرتو ، قلَّ  سالكه

 طارقهه، وال يركبه إال اخلهلَّصه من املؤمنني. 


 

 

                                 

 (. 131(، وابن ماجه )11113( أخرجه أمحد )1)
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد 

أنه ملا بفل كثرٌي من الناِس، وذهلوا عن هذا الباِب  -بار  اهلل فيكم -فاعلموا 

 تعاىل
ِ
ِجَب أكثره اخللِق عن ُتقيِق اليامن باهلل  اجلليِل، حه

ِ
، العظيِم من أبواِب معرفِة اهلل

، ووضعوا أعالَمها عن القلوِب، وطمسوا آثاَرها وعطَّلوا  فإن صفاتِه إذا أبفلها الناسه

، وأهسبَِل دوهَنم حجابه الطرِد والبعاِد، وختلَّفوا 
ِ
بوا بِسياِط البهعِد عن اهلل معانَيها، ُضه

 
ِ
 مع املتخلفني وقعدوا مع القاعدين؛ ولذا فإن كثرياً من الناِس يسمعون أسامَء اهلل

وصفاتِه، فال يؤثره ذلك يف قلوهِبم، وال يزيده يف عبادُِتم، وال يهصلِحه أقواهلَم وال أعامهَلم 

 ومعرفتِه حجاٌب من الشبهاِت والشهواِت 
ِ
ب بينهم وبني اهلل وال أحواهَلم، فقد ُضه

 واجلهِل والغفلة. 

 اهلل تعاىل معنى يه 
ِ
 به، واعلموا أُّيا الخوة الكرام، أن لكلِّ اسم من أسامء

ِ
تعبده هلل

يف نونيِّته يف بياِن معاِّن بعض  -رمحه اهلل -ويتقربه إليه بمقتهاه، وقد أطال ابن القيم

 التي ذكرها رمحه 
ِ
 اهلل تعاىل، التي يتعبده اهلَل تعاىل هبا، وقد اخرتته بعض األسامء

ِ
أسامء

 اهلل تعاىل عىل العبِد، فمامِّ قال ر
ِ
َ أثَر معرفِة أسامء  محه اهلل: اهلل ألبنيِّ

 وهرررو السررررميع  َيررررا  وَيسررررمع كرررلَّ مررررا 

 ولكرررررل صررررروٍت  منررررره  سرررررمٌع  حاضرررررررر 

 السوهرررو البرصررررري يررررا دبيرررب النملرررةِ 

 وهرررررررررو العلررررررررريمه أحررررررررراط علرررررررررراًم بالررررررررررذي

رررررررررررررررررررررررره سبحرررررررررررررررررررررررانه  وبكررررررررررررررررررررررل يشء علمه

 يف الكرررررررررررون مررررررررررن سررررررررررررٍّ ومررررررررررن إعرررررررررررالن   

رررررررررررررررررررررررر والعرررررررررررررررررررررررررررالن  مستررررررررررررررررررررررررررويان  فالَّسه

انِ   ُتررررررررررررررت الصررررررررررررررخِر والصررررررررررررروَّ
ِ
 سررررررررررررروداء

 يف الكرررررررررررْوِن  مررررررررررن سررررررررررررٍّ ومررررررررررن إعررررررررررالنِ  

َه ولرررررررررررررررريس ذا نسرررررررررررررررررريانِ   فهررررررررررررررررو املحرررررررررررررررررري
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 وهرررررررررو احلليررررررررررم فرررررررررال يعاجررررررررررل عبررررررررررَده  

ه وِسرررررررع الرررررررورا    وهرررررررو العفرررررررو فعفررررررررروه

 اللررروا وهرررو الرقيررربه  عرررىل  اخلرررواطِر و 
   9 

 بعقوبررررررررررررررررررٍة  ليتررررررررررررررررررررروَب مررررررررررررررررررن عرررررررررررررررررررصيانِ 

 لررررررررررررررررررررررواله بررررررررررررررررررررررررررار األرضه بالسرررررررررررررررررررررركانِ 

 (1)انحررررررررررررظ كيررررررررررررف باألفعرررررررررررررررال باألركرررررررررررر
9 

 تعاىل احلسنى، وما فيها من املعاِّن العظيمِة العليا، 
ِ
ومَض رمحه اهلل يذكره أسامَء اهلل

 
ِ
 والصفاِت، وهو أن يقِرَن الثباَت لألسامء

ِ
ه لنا املنهَج السليَم يف باِب األسامء وهذا يبنيِّ

َلِف  ٌم أن السَّ  تعاىل بمعانيها، وقد ظنَّ أقوا
ِ
إنام  -رمحهم اهلل-والصفاِت بالتعبهِد هلل

اعتنوا واهتموا بإثباُتا فحسب؛ لذا انحرصت جهود هؤالء يف جانب الثبات والرد 

 سبحانه وتعاىل بخلِقه، 
ِ
، أو ممثلٍة هلل

ِ
عىل من ضلَّ يف هذا الباِب، من معطلٍة لصفاِت اهلل

مل يقترصوا عىل  -رمحهم اهلل-وال شكَّ عند من لديه معرفٌة بمنهِج السلِف، أهنم 

، بل اهتموا كثرياً بجني ثامِر هذا الثباِت يف عبادُِتم هلل تعاىل،  جانِب الثباِت النظريِّ

 التعبهِد 
ِ
فعىل من أراد سلو  سبيِل السلِف الصاحلني واألئمة املهديني أن جيتهَد يف إحياء

لنظريِة، هلل تعاىل بأسامِئه وصفاته، وأال يكتِفَي منها بمجرد الثباِت العلميِّ والدراسِة ا

فإن من سامِت السلِف الظاهرة أهنم كانوا أشد األمة هلل تعظياًم ومتجيدًا وثناء وعبادة، 

فأثمر ذلك أهنم كانوا خري األمة علامً ودعوًة وعماًل، فالثباته النظري لألسامء 

ِل منهِج  ََ بالشعوِر اليامِّن والسلوِ  العميل، ومن اخلطِأ اختزا والصفاِت جيب أن يرتب

 والصفاِت عىل جانِب الثبات النظري الص
ِ
حابة والتابعني وتابعيهم يف باِب األسامء

ذكر أسامَءه وصفاتِه ليعبَده هبا املؤمنون دعاًء وطلبًا  -سبحانه وتعاىل -املجرِد، فإن اهللَ 
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الله يف باِب األسامء والصفاِت يفِِض إىل ختلهِف  ومسألًة وثناًء ومحدًا؛ لذا ملا كان الهَّ

الثامِر، وتعطيِل ما أراد اهلله من معرفِة اخللِق به سبحانه وعبادُِتم له، اشتدَّ نكريه هذه 

هم ترتََّب  السلِف عىل املعطلِة واملمثلِة، قال ابن القيم رمحه اهلل: " فلام تمَّ للمعطلِة مكره

 عليه بأوصاِف كاملِه ونعوِت 
ِ
، وعن ِذكِره وحمبتِه والثناء

ِ
جاللِه، عليه العراضه عن اهلل

 تعاىل؛ إذ القلوبه مفطورٌة عىل 
ِ
وانرصف كثرٌي من اخللِق بحبِّهم وعباداُِتم إىل برِي اهلل

ِغَل  ده املعطلون عن أسامِئه وصفاتِه شه حمبَِّة املحِسِن املتَّصِف بصفاِت الكامِل، فلام جرَّ

 . (1)اخللقه بغرِيه وانرصفوا عنه "
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ُل عىل اللِ  -6  التوكُّ

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

 ؤمنون.فيا أُّيا امل

روا قلوَبكم من  ، وطهِّ في الصدوره اتقوا اهلَل تعاىل الذي يعلم خائنَة األعنِي وما خته

ِهني عن الكبائِر  اْثاِم والذنوِب، فإن آثاَم القلوِب دقيقٌة خفيٌة، حتى إنَّ كثرياً من املتنزِّ

طون يف ألواٍن  نى وَشِب اخلمِر وبرِيَها يتورَّ يِة من الزِّ من الكبائِر القلبيِة واْثاِم احلسِّ

منها، وال خيطره بباِل أحِدهم أنه مريضه القلِب، سقيمه الفؤاِد فهاًل عن  مَ مثلِها أو أعظ

 أن يتوَب منها أو يقلَع عنها، وما ذا  إال خلفاِئها وبفلِة الناس عنها. 

، وكم هي القلوبه املشحونةه 
ِ
ياء جِب والرِّ فكم هم أصحابه القلوِب املريهِة بالعه

لغلِّ واحلسِد واحلقِد، وكم هي األفئدةه التي بهليْت بمحبَِّة برِي اهلل تعاىل، وخوِف برِيه با

ِر به سبحانه، أو سوء الظنِّ به؟! إهنا واهلل كثرية.   أو االبرتا

 ومرررن َيرررنجه منهرررا َيرررنجه مرررن ذي عظيمرررٍة 
      9 

ررررررررررررررررررررررك ناجًيررررررررررررررررررررررا   (1)و إاِل فررررررررررررررررررررررإِّنِّ ال إِخاله
9 

 .أُّيا املؤمنون

ها خطريٌة عظيمٌة، فالقلبه سيِّده اجلوارِح، وهو املترصفه امَ القلوِب وآث إن خطايا
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فيها واجلوارحه تابعٌة منقادٌة له، تكتسبه استقامَتها وضالهَلا منه، ويشهد لذلك وينطق 

أال وإنَّ يف اجلسِد مهغًة، إذا »مرفوعًا: به، ما أخرجه الشيخان عن النعامِن بن بشري 

لهه، أال وهي القلبه  صلهَحت صلهَح اجلسده  لهه، وإذا فسدت فَسَد اجلَسده كه  . (1)«كه

 ،
ِ
إن من اْفاِت الكباِر واْثاِم العظاِم، التي َبَزْت قلوَب كثرٍي من الناٍس عباَد اهلل

 تعاىل، واعتامَدها عىل برِيه 
ِ
تِها واستقامتِها تعلهَقها بغرِي اهلل وأفسدُتا، ورَصفْتها عن صحَّ

فِع ودفِع املهاِر، واستعانَتها وركوهَنا إىل برِي اهلل تعاىل، وكل هذه يف جلِب املنا

ِل وضعَفه بحسِب قوة اليامن  له عىل ضعِف إيامِن صاحبِها، فإن قوَة التوكه األمراِض تده

لهك عليه أقوا،  وضعِفه، فانظر يا عبد اهلل إىل إيامنِك فإنه كلام قِوَي إيامنهك باهلل كان توكه

َف   ضعيفًا، فهو دليٌل عىل  فإذا ضعه
ِ
له عىل اهلل ، وإذا كان التوكه له َف التوكه اليامنه ضعه

، قال اهلل تعاىل:  ْؤِمننَِي﴾ضعِف اليامِن وال بدَّ نْتهْم مه لهوا إِْن كه  َفَتَوكَّ
ِ
فجعل ، (2)﴿َوَعىَل اَّللَّ

 اليمراِن عنَد ان
ِ
َل َشطًا يف اليامِن، فدلَّ عىل انتفاء  التوكرِل، وقال يف سبحانه التوكه

ِ
تفاء

هْؤِمنهوَن﴾آية أخرا ِل امْل  َفْليَتََوكَّ
ِ
اليامِن هاهنا دوَن سائِر  مِ ، فِذْكره اس (3): ﴿َوَعىَل اَّللَّ

 اليامن للتوكِل.
ِ
 أسامِئهم دليل عىل استدعاء

هْؤِمنهوَن : وجعل سبحانه التوكَل من أخصِّ صفاِت املؤمنني، قال تعاىل ﴿إِنَّاَم امْل

ِْم الَّ  هْم َوإَِذا تهلِيَْت َعَليِْهْم آَياتههه َزاَدُْتهْم إِياَمنًا َوَعىَل َرهبِّ كَِر اهلله َوِجلَْت قهلهوهبه ِذيَن إَِذا ذه
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لهوَن﴾ ه:قال ابن كثري رمحه اهلل:" أي ،(1)َيَتَوكَّ وال ،وال يقصدون إال إياه ، ال يرجون سوا

ويعلمون أنه  ،وال يرببون إال إليه، وال يطلبون حوائجهم إال منه ،يلوذون إال بجنابه

 ،ال َشيك له وال معقب حلكمه ،وأنه املترصف يف امللك ،ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

 . (2)"وهلذا قال سعيد بن جبري:"التوكل عىل اهلل مجاع اليامن؛وهو رسيع احلساب 

بل  ،توحيده" فإنه ال يستقيمه توكل العبد حتى يصح له قال ابن القيم رمحه اهلل: 

فامدامت يف القلب عالئق الرش  فتوكله معلول مدخول ،حقيقة التوكل توحيد القلب

فإن العبد متى التفت إىل بري اهلل أخذ ، وعىل قدر َتريد التوحيد تكون صحة التوكل ،

 .(3)فنقص من توكله عىل اهلل بقدر ذهاب تلك الشعبة" ،ذلك االلتفات شعبة من شعب قلبه

م إىل ما  فيا ليَت شعري كم نقَص من إيامِن وتوحيِد أوَلك الذين ركنت قلوهبه

جيري هلم، من الرواتِب واألجوِر من الدولِة وبرِيها، أم ليت شعري ما حاله أوَلك 

، أم ليت شعري 
ِ
 وزواِل الداء

ِ
 يف حصوِل الشفاء

ِ
اء رَّ  والقه

ِ
م باألطباء الذين تعلََّقت قلوهبه

َل أوَلك الذين جابوا ا لفيايَف والِقفاَر وقطعوا الصحارَي والبحاَر يالحقون كيف توكَّ

 أو دفَعه،  أين 
ِ
فني، يطلبون منهم رفَع البالء الني واملحرِّ جَّ السحرَة واملشعوذين والدَّ

 هؤالء مجيعًا من قوله تعاىل: 
ِ
 ؟!!(4)َوكِياًل﴾ ﴿َوَكَفى بِاَّلل
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 أُّيا املؤمنون.

 تعاىل الذي هو صدقه اال
ِ
عتامِد عليه سبحانه يف جلِب املنافِع، إن التوكَل عىل اهلل

باِت وأَشِف الطاعاِت،  ره ودفع املهاِر، وعدِم االلتفاِت إىل األسباِب هلهَو من أَجلِّ القه

ه الثاِّن، قال اهلل تعاىل: ﴿إِيَّاَ  حتى قال بعههم: التوكله نصفه الديِن، والنابةه نصفه

﴾ ، والنابةه هي وهذه اْي ،(1)َنْعبهده َوإِيَّاَ  َنْستَِعنيه يِن، والتوكل هو االستعانةه ة مِجاعه الدِّ

 العبادةه.

ئده عديدٌة كثريٌة،  ِل عىل اهلل تعاىل فوا  منها: وللتوكه

جعَل التوكَل عليه سببًا حلصوِل املطلوِب واندفاِع املرهوِب، قال ابن  أن اهللَ 

  القيم رمحه اهلل:
ِ
ْل َعىَل اهلل َو َح  "﴿َوَمْن َيتََوكَّ ئبِه  :أي ؛(2)ْسبههه﴾َفهه كايف من يثق به يف نوا

 له 
ِ
ه وأقلَقه، وكلام كان العبده حسَن الظنِّ بربِّه حسَن الرجاء ومهامتِه، يكفيه كل ما أَهَّ

مٍل صادٍق، وال يههيع عمَل صادَق التوكِل عليه، فإن اهلل تعاىل ال خييب أمَل آ

عن   ذي بسند جيد عن عمروالرتم أخرجه أمحد فيام ؛ لذا قال النبي (3)"عاملٍ 

و »قال:  رسول اهلل قه الطَّرَي، تغده لِه لرَزَقكم كام َيْرزه  َحقَّ توكه
ِ
لتهم عىل اهلل لو أنَّكم توكَّ

وح بِطاناً »أي: تذهب يف الصباِح جائعًة ؛«مِخاصاً   .ترجع يف املساء شبعة :أي ؛(4)«وتره

                                 

  ( 1( سورة الفاُتة )1)

 (3( سورة الطالق )2)

 .1/311( مدارج السالكني 3)

 ، و صححه الرتمذي.( من حديث عمر بن اخلطاب2333(، والرتمذي )291(أخرجه أمحد )3)
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 وقد أجاد من قال: 

ْل عىل الرمح  أَرْدَت فإن اهلَل َيكِفي ويقِدره                ن يف كلِّ حاجة توكَّ

لها بغريه، قال بعض  ومن فهائل التوكل وفوائده: أنه يكسبه العبَد قوًة ال حيصِّ

 تعاىل"، فإن القوة مهمونٌة 
ِ
ه أن يكون أقوا الناس فليتوكْل عىل اهلل السلف: " من رسَّ

ِل، والكفايةه واحلسبه والدفعه عنه حاصل له؛  صلوات اهلل  -ولذا كان األنبياءللمتوكِّ

وأصلَبهم ،وأرسَخهم يقينًا  ،وأصلَبهم ثباتاً ،أقوا اخلْلِق إيامنًا  - وسالمه عليهم

 ِمراسًا، وألتباِعهم الصادقني وورثتِهم العاملني نصيٌب من ذلك كلِّه، فهذا نبينا 

 : ِذيَن َقاَل هَلهمه النَّاسه إِنَّ وأصحابهه ملا قال هلم الناسه ْم  ﴿الَّ ْم َفاْخَشْوهه وا َلكه النَّاَس َقْد مَجَعه

ْ َيْمَسْس   َوَفْهٍل مَل
ِ
ْم إِياَمنًا َوَقالهوا َحْسبهنَا اهلله َونِْعَم اْلَوكِيله َفاْنَقَلبهوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهلل َدهه ْم َفَزا هه

و َفْهٍل َعظِيٍم﴾  َواَّلله ذه
ِ
وا ِرْضَواَن اهلل وٌء َواتَّبَعه  . (1)سه

يا لتوكِل وفهلِه: أن املتوكَل موعوٌد بأجٍر عظيٍم وفهٍل كبرٍي، ففي ا ومن مزا

 يف حديِث السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنََّة بغرِي حساٍب، قال النبي  "الصحيحني"

م م »:يف بياِن من هه ون، وال يكتوون، وعىل رهبِّ هم الذين ال يْسرتقهون، وال يتطريَّ

 .(2)«يتوكلون

 ، فهائل التوكل هذه أُّيا األخوة بعض 
ِ
ولو مل يكن فيه إال أن أهَله هم أحبابه اهلل

                                 

  (113 -113( سورة آل عمران ) 1)

  ه.( من حديث عمران بن حصني ريض اهلل عن213(، ومسلم ) 1112(" صحيح البخاري" )2)
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لنَِي﴾لكفاه فهاًل ومنقبًة، قال اهلل تعاىل:  هَتَوكِّ ِبه امْل قال الغزايل رمحه اهلل:  ،(1)﴿إِنَّ اهلَل حيه

ه،  البسه  تعاىل صاحبهه، ومهموٍن بكفايِة اهلل تعاىل مه
ِ
" فأعظِم بمقاٍم موسوٍم بمحبِة اهلل

راعيه فقد فاَز الفوَز الكبرَي، فإن املحبوَب ال َفَمن  بهه ومه
ِ اهلل تعاىل حسبهه وكافيه وحمه

به وال يبِعده وال حيِجبه "  . (2)َيعذِّ

 أُّيا املؤمنون.

إمام  إنه ال منافاَة بني التوكِل الصادِق وبني األخِذ باألسباِب، فهذا نبيهكم 

هم كان يأخذ باألسباِب، فقد خره  املتوكلني وسيده ظاهَر يوم أهحٍد بني درعني، وكان يدَّ

 قوَت أهلِه سنًة وهو سيد املتوكلني. 

 تعاىل بقلبِه، وذلك بأن يعلَم 
ِ
فالواجب عىل املؤمِن الصادِق أن يتوكَل عىل اهلل

َل عليه فيه حقَّ القياِم، وأن بريه  ويؤمَن بأن اهلل تعاىل كافيه، وأنه سبحانه يقوم بام توكَّ

 َمه يف ذلك، فإنه سبحانه كفى به وكياًل.ال يقومه مقا

لتحصيِل الغاياِت،  سبيالً  وعليه مع هذا أن يأخَذ باألسباِب التي جعَلها اهلله تعاىل

وطريقًا لكسب املقاصِد واملبتغياِت، فاسألوا اهلل من فهله، وعلِّقوا قلوَبكم به، فإنه ال 

 يأت باخلرِي إال هو، وال يرفعه الرشَّ إال هو. 


 

                                 

 (119( سورة آل عمران )1)

 .2/233( إحياء علوم الدين 2)
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

اعلموا أنه ال ِبنى بأحد من اخللِق عن التوكِل عىل اهلل تعاىل يف حصوِل مطلوبِه 

وإصابِة مقصوِده، ويشهد لذلك أن التوكَل يقعه من املؤمنني والكفاِر، ومن األبرار 

هم والفجار، بل ومن الطرِي والوحِش والبهائِم، فأهله السام واِت واألرض مجيعه

ِق مبتغياُِتم عىل اختالفِها   تعاىل يف ُتصيِل مراداُِتم، وُتقه
ِ
حمتاجون إىل التوكِل عىل اهلل

ِعها.   وتنوه

 .أُّيا املؤمنون

 إال التوكَل عليه يف ُتصيِل 
ِ
ِل عىل اهلل إن كثرياً من الناِس ال يفهمون من التوكه

ئِج العبِد وحظوظِه رزٍق أو عافيٍة أو زوجٍة أو ولٍد، أو  برِي ذلك من جلِب حوا

الدنيويِة، أو دفع الرشوِر واملصائِب الدنيويِة، وال شك أن هذا مما جيبه عىل العباِد أن 

يعلِّقوا قلوهَبم فيه عىل اهلل تعاىل، فإنه ال يأت باخلرِي إال هو، وال يدَفعه الرشَّ إال هو 

 
ِ
 بلسانه وقلبِه، وقد انجفل إىل املخلوقني سبحانه، وال يكفي العبَد أن يتوكَل عىل اهلل

 تعاىل واعتامِده عليه 
ِ
واشتغَل باألسباِب عن مسبِّبِها، بل البد من ركوِن القلِب إىل اهلل

 وسكونِه إليه. 

ِل مرتبٌة أخرا خصَّ اهلله هبا أولياَءه املتقني وحزَبه  وفوَق هذه املرتبِة من التوكه

 كلمتِه وجهاِد أعداِئه، املفلحني، وهي التوكل عليه يف 
ِ
اليامِن به ويف نرصِة دينِه وإعالء

ويف حصول حمابِّه والقياِم بأوامِره، فهذه املرتبة هي من أخصه مقاماِت املؤمنني، قال 
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َل  اهلل تعاىل يف بياِن موقِف رسلِه وأولياِئه من كيِد أعداِئه وُتديداُِتم: ﴿َوَما َلنَا َأال َنَتَوكَّ

 وَ 
ِ
بهَلنَا﴾َعىَل اهلل  .(1)َقْد َهَداَنا سه

  "، وقاهلا حممد حسبنا اهلل ونعم الوكيل"ل اخلرليل حني ألِقَي يف الناِر:وقا

وأصحابه عندما قال هلم الناس: إن الناس قد مجعوا لكم، فعىل أتباِعهم من طلبِة العلِم 

َوا حذَوهم يف  ومحلِة الرسالِة وأهِل الدعوِة والصحوِة أن يسلكوا سبيَلهم، وأن حيذه

ِل عىل من  كلمتِه  التوكه
ِ
ِز جنِده وإعالء  وإعزا

ِ
 يف نرِص ديِن اهلل

ٍ
بيِده ملكوته كلِّ يشء

وجهاِد أعداِئه، بعد أخِذِهم باألسباِب من العلم والتعليِم والبذِل والدعوِة والنصِح 

 للخلِق والصرِب عىل ذلك. 

 ويا محلَة الرسالِة ويا 
ِ
، ونحن فام لنا يا ورثَة األنبياء

ِ
دعاَة احلقِّ أن ال نتوكَل عىل اهلل

بام افرتضه اهلله  -بار  اهلل فيكم -نأوي إىل ركن شديد ونعتصم بحبٍل متنٍي، فقوموا 

عليكم من نرصة دينِكم والدعوِة إليه والصرِب عليه، وتوكلوا عىل اهلل تعاىل يف ُتقيِق 

عنَّكم تكالبه أعداِئكم، وال توايل ،آمالِكم  فإن ؛ كيِدهم وال متادُّيم يف بيِّهم وال يروِّ

عاقبَتهم الفشله يف الدنيا واْخرة، فإن اهلل ال يصلح عمَل املفسدين، كام قال اهلل تعاىل: 

ونه َعَليْهِ  وهَنَا ثهمَّ َتكه  َفَسيهنِْفقه
ِ
وا َعْن َسبِيِل اَّللَّ ده هَلهْم لِيَصه وَن َأْمَوا وا يهنِْفقه ِذيَن َكَفره ْم ﴿إِنَّ الَّ

وَن﴾َحَّْسَ  ْرَشه وا إىَِل َجَهنََّم حيه ِذيَن َكَفره  .(2)ًة ثهمَّ يهْغَلبهوَن َوالَّ

 ورسولِه، واصدعوا باحلقِّ وانصحوا للخلِق، فإن الغلبَة 
ِ
ِبموا أعداَء اهلل فرا

                                 

 (.12( سورة إبراهيم )1)

 (33ألنفال )ا( سورة 2)
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 تعاىل وألتباع رسلِه
ِ
 اهلل

ِ
﴿َكتََب اهلله ألْبلِبَنَّ َأنَا  والظهوَر والعزَة والتمكنَي ألولياء

يِل إِ  سه َ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾َوره نَّ اَّللَّ
(1). 

ه ه عىل لومن صدَق توك  كلمتِه كفاه اهلله ما أَهَّ
ِ
اهلل تعاىل يف نرِص دينِه وإعالء

 وأعاَنه عىل أموِر دينِه ودنياه. 

 وخيشونه 
ِ
جعلنا اهلل وإياكم من أوليائه املتوكلني عليه الذين يبلغرون رساالِت اهلل

 وال خيشون أحدًا إال اهلَل. 


 

 

                                 

 ( 21( سورة املجادلة ) 1)



 --------------------------------------------- من مظاهر ضعف التوكل  -7

 

51 

ل -7  من مظاهِر ضْعِف التوكُّ

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

َمَّ  ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه  ًدا َعْبده

 . ا َبْعده  َأمَّ

 .فيا أُّيا املؤمنون، عباد اهلل

هبِة  ببِة والرَّ وه سبحانه وتعاىل بالرَّ وه وحَده ال َشيَك له، وأفِرده اتقوا اهلَل واعبده

ِل، فإن التوكَل مجاعه اليامِن، فإنه ال إيامَن ملن ال   والسؤاِل والتوكه
ِ
واخلوِف والرجاء

َل  ْؤِمننَِي﴾توكه نْتهْم مه لهوا إِْن كه  َفَتَوكَّ
ِ
وقال عز جنابهه:  ،(1)معه، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَعىَل اهلل

هْؤِمنهوَن﴾ ِل امْل  َفْلَيَتَوكَّ
ِ
قوا إيامَنكم بصدِق  .(2)﴿َوَعىَل اَّللَّ فاتقوا اهلَل عباد اهلل، وحقِّ

املؤمنون، أنه ال يستقيم لكم االعتامِد عليه جلَّ شأنهه يف جلِب كلِّ خرٍي، واعلموا أُّيا 

كَِر اهلله َوِجَلْت  ِذيَن إَِذا ذه هْؤِمنهوَن الَّ اَم امْل ، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
ِ
ِل عىل اهلل إيامٌن إال بالتوكه

لهوَن﴾ ِْم َيَتَوكَّ هه َزاَدُْتهْم إِياَمنًا َوَعىَل َرهبِّ َيْت َعَلْيِهْم آَياته
لِ هْم َوإَِذا ته قهلهوهبه

يرجون  أي: ال ؛ (3)

م إال منه،  ِئَجهه ه، وال يقصدون إال إيَّاه، وال يلوذون إال بَجنابِه، وال يطلبون حوا ِسوا

َب حلكِمِه، وال رادَّ لقهاِئِه،  وال يرببهون إال إليه، ما شاَء كاَن وما مل يشْأ مل يكْن، ال معقِّ

                                 

   23( سورة املائدة: 1)

   122( سورة آل عمران: 2)

  2( سورة األنفال: 3)
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 ربه املرشِق واملغرِب، ال إَل إال هو فاختذوه وكياًل. 

 .أُّيا املؤمنون

ِل عىل  يِلَ هبا كثرٌي من الناِس ضعَف التوكه إن من أكرِب اْفاِت وأعظِم اْثاِم التي به

ه. ، والتعلَق بغرِيه، واالعتامَد عىل سوا
ِ
 اهلل

 .أُّيا املؤمنون

 تعاىل كثريٌة يف حياِة الناِس اليوَم، فمن تلك 
ِ
إن عالماِت ضعِف التوكِل عىل اهلل

 املظاهِر:

، أو أصابتهم األسقامه  أن كثرياً من الناسِ  م ، إذا نزلت هبم األمراضه ت قلوهبه تعلقَّ

َو َيْشِفنِي﴾ ، فتجد (1)باألسباِب احِلسّيِة، وَبفلوا عن قوله عز وجل: ﴿َوإَِذا َمِرْضته َفهه

 أو األدويِة، ورجوا منهم الشفاَء 
ِ
فريقًا ممن أهصيبوا باألمراِض علَّقوا قلوهَبم باألطباء

 ،
ِ
اء َق وزواَل الدَّ ومنهم فريٌق جاَب الفيايَف والقفاَر، وقطع الصحاِرَي والبحاَر، وَشَّ

، وكشَف 
ِ
َب يف األمصاِر، يالحقه السحرَة واملشعوذين، يرجو منهم رفَع البالء وبرَّ

م ﴿َوَأنَّهه  م، وَوِهنَت أبداهنه ، فخربوا قلوهَبم لصالِح أبداهِنم، ففسدت قلوهبه
ِ
ء ا َّ الْضَّ

ْم َرَهقًا﴾اْلِ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن  وهه نِّ َفَزاده وَن بِِرَجاٍل ِمَن اجْلِ وذه  . (2)ْنِس َيعه

ً أو كاهنًا فسأله فصدقه فقد َكَفَر  فًا أو ساحرا ا فاتقوا اهلل عباد اهلل، فإن من أتى عرَّ

ٍد  َحرِة والَكَفرِة الذين ال  بام أنزَل عىل حممَّ ، فكيف يا عبَد اهلل، تطلهبه الشفاَء من السَّ

                                 

  39( سورة الشعراء: 1)

  .3( سورة اجلرن:2)
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 الذي جييبه املهطَّرَّ إذا دعاه ويكشفه السوَء؟! حوَل 
ِ
 هلم وال قوَة، وتغفله عن اهلل

 كيف تيأَس من روحه ورمحتِه، وقد وسعت رمحتهه كلَّ يشء؟!  

ه َوَأنَْت  ،عليه السالم،أما سمعت نبيَّ اهلل أيوَب    نَِي الْضه وهو يقول: ﴿ َأِّنِّ َمسَّ

امِحنَِي﴾  ؟!(1)َأْرَحمه الرَّ

ٍّ َوآَتْينَاهه َأْهَلهه ألم  تَر كيف أجابه الكريمه املنانه ﴿َفاْسَتَجْبنَا َلهه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضه

ْم َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرا لِْلَعابِِديَن﴾ ْم َمَعهه  . (2)َوِمْثَلهه

 الكهنَة واملشعوذ
ِ
ين ُتَت فاتقوا اهلل عباد اهلل، وإياكم إياكم إياكم أن تأتوا هؤالء

دًا مؤمنًا خرٌي لك من أن متوَت صحيحًا  أيِّ ظرٍف، فألن متوَت يا عبد اهلل، مريهًا موحِّ

َم اهلله َعَليِْه اجْلَنََّة َوَمْأَواهه النَّاره َوَما لِلظَّا  َفَقْد َحرَّ
ِ
ْ  بِاَّلل رْشِ هه َمْن يه نَي معاًِف مرِشكًا، فر﴿ إِنَّ

ِ ِ
مل

 . (3)ِمْن َأنَْصاٍر﴾

 منون.ؤأُّيا امل

، وأصابتهم النوائبه  إن من مظاهِر ضعِف التوكِل أهنم إذا نزلت هبم املصائبه

ه  وا إىل برِي مهَرٍب، فتِجده الواحَد من هؤالء إذا نالْته نائلٌة توجَّ وا إىل برِي مفزٍع، وفره فِزعه

لكاَن  إىل ُملوٍق مثلِه يطلبه شفاعَته وبوَثه وُتقيَق طلبِه، ولو أنَّ هؤالء صَدقهوا اهللَ 

، الذي إذا أراَد شيئًا قال 
ِ
خرياً هلم، طرقوا كلَّ باٍب، وسلكوا كلَّ سبيِل، إال أهنم بفلوا عن اهلل

                                 

  . 33( سورة األنبياء : 1)
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َو َحْسبههه﴾  َفهه
ِ
ْل َعىَل اَّللَّ ، فإنه سبحانه قد قال: ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ كافٍّ من َيثِقه  :أي ؛(1)له كْن فيكونه

ه  ئبِِه ومهامتِه، يكفيه ما أَهَّ  وأقلَقه. به يف نوا

: من يدعوِّن  فاتقوا اهلل عباد اهلل، وأنزلوا حاجاتِكم بالذي يناِدي كلَّ ليلٍة، فيقوله

ِّن فأبفر له؟   فأستجيب له؟ من يسألهني فأعطيه؟ من يستغفره

جاء رجٌل إىل الربيع بن عبد الرمحن يسأله أن يكلَِّم األمرَي يف حاجٍة له، فبكى الربيعه 

ْد إىل اهلل عزَّ وجلَّ يف أمِر  َتْده رسيعًا قريبًا، ثم قال: أْي ،رمحه اهلل  فإِّن ما طلبت أخي، اقصه

َل عليه.  ه كرياًم قريبًا ملن قصَده وتوكَّ ه إال اهلَل، فأِجده  املعونَة من أحٍد يف أمٍر أريده

ِل عند بعِض الناِس: التشاؤَم، والتطرَي ببعِض  عباد اهلل، إن من مظاهِر ضعِف التوكه

 
ِ
ِن أو األيام أو الشهوِر وبري ذلك، فإن ذلك من األسامء أو األشخاِص أو األرقام أو األلوا

ِم قال  ِ  املحرَّ ْته الطِّريةه عن حاجتِه فقْد أََش »: الرشِّ  . (2) « َمن َردَّ

فاتقوا اهلَل عباد اهلل، واعلموا أنه ال يأت باحلسناِت إال اهلله جلَّ وعال، وال يدفعه 

، واعتقدوا قوَله جل وعال: ﴿َوإِْن السيئاِت إال اهلله 
ِ
 يا عباَد اهلل

ِ
 سبحانه، فعلِّقوا قلوَبكم باهلل

ِرْدَ  بَِخرْيٍ َفال َرادَّ لَِفْهلِِه يهِصيبه بِِه َمْن َيَش  َو َوإِْن يه ٍّ َفال َكاِشَف َلهه إاِلَّ هه اءه ِمْن َيْمَسْسَك اهلله بِْضه

﴾ ِحيمه وره الرَّ َو اْلَغفه  . (3)ِعَباِدِه َوهه


 

                                 

  .3( سورة الطالق: 1)

 ( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام؟1991( أخرجه أمحد )2)
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ه جل  لون، أمحده له املتوكِّ لته وعليه فليتوكَّ  الذي ال إََل إال هو، عليه توكَّ
ِ
احلمده هلل

ه  دا عبده له عليه، وأشهده أن ال إَل إال اهلل، وأن حممَّ وعال، فهو كاٍف من يتوكَّ

 . ورسولهه

 فاتقوا اهلل عباد اهلل.

 .أُّيا املؤمنون

، فإن أهَل السامواِت وأهَل األرِض، إنَسهم وِجنَّهم أنتم أحقه م
ِ
له عىل اهلل ن يتوكَّ

بَتَغياُِتم عىل اختالفِها  ِدهم، وُتقيِق مه را ِل عىل اهلل تعاىل يف ُتصيِل مه حمتاجون إىل التوكه

ِعها.   وتنوه

 
ِ
َل عىل اهلل ، فإن التوكه لهوا أُّيا املؤمنون، عىل من بيِده األمره وله احلكمه  -جلَّ وعال- فتوكَّ

لتهم »: من أعظِم أسباِب حصوِل املطلوِب، واألمِن من املرهوِب، قال النبي  لو أنَّكم توكَّ

و مِخاصًا  قه الطرَي َتغده م كام يرزه لِه لرزَقكه  حقَّ توكه
ِ
 -أي: تذهب يف الصباِح جائعةً –عىل اهلل

وحه بِطاناً   . (1)«أي: ترجعه يف املساء شبعى ؛وتره

 .ونأُّيا املؤمن

م يِقينًا،  ِل أن أهَله هم أقوا اخللِق إيامنًا، وأصلَبهم ثباتًا، وأرسَخهه إن من فهائِل التوكه

لني، ومن يكن اهلله تعاىل حسَبه   وأهله نهرصتِه وتأييِده، إن اهلَل حيبه املتوكِّ
ِ
وهم أِحبَّاءه اهلل

. وكافَيه ومراعيَه فقد فاَز الفوَز الكبرَي، فإن املحبوَب ال يهعذِّ  ِجبه  به وال يرهبِعده وال حيه


 

                                 

 (.33( تقدم خترجيه يف ص )1)
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، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

َمَّ  ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه  ًدا َعْبده

 . ا َبْعده  َأمَّ

 فيا أُّيا الناس.

وه خْوفًا وَطَمعًا، َرَببًا وَرَهبًا لعلَّكم  اتقوا ربَّكم وعلِّقوا قلوَبكم به، واْدعه

 وحَده ال َِشيَك 
ِ
يِن الذي َبعَث اهلله به النبيني إخالصه العَمِل هلل تفلحون، فإنَّ أصَل الدِّ

وا ِمره َكاَة  له: ﴿ َوَما أه ْؤتهوا الزَّ الَة َويه وا الصَّ ِقيمه نََفاَء َويه يَن حه ِصنَي َلهه الدِّ
لِ ْ وا اهلَل ُمه إاِلَّ لَِيْعبهده

 . (1)َوَذلَِك ِدينه اْلَقيَِّمِة ﴾

 ُّيا املؤمنون.أ

َهاَدةِ  َو َعامِله اْلَغْيِب َوالشَّ َو اهلله الَِّذي ال إََِلَ إاِلَّ هه َو  إنَّ ربَّكم الذي تعبهدون ﴿هه هه

هَهْيِمنه  هْؤِمنه امْل المه امْل وسه السَّ ده َو امْلَلِكه اْلقه َو اهلله الَِّذي ال إََِلَ إاِلَّ هه ِحيمه هه مْحَنه الرَّ الرَّ

وَن﴾ كه  َعامَّ يهرْشِ
ِ
ْبَحاَن اَّللَّ ه سه هَتَكربِّ اْلَعِزيزه اجْلَبَّاره امْل

(2) . 

 .أُّيا املؤمنون

م  اَمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة ﴿:ون هو الذيالذي َترببهون وَترهبه إن إهَلكه َخَلَق السَّ

                                 

  ( . 1( سورة الببينة )1)
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 َواأْلَْرِض إِنَّ َذلَِك يِف كَِتاٍب إِنَّ ﴿، (1)َأيَّاٍم ثهمَّ اْسَتَوا َعىَل اْلَعْرِش﴾
ِ
اَمء َيْعَلمه َما يِف السَّ

 َيِسرٌي﴾
ِ
 .(2)َذلَِك َعىَل اهلل

ر  َي ملا َمنََع، قدَّ
عطِ ، وله يف ذلك احِلكمةه ال مانَع ملا أعَطى، وال مه اخلرَي والرشَّ

ْم إالَّ يِف كَِتاٍب  ِسكه ِصيَبٍة يِف األَْرِض َوال يِف َأنْفه درةه الناِفذةه ﴿َما َأَصاَب ِمْن مه البالغةه والقه

 َيِسرٌي﴾
ِ
َها إِنَّ َذلَِك َعىَل اهلل أَ ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

(3) . 

 وقَدٍر 
ٍ
 بقهاء

ٍ
لَّ يَشْ ﴿فكله يشء َنا إاِلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح إِنَّا كه  َخَلْقنَاهه بَِقَدٍر َوَما َأْمره

ٍ
ء

﴾  . (4)بِاْلَبرَصِ

 عزَّ وجل، يف َجْلِب كلِّ 
ِ
لِِه عىل اهلل ، إذا علَِم املؤمنه ذلك َصَدَق يف توكه

ِ
عباَد اهلل

 تعاىل مل يكن ليخطَِئه ويَ 
ِ
، وعلَِم أن ما أصاَبه من أقداِر اهلل ِّ اه إىل خرٍي ودفِع الْضه َتعدَّ

اه وأخطَأه إىل برِيه مل يكن ليصيَبه، وهبذا كلِّه يتخلصه العبده من أوضاِر  برِيه، وما َتعدَّ

 الرشِ ، ولوثاِت الوثنيِة. 

 .ملؤمنونأُّيا ا

نيا السعادَة واألمَن واالهتداَء،  ئِد التوحيِد الصادِق يف هذه الده إن من أعظِم فوا

ه املؤمنه املحقِّ  وا إِياَمهَنهْم لتوحيِده، قال اهلله تعاىل:قه الذي جيده ِذيَن آَمنهوا َومَلْ َيْلبِسه ﴿الَّ

                                 

  (. 3ديد )( سورة احل1)

  (.19( سورة احلج )2)

  ( .22( سورة احلديد )3)

  ( . 19-39( سورة القمر )3)
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وَن﴾ ْهَتده ْم مه وََلَِك هَلهمه اأْلَْمنه َوهه ْلٍم أه بِظه
(1) . 

 أُّيا املؤمنون.

هوِر، أو التشاؤمه ببعِض  إن مما ابتهيل به بعضه الناِس التَّشاؤمه باألياِم أو الشه

ناِت  وعاِت أو املعلوماِت أو األشخاِص أو احليوا أو األحداِث، أو برِي ذلك، من املسمه

  ِ وِر من الرشِّ ، واعتقاَد أهنا َسَبٌب للرشه
ِ
املْرِئيَّاِت، وال شكَّ أن التََّشاؤَم هبِذه األشياء

يقه والكَدره فيها، بال سبٍب  ه الهِّ  حياَته، وَيلحقه
ِ
ده عىل املْرء الذي يهذِهبه اليامَن، وينكِّ

. َشعيٍّ  ٍغ حقيقيٍّ  وال مسوِّ

 تعاىل، ال رادَّ ملا َأعطى  
ِ
، فاخلريه كلهه بيِد اهلل أوهاٌم وظنوٌن وخياالٌت ووساوسه

َي ملا منَع؛ ولذلك هنى النبيه 
ام من أعامِل اجلاهليِة،  وال معطِ ، فهه ِ عن التشاؤِم والتطريه

ماِت الرشعيِة، ففي حديث عبد اهلل بن مسعود  : قال رسول اهلل  قال:ومن املحرَّ

ال َعْدوا وال طرَِيَة وال »: وقال الصادقه املصدوقه . (2)«الطريةه َِشٌ ، الطِّريةه َش ٌ »

َة وال َصَفرَ  عتِقده أهله اجلاهليِة من الَعدوا أن اليشَء يما كان  فنَفى النبيه ، (3)«هامَّ

 تعاىل، ونفى ما كانوا يعتقدونَ 
ِ
ه من التشاؤِم بالطهيوِر يعِدي بنفِسه، دون تقديِر اهلل

 وبعض الشهوِر، كشهِر صفٍر أو برِي ذلك من األموِر.

ه يف   بسبِب التشاؤِم والتطرِي، إنام هو وْهٌم جيده
ِ
ه املرءه من كراهٍة لليشء إن ما جيده

                                 

  .32( سورة األنعام:1)

 ( ،وصححه األلباِّن.3133(؛ وابن ماجه )3919(؛ وأبو داود )3319( أخرجه أمحد ) 2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1111( أخرجه البخاري )3)
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يسأله نفِسه، فال جيوزه االلتفاته إليه، ففي صحيِح مسلٍم قال معاوية بن احلكم 

ون؟ فقال: : وِمنَّا أناالنبيَّ  نَّكم»ٌس يتطريَّ كم يف نفِسه فال َيصدَّ ه أحده  ؛(1)«ذا  يشٌء جيده

أْي: عامَّ أرْدتهم وقصْدتهم من األعامِل، فالواجبه عىل املؤمِن إذا عَزَم عىل أمٍر 

ه، أو مرئيٍّ  ه، أو معلوٍم يهدركه وأراَده، ثم عَرَض له التشاؤمه بسبِب مسموٍع يسمعه

ه، أال يرِجَع عامَّ  اًل عىل اهلل تعاىل.يشاهده   عزَم عليه، بل يمِِض متوكِّ

ئِل عن الطِّريِة، فقاَل:  وقد روي عن النبيِّ  كم ما تَ ال »ملا سه رده مسلامً، فإذا رأا أحده

 ةَيكَرهه فليقل: مهللاَّ ال يأت باحلَسناِت إال أنَت، وال يدفعه السيئاِت إال أنت، وال حوَل وال قو

 . (2)«إال بك

املؤمنه أنه إذا استجاَب هلذه الظهنوِن الكاذبِة، واألوهاِم الفاسدِة، التي يلقيها  وليعلمَ 

، ولَيْمِض يف   عزَّ وجلَّ
ِ
ِ ، فليتهْب إىل اهلل الشيطانه يف قلبِه بسبِب التشاؤِم، فقد َوَقَع يف الرشِّ

ََل بريه ، فإن الطِّريَة ال تدله ال خرَي إال خرْيه ، وال طرَي إال َطريه ، وال إ لَّهمَّ عَملِِه، وليقْل: ال

وَن الَغيِب أْقفاٌل   .عىل الغيِب، وال خترِبه عنه. فده

 لَعْمررررررره  مررررررا تررررررْدِري الطرررررروارقه باحل رررررر
9 

 (3)وال زاجررررررررررررررراته الطرررررررررررررررِي مررررررررررررررا اهلله صررررررررررررررانعه  
9 

اَمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغيَْب إِ  قهْل ﴿ ْبَعثهوَن﴾ال َيْعَلمه َمْن يِف السَّ وَن َأيَّاَن يه ره الَّ اهلله َوَما َيْشعه
(4) . 


 

                                 

  ( من حديث أيب سلمة ريض اهلل عنه.131( أخرجه مسلم )1)

 ( . 3919( أخرجه أبو داود )2)

نه )( 3)  (111|1البيت للبيد بن ربيعة يف ديوا

  (.31( سورة النمل )3)
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد

، يف جلِب كلِّ خرٍي، 
ِ
قوا إيامَنكم بِصْدِق االعتامِد عىل اهلل ، وحقِّ

ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

َو َحْسبههه ﴾﴿،ودفِع كلِّ ُضٍّ   َفهه
ِ
ْل َعىَل اهلل  . (1)َوَمْن َيَتَوكَّ

َمن َرَكَن إىل الطِّريِة والتشاؤِم يف أموِره، فإنه قْد فَتَح عىل قلبِه بابًا عظياًم من  أما 

، ويتعلَّقه 
ٍ
، فيهعهفه قلبهه وخيافه من كلِّ يشء ، تدخله منه الوساوسه واألوهامه ِّ الرشَّ

ا وبامًّ و  تعاىل، فتنقلِبه حياتهه َهًّ
ِ
 النبيه حزنًا ونكدًا؛ وهلذا هنى باملخلوقني دوَن اهلل

عن الطِّريِة، وأمَر من َوقع يف قلبِه يشٌء من ذلك أن جياهَده بايَة املجاهدِة، قبل أن 

ده عليه حياتهه.  َن فيه فتفسه  يتمكَّ

 أُّيا املؤمنون. 

؛ ولذلك هنْت عن  إن الرشيعَة حِرَصت بايَة احلرِص عىل دفِع كلِّ مؤٍذ ومنغصٍّ

قهها، فقال أسباهِبا، وحثَّت عىل كلِّ ما هو سبٌب ل لفالِح والنجاِح؛ ولذلك َشَعت طهره

َة، ويعجبني الفأله »:النبيه  ؟«ال عْدَوا وال طرَِيَ الَكلِمةه »قال: . ِقيَل: وما الفأله

 . (2)«الطيِّبةه 

، فإذا استبرَش املؤمنه بالكلمِة فالفأله ال حرَج فيه، بل هو مما يهعِجبه النبيَّ  

 اخلرِي، أو عىل ما هو ِفيِه من عمٍل، مل يكْن يف ذلك حرٌج الطيبِة، وزاَده ذلك نشاطًا عىل

                                 

  (.3( سورة الطالق )1)

  ( من حديث أنس ريض اهلل عنه.2223(، ومسلم )1113( أخرجه البخاري )2)
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ه، كأْن يسمَع:  عليه، وصفةه ذلك أن يعِزَم العبده عىل أمٍر من أموِره، ثم يسمَع كالمًا َيَّسه

، فيفرَح بذلك ويستبرَش، وتزداَد رببتهه يف ذلك األمِر، فليس يف  يا راشده أو سامله أو بانمه

 ذلك حمذور.  
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ْحُر وشؤُمه -9  .السِّ

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

ً، أال وإنَّ من تقوا  ، فإنه من يتَِّق اهلَل جيعْل له من أمِره يَّسا
ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

 أُّيا املؤمنون شكَره 
ِ
رَب عىل قهاِئه وقدِره يف  -سبحانه وتعاىل-اهلل ، والصَّ

ِ
ء ا َّ يف الَّسَّ

، فإنَّ اهلل
ِ
 وعند البالء

ِ
ء ا بون وبام تكرهون، لرَيا يبتليكم بام ُته  -جلَّ وعال- الْضَّ

ون، ثم بعد ذلك إليه تهرَجعون، فيهناَدا  بهون، وصرَبكم عىل ما تكَرهه
ِ م فيام ُته كَركه شه

، أهوِرثتهموها بام كنتم تعملون.  م اجلنةه رون أْن تِْلكه
اكِ  الصابرون والشَّ

 أُّيا املؤمنون.

هِنا إن مما َيبَتيِل اهلله به بعَض عباِدِه األمراَض واألسقاَم وال علَل عىل اختالِف ألوا

حِر، فإنه داٌء عظيٌم، وبالٌء مبنٌي، وَشٌّ  ها وأعظَمها البالءه بالسِّ ِعها، إال أنَّ أشدَّ وأنوا

ق بني األحباِب،  مستطرٌي، يهفِسده العقوَل واأللباَب، وينكسه اْراَء واألذواَق، يهفرِّ

 َوَزْوِجِه ويهفسده عيَش األصحاِب، وصدَق اهلله حيث قاَل فيه: ﴿يهفَ 
ِ
ْرء قهوَن بِِه َبنْيَ امْلَ رِّ

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِ  ْم بَِهارِّ  َوَما هه
ِ
 . (1)﴾الَّ بِِإذِن اهلل

                                 

  (.192( سورة البقرة )1)
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 ا املؤمنون.أُّي

 : رٌم خطرٌي، قرَنه اهلله تعاىل بالكفِر والشكِّ إن السحَر ذنٌب عظيٌم، وِوزٌر كبرٌي، وجه

َياطِ  َلْياَمنه َوَلِكنَّ الشَّ نِْزَل َعىَل امْلََلَكنْيِ ﴿وَما َكَفَر سه ْحَر َوَما أه وَن النَّاَس السِّ َعلِّمه وا يه نَي َكَفره

ْر﴾ وال إِنَّاَم َنْحنه ِفْتنٌَة َفال َتْكفه اَمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيقه َعلِّ وَت َوَما يه وَت َوَماره  .(1)بَِبابَِل َهاره

ِ ، فقال  وقد جعله   املوبقات : اجتنبوا »فيام يرويه البخاري:  رِديَف الرشِّ

حرَ   والسِّ
ِ
َ  باهلل  .(2)«الرشِّ

 أُّيا املؤمنون.

ْم  هه ه وَن َما َيْضه  العظيِم، قال اهلله تعاىل: ﴿ َوَيَتَعلَّمه
ِ
حِر ما هو كفٌر باهلل إن من السِّ

ِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َوَلبِ  ْْ هه َما َلهه يِف ا ا ِن اْشرَتَ وا مَلَ ْم َوَلَقْد َعلِمه هه ْوا بِِه َواَل َينَْفعه ْئَس َما ََشَ

ه يف اْخرِة. ؤه وَن﴾، هذا جزا ْم َلْو َكانهوا َيْعَلمه َسهه  َأنْفه

بطِله  ه، وته يِف، َتبنِيه رأَسه عن َجسِده، تقطعه َشَّ ه يف الدنيا فْضبٌة بالسَّ ؤه وأما َجزا

ره من بيِّه.   سعَيه، وُتذِّ

 أُّيا املؤمنون.

عَي يف ذلك والتسبهَب فيه، إن من أعظِم اجلنايِة عىل املسلِم عمَل ال حِر له، أو السَّ سِّ

 واليوِم اْخِر 
ِ
ه َوخيٌم، فإنَّ من ضعاِف اليامِن باهلل فإن ذلك ظلٌم عظيٌم، وبغٌي مرتعه

حِر أو أهلِه لتحقيِق مآِربِه الفاِسدِة، ونيِل َأبراِضه املنحرفِة، وُتصيِل  من َيلجأه إىل السِّ

                                 

  (.192) ( سورة البقرة1)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1133( أخرجه البخاري )2)
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ِديئِة، فَيذهبه إ َحرِة لَيسَحروا له فالنًا أو فالنًة؛ بغيًا وعدوًا وظلامً أهداِفه الرَّ  ىل السَّ

ِب.   إفساٌد يف األرِض، وإيذاٌء للخلِق، وإسخاٌط للرَّ

 أُّيا املؤمنون.

إن هؤالء البغاَة اجلناَة املفِسِدين يف األرِض، الذين يسَحرون الناَس، أو يتسبَّبون 

أَ منهم النبيه  َ له،  »: عنه فقال  ، فيام صحَّ يف ذلك قد تربَّ َ أو تهطرِيَّ ليس ِمنَّا َمن تطريَّ

ِحر له  ن له، أو َسَحر أو سه هِّ َن أو تهكه  .(1)«أو َتكهَّ

أَ منه حممٌد   واملؤمنون.  فيا خيبَة من تربَّ

، وإياكم والظلَم، فإن الظلَم ظلامٌت يوَم القيامة. 
ِ
 فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

 أُّيا املؤمنون..

ح وَن َما إن السِّ َر ُضٌر ال نفَع فيه بوجٍه من الوجوِه، كام قال جل وعال: ﴿َوَيَتَعلَّمه

ْم ﴾ كام أن من سحَر مسلاًم أو سَعى يف ِسحِره فإنه ال حيصله  هه ْم َوال َينَْفعه هه ه َيْضه

ه مهام فَعَل؛ ألنَّ اهلَل  ل بإبطاِل سعِي املفسِدين، فقال: ﴿ إِنَّ  -جل وعال-مقصوده تكفَّ

 َ هْفِسِديَن ﴾ اَّللَّ اِحره َحْيثه (2)ال يهْصلِحه َعَمَل امْل ْفلِحه السَّ ، وقد قال سبحانه: ﴿َوال يه

 .(3)َأتَى﴾

                                 

( من حديث عمران بن حصني ريض اهلل عنه، وصححه األلباِّن كام يف 311( أخرجه الطرباِّن يف الكبري )1)

 (. 3931صحيح الرتبيب والرتهيب )

  (.31( سورة يونس )2)

  (.39( سورة طه )3)
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، ومسالَك 
ِ
، وذروا ظاهَر الثِم وباطنَه، وإياكم ودروَب الشقاء

ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

َدا.   الرَّ

 أُّيا املؤمنون.

 ا
ِ
ملبنِي: كثرَة ذكِر اهلل تعاىل، فإن القلَب إن من أعظِم أسباِب الوقايِة من هذا البالء

 عىل األذكاِر  -جل وعال-إذا كان ممتلِئًا بِذْكِره 
ِ
ه يشٌء، فحافظوا عباَد اهلل مل يْضَّ

ءِة أمِّ الكتاِب، وآيِة الكريس، وخواتيِم  قى الهليِة، كقرا الرشعيِة، واألوراِد النبويِة، والره

 عوذتني، وبرِي ذلك من األدعيِة واألذكاِر. سورِة البقرِة، وسورِة الخالِص وامل

 تعاىل، والت
ِ
وكله عليه يف مجيِع ومن أسباِب الوقاية أيهًا: صدقه االعتامِد عىل اهلل

َو َحْسبههه﴾األموِر:  َفهه
ِ
ْل َعىَل اهلل لوا أُّيا املؤمنون ؛ (1)﴿َوَمْن َيَتَوكَّ أي: كاِفيه، فعليه توكَّ

 لعلكم تفلحون. 


 

                                 

  (.3( سورة الطالق )1)
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 ثانيةاخلطبة ال

 أما بعد .

 .فيا أُّيا املؤمنون

حِر أو بغرِيه من األمراِض واألسقاِم الصربه عىل  إن الواجَب عىل من ابتهيل بالسِّ

 وقدِره، فإن الصرَب واالحتساَب مكسٌب حلظوِظ َجزيلِة، وأجوٍر كثريٍة: ﴿ 
ِ
 اهلل

ِ
قهاء

ْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ وَن َأْجَرهه ابِره اَم يهَوِفَّ الصَّ  .(1)إِنَّ

سَتْعَتبًا،  ارًة له ومه ، فإنَّ مرَض املؤمِن وبالَءه جيعلهه اهلله برمحتِه كفَّ
ِ
فاصرب يا عبَد اهلل

ه: ﴿َوإَِذا  ، وسؤالِه الشفاَء، فإنه ال شفاَء إال ِشفاؤه
ِ
ِع إىل اهلل  والتَّْضه

ِ
عاء وعليك بالده

َو َيْشِفنِي ﴾ ، وأظهِ ، (2)َمِرْضته َفهه
ِ
ق اهلَل يف الدعاء ْر احلاجَة والفاقَة، فإن الدعاَء واْصده

ه ويعاجلهه:الصادَق  ، يرفعه
ِ
وَء﴾عدوه البالء ِيبه امْلهْهَطرَّ إَِذا َدَعاهه َوَيْكِشفه السه ْن جيه  .(3)﴿أمَّ

 الكبرِي، وإيا  ثم إيا  ثم إيا  
ِ
اهسلهك األسباَب الرشعيَة يف رفِع هذا البالء

َحرِة واملشعوِذين، أو تتبعَ  ون  ومالحقَة السَّ فني، فإن هؤالء يهفِسده الني واملخرِّ جَّ الدَّ

يَّاِن: ﴿ َوَأنَّهه َكاَن ِرَجاٌل   امللِك الدَّ
ِ
بون األبداَن، ويوِقعون يف بهِب اهلل القلوَب، وخيرِّ

ْم َرَهقا ً﴾ِمَن الِ  وهه نِّ َفَزاده وَن بِِرَجاٍل ِمَن اجْلِ وذه  هم  ، (4)ْنِس َيعه
ِ
فال خرَي عندهم، بل واهلل

                                 

  (.19( سورة الزمر )1)

  (.39( سورة الشعراء )2)
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َر النبيه  منبعه  وِر وسيئه األموِر، وقد حذَّ من أتى كاِهنًا أو »: من إتياهِنم، فقال  الرشه

دٍ  َقه، فقد َكَفَر بام أهنزَل عىل حممَّ  .(1)«ساِحراً فصدَّ

دًا خرٌي لك َوحِّ ؤِمنًا مه ، فلِئن متوَت مِريهًا مه ِق اهلَل أُّيا املؤمنه   -فاتَّ
ِ
من أْن  -واهلل

 مرشكًا.  متوَت صحيحًا معاِفً 

 مهللا إنا نعوذه بك من الرشِ  كلِّه.  


 

 

                                 

 (.3939(، وصححه األلباِّن كام يف صحيح الرتبيب والرتهيب )1313( أخرجه البزار )1)
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ِة  حتقيق -10  الُعُبوديَّ

  اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 . ا َبْعده  َأمَّ

، اتقوا اهلَل وأطيعوه، واعلموا أن اهلَل تعاىل قد خلَقكم، إنَسكم 
ِ
فيا عباَد اهلل

وِن﴾ نَّ َواْلْنَس إاِلَّ لَِيْعبهده  . (1)وِجنَّكم لعبادتِه، قال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقته اجْلِ

 وحَده ال َشيَك له، هي الغايةه القصوا، واملطلبه 
ِ
ها هلل  تعاىل، وإفراده

ِ
فعبادةه اهلل

، فإن اهلَل تعاىل ذكَر ذلك  األسمى، واملقصوده األعىل من اخللِق، كام دلَّت عليه اْيةه

، فنفى أيَّ بايٍة لوجوِد  وِر احلرْصِ والقرْصِ ، اللذين َها أقوا صه
ِ
بالنفِي واالستثناء

ه، ملَّا خلَقنَا لذلك  ست أسامؤه ه، وتقدَّ النِس واجلنِّ برَي عبادتِه سبحانه، وهو تعاىل ذْكره

مل يرتْكنا ََهاًل بال بياٍن، وال توضيٍح للعبادِة التي خلَقنا هلا وأمَرنا هبا، بل بنيَّ لنا معنى 

ين ومن سَل مبرشِّ َح سبيَل ذلك، فبعَث الره  سبحانه، ووضَّ
ِ
ِذرين، وإىل عبادتِه العبوديِة هلل

َ َواْجَتنِبهوا  وا اَّللَّ والً َأِن اْعبهده ٍة َرسه لِّ أهمَّ وحَده داعني، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف كه

وا يِف اأْلَْرِض  الَلةه َفِسريه ْت َعَليِْه الهَّ ْم َمْن َحقَّ ْم َمْن َهَدا اهلله َوِمنْهه وَت َفِمنْهه الطَّابه

وا َكْيَف  بنَِي﴾َفاْنظهره  .(2)َكاَن َعاِقَبةه امْلهَكذِّ

                                 

 .13الذاريات: ( سورة 1)
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فكله رسوٍل جاَء إىل قوِمه كاَن أوله ما يقوله هلم: "يا قوِم اعبهدوا اهلَل مالكم من إٍَل 

له هبا أمٌر فَطَر اهلله تعاىل اخللَق عليه، ومع ذلك  سه ه "، وهذه الدعوةه التي جاءت الره بريه

سِل إىل قِ  ْم انقسَم اخللقه ِحياَل دعوِة الره ْم َفِمنْكه ِذي َخَلَقكه َو الَّ سَمنِي، كام قاَل تعاىل: ﴿هه

ْؤِمٌن َواَّلله باَِم َتْعَملهوَن َبِصرٌي﴾ ْم مه َكاِفٌر َوِمنْكه
(1) . 

اِن،  يَّ ِحِد الدَّ فمن الناِس من وفََّقه اهلله إىل اليامِن، فهو عىل الِفْطرِة يف عبوديتِه للوا

ِة األصناِم واألوثاِن. ومن الناِس من ابتهيل باحلرماِن فا ، فوقَع يف عبوديَّ  جتاَله الشيطانه

 أُّيا املؤمنون..

ةه العيوِن،   تعاىل التي هي قهوته القلوِب، وبذاءه األرواِح، وقهرَّ
ِ
إن العبوديَة هلل

وره النفوِس، تلك العبادةه مبنيٌة عىل ركننْي عظيمنْي، ال تِصحه إال هباِم:   ورسه

 تعااألول
ِ
 : الذله له سبحانه. الثاِّن                               ىل.: حمبةه اهلل

 قال ابن القيم رمحه اهلل: 

رررررررررررررررره بِّ  وعبررررررررررررررررادةه الرررررررررررررررررمحِن بايررررررررررررررررةه حه
9 

ْطبرررررررررررررررررررران   (2)مررررررررررررررررررررع ذلِّ عابِررررررررررررررررررررِده َهررررررررررررررررررررا قه
9 

 تعاىل حبًّا، وله سبحانه ذالً وتعظياًم، وألوامِره وَشِعه 
ِ
فكلام امتأل قلبه العبِد هلل

سله أمٌر  انِقيادًا وعَماًل،  تعاىل، وهذه العبوِديةه التي َدَعت إليها الره
ِ
ةه هلل َلْت فيه العبوديَّ كمه

ه هذا واضحًا  عاٌم واِسٌع َرْحٌب، يِْضبه برَواِقه عىل مجيِع مناِحي احلياِة وشؤوهِنا، ويتبنيَّ

ِن َجليًّا من خالِل إجالِة النظِر يف آياِت الكتاِب احلكيِم، ومن خالِل مطالعِة دواوي

                                 

  .2التغابن:  ( سورة1)

 (.31( القصيدة النونية )2)
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نِة، فإن اهلَل تعاىل خاطَب عباَده املؤمنني باألمِر والنهِي يف أموٍر كثريٍة، تتعلقه  السه

 بمعاِشهم وحياُِتم. 

ويمكنه أن يتهَح شموله العبوديِة جلميِع مناحي احلياِة من تعريِف أهِل العلِم 

هي اسٌم جامٌع ملا والفقِه ملعنى العبادِة، يقول شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: " 

حيبهه اهلله ويرضاه من األقواِل واألعامِل، الباطنِة والظَّاهرِة "
(1). 

 
ِ
 ورسولِه، وخْشيِة اهلل

ِ
فعىل هذا تكونه العبادةه شاملًة لألعامِل القلبيِة، كمحبَِّة اهلل

رِب حلهْكِمه، وهي شاملٌة لأل ِل عليه، والخالِص له، والصَّ ركاِن والنابِة إلْيه، والتوكه

ها، وهي أيهًا  الشعائريِة، من الصالِة والزكاِة والصياِم واحلجِّ وتطوعاُِتا وما يتبعه

ِل الشخصيِة، واألخالِق والفهائِل التعامليِة،  شاملٌة للعالقاِت االجتامعيِة، واألحوا

وهي تشمله أيهًا األحكاَم القهائيَة التَّرشيعيَة، والشؤوَن التجاريَة واالقتصاديَة 

 سياسيَة. وال

نِب احلياِة  َه بجميِع جوا  تعاىل، والعبوديةه له سبحاَنه دائرٌة واسعٌة، ُتي
ِ
ينه هلل فالدِّ

 الدولِة وسياسِة احلكِم. 
ِ
 احلاجِة، إىل بناء

ِ
ِب وقهاء  وفروِعها، من آداِب األكِل والرشه

حابةه  َفه املرشكون رَ هذا املعنى، بل وعَ  -ريض اهلله عنهم-وقد أدرَ  الصَّ

: قال املخالِفون لدعوِة السالِم يف ذلك الوقِت، ففي صحيح مسلٍم عن سلامَن و

ءَة » كم، حتى يعلَِّمكم اخلَرا أي: قهاَء ؛ -قاَل لنا املرِشكون: إنَّا أرا صاحَبكم يعلِّمه

ْوِث  -احلاجةِ  نا بيمينِه أو يستقبَل القبلَة،وهنى عن الرَّ فقال: َأَجْل، هنانا أن يستنِجَي أحده
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كم بدوِن ثالثِة أحجارٍ وا  . (1)«لعظاِم، وقال: ال يستنجي أحده

مِ  يرا ويشهده أهنم كانوا  -ريض اهلل عنهم - واملتأمله يف سريِة الصحابِة الكرا

ون يف  يراِجعون النبيَّ  ِل، ويف أكثِر األحياِن، وأهنم كانوا يتوقَّفه يف كثرٍي من األحوا

وِّ انتظاِر الوحِي يف كثرٍي من قهاياهم وش ِِضِّ األوقاِت، وفهشه ؤوهِنم، إال أنه مع مه

 والدعاِة اعرتا مفهوَم العبوديِة كثرٌي من التغيرِي والتبديِل 
ِ
اجلهاالِت، وِقلِة العلامء

عي االنتساَب إىل السالِم، ثم إنه ال  واالنحراف، حتى أصبحنا نرا ونسمعه من يدَّ

 تعاىل، يرا َضرْياً وال َحَرجًا أن يرصَف أنواعًا من ال
ِ
عباداِت القلبيِة أو العمليِة لغرِي اهلل

، أو بريه ذلك من ال ، أو أهنم وسائله ، أو أهنم وسطاءه
ِ
بإما بحجِة أهنم أولياءه اهلل  ِه.شه

د اهلَل بالقصِد، فلم يعبهْد إال اهلَل تعاىل، لكنَّه مل    وأصبحنا نرا ونشاهد من وحَّ

ه، وما متلِيه عليه رببتهه. فيام جاَء به، فعبَد اهللَ  النبيَّ  عيتاب   هبوا

وكال الفريقني ضلَّ الطريَق، وأخَطَأ السبيَل، فإنَّ اهلَل تعاىل أَمَرنا بعبادتِه وحَده 

وا  ِقيمه نََفاَء َويه يَن حه ْلِِصنَي َلهه الدِّ َ ُمه وا اَّللَّ وا إاِلَّ لَِيْعبهده سبحانه، فقال تعاىل: ﴿َوَما أهِمره

ْؤتهوا ا الَة َويه َكاَة َوَذلَِك ِدينه اْلَقيَِّمِة﴾الصَّ و (2)لزَّ  َفال َتْدعه
ِ ِ
، وقال تعاىل: ﴿َوَأنَّ امْلََساِجَد َّلل

 َأَحدًا﴾
ِ
بهوَن (3)َمَع اهلل

ِ نْتهْم ُته ، وأمرنا أيهًا أال نعبَده إال بام َشَع، قال تعاىل: ﴿قهْل إِْن كه

                                 

  (. 232( أخرجه مسلم )1)
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مه اهلله َوَيْغِفْر َلكه  بِْبكه ْ وِِّن حيه بِعه َ َفاتَّ وٌر َرِحيٌم﴾اَّللَّ ْم َواَّلله َبفه نهوَبكه ْم ذه
: ، وقال النبي (1)

 . (2)«من أْحَدَث يف أْمِرنا هذا ما ليس منْه فهو ردٌّ »

َيه  ر قلَبه، ويصفِّ  تعاىل أن يطهِّ
ِ
تِه هلل ابِب يف ُتقيِق عبوديَّ فالواجبه عىل العبِد الرَّ

 تعاىل
ِ
، فإن اهلَل تعاىل ال يْقبله من العَمِل إال وخيليه من كلِّ شائبِة َشٍ ، أو قْصٍد لغرِي اهلل

  ما كاَن خالِصًا، وابتهِغَي به وجهه سبحانه، فعن أيب هريرة 
ِ
: قال: قال رسوله اهلل

ِ ، من َعِمَل َعَماًل أََشَ  معي ِفيِه َبرْيي » ْ  عن الرشِّ
ِ
كاء َ قال اهلله تعاىل: أنا أبنى الرشه

َكه  . (3)«َتَركتهه وَِشْ

 أثِرهأن جيتهَد يف متابعِة النبيِّ  وعليه أيهاً 
ِ
فإن خرَي اهلدِي هديه  ؛، واقتفاء

دٍ  ْكِر،  ، وعىل حسب متابعِة العبِد للنبيِّ حممَّ دِر، ورفِع الذِّ ِح الصَّ يناله من انرشا

 سبحانه وتعاىل. 
ِ
 وكثرِة األجِر عنَد اهلل

 بالخالِص واملتابعِة للنبيِّ 
ِ
العربةه بكثرِة العمِل، مع ، فليست فعليكم عباَد اهلل

 تعاىل، ومتابعِة الرسول 
ِ
َِ يف الخالِص هلل ، بل العربةه بحسِن العمِل، قال اهلل التفري

﴾ وره َو اْلَعِزيزه اْلَغفه ْم َأْحَسنه َعَماًل َوهه ْم َأيهكه ِذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلََياَة لَِيْبلهَوكه  .(4)تعاىل: ﴿الَّ

ه وأصَوبههقال الفهيله بن عياٍض ر يا  :قالوا  ،محه اهلل: "العمله احلَسنه هو أخلصه

                                 

 . 31( سورة آل عمران: 1)
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ه وأصوبههيل ما أأبا ع بًا مل يهقَبْل، وإذا  ؟خلصه قال: إن الَعَمَل إذا كان خالصًا ومل يكن صوا

 ،
ِ
بًا، واخلالصه ما كاَن هلل بًا ومل يكْن خالصًا مل يهقبْل حتى يكوَن خالصًا صوا كان صوا

 نِة". والصوابه ما كان عىل السه 

فنسأله اهلَل العظيَم، ربَّ العرِش الكريِم أن جيعَلنا من أهِل الخالِص واملتابعِة، 

 وأن يوفَِّقنا إىل خرِي األقواِل واألعامِل. 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

وِر االنحراِف، الذي طرأَ عىل  َم لنا يف اخلطبِة األوىل صورتاِن من صه فإنه قد تقدَّ

 تعاىل.األمِة يف م
ِ
 فهوِم العبوديِة هلل

وِر االنحراِف يف مفهوِم العبوديِة هلل تعاىل: أن بعَض من أعمى اهلله  ومن صه

 تعاىل هي 
ِ
َر هلم أن عبادَة اهلل وِّ وا أو صه ره  السبيِل، َتصوَّ

ِ
ء م عن سوا بصريَُتم، وأضلَّهه

َه عالقَة العبِد بربِّه، من صالٍة  ، التي تهب أو زكاٍة أو صياٍم أو تلك األقواله واألعامله

 تعاىل 
ِ
حجٍّ أو تالوٍة وذكٍر، أما ما َعَدا ذلك من األموِر فليس هلا بالعبادِة أو العبوديِة هلل

مون ما يهريدون. ون، وحيكه ولٌة إىل الناِس، يفعلون فيها ما يَشاؤه  ِصلٌة، بل هي موكه

نِة عىل بطالنِه، وال شكَّ أن هذا فهٌم مْبتوٌر مْغلوٌط، دلَّت نصوصه الكتاِب والسه 

بل دلَّ العقله عىل ضعِفه وضاللِه؛ إذ كيف يستقيمه يف األذهاِن، أو يصحه عنَد أويل 

 احلاجِة،  العقوِل واألبصاِر أن يعلِّم النبيه املختاره 
ِ
َته تفاصيَل ودقائَق آداِب قهاء أمَّ

احلياةه يف املدِن  ، التي هبا تستقيمه موالقهايا اجلسا مالعظا رثم يرت ه تعليَمهم األمو

 واألمصاِر؟!

 ملا 
ِ
ئِع واألنبياء ا  بالرشَّ

ِ
بْل لو قاَل قائٌل: إنَّ هذا فيه أْعظمه التَّنِقيِص واالزِدراء

 .
ِ
 والعلامء

ِ
 جانب رأَي األَلِبَّاء

َج  فاٍت خطريًة، توِشكه أن خَتره بأصحابِه عن  وقد خلَّف هذا الفهمه املغلوطه انحرا

 سبيِل أهِل السالِم.

يَن والعبوديَة  : إن الدِّ فاِت اجلساِم: أننا سِمْعنا من يقوله ويكتبه ومن هذه االنحرا
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، ليس هلا دخٌل يف التجارِة أو االقتصاِد أو السياسِة أو العالِم أو برِي ذلك من 
ِ
هلل

اِل املنحرِف أن َفَصلوا  جماالِت احلياِة، بل آَل األمره بكثرٍي من أصحاِب هذا الفكِر الهَّ

نَة اللذين َها سبيله النجاِة ينظِّامن عالقَة العبِد الدِّ  يَن عن احلياِة، وجعلوا الكتاَب والسه

 .  بربِّه، وال يتجاوزون هبام هذا احلدَّ

ينا أصحاَب هذا االنحراِف، الذين ُضَب النفاقه  بل مل يقترِص األمره عىل ذلك، فرأ

ره عن ا نِه، ينكرون عىل كلِّ من يْصده لسنِة والقرآِن يف سياساتِه أو قلوهَبم بِجرا

 ،
ِ
اقتصادياتِه أو أحكاِمه أو أنظمتِه أو سائِر شؤوِن حياتِه، ويقذفون بأقَذِع األسامء

لَّ من دعا إىل ُتكيِم الكتاِب والسنِة، فتارًة يسمون  ويصفون بأبشِع األوصاِف كه

ظالميني، وتارًة املتمسكني بالكتاِب والسنِة يف دقِّ األمِر وجليلِه رجِعيني، وتارًة 

فني، أو إرهابيني، فحسبهنا اهلله ونعم الوكيل.   أصوليني، وتارًة متطرِّ

 أُّيا املؤمنون.

وا هؤالء املهلِّلني املناِفقني، فإهنم من أعظِم ما يهفسده األدياَن وخيِربه  احَذره

وا بكتاِب ربِّكم وسنِة نبيِّكم، فهام سفينةه النجاِة، وقد أم كه َر اهلله بذلك، األوطاَن، ومتسَّ

ْسَتِقيٍم﴾:فقال لنبيِّه  ٍط مه ا ِذي أهوِحَي إَِلْيَك إِنََّك َعىَل رِصَ  .(1)﴿َفاْسَتْمِسْك بِالَّ

ٍق عديدٍة أنه قال:  وجاَء عن النبيِّ  تركته فيكم أمَرْين لن تِهلهوا ما »من طهره

نَة رسولِه ، وسه
ِ
 . (2)«متسكتهم هبام: كتاَب اهلل

                                 

  .33سورة الزخرف: ( 1)
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ء املنحرفون بأالعيبِهم وأساليبِهم وتهليالُِتم، فهم أشبهه من وال خيدعنَّكم هؤال

، الذين يكونون  ، الذي رواه حذيفةه ينطبقه عليهم وصفه النبيِّ  ِّ عن أهِل الرشَّ

قلت: يا  ،دعاةه ضاللٍة إىل أبواِب جهنَم، َمن أجاهَبم إليها قذفوه فيها»آخَر الزماِن: 

م لنا  ِصْفهه
ِ
 . (1)«من ِجْلَدتِنا ويتكلَّمون بألسنتِنا فقال: هم ،رسوَل اهلل

فنعوذ باهلل من احلَْور بعد الكْور، ومن الهالِل بعد اهلدا، ومن الزيِغ بعد 

 .
ِ
 االهتداء
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ينِ  -11  البَِدُع يف الدِّ

، َوَمنْ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

 فيا أُّيا املؤمنون.

 
ِ
م بتقوا اهلل باِع  -جل وعال -أوصيكه ِّ والَعَلِن، واتِّ هادِة، والَّسِّ يف الغيِب والشَّ

نَِّة النبيِّ  ً وباطنًا، فإنَّ اهللَ  سه دًا  -تبارَ  وتعاىل -ظاهرا رمحًة للعاملني،  أرسَل حممَّ

ِل، فهدا اهلله به إىل  سه وحجًة عىل العباِد أمجعني، أرسله اهلله عىل حنِي انقطاٍع من الره

َ به من الَعَمى، وأرشَد به من الَغيِّ  بهِل، وبرصَّ ِق وأوضِح السه ، فتَح اهلله به أعيهنًا أقوِم الطره

يَن، وأتمَّ به النِّْعَمَة ﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلته  ْلفًا، فأكمَل اهلله به الدِّ ، وقهلهوبًا به عميًا، وآذانًا صامًّ

مه اِلْسالَم ِديناً  ْم نِْعَمتِي َوَرِضيته َلكه ْم َوَأمْتَْمته َعَلْيكه ْم ِدينَكه  . (1)﴾َلكه

 أُّيا املؤمنون.

باِع ما جاَء به النبيه لقد أَمَركم  ، وهناكم عن ُمالفتِه، قال اهلل تعاىل: اهلله تعاىل باتِّ

ونَ  ره ياًل َما َتَذكَّ
ونِِه َأْولِيَاَء َقلِ وا ِمْن ده ْم َوال َتتَّبِعه ْم ِمْن َربِّكه وا َما أهنِْزَل إَِلْيكه بِعه  . (2)﴾﴿اتَّ

ْسَتِقياًم  طِي مه ا َق وقال جل وعال: ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ بهَل َفَتَفرَّ وا السه وهه َوال َتتَّبِعه بِعه َفاتَّ

                                 

 ( .3( سورة املائدة )1)

 ( .3( سورة األعراف )2)
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ْم َعْن َسبِيلِهِ  َ َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم  ،(1)﴾بِكه وَل َفَقْد َأَطاَع اَّللَّ سه ِع الرَّ
وقال تعاىل: ﴿َمْن يهطِ

 . (2)﴾َأْرَسْلنَاَ  َعَلْيِهْم َحِفيظاً 

وهه َوَما هَنَاكه  ذه وله َفخه سه مه الرَّ وا وقال: ﴿َوَما آَتاكه  . (3)﴾ْم َعنْهه َفاْنَتهه

م أهْسوًة فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، واستمِسكوا هبدْي ِ النبيِّ  ، فقد َجَعَلهه اهلله لكه

وِل  ْم يِف َرسه نَّتِه، قال اهلله تعاىل: ﴿ َلَقْد َكاَن َلكه حسنًة، وأَمَركم بالتََّأيسِّ به واالستناِن بسه

َْن 
ِ
 أهْسَوٌة َحَسنٌَة مل

ِ
َ َكثرِياً اَّللَّ َ َواْلَيْوَم اِْخَر َوَذَكَر اَّللَّ و اَّللَّ  . (4)﴾َكاَن َيْرجه

َد اهلله سبحانه وتعاىل الذين خيالفون أمَر رسولِه  بالفتنِة والعذاِب  وقد ُتدَّ

ْم ِفْتنٌَة َأْو  ِصيَبهه وَن َعْن َأْمِرِه َأْن ته الِفه َ ِذيَن خيه ْم األليِم، فقال تعاىل: ﴿ َفْليَْحَذِر الَّ يهِصيَبهه

َ َلهه اهْلهَدا َوَيتَّبِْع (5)﴾َعَذاٌب َألِيمٌ  وَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ سه َشاِقِق الرَّ ، وقال تعاىل: ﴿ َوَمْن يه

ِه َما َتَوىلَّ َونهْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً  َولِّ هْؤِمننَِي نه  . (6)﴾َبرْيَ َسبِيِل امْل

  أال، وإنَّ من ُمالفِة أمر رسولِ 
ِ
ين، فإن كلَّ  ، ومشاقَّتِه اهلل االبتداَع يف الدِّ

يِن،  -عزَّ وجلَّ -بدعٍة ضاللٌة، وكله ضاللٍة يف النَّاِر، وقد أنكَر اهلله  االبتداَع يف الدِّ

يِن َما مَلْ  وا هَلهْم ِمَن الدِّ عه َكاءه ََشَ َ ، فقال تعاىل: ﴿َأْم هَلهْم َشه  وجعله ترشيعًا ملا مل يأذْن به اهلله

                                 

 (.113( سورة األنعام )1)

 (.39( سورة النساء )2)

 (.1( سورة احلرش )3)

 (. 21ألحزاب )( سورة ا3)
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 .(1)﴾َيْأَذْن بِِه اَّللَّ 

ر النبيه  َ بطالهَنا، فقال  وقد حذَّ من أحَدَث يف أمِرنا هذا ما »: من البَِدِع، وبنيَّ

 »يف وصيَّتِه ألصحابِه:  ، وقال (2)«ليس منْه فهو رد
ِ
نِة اخللفاء نَّتي وسه فعليكم بسه

وا عليها بالنَّواجِذ، و إياكم وحمدثاِت األموِر، فإنَّ كلَّ الراشِدين املهديِّني من بعِدي، عهه

 . (3)« ٌحمدثٍة بدعة

 نجاٌة وعصمٌة. 
ِ
نِة، فإهنا لكم بإذن اهلل  فاتقوا اهلل عباد اهلل، وعليكم بلزوِم السه

 أُّيا املؤمنون.

ين الذي مل يأمْر به اهلله  أتدرون ما البدعةه التي هناكم اهلله ورسولهه عنها؟ إهنا الدِّ

 تعاىل، ومل يأمْر به اهلل ورسولهه، فمن داَن د
ِ
َب إىل اهلل ينًا أو فعل فعاًل يقصده به التقره

.،ورسوله  ، وََشَع فيه ما مل يأذْن به اهلله
ِ
 فقد ابتدَع يف ديِن اهلل

فانظر أُّيا املؤمنه إىل ما تقومه به من العباداِت، هل أنت ممن التزَم فيها هدَي 

نَته، أم أنت ممن َهَجروا هديَ  النبيِّ  نَته؟ ثم انظر يف هذه العبادِة هل هي وسه ه وَقَلْوا سه

تِه أو ال؟ فإن كنت ملتزمًا هدَيه  مما َشَعه النبيه  ، وما ََشَعه فأنت عىل السنة، ألهمَّ

ما »يف ديننا هذا  :أي ؛«من أحدَث يف أمِرنا هذا»وإن كانت األخرا فإياَ  إياَ  فإنه 

 .«حمدثاُتها، وكله حمدثٍة بدعةٌ  فإن َشَّ األمورِ » ،«ليس منه فهو ردٌّ 

                                 

 .21( سورة الشورا 1)

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.3232(، ومسلم )2399( أخرجه البخاري )2)

 واحلديث صححه الرتمذي.  ،( 2399(، والرتمذي )33(، وابن ماجه )13139( أخرجه أمحد )3)



 81 حصاد املنابر --------------------------------------------------

 أُّيا املؤمنون.

ها خطرٌي، قال المام مالك بن أنس رمحه اهلل: "من  ها عظيٌم وأثره إن البَِدَع ُضره

 
ِ
ها فقد زَعَم أن رسوَل اهلل خاَن  أحدَث يف هذه األمِة شيئًا مل يكن عليه سلفه

 . (1)الرسالَة"

َبمٌة للشا ِرع؛ حيث إن املبتدَع نصَب نفَسه مستدِركًا فالبَِدعه مهادٌة للرشِع ومرا

 إال 
ِ
اًل هلا، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، فإن البِْدعَة ال تزيده صاحَبها من اهلل عىل الرشيعِة مكمِّ

 دًا، قال ابن القيم رمحه اهلل:"بهع
ٍ
فإنه ال يزيده عامَله من  - أي: بالنبيِّ  -وكله عمٍل بال اقتداء

 إال بهعدًا؛ ف
ِ
"اهلل

ِ
ء  واألَهوا

ِ
 . (2)إن اهلَل تعاىل إنام يهعَبده بأْمِره، ال باْراء

 -فاحرصوا 
ِ
ً  عىل ترِ  البَِدِع، صغرِيها وكبرِيها، ومتابعِة النبيِّ  -عباَد اهلل ظاهرا

، فإن  وباطنًا، فإنه بحسب متاَبَعتِكم للرسوِل  تكونه لكم اهلدايةه والصالحه والنجاحه

اريِن عىل متابعتِه  -سبحانه وتعاىل-اهلَل  ارين يف علََّق سعادَة الدَّ ، وجعَل شقاوَة الدَّ

ُمالفتِه، فأَلتباِعه اهلدا واألمنه والفالحه وطيبه العيش يف الدنيا واْخرة، وملخالفيه 

غاره والهالله والشقاوةه يف الدنيا واْخرة.  لةه والصَّ  الذِّ

  -فأقبلوا 
ِ
َلكم وأعامَلكم بام عىل كتاِب ربِّكم، وس -يا عباَد اهلل نِة نبيِّكم، وِزنوا أقوا

 فيهام، فام وافَق ذلك قهبل، وما خالفه فهو مردوٌد عىل قائلِه وفاعلِه كائنًا من كان. 
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 ُعموُم رسالِة النبيِّ  -12

 .اخلطبة األوىل

ِهلَّ لَ  ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِنَّ احْلَْمَد َّلل هه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

وال متوتهنَّ إال وأنتم مسلمون، فإن السالَم عصمٌة ملْن جلَأ  فاتقوا اهلَل عباد اهلل

نَّ  ، الذي من إليه، وجه
ِ
َة السالِم دينه اهلل ٌة ملن استمسَك به وعضَّ عليه، فالسالمه يا أمَّ

 .ً  دَخَله كان آمنًا، وِحصنهه الذي َمن التجَأ إليه كان فائزا

 أُّيا املسلمون.

ه، قاَل اهلله تعاىل: ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َبرْيَ   الذي ال يهقبله من أحٍد ِسوا
ِ
إن السالَم دينه اهلل

ين﴾اِلْس  ِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ ْْ َو يِف ا ْقَبَل ِمنْهه َوهه ، وقال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ (1) الِم ِدينًا َفَلْن يه

﴾  اِلْسالمه
ِ
يَن ِعنَْد اَّللَّ  (  2)الدِّ

 .أُّيا املسلمون

إن نعمَة اهلل عليكم هبذا الديِن القويِم نعمٌة عظيمٌة جليلٌة، فإن الناس قبل بعثِة 

، وراجت سوق  النبي حممد  كانوا يف جاهليٍة جهالَء، انترشت فيهم الهالالته

 . ، وفشت الرشوره واجلهاالته  الظلامته

                                 

  (.31( سورة آل عمران )1)

 (.19( سورة آل عمران )2)
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 أهل الكتاب ،ومن ال كتاب هلم.كان الناسه يف اجلملِة صنفني:

 أهل الكتاب، وهم فريقان: 

حت، أخبثه األم م األول: اليهود أهله الكذِب والبهتاِن، قتلةه األنبياء وَأَكلةه السه

هم بالنقمة، أهل اللعنِة والذلِة.  طّويًة، وأدواهم سجيًة، وأبعدهم عن الرمحِة، وأحقه

بَّاد الصليِب، الذين آذوا اهلَل أبلَغ األذا،  الثاِّن: هم النصارا، أهله الهالِل، وعه

: اختَذ اهلله صاحبًة وولدًا، ولقد افرتوا عىل ربِّ السامواِت واألرِض كذبًا، وقد  فقالوا

و  –ا جاؤه
ِ
ْرَن ِمن -واهلل اَمَواته َيَتَفطَّ َباله  هه شيئًا عظياًم ﴿َتَكاده السَّ ره اجْلِ

َوَتنَْشقه اأْلَْرضه َوخَتِ

مْحَِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلداً  مْحَِن َوَلدًا َوَما َينَْبِغي لِلرَّ اَمَواِت  َهّدا َأْن َدَعْوا لِلرَّ له َمْن يِف السَّ إِْن كه

ْم آتِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َواأْلَْرِض إاِلَّ آ لههه ْم َعّدًا َوكه هه ْم َوَعدَّ مْحَِن َعْبدًا َلَقْد َأْحَصاهه ِت الرَّ

: إن اهلَل هو املسيحه (1)َفْردًا﴾  بنه مريم. ا، وقالوا

فال إَل إال اهلل وحَده ال َشيَك له، وال إََل إال اهلله مل يتخذ صاحبًة وال ولدًا، وال 

 آلهًة ليكونوا هلم إَل اهلل، واهلل أ
ِ
بَّاده الصليِب، الذين اختذوا من دوِن اهلل كرب عام يقوله عه

لبان دينًا، وَشَب اخلمِر وأكَل اخلنزيِر للمؤمنني سبيال.  ، الذين جعلوا عبادَة الصه ا  ِعزَّ

ينه ما  مه، والدِّ م ما حرَّ ، واحلرا فاحلالله عند النصارا ما أحله القسه والراهبه

ْم  َشعه؛ يهدِخل وا َأْحَباَرهه َذه الراهبه من يشاء اجلنَة، ويهدخل من يشاءه الناَر ﴿اختَّ

ً َواِحدًا ال وا َلِِإَ وا إاِلَّ لَِيْعبهده  َوامْلَِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أهِمره
ِ
وِن اهلل ْهَباهَنهْم َأْرَبابًا ِمْن ده  إََِلَ َوره
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وَن﴾ كه ْبَحاَنهه َعامَّ يهرْشِ َو سه إاِلَّ هه
(1) . 

 أُّيا املؤمنون..

، أما من ال كتاَب له، فهو بني عابِد وثٍن هذه حاله أهِل الكتاِب قبَل بعثِة النبيِّ 

ٍن، ويبني لنا  وٍر وألوا  العظيِم عىل صه
ِ
أو عابِد ناٍر أو عابِد شيطاٍن، فهم يف الكفِر باهلل

-أن اهلَل »سلم: ما رواه م الكفِر والهالِل الذي بلغه الناسه قبل بعثِة النبيِّ  َل حا

نظَر إىل أهِل األرِض فمَقَتهم عرهَبم وعجَمهم، إال بقايا من أهِل  -سبحانه وتعاىل

 .(2)«الكتاِب 

، أرسله رمحًة للعاملني فبعَث اهلل برمحتِه وفهلِه حممدًا   ،باهلدا وديِن احلقِّ

قًا وحجًة عىل اخللِق أمجعني، أيََّده باْياِت والرباهنِي، وأنزَل عليه الكت اَب املبنَي، مصدِّ

ملا بني يديه من الكتاِب ومهيِمنًا عليه، وفرَض اهلله طاعَته واتباَعه، والتصديَق به عىل 

ا  العاملني، وقد أخَذ عىل ذلك ميثاَق النبيِّني، فقال تعاىل: ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهلله ِميَثاَق النَّبِيِّنَي مَلَ

َتاٍب َوِحْكَمٍة ثهمَّ 
ْم ِمْن كِ نَّهه﴾ آَتْيتهكه ه ْم َلتهْؤِمنهنَّ بِِه َوَلَتنرْصه ا َمَعكه َ

ِ
ٌق مل َصدِّ وٌل مه ْم َرسه  .(3)َجاَءكه

 أُّيا املؤمنون..

رة الرورا، كمرا قرال تعاىل:﴿َوَما َأْرَسْلنَاَ   إن حممدًا  مبعوٌث إىل عامِة الناِس وكافَّ

                                 

  ( 31( سورة التوبة )1)

  ( من حديث عياض بن محار املجاشعي ريض اهلل عنه.2331( أخرجه مسلم )2)

  ( .31( سورة آل عمران )3)
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ًة لِلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيرا﴾ ْم وقال تعاىل: ﴿قه  (1)إاِلَّ َكافَّ  إَِلْيكه
ِ
وله اهلل َا النَّاسه إِِّنِّ َرسه ْل َيا َأُّيه

 َشِهيدًا﴾ ،(2)مَجِيعًا﴾
ِ
والً َوَكَفى بِاَّلل  .  (3)وقال سبحانه: ﴿َوَأْرَسْلنَاَ  لِلنَّاِس َرسه

ةً »: وقد قال  فواجٌب عىل كلِّ أحٍد من اجلنِّ والنِس، ، (4)«بهعثته إىل الناس عامَّ

وِر والناِث أن يؤِمنوا بمحمٍد والعرِب والعجِم، والذه  ، ومن مل يؤمْن به فإنه من كه

عرِي كائنًا ْمن كان، أْقَسَم عىل ذلك من ال ينطقه عن اهلوا، فقال  : أصحاِب السَّ

، ثم يموته ومل » ِّنٌّ والذي نفيس بيِده ال يسمعه يب أحٌد من هذه األمِة، ُّيوديٌّ وال نرصا

 . (5)«من أصحاِب النَّارِ يؤمْن بالذي أرسلته به إال كاَن 

ْم  ْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَتِِه َوجَيَْعْل َلكه
ْم كِ ْؤتِكه  ورسولِه:﴿يه

ِ
، وآمنوا باهلل فاتقوا اهلَل أُّيا الناسه

وٌر َرِحيٌم﴾ ْم َواَّلله َبفه وَن بِِه َوَيْغِفْر َلكه نهورًا مَتْشه
(6)  . 


 

 

                                 

  (.23( سورة سبأ )1)

  ( 113( سورة األعراف )2)

 ( .19ورة النساء )( س3)

 ( من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه. 333( أخرجه البخاري )3)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.113( أخرجه مسلم )1)

  ( .23( سورة احلديد )3)
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد.

ه إال بأمَرين:فاعلموا عباَد اهلل، أن كم وال يِصحه إسالمه  ه ال يؤمنه أحده

 ، وأنه رسوله ربِّ العاملني إىل النِس واجلنِّ أمجعني.األول: أن يؤمَن بام جاَء به النبيه 

الثاِّن: أن يكفَر بكلِّ ديٍن سوا هذا الديِن، وأن يعتقَد أن أهَله من أصحاِب اجلحيِم، 

ْر بِ  ْثَقى﴾قال اهلل تعاىل: ﴿َمْن َيْكفه ْرَوِة اْلوه  َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلعه
ِ
ْؤِمْن بِاَّلل وِت َويه فجعَل  ،(1)الطَّابه

بًا عىل هذين األمرين: عىل  روِة الوثقى، وهي دينه السالِم، مرتَّ اهلله تعاىل االستمساَ  بالعه

 الكفِر بالطابوِت، واليامِن باهلل. 

َم من قاَل: ال إََل إ»: ويف صحيِح مسلٍم قال  ، َحره
ِ
، وكَفَر بام يهعبده من دوِن اهلل ال اهلله

 
ِ
ه، وحسابهه عىل اهلل ه ودمه قال الشيخه السعدي يف َشح هذا احلديث: "تبني من ذلك  ،(2) «ماله

ِر بذلك اعتقاًدا ونهطقًا،   وحَده ال َشيَك له، ومن القرا
ِ
أنه البد من اعتقاِد وجوِد عبادِة اهلل

 وحَده طاعة هلل وانقيادًا، والبدَّ من الرباءِة عامَّ ينايف ذلك عقدًا  والبد من القياِم بعبوديةِ 
ِ
اهلل

 ومواالُِتم ونهرْصُِتم، وبهغِض أهِل 
ِ
وقوالً وفعاًل، وال يتم ذلك إال بمحبِة القائمني بتوحيِد اهلل

 الرشِ  ومعاداُِتم ". 

 العظيِم، وبمح
ِ
قوا إيامَنكم باهلل مٍد خاتِم النبيني، عسى أن فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، وحقِّ

 نكوَن باجلنَِّة من الفائزين، ومن جهنَم ناجني. 



                                 

  ( .213( سورة البقرة )1)

 ( عن أيب مالك األشعري عن أبيه.23( أخرجه مسلم )2)
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 .حمبَُّة الرسوِل  -13

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده أَ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  ْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 . ا َبْعده  َأمَّ

 ن.فيا أُّيا املؤمنو

اتقوا اهلل حقَّ تقاته وال متوتهن إال وأنتم مسلمون ، فاتقوه رمحكرم اهلل ، فإنره مرن 

 . يتَِّق ويصرْب فإن اهلَل ال يهيعه أجَر املحسنني

 .أُّيا املؤمنون

رمحررررًة للعرررراملني، وحجررررًة عررررىل العبرررراد  إن اهلَل تعرررراىل أرسررررل حممررررَد بررررَن عبررررد اهلل 

أمجعني ، أرسله اهلل تعاىل عىل حنِي فررتٍة مرن الرسرل وانطرامٍس مرن السربِل ، فهردا اهلل بره 

ِق وأو ربِل، أوحرى اهلله إليره :إىل أقوِم الطره فلرم يرزْل ﴿يرا أُّيرا املردثر  قرم فأنرذر﴾، ضِح السه

  رغ ه عنره صرادٌّ ، يبلِّ ه عرن ذلرك رادٌّ ، داعيرًا إىل اهلل ال يصرده قائاًم بأمِر ربِّه ومرواله، ال يررده

 أبلرررَغ األذا، يف نفِسررره ومالِررره 
ِ
ديرررَن اهلل ورسرررالَته، ال خيشرررى فيررره لومرررَة الئرررٍم، أوذي يف اهلل

هوا رأيَرررره وضررررلَّلوه رررره وعررررابوه وسررررفَّ برررره قومه ، حرررراولوا قتَلرررره وسررررجنَه، وأهلِرررره وأصررررحابِه، كذَّ

وا رأَسرره،  أخرجرروه مررن بلررده طريرردًا سررليبًا، ثررم قرراتلوه وحرراربوه، فكَّسرروا َرباعيَترره، وشررجه

 .1«مهللا ابفر لقومي فإهنم ال يعلمون»وأدموا وجَهه، فكان يقول: 

َن  ، وألرررروا ررررَل يف سرررربيِل تبليررررِغ ديررررِن اهلل، وهدايررررِة عبرررراد اهلل صررررنوَف املشرررراقِّ فتحمَّ
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ً، فأَشقررت برسرررالتِه األرضه بعررد ظلمتهرررا ، هررردا  ألذا، فكررانا عاقبرررةه أمررِره فررروزًا ونرصرررا

رر برره مررن العمررى، فأنقرررَذ اهلله  ررِذيَن آَمنهرروا بِرررِه برره مررن آمررَن برره ﴿ اهلله برره مررن الهرراللِة، وبرصَّ َفالَّ

هفْ  مه امْل وََلَِك هه نِْزَل َمَعهه أه ِذي أه وا النهوَر الَّ َبعه وهه َواتَّ وهه َوَنرَصه ره وَن﴾ َوَعزَّ حه
 . (1)لِ

 .أُّيا املؤمنون عباد اهلل

، الرررذي أنقرررَذكم اهلل بررره مرررن  إن مرررن أكثرررِر حقررروِق حممرررٍد برررن عبرررد اهلل النبررريِّ األمررريِّ

مررررن  "الصررررحيحني"حمبررررًة قلبيررررًة صررررادقًة، ففرررري  النررررار، وهررررداكم برررره مررررن الهرررراللِة حمبَترررره 

كم حتى»:  قال: قال رسول اهلل  بن مالك  حديث أنس أكوَن أحربَّ  ال يؤمنه أحده

 .(2)«إليه من والِده وولِده والناِس أمجعني

 واليوم اْخِر أن حيبَّ النبريَّ 
ِ
حمبرًة، يرتجىل فيهرا إيثراره  فحقٌّ عىل كلِّ مؤمٍن باهلل

مررن  عررىل كررل حمبرروٍب، مررن نفررٍس ووالرٍد وولررٍد والنرراِس أمجعررني، فمحبررةه النبرري   النبريِّ 

ين، وهي فرٌع من  حمبِة اهلل تعاىل، وتابعٌة هلا .  أعظِم واجباِت الدِّ

 أُّيا املؤمنون.

إن ملحبررِة الرسرروِل عالمرراٍت ودالئررَل، تهظِهررر حقيقررَة املحبررة وصرردقها، ومررن أبرررز 

 هذه العالمات:

لِرررره وأخالِقرررره ومجيررررِع شررررأنه، قررررال اهلل تعرررراىل :   متابعررررةه الرسرررروِل  يف أعاملِرررره وأقوا

                                 

  . ( 111( سورة األعراف )1)

 ( .33(، ومسلم ) 13( أخرجه البخاري )2)
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بهوَن اهلَل َفاتَّ 
ِ نْتهْم ُته مه اهلله﴾﴿قهْل إِْن كه بِْبكه ْ وِِّن حيه بِعه

(1). 

ررنَّتي فقررد أحبَّنرري، ومررن أحبَّنرري »:  قررال رسررول اهلل  وعررن أنررس  مررن أحيررا سه

 .(2)«كان معي يف اجلنة

ررًة صررادقًة أوجررَب لرره ذلررك مترراَم املتابعررِة، فتِجررده املحرربَّ   حمبَّ
ِ
فمررن أحرربَّ رسرروَل اهلل

راًم لسرنِة النبريِّ  الصادَق يف حمبِة النبريِّ  ، عراماًل هبرا، حريصرًا عليهرا يف دقيرِق األمرِر  معظِّ

رنَِّة النبريِّ  ِل أو األفعراِل، نسرأل اهلل العظريم  وجليلِه، ال يعدله بسه وهديره شريئًا مرن األقروا

 من فهله .

 أُّيا املؤمنون.

ررِة النَّبرريِّ  ه  إن مررن دالئررِل حمبَّ سرربٌب لرردواِم حمبَّتِرره يف  الكثرراَر مررن ِذكررِره، فررِذْكره

رام أكثرَر ذكرَر املحبروِب، واستحَْضر حماِسرنَه زاَد حنينرًا لره قلِب ا ِفها، فالعبرده كلَّ لعبِد وتهاعه

 وشوقًا إليه . 

 أُّيا املؤمنون.

: ﴿إِنَّ الذي َتزداده به حمبتهه واليامنه بره، يكرونه بالصرالِة عليره  إن ِذكَر النبيِّ 

َصررلهوَن َعررىَل النَّبِرريِّ َيررا  وا َتْسررلِياًم﴾اهلَل َوَمالِئَكَترهه يه ررِذيَن آَمنهرروا َصررلهوا َعَلْيررِه َوَسررلِّمه َررا الَّ َأُّيه
ال   ،(3)

                                 

  (.131( سورة آل عمران )1)

 (، وحسنه.2313( أخرجه الرتمذي )2)

  ( . 13( سورة األحزاب )3)
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كِرررته عنررده فلررم يصررلِّ عرريلَّ »قررد قررال:  ، فإنرره سرريام عنررد ذكررِره  ، وِمررْن (1) «البخيررله مررن ذه

لِه وما جرا له.  ذكره   معرفةه سريتِه وأياِمه وأحوا

 أُّيا املؤمنون.

ه ومنعرره : نمررن دالئررِل حمبررِة النبرريِّ   رصررتهه والررذبه عنرره وعررن َشيعتِرره، وتأييررده

ررا َأْرَسررْلنَاَ   مررن كررلِّ مررا يؤذيرره ، ورفررضه أعدائرره واملعانرردين لرشرريعته، قررال اهلل تعرراىل : ﴿إِنَّ

ْكرررررر وهه به َسرررررربِّحه وهه َوته ررررررَوقِّره وهه َوته ره َعررررررزِّ ررررررولِِه َوته  َوَرسه
ِ
ً لِتهْؤِمنهرررررروا بِرررررراَّللَّ ً َوَنررررررِذيرا ررررررا َبرشِّ َرًة َشرررررراِهدًا َومه

ِمه (2)َوَأِصياًل﴾ ه يكون بإجاللِه وإكرا ه يكون بنرِصه وتأييِده ، وتوقريه  .  ، وتعزيره

 .أُّيا املؤمنون

 ه، ففي صحيح مسلم قرالتإن من عالماِت املحبِة الشوَق إىل لقاِئه ومتني رؤي

 .(3)«هِمن أشدِّ الناِس يل حبًّا ناٌس يكونون بعدي، يوده أحدهم لو رآِّن بأهلِه ومالِ »: 

ررِة النبرريِّ    ررًة صررادقًة، نسررأل اهلل الكررريم رب العرررش  هررذه بعررضه عالمرراِت حمبَّ حمبَّ

 . العظيم أن يرزقنا حمبة نبيه 


 

                                 

 . (1139األلباِّن يف صحيح اجلامع ) ( وصححه3133مذي )الرت( و 1331أمحد ) ( أخرجه1)

  ( .  9-3( سورة الفتح )2)

  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. ( من 2332( أخرجه مسلم )3)
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 .أما بعد

ِد التقوا .  ا دوا فإنَّ خرَي الزَّ ِّ والَعَلِن، وتزوَّ  تعاىل يف الَّسِّ
ِ
، بتقوا اهلل  فأوصيكم أُّيا الناسه

 ملسلمون.أُّيا ا

َة النبيِّ   حقٌّ واجٌب، وفرٌض الزٌم عىل كلِّ مؤمٍن، ال يتمه إيامنه العبد إال هبا.  إن حمبَّ

 أُّيا املؤمنون عباد اهلل..

 الغلرررروه فيرررره  لرررريس مررررن حمبررررِة النبرررريِّ 
ٍ
، بررررل الغلرررروه فيرررره مهررررادٌة لرشررررِعه وحمررررادٌة هلل يف يشء

اخلطراب برن  ي صرحيح البخراري مرن حرديث عمرر، ففرورسوله، وُمالفٌة ألمره، ومشاقٌّة له 

 وِّن كررام أطررر»:لقررا : عبررد االنصررارا عيسررى ت ال تهطررره بررَن مررريم، فررإنام أنررا عبررٌد، فقولرروا

 .(1)«اهلل ورسوله

قولررررروا بقرررررولِكم أو بعرررررِض قرررررولِكم، وال  »لقررررروم أثنررررروا عليررررره فرررررأطنبوا :  وقرررررال 

 .  (2) «يستجِرينَّكم الشيطانه 

 ما ليس منه، وَشعوا مرن يف النبي  فليتِق اهلَل قوٌم بلوا 
ِ
، فابتدعوا يف ديِن اهلل

 عليره، ووصرِفه برام ال جيروزه أن يوصرَف 
ِ
، فرأفرطوا يف مدِحره والثنراء يِن ما مل يرأذْن بره اهلله الدِّ

.
ِ
 به إال اهلله ربه العاملني، فوقعوا يف الرشِ  باهلل

ررِق اهلَل قرروٌم ادعرروا حمبررَة النبرريِّ كررذبًا وزورًا،   فجعلرروا االحتفرراَل بمولررِد النبرريِّ ليتَّ

                                 

  ( .3331( أخرجه البخاري )1)

( من حديث أنس ريض اهلل عنه، واحلديث صححه األلباِّن يف صحيح األدب 3393( أخرجه أبو داود )2)

  (.93املفرد )
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الربهرراَن السرراطَع، والرردليَل القرراطَع عررىل صرردق حمبتِرره، وبفلرروا عررن أن أعظررَم النرراِس حمبررًة 

، أبررو بكررر ومررن بعررده ريض اهلل عررنهم، مل حيتفلرروا باملولررِد،  للنبرري  مه هررم الصررحابةه الكرررا

 البرارِد عرىل الظمرِأ، مع أن النبيَّ 
ِ
 فهرل هرؤالء أعظرمه حمبرًة للنبريِّ  أحبه إليهم من املاء

 من أيب بكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنهم؟!!

ا عظررررياًم ،  لررررِد الترررري يرررردعو إليهررررا النرررراَس يرررررا فيهررررا َشًّ ثررررم إن النرررراظَر يف هررررذه املوا

 وفسقًا مبينًا ، بل وَشكًا باهلل رب العاملني ، وقد رأينا ذلك وشاهدناه.

لرجرررراله ، وباسرررِم املولرررِد تغنرررري النسررراءه ، وباسررررِم فباسرررِم املولرررِد ترررررقصه النسررراءه وا

، فإنا هلل وإنا إليه راجعون .
ِ
 ، وباسِم املولِد يهلعبه بكتاِب اهلل

ِ
 املولِد يهستهزأه بديِن اهلل

مررررًا مِرضررررت  وقررررد سررررلَّم اهلله بررررالَد احلرررررمني مررررن هررررذه البْدعررررِة املشررررينِة، إال أنَّ أقوا

م، وأهَشبررروا حررربَّ البْدعرررِة، يطا لِعوننرررا برررني الَفينرررِة واألهخررررا بالررردعوِة إىل االحتفررراِل قلررروهبه

ِة حمبَِّة النبيِّ  نهونره يف  باملولِد وتعظيِم يوِمه، ُتت مظلَّ  ذكِره ، ينرشون ذلك ويزيِّ
ِ
وإحياء

م، فررإن  ٍت، فرراهلله املسررؤوله أن خييِّررَب سررعَيهم وُّيرردَي ضرراهلَّ مقرراالٍت أو كتابرراٍت أو حمرراُضا

 إال بهعدًا.البدعَة ال تزيده صاحبَ 
ِ
 ها من اهلل

رررررر    ون مسررررررتهَدفون مررررررن أهررررررلِّ الرشِّ وه فرررررراتقوا اهلَل عبرررررراد اهلل، واعلمرررررروا أنكررررررم مغررررررزه

 مررن الفررتِن مررا ظهررَر منهررا ومررا 
ِ
َهرراُِتم ومقاِصررِدِهم، نعرروذه برراهلل والفسرراِد، عررىل اخررتالِف توجه

 بطَن، ونسأله أن يثبَتنا عىل احلقِّ واهلدا. 
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، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

ا  . َأمَّ  َبْعده

 له ٌء َعظِيٌم * َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهله كه اَعِة يَشْ ْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ وا َربَّكه قه َا النَّاسه اتَّ َيا َأُّيه

ْم  َكاَرا َوَما هه له َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرا النَّاَس سه ْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَهعه كه مه

َكاَرا َوَلِكنَّ عَ   َشِديدٌ بِسه
ِ
 . (1)َذاَب اهلل

 عباَد اهلل..

، ثم تهوِفَّ كله نفٍس ما كسبْت، وهم ال يهظلمون.  
ِ
 اتقوا يومًا تهرَجعون ِفيِه إىل اهلل

 عباد اهلل..

 ورسولِه 
ِ
 ورسولِه، أال وإنَّ من اليامِن باهلل

ِ
اليامَن بام أْخرَبَ اهلله به  آمنوا باهلل

وِت ويوم البعِث، فأهله اليامِن الصادقون يْؤِمنون بأنَّ الناَس ورسولهه، مما يكونه بعد امل

ه: من ربهك؟ وما دينهك؟ 
ضَع يف قرْبِ يهفَتنون ويمَتحنون يف قبهوِرهم، فيقاله للعبِد إذا وه

ومن نبيهك؟ فعنَدها يثبِّته اهلله الذين آمنوا بالقوِل الثابِت يف احلياِة الدنيا ويف اْخرِة، 

ده فَيقوله املؤ ، والسالمه ديني، وحممَّ : ريبِّ اهلله نبيِّي، وأما الكافره أو املنافقه  ِمنه املوفَّقه

: هاه هاه ال أْدِري، سمعته الناَس يقولون شيئًا فقلتهه، فيهَْضبه  ، فيقوله املخذوله

                                 

  ( . 2- 1( سورة احلج )1)
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 إال النساَن، ولو سِمَعها لَصِعَق 
ٍ
ها كله يشء  .بمطَرقٍة من َحديٍد، فَيصيحه صْيحًة َيسمعه

ثم بعَد هذه الِفتنِة يكونه النَّاسه إما يف َنعيٍم، وإما يف َعذاٍب ومَحيٍم إىل أن تقوَم 

ْم من األْجداِث إىل رهبم َينِسلون، فتعاده  القيامةه الكربا، فيهنَفخه يف الصوِر، فإذا هه

رسلهه  األرواحه إىل األجساِد، وتقومه القيامةه التي أخرَب اهلله هبا يف كتابِه، وأخرَب هبا

ْرالً  ًة به را فاًة عه  عليهم أمجعني، فيقومه الناسه من قبوِرهم لربِّ العاملني حه
ِ
–صلوات اهلل

نَّا َفاِعلِنيَ    -أي: بري ُمتونني ؛ هه َوْعدًا َعَلْينَا إِنَّا كه َل َخْلٍق نهِعيده  .  (1)َكاَم َبَدْأنَا َأوَّ

، يف يوِم الفصِل، 
ِ
يِن َتدْنو الشمسه من الِعباِد، ويف ذلك اليوِم يا عباَد اهلل يف يوِم الدِّ

، فيكونه الناسه يف الَعَرِق كقدِر  مسه هم الشَّ ، فَتْصهره حتى تكوَن قدَر ِميٍل أو ميَلنْيِ

ه إىل ِحْقويه، ومنهم من  ه العرقه إىل َعِقبْيه، ومنهم من يأخذه أعامهِلم، فمنهم من يأخذه

ه العرقه إجلامًا، فال إَل إال اهلله  .يهلِجمه   العظيمه احلليمه

  عباد اهلل..  

يف ذلك الكرِب العظيِم واليوِم الشديِد، تأت األعامله الصاحلةه تهظِله أصحاهَبا من 

جله يف ظلِّ صدقتِه حتى يهقَض بني الناسِ »: حرِّ الشمِس وهليبِها، قال  ، وكذا (2)«الرَّ

ِن تهظلهه البقرةه وآله عمران.   صاحبه القرآ

مره عىل اخللِق، فيذهبهون إىل آدَم وأويل العزِم من الرسِل ليشفعوا هلم عنَد فيشتده األَ 

                                 

  ( . 193( سورة األنبياء )1)

ث عقبة بن عامر ريض اهلل عنه، واحلديث صححه (، من حدي3319( أخرجه ابن حبان يف صحيحه )2)

 (.312األلباِّن يف صحيح الرتبيب والرتهيب )
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لههم يتخىلَّ إال رسوَل اهلل حممدًا   تعاىل، فكه
ِ
، فيشفعه الشفاعَة العظمى لفصِل اهلل

 العدلِ 
ِ
يَّانه يف ظهَلٍل من الغامِم، فيفِصله بني عباِدِه بالقهاء كه الدَّ

، عندها يأت امللِ
ِ
، القهاء

وَن.  َفتهنَصبه املوازينه لتوزَن هبا أعامله العباِد:  حه
هْفلِ مه امْل وََلَِك هه ِزينههه َفأه َلْت َمَوا فَمْن َثقه

ونَ  ْم يِف َجَهنََّم َخالِده َسهه وا َأنْفه ِذيَن َخَِّسه وََلَِك الَّ ِزينههه َفأه ْت َمَوا ِزنت ،  (1)َوَمْن َخفَّ فإذا وه

ني، وصحائفه أعامِل األولني واْخرين، فآِخٌذ كتاَبه األعامله نهرِشت دواوينه العامل

مه اْقَرأوا كَِتابَِيهْ بيمينِه، فيقول:   ظهِره يقول: َهاؤه
ِ
 ، وآخٌذ كتاَبه بشاملِه، أو من وراء

 ْوله َيا َليَْتنِي مَلْ أهوَت كَِتابَِيه َتاَبهه بِِشاَملِِه َفَيقه
وِتَ كِ

ا َمْن أه ِحَسابَِيْه َيا َلْيَتَها  َومَلْ َأْدِر َما َوَأمَّ

 قياًل:  (2)َكاَنِت اْلَقاِضَيةَ 
ِ
لَّ إِْنَساٍن َأْلَزْمنَاهه َطاِئَرهه . وصدق اهلله ومن أصدقه من اهلل َوكه

ورًا اْقَرأْ كَِتاَبَك َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْومَ  َتابًا َيْلَقاهه َمنْشه
نهِقِه َونهْخِرجه َلهه َيْوَم اْلِقَياَمِة كِ َعَلْيَك  يِف عه

، فيحاسب اهلله اخلالئَق أمجعني يف يوِم جيعله الولدان شيبًا، خيلو اهلله بعْبِده   (3)َحِسيباً 

ه ويغفره له، وأما أهله الكفِر والنفاِق فقد قال فيهم  ه بذنوبِه ثم يسرته ره املؤمِن، فيقرِّ

: َفال نهِقيمه هَلهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناً  َوَقِدْمنَا إىَِل َما َعِملهوا ِمْن َعَمٍل   ( 4 )الواحده الديانه

 .  (5)َفَجَعْلنَاهه َهَباًء َمنْثهوراً 

ٍد خاتِم النبيِّني، بل مأواهم   العظيِم، وبمحمَّ
ِ
هم أعامهلهم بعد أن َكَفروا باهلل فال تنفعه

                                 

  (. 193-192( سورة املؤمنون )1)

  ( . 21 - 21( سورة احلاقة )2)

ء )3)   ( . 13 - 13( سورة الرسا

  ( .191( سورة الكهف )3)

 ( .23( سورة الفرقان )1)
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ِن ملا سألْته عائشةه ريض اهلل عنها عن اب الناره وبئَس مْثوا الظاملني، وقد قال 

ِحم وإطعاِم املساكنِي؟ فقال  ه ما كان يفعلهه يف اجلاهليِة، من صلِة الرَّ دعان: أينفعه : جه

ينِ » يئتي يوَم الدِّ
ه؛ إنه مل يقْل يومًا: ربِّ ابفْر يل خطِ  .(1)«ال ينفعه

ْرءه مِ ويف ذلك املشهِد العظيِم يا عباد اهلل، يف يوِم احلَّسِة والندامِة:  ْن َيْوَم َيِفره امْلَ

ْغنِيهِ  ٍذ َشْأٌن يه
ْم َيْوَمئِ لِّ اْمِرٍئ ِمنْهه ْم َيْوَمئٍِذ (2) َأِخيِه َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه لِكه َفال َأنَْساَب َبْينَهه

 . (3)َوال َيَتَساَءلهونَ 

من كان يعبده شيئًا »ويف ذلك اليوِم يا عباد اهلل! يناِدي اهلله تعاىل يف اخلالئِق : 

ن كان يعبده الشمَس الشمَس، وَيتبعه من كان يعبده القمَر القمَر، ويتبعه فليتبْعه، فيتبعه م

من كان يعبده الطوابيَت الطوابيَت، حتى ال يبقى إال أهله اليامِن، فيأتِيهم اهلله تعاىل يف 

ٌط منصوٌب عىل متِن جهنَم  -صورتِه التي يعرفوهنا، ثم يهْضب جَّسه جهنم  وهو رصا

 قدِر أعامهِلم، فمنهم من يمره عليه كلمِح الَبرِص، ومنهم من يمره يمره الناسه عليه عىل -

يِح، ومنهم من يمره كالفَرِس، ومنهم من يمره كراكِب  كالرْبِق، ومنهم من يمره كالرِّ

البِل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يميش مْشيًا، ومنهم من يزَحفه زْحفًا، ومنهم 

َط فاَز ونجا، ، (4)يف جهنم(من يوَبقه بعِملِه ويهلقى  نعوذ باهلل منها، فمن جاَز الرصا

                                 

  (.311( أخرجه مسلم )1)

 ( .31- 33بس )( سورة ع2)

  ( . 191( سورة املؤمنون )3)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.  231( ومسلم )133( أخرجه البخاري )3)
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ْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز وصدَق فيه قوله املوىل:  ْحِزَح َعِن النَّاِر َوأه  . (1)َفَمْن زه

وا عىل قنطرٍة بني اجلنِة والناِر، فيهؤخذه لبعِههم من  ِقفه َط وه فإذا عرَب املؤمنون الرصا

لهها نبيهنا حممٌد بعٍض، حتى إذا هه  له من يدخه وا أهِذن هلم يف دخوِل اجلنِة، وأوَّ بوا ونهقه ، ذِّ

قه فيهم قوله العظيِم املناِن:  ْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ فعند ذلك يصده َفِريٌق يِف اجْلَنَِّة  (2)َفِمنْهه

ِعريِ   . مهللا إنا نسألهك اجلنَة، ونعوذه بك من النار. (3)َوَفِريٌق يِف السَّ


 

                                 

  ( .131( سورة آل عمران )1)

 ( .191سورة هود ) ( 2)

  ( . 1( سورة الشورا )3)
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 اخلطبة الثانية

، وال يظلمه مثقاَل ذرٍة، إن ريب   امللِك الواحِد الدياِن، ال حييفه وال جيوره
ِ
احلمده هلل

ٍط مستقيٍم وبعد.  عىل رصا

َو فر   ْم َواْخَشْوا َيْومًا ال جَيِْزي َوالٌِد َعْن َوَلِدِه َوال َمْولهوٌد هه وا َربَّكه قه َا النَّاسه اتَّ َيا َأُّيه

  َجازٍ 
ِ
ْم بِاَّلل نَّكه رَّ ْنَيا َوال َيغه مه احْلََياةه الده نَّكه رَّ  َحقٌّ َفال َتغه

ِ
َعْن َوالِِدِه َشْيئًا إِنَّ َوْعَد اهلل

وره   . (1)اْلَغره

 أُّيا املؤمنون..

له العَمله به عىل  إن اليامَن باليوِم اْخِر خيِفه النطقه به عىل اللساِن، إال أنه يثقه

ياِن، قد  اجلوارِح يف أكثرِ   امللِك الدَّ
ِ
األحياِن، فكم رَأيْنا من مقرٍّ مؤمٍن بالَعْرِض عىل اهلل

 تلطََّخ باملعايص واْثام، يزَحفه إىل الطاعِة زْحفًا بطِيئًا، وجيري إىل املعصيِة جْريًا حثيثًا.

ِل وشديِد  ِق بام يف ذلك اليوِم من عظيِم األهوا فليت شعري!! هل هذا حاله املصدِّ

لِه َوِجاًل خائفًا، ومل األنك ، إنه لو كان بذلك موِقنًا جازمًا، لكان من أهوا
ِ
اِل؟! ال واهلل

 يكن ألمِر مواله ُمالفًا، وعن ذكره معرضًا.

 أُّيا الناس..

ه مستطرياً، فهم يف أهلِهم  ين هم الذين خيافون يومًا كان َشه ِقني بيوِم الدِّ إن املصدِّ

م راببون، ومنه جلَّ وعال راهبون، مشفقون، إىل أعامِل الربِّ مسابق ون، يف فهِل رهبِّ

نه اهلله عليهم ويِقيهم بفهِله عذاَب السمِوم  مه اهلله ََشَّ َذلَِك فأوَلك الذين يمه َفَوَقاهه
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وراً  ه ًة َورسه ْم َنْْضَ اهه وا َجنًَّة َوَحِريراً  وَ اْلَيْوِم َوَلقَّ ْم باَِم َصرَبه هه  . (1)َجَزا

نا ال َتعلنا ع ن ذكِر  بافلني، وال عن ِدينِك زاِئغني، مهللا اْجعلنا من عباِد  ربَّ

 الصاحلني، ومن حزبِك املفلِحني، ومن أولياِئك املتقني. 

َب إليها، مهللا عاِملنا  بَّك، مهللا إنا نسألهك اجلنََّة وما قرَّ مهللا إنا نسألهك حه

 بلطِفك ورمحتِك وفهلِك.
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 وِت ويف الربَزخِ أحواُل الناِس عند امل -15

ه، ثم أماته فأقرَبه،  ره، ثم السبيَل يَّسَّ احلمده هلل الذي خلَق النساَن من نطفٍة فقدَّ

ه وأقدَره، وأشهده أن ال إَل إال اهلل وحده ال َشيَك  ثم إذا شاء أنرَشه، فسبحانه ما أعزَّ

 له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

 .أما بعد  

،
ِ
وأصلحوا أعامَلكم قبَل فواِت أعامِركم، فإن الدنيا وإن طالْت  فاتقوا اهلَل عباد اهلل

 صائرٌة، وعن قريٍب زائلٌة.
ٍ
ا، فهي إىل َفنَاء  بكم، مدبٌِر مقبلهها ومائٌل معتدهله

 أُّيا املؤمنون.

، وإنام ينقلهكم بعد خلِقكم من داٍر  -جلَّ وعال-إنَّ ربَّكم 
ِ
 ال للفناء

ِ
خلَقكم للبقاء

ْم َأْحَسنه َعَماًل﴾إىل داٍر، فأسكنَكه  ْم َأيهكه ، ثم ينقلهكم (1)م سبحانه يف هذه الدنيا: ﴿لَِيْبلهَوكه

بعَدها إىل داِر الربزِخ، فتبقون فيها إىل يوم البعِث والنشوِر، كام قال تعاىل:﴿َوِمْن 

ْبَعثهوَن﴾  .(2)َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ إىَِل َيْوِم يه

 -وأنتم 
ِ
دانون ومكاَفؤون، فمكَرمون  يف داِر الربزِخ  -يا عباَد اهلل بأعاملِكم مه

، وافعلوا اخلرَي لعلكم تفلحون، 
ِ
بإحسانِكم، ومهانون بسيئاتِكم، فاتقوا اهلل عباَد اهلل

وِح، قال اهلل  َم والهانَة ألهِل الربزِخ، تبدأ عند االحتهاِر قبَل خروِج الره فإنَّ الكرا

ومَ  ْم َوَلِكْن وَ   تعاىل: ﴿َفَلْوال إَِذا َبَلَغِت احْلهْلقه وَن َوَنْحنه َأْقَربه إَِلْيِه ِمنْكه َأنْتهْم ِحينَِئٍذ َتنْظهره
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ا إِْن َكاَن ِمَن  نْتهْم َصاِدِقنَي  َفَأمَّ وهَنَا إِْن كه نْتهْم َبرْيَ َمِديننَِي  َتْرِجعه ون  َفَلْوال إِْن كه ْبرِصه ال ته

اٌن َوَجنَّته َنِعي بنَِي  َفَرْوٌح َوَرحْيَ هَقرَّ ا إِْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي  َفَسالٌم َلَك ِمْن امْل ٍم َوَأمَّ

ٌل ِمْن مَحِيٍم  َوَتْصلَِيةه َجِحيٍم  إِنَّ  نَي َفنهزه الِّ بنَِي الهَّ ا إِْن َكاَن ِمَن امْلهَكذِّ  َأْصَحاِب اْلَيِمنِي َوَأمَّ

َك اْلعَ َهَذا هَلهَو َحقه اْلَيِقنِي    .(1)﴾ظِيمَفَسبِّْح بِاْسِم َربِّ

ه له حالهه عند نزوِل املوِت به، واستمْع  -أُّيا املؤمنون -م فكله واحٍد منك -تتبنيَّ

 ْبِن إىل هذا احلديِث العظيِم؛ ليتبني لك ِصدقه ذل -بار  اهلله فيك
ِ
ء ا ك، َعِن اْلرَبَ

ٍل ِمَن األَنَْص   َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ )َقاَل : َعاِزٍب  اِر ، َفاْنَتَهيْنَا إىَِل اْلَقرْبِ ، يِف ِجنَاَزِة َرجه

 
ِ
وله اهلل ْلَحْد ، َفَجَلَس َرسه وِسنَا الطَّرْيَ ، َويِف َيِدِه  َومَلَّا يه ؤه ، َوَجَلْسنَا َحْوَلهه ، َكَأنَّ َعىَل ره

 ِمْن َعَذاِب ا
ِ
وا بِاَّللَّ ته يِف األَْرِض ، َفَرَفَع َرْأَسهه ، َفَقاَل : اْسَتِعيذه وٌد َينْكه َتنْيِ ، َأْو ْلَقرْبِ عه  َمرَّ

ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اِْخَرِة ، َنَزَل َثاَلًثا  مَّ َقاَل : إِنَّ اْلَعْبَد امْلهْؤِمَن إَِذا َكاَن يِف اْنِقَطاٍع ِمَن الده ، ثه

مْ  ْمسه ، َمَعهه مه الشَّ وَههه جه وِه ، َكَأنَّ وه جه  بِيضه اْلوه
ِ
اَمء َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن  إَِلْيِه َماَلِئَكٌة ِمَن السَّ

وا ِمنْهه َمدَّ اْلَبرَصِ ، ثهمَّ جَيِيءه َمَلكه امْلَْوِت ،  سه
اجْلَنَِّة ، َوَحنهوٌط ِمْن َحنهوِط اجْلَنَِّة ، َحتَّى جَيْلِ

يَِّبةه ، اْخره  وله : َأيَّتهَها النَّْفسه الطَّ اَلمه ، َحتَّى جَيْلَِس ِعنَْد َرْأِسِه ، َفَيقه ِجي إىَِل َمْغِفَرٍة َعَلْيِه السَّ

َها ، َفِإَذا  ذه  ، َفَيْأخه
ِ
َقاء جه َتِسيله َكاَم َتِسيله اْلَقْطَرةه ِمْن يِف السِّ ٍن . َقاَل : َفَتْخره  َوِرْضَوا

ِ
ِمَن اهلل

وَها ، َفَيْجَعلهوَها يِف َذلَِك اْلَكَفنِ  ذه وَها يِف َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْأخه ، َويِف  َأَخَذَها مَلْ َيَدعه

ِجَدْت َعىَل َوْجِه األَْرِض َقاَل :  جه ِمنَْها َكَأْطَيِب َنْفَحِة ِمْسٍك وه َذلَِك احْلَنهوِط ، َوخَيْره

و وَن ، َيْعنِي هِبَا ، َعىَل َمََلٍ ِمَن امْلَاَلِئَكِة ، إاِلَّ َقالهوا : َما َهَذا الره ره وَن هِبَا ، َفاَل َيمه حه َفَيْصَعده
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يِّبه ؟ فَ  ْنيَا ، الطَّ وَنهه هِبَا يِف الده تِي َكانهوا يهَسمه ولهوَن : فهاَلنه ْبنه فهاَلٍن ، بَِأْحَسِن َأْساَمِئِه الَّ َيقه

لِّ َساَم  هه ِمْن كه وَن َلهه ، َفيهْفَتحه هَلهْم َفيهَشيِّعه ْنَيا ، َفَيْسَتْفتِحه  الده
ِ
اَمء وا هِبَا إىَِل السَّ  َحتَّى َينَْتهه

ٍ
ء

بهوَها  َقرَّ وله اهلله َعزَّ َوَجلَّ : مه ابَِعِة ، َفَيقه  السَّ
ِ
اَمء نَْتَهى بِِه إىَِل السَّ يَها ، َحتَّى يه

تِي َتلِ  الَّ
ِ
اَمء إىَِل السَّ

مْ  هه يَها أهِعيده
ْم ، َوفِ وهه إىَِل األَْرِض ، َفِإِّنِّ ِمنَْها َخَلْقتههه يِّنَي ، َوَأِعيده َتاَب َعْبِدي يِف ِعلِّ

 اْكتهبهوا كِ

هه يِف َجَسِدِه ، َفَيْأتِيِه َمَلَكاِن ، َفيهْجلَِسانِِه ، ، َوِمنْ  وحه ْم َتاَرًة أهْخَرا . َقاَل : َفتهَعاده ره هه َها أهْخِرجه

وله : ِدينَِي  والَِن َلهه : َما ِدينهَك ؟ َفَيقه َ اهلله ، َفَيقه وله : َريبِّ والَِن َلهه : َمْن َربهَك ؟ َفيَقه َفَيقه

 الِ ِْساَلمه ، َفَيقه 
ِ
وله اهلل َو َرسه وله : هه ْم ؟ َفَيقه ِعَث ِفيكه له الَِّذي به جه ، والَِن َلهه : َما َهَذا الرَّ

نَاٍد  ْقته ، َفيهنَاِدي مه  ، َفآَمنْته بِِه َوَصدَّ
ِ
وله : َقَرأْته كَِتاَب اهلل َك ؟ َفيَقه والَِن َلهه : َوَما ِعْلمه َفَيقه

 : َأْن َصَدَق َعْبِدي ، فَ 
ِ
اَمء وا َلهه َباًبا إىَِل يِف السَّ وهه ِمَن اجْلَنَِّة ، َواْفَتحه وهه ِمَن اجْلَنَِّة ، َوَأْلبِسه َأْفِرشه

ِه . َقاَل : َوَيْأتِ  ِه َمدَّ َبرَصِ ْفَسحه َلهه يِف َقرْبِ يبَِها ، َويه
يِه اجْلَنَِّة . َقاَل : َفَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها ، َوطِ

ٌل َحَسنه اْلَوْجِه ، َحَسنه ا َ  ، َهَذا َرجه ه ِذي َيَّسه وله : َأبرِْشْ بِالَّ يِح ، َفَيقه لثَِّياِب ، َطيِّبه الرِّ

وله :  َك اْلَوْجهه جَيِيءه بِاخْلَرْيِ ، َفَيقه وله َلهه : َمْن َأنَْت ؟ َفَوْجهه ، َفيَقه نَْت تهوَعده َك الَِّذي كه َيْومه

وله : َربِّ َأِقِم السَّ  الِحه ، َفَيقه اَعَة َحتَّى َأْرِجَع إىَِل َأْهيِل ، َوَمايِل . َقاَل : َوإِنَّ َأنَا َعَملهَك الصَّ

 
ِ
اَمء ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اِْخَرِة ، َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ َماَلِئَكٌة اْلَعْبَد اْلَكاِفَر إَِذا َكاَن يِف اْنِقَطاٍع ِمَن الده

ونَ  سه
وحه ، َفَيْجلِ مه امْلهسه وِه ، َمَعهه جه وده اْلوه مَّ جَيِيءه َمَلكه امْلَْوِت ، َحتَّى  سه ِمنْهه َمدَّ اْلَبرَصِ ، ثه

 َوَبَهٍب . 
ِ
ٍَ ِمَن اهلل ِجي إىَِل َسَخ وله : َأيَّتهَها النَّْفسه اخْلَبِيَثةه ، اْخره جَيْلَِس ِعنَْد َرْأِسِه ، َفَيقه

نَْتَزعه ال َها َكاَم يه قه يِف َجَسِدِه ، َفَينَْتِزعه َها ، َفِإَذا َقاَل : َفتهَفرَّ ذه ْبلهوِل ، َفَيْأخه وِف امْلَ وده ِمَن الصه فه سَّ

جه ِمنَْها َكَأنَْتنِ  وِح ، َوخَيْره وَها يِف َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى جَيَْعلهوَها يِف تِْلَك امْلهسه  َأَخَذَها مَلْ َيَدعه

وَن هِبَا ِجَدْت َعىَل َوْجِه األَْرِض ، َفَيْصَعده وَن هِبَا َعىَل َمأَلٍ ِمَن  ِريِح ِجيَفٍة وه ره ، َفاَل َيمه
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ولهوَن : فهاَلنه ْبنه فهاَلٍن بَِأْقَبِح َأْساَمِئِه  وحه اخْلَبِيثه ؟ َفَيقه وا : َما َهَذا الره تِي امْلَاَلِئَكِة ، إاِلَّ َقاله الَّ

 ال
ِ
اَمء نَْتَهى بِِه إىَِل السَّ ْنَيا ، َحتَّى يه ى هِبَا يِف الده ْفَتحه َلهه ، ثهمَّ َكاَن يهَسمَّ ْنَيا ، َفيهْسَتْفَتحه َلهه ، َفاَل يه ده

 
ِ
وله اهلل لهوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلَِج اجْلََمله يِف  َقَرأَ َرسه  َوالَ َيْدخه

ِ
اَمء َفتَّحه هَلهْم َأبَْوابه السَّ : }الَ ته

َتاَبهه 
ه َعزَّ َوَجلَّ : اْكتهبهوا كِ وله اَّللَّ َياِط{ َفَيقه

ْفىَل ، َفتهْطَرحه  َسمِّ اخْلِ نٍي يِف األَْرِض السه يِف ِسجِّ

رْيه َأْو  هه الطَّ  َفَتْخَطفه
ِ
اَمء  ، َفَكَأنَّاَم َخرَّ ِمَن السَّ

ِ
ْ  بِاَّللَّ مَّ َقَرأَ : }َوَمْن يهرْشِ هه َطْرًحا . ثه وحه َُتِْوي ره

هه يِف َجَسِدِه ، َويَ  وحه يحه يِف َمَكاٍن َسِحيٍق{ َفتهَعاده ره والَِن بِِه الرِّ ْأتِيِه َمَلَكاِن ، َفيهْجلَِسانِِه ، َفَيقه

وله : َهاْه َهاْه الَ  والَِن َلهه : َما ِدينهَك ؟ َفَيقه وله : َهاْه َهاْه الَ َأْدِري ، َفَيقه َلهه : َمْن َربهَك ؟ َفَيقه

و ْم ؟ َفَيقه ِعَث ِفيكه له الَِّذي به جه والَِن َلهه : َما َهَذا الرَّ له : َهاْه َهاْه الَ َأْدِري ، َأْدِري ، َفَيقه

 
ِ
اَمء نَاٍد ِمَن السَّ وا َلهه َباًبا إىَِل النَّاِر ، َفَيْأتِيِه  :َفيهنَاِدي مه وا َلهه ِمَن النَّاِر ، َواْفَتحه َأْن َكَذَب ، َفاْفِرشه

َتلَِف ِفيِه َأْض  هه َحتَّى خَتْ َهيَّقه َعَلْيِه َقرْبه وِمَها ، َويه َها ، َوَسمه ٌل َقبِيحه ِمْن َحرِّ هه ، َوَيْأتِيِه َرجه اَلعه

َك الَِّذي  َ  ، َهَذا َيْومه وءه وله : َأبرِْشْ بِالَِّذي َيسه يِح ، َفَيقه نْتِنه الرِّ اْلَوْجِه ، َقبِيحه الثَِّياِب ، مه

وله : َأنَ  ِّ ، َفَيقه يءه بِالرشَّ
َك اْلَوْجهه جَيِ وله : َمْن َأنَْت ؟ َفَوْجهه نَْت تهوَعده ، َفَيقه ا َعَملهَك كه

اَعَة" ِقِم السَّ وله : َربِّ الَ ته  .(1)اخْلَبِيثه ، َفَيقه

 

                                 

  ( عن الرباء بن عازب، قال يف جممع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 13933( أخرجه أمحد )1)
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ه  ً أحٌد، أمحده احلمده هلل الواحِد األَحِد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا

ه ورسوله  ه وأشهده أن ال إََل إال اهلله وحده ال َشيك له، وأشهده أن حممدًا عبده .. وأشكره

وسابقوا إىل الطاعاِت، وتزودوا  ،واجتهدوا يف اخلريات ،أما بعد فاتقوا اهلل عباد اهلل

ِد التقوا.  فإنَّ خرَي الزا

 أُّيا املؤمنون.  

ه أهلهه ومالهه وعملهه،  إن العبَد إذا ماَت تبَِعه ثالثٌة، فريِجعه اثناِن ويبَقى واحٌد، يتبعه

ه ويبقى عملهه، فاتق دوا من األعامِل ما يؤنسه فريجعه أهلهه وماله ، وتزوَّ
ِ
وا اهلَل عباد اهلل

، مهللا إنا نعوذه بك من عذاِب القرِب.  
ِ
م منازَل السعداء  وحشَتكم، وينِزلهكه
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ال -16 جَّ  .فتنة املسيح الدَّ

 احلقِّ املبنِي مل يتخْذ ولدًا، ومل يكْن له َشيٌك يف امللِك، ومل يكْن له ويلٌّ 
ِ
احلمده هلل

ه من ا ه سبحانه، فله احلمده كلهه، أولهه وآخره ره تقديراً، أمحده  فقدَّ
ٍ
، وخلَق كلَّ يشء لِّ لذٌّ

. ه وباطنهه، وهو الويله احلميده  ظاهره

 ، ، وحيكمه ما يهريده وأشهده أن ال إَل إال اهلله وحَده ال َشيَك له، يقِِض ما يشاءه

ً إال  وأشهده أن حممدًا عبده اهلل ورسولهه، مل يرتْ  خرياً ً ا َة عليه، ومل َيَدْع َشًّ إال دلَّ األهمَّ

َرها منه . أما بعد.   حذَّ

أن النبيَّ فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، روا مسلٌم يف صحيِحه من حديِث أيب هريرَة 

  :باِدروا باألعامِل الصاحلِة ِفتنًا كِقَطِع الليِل املظلِم، يهصبحه الرجله مؤِمنًا ويميس »قال

ً، يبيعه دينَه بَعَرٍض من الدنياكاِفراً، ويم  . (1)«يس مؤِمنًا ويصبحه كافرا

 عباد اهلل أُّيا الناس..

: يف حديث أيب هريرة  ْطِغًيا، َأْو َفْقًرا »عند الرتمذيِّ ْم إاِل ِبنًى مه كه ره َأَحده
َما َينَْتظِ

 ْ َفنًِّدا، َأْو َمْوًتا جمه ْفِسًدا، َأْو َهَرًما مه نِْسًيا، َأْو َمَرًضا مه اَل ،مه جَّ ، َأِو الدَّ اله ََشه  ،ِهًزا جَّ َوالدَّ

؟! اَعةه َأْدَهى َوَأَمره اَعَة، َوالسَّ ، َأِو السَّ نَْتَظره  . (2)«َباِئٍب يه

 أُّيا الناس.

                                 

  ( . 139( "صحيح مسلم" )1)

(، وقال: إن كان معمر بن راشد سمع من املقربي فاحلديث 1993(، واحلاكم )2223( سنن الرتمذي )2)

  َشط الشيخني ومل خيرجاه .صحيح عىل
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ٍ
نيا قد آَذَنت برصٍم وانقهاء اَعةه َواْنَشقَّ  ،إنَّ الده َبِت السَّ  ﴿اْقرَتَ

ٍ
وزواٍل وفناء

﴾ اْلَقَمره
طهَها﴾﴿َفَهْل َينْظهره  ،(1) ا ْم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء َأَْشَ اَعَة َأْن َتْأتَِيهه وَن إاِلَّ السَّ

، ﴿َوَما (2)

اَعَة َقِريٌب﴾ ْدِريَك َلَعلَّ السَّ يه
(3) . 

طِها، وكثرٌي من عالماُِتا،  ، وإن جميَئها بظهوِر َأَشا ا الناسه فالساعةه قد اقرَتَبت أُّيه

ِط والعالماِت؛  ، فإن النبيَّ التي بيَّنها الرسوله  قد َأكَثَر من بياِن تلك األََشا

ً وتنبيهًا لألمِة؛ ُتيئًة وإرهاصًا للساعةِ  َا النَّاسه  ؛ُتذيرا لِعظِم هْوهِلا وشدِة خطِرها ﴿َيا َأُّيه

ٌء َعظِيٌم﴾ اَعِة يَشْ ْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ وا َربَّكه قه اتَّ
(4) . 

ه هوالً مما  أال، وإن أعظَم ما أخرَب به النبيه  اعِة، وأشدَّ يكونه بني َيَدِي السَّ

، فام كاَن وال يكونه إىل يوِم القيامِة أعظمه فتنًة منه  نتظره خروجه الدجاِل، َشه بائٍب يه

، قال رسول اهلل  َن بن حصنٍي ريض اهلل عنه:  وأشده فيام رواه مسلٌم من حديِث عمرا

جالِ  ما بنَي خلِق آدَم إىل قياِم الساعِة أمٌر أكربه » ؛ ولذلك أمجعت األنبياءه عىل (5)«من الدَّ

جاَل. َته الدَّ ر أمَّ ِمِهم منه، فام من نبيٍّ إال حذَّ  ُتِذيِر أقوا

ننه واألْخباره عن النبيِّ  ولقد بنيَّ نبيهنا  اِل بيانًا وافيًا شافيًا، فَجاءت السه جَّ أمَر الدَّ

                                 

  ( .1( سورة القمر )1)

 (.13( سورة حممد )2)

 (.11( سورة الشورا )3)

  (. 1( سورة احلج )3)

  (.  1239( أخرجه مسلم )1)
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يَم ِفتنتِه، وتنعته زمَن خرو
ره صفاتِه، وتقصه أخباَره وأنباَءه، املختاِر تِِصفه َعظِ ِجه، تذكه

ه وفتنتِه.  ه للناِس املخرَج وامللجَأ من َشِّ  وتبنيِّ

 أُّيا الناس.

جاِل يكونه يف زمٍن مظلٍم، تنطِمسه فيه  قه عن اهلوا أن خروَج الدَّ
أخرَب من ال ينطِ

ره اهلدا عن أكثِر األرِض.  أنوا

.  زمٌن يهدرسه فيه العلمه ويقله العمله

. نى، ويشيعه فيه اخلمره والغناءه ، ويظهره فيه الربا والزِّ ينه ويهعفه  زمٌن خيفه فيه الدِّ

. دره فيه الدماءه ويكثره فيه القتله  زمٌن ُته

. ، ويتحريه فيه العلامءه فهاءه  زمٌن يتطاوله فيه السه

 زمٌن َيهعهفه فيه األمره باملعروِف والنهيه عن املنكر.

ها.زمٌن متتهنه فيه الرشي  عةه ويعزه أنصاره

 زمٌن يهغفله فيه ذكره الدجاِل، فال يهذكره إال قلياًل.

، وقد وقَع يف الناِس كثرٌي مما  هذه بعضه أوصاِف الزمِن الذي خيرجه فيه هذا الفتانه

 جاءت به األخباره التي تصفه وقَت خروِج الدجاِل.

وصحابتهه  ه النبيه فكيَف يأمنه املرءه عىل نفِسه من فتنِة الدجاِل، وقد خافَ 

؟! فقال هلم  نًا كام يف حديِث النواِس بن سمعاَن ريض اهلل عنه:  األطهاره سكِّ إْن »مه

ٌؤ حِجيجه نفِسِه،  ه دوَنكم، وإْن خيرْج ولسته ِفيكم فاْمره م فأنا حِجيجه خيرْج وأنا فيكه
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 . (1)«واهلله خلِيَفتي عىل كلِّ مسلمٍ 

 أُّيا الناس.

قوَل وتهطريه األلباَب وتهفقده الصواَب، فإن اهلَل تعاىل إن فتنة الدجاِل فتن ٌة تهدهشه العه

 ليتبنَي الصادقه من الكاذِب، واملوقنه من املرتاِب. ؛يبتيِل بالدجاِل الناَس 

وهم إىل عبادتِه، فيستجيبون له، فيأمره السامَء  فمن فتنتِه: أنه يأت عىل القوِم فيْدعه

، ويأت ، واألرَض فتنبته ون قوَله فينرصفه عنهم ممِحلنِي جمِدبني. فتمطره ده   عىل القوِم فريه

ومن فتنته: أنَّ معه جنًة ونارًا، َيفتنه هبام الناَس، فمن أطاَعه أدخَله جنََّته، وهي ناٌر 

َبه أدخَله ناَره وهي جنٌَّة بنَّاء.  تلظَّى، ومن كذَّ

، فقد أقاَم اهللومع هذا وبرِيه من أسباِب الفتنِة، إال أنَّ اهلَل يثبِّ  عز  -ته الذين آمنوا

جاِل من الصفاِت ما يدله عىل كِذبِه، وأنه ليس ربَّ العاملني. -وجل  يف الدَّ

إن اهلَل ال خيفى »: فمن عالمات كذبِه: أنه أعوره العنيِ ِ اليمنى، قال رسول اهلل 

كأنَّ عينَه عنبٌة  عليكم، إن اهلَل ليس بأعوَر، وإن املسيَح الدجاَل أعوره العنِي اليمنى،

 . (2)«طافئةٌ 

فكيف يصحه أن يكوَن ربَّ العاملني، وهو عاجٌز عن أن يدفَع عن نفِسه النقَص 

َو  ٌء َوهه والعيَب؟! واهلله تعاىل له األسامءه احلسنى، وله املثله األعىل: ﴿َليَْس َكِمْثلِِه يَشْ

                                 

 . (1223( أخرجه مسلم )1)

  ( من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.1211(، ومسلم )3313( أخرجه البخاري )2)
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ِميعه اْلَبِصريه﴾ السَّ
(1) . 

ا كذبهه: أنه مكتوٌب بنَي عينْيه "كافٌر" أو "  ف ر" ومن العالماِت التي يهعرفه هب

ها كله مؤمٍن، كاتٌب أو بريه كاتٍب.   وهي عالمٌة يقرؤه

ه من ُّيوِد أصبهاَن  ، فإنه يتبعه ومن عالماتِه الدالِة عىل كِذبِه: أن أكثَر أتباِعِه اليهوده

 وحَدها سبعون ألفًا، وهذا من العجائِب، والعجائبه مجٌَّة. 

 .ملؤمنونأُّيا ا

 أربعون يومًا: 
ِ
عٍة، »إن مدَة هذه الفتنِة العمياء مه يوٌم كسنٍة ويوٌم كشهٍر ويوٌم كجه

َل هنايتِه وهزيمتِه أنه يأت قرَب املدينِة النبويِة، وهو  وباقي أياِمه كسائِر األَيَّاِم، وإن أوَّ

 ، جاله ثنا رسوله ممنوٌع من دخوهِلا، فيخرجه له شابٌّ فيقوله له: أشهده أنك الدَّ الذي حدَّ

جاله قتلَ  يده الدَّ بهه فريه : أتؤِمنه يب؟ فيكذِّ جاله  حديَثه، فيقتلهه ثم حيِييه، فيقوله له الدَّ
ِ
ه اهلل

 . (2)«فال يتمكن

، فيطلبه الدجاَل، ثم إن اهلَل يأذنه ألهِل اليامِن بالفرِج فينزله عيسى بنه مريَم 

ه بباِب لهدٍّ يف فلسطني، فام أْن  ، لكن فيدركه
ِ
جاله حتى يذوَب كام يذوبه امللحه يف املاء ه الدَّ يرا

نه عيسى من قتلِه، فيقتلهه بيِده  ثم يهِري الناَس دَمه يف َحْربتِه، وهبذا يهطَوا خربه أعظِم ،اهلَل يمكِّ

 فتنٍة يبتيِل اهلله هبا البرَش.

 فتنِة املسيح الدجال. مهللا إنا نعوذه بك من عذاِب القرِب، ومن فتنة املحيا واملامِت، ومن 



                                 

  (.11ا )( سورة الشور1)

  ( من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهام. 1229(، ومسلم )1139( أخرجه البخاري )2)
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 أما بعد.

، واحذروا الفتَن ما ظهَر منها وما بطَن، واعلموا 
ِ
 -عباَد اهلل-فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

وهذا السبيله  ،بنيَّ ألمتِه طريَق النجاِة من أعظِم فتنٍة، من فتنِة الدجالِ  أن النبيَّ 

 لمؤمِن، يستمسك به لينجَو من كل فتنة. النبويه للنجاِة يمثِّل منهجًا ل

 .أُّيا املؤمنون

جاِل:  قال رسوله اهلل  أي: ليبعَد وليهرَب منه ؛ -من سِمَع به فلينَأ عنه »يف الدَّ

بههاِت  - ه ملا يبعثه به من الشه  إن الرجَل ليأتِيه وهو حيسبه أنه مؤمٌن، فيتبعه
ِ
 (1)«فواهلل

 الن. ذْ نعوذ باهلل من اخلِ 

عىل نفِسه،  ؤمن أن َيبعَد نفَسه عن كلِّ أسباِب الزيِغ والهالِل، وأال يأمنَ فعىل امل

 وقلبِه. 
ِ
 فإنَّ اهلَل حيوله بني املرء

 أُّيا املؤمنون.

جاِل  ا إذا ابتهيَل املؤمنه بالدَّ فعليه بَأسباِب الثَّباِت عىل احلقِّ  -نعوذ باهلل منه-أمَّ

 
ِ
رِب عىل الفتنِة والبالء اِل:  ، قال النبيه واهلهدا والصَّ جَّ ْأِم »يف الدَّ ًة َبنْيَ الشَّ إِنَّهه َخاِرٌج َخلَّ

ِق َفَعاَث َيِمينًا َوَعاَث ِشاَمالً   َفاْثبهتهوا  ،َواْلِعَرا
ِ
 . (2)«َيا ِعَباَد اهلل

                                 

، واحلديث صححه ( من حديث عمران بن حصني 3319(، وأبو داود )19333( أخرجه أمحد )1)

 األلباِّن.

  .  ( من حديث النواس بن سمعان 2931( أخرجه مسلم )2)
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فعىل املؤمن إذا بِشيْته الفتنه أن يثبَت، وليعلَم أن من أعظِم أسباِب الثباِت كثرَة 

 تعاىل
ِ
 . ذكِر اهلل

 .أُّيا املؤمنون

تيَم  تَح أو خوا ِن فوا إن من أسباِب النجاِة من فتنِة الدجاِل أن يقرأَ عليه من القرآ

تَح سورِة الكهِف »: سورِة الكهِف، قال النبيه   .(1)«فمْن أدَركه منكم فليقرأْ عليه فوا

َلهه  وال عجَب، فإن القرآَن شفاٌء ملا يف الصدوِر، وهدا ورمحٌة للمؤمنني: ﴿ قهْل  َنزَّ

ْسلِِمنَي﴾ ا لِْلمه دًا َوبهرْشَ ِذيَن آَمنهوا َوهه َك بِاحْلَقِّ لِيهَثبَِّت الَّ ِس ِمْن َربِّ ده وحه اْلقه ره
(2) . 

ِرجه به املرَء من الظلامِت إىل  ِن العظيِم، فإنَّ اهلَل خيه  بالقرآ
ِ
فاستمسكوا عباَد اهلل

 النوِر، وُّيديه به سبَل السالِم. 

 أُّيا املؤمنون.

، إ
ِ
لَّها، وفتنَة الدجاِل خصوصًا االلتجاَء إىل اهلل ن مما يتوقَّى به املسلمه الفتَن كه

 
ِ
كان يسَتعيذه يف صالتِه من فتنِة  وسؤاَله النجاَة من َشِّ الفتِن، فهذا رسوله اهلل

 َ مهللا إنا نعوذه بك من عذاِب جهنم، » أن يستعيَذ باهلل من أربٍع:الدجاِل، وأمَر املصيلِّ

 .        (3)«عذاِب القرِب، ومن فتنِة املحيا واملامِت، ومن فتنِة املسيِح الدجالِ  ومن

                                 

  حديث النواس بن سمعان ريض اهلل عنه.   ( من 2931( أخرجه مسلم )1)

  ( . 192( سورة النحل )2)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1311( أخرجه البخاري )3)
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، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده َأْن الَ إِ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  ََلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 . ا َبْعده  َأمَّ

 .فيا أُّيا املؤمنون

ٍة أهخِرَجت للناِس، فإنَّ أمَة  مَّ م من خرِي أه روه عىل أن جعَلكه اتقوا اهلَل تعاىل واشكه

ٍة، وحزبهه هم أعزه حزٍب، قا حممٍد  مَّ ولِِه هي خريه أه ةه َولَِرسه  اْلِعزَّ
ِ ِ
ل اهلل تعاىل: ﴿َوَّلل

ْؤِمننَِي﴾  .  (1)َولِْلمه

نا ته ٌة دائمٌة، دواَم  -أُّيا املؤمنون-فِعزَّ  القويِّ العزيِز، فهي ِعزَّ
ِ
ِة اهلل ٌة من ِعزَّ ستمدَّ مه

، ، وال انِكساٌر عسكريٌّ ٌع علميٌّ ، وال تراجه ٌر حهاريٌّ ها تأخه وال  الليِل والنهاِر، ال يرفعه

تِنا له،  ءه باهلل تعاىل إن صدْقنَا اهلَل تعاىل يف إيامنِنا وعبوديَّ ، بل نحن األعزا يٌّ ٌر مادِّ تقهقه

ْؤِمننِي﴾ نْتهْم مه قال اهلله تعاىل: ﴿َوال َُتِنهوا َوال َُتَْزنهوا َوَأنْتهمه اأْلَْعَلْوَن إِْن كه
. وقد قال (2)

 األول:                      

فرررررررررررررررررررررررررررررررررررًا وتِيهررررررررررررررررررررررررررررررررررراً وممررررررررررررررررررررررررررررررررررا زاَدِّن   ََشَ

رررررررررررررويل ُترررررررررررررَت قولِرررررررررررررك يررررررررررررررا عبررررررررررررراِدي خه  ده
9 

 وكِرررررررررررررررررررررْدته بأمخهيِصررررررررررررررررررررر أطرررررررررررررررررررررأه الثهَريرررررررررررررررررررررا 

َت أمحرررررررررررررررررررررررررررررَد يل نبيًّرررررررررررررررررررررررررررررا  ْ  وأْن  صرررررررررررررررررررررررررررررريَّ
9 

                                 

 . 3( سورة املنافقون: 1)

 . 139( سورة آل عمران: 2)
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ِة، وهذا التميهِز ألمِة حممٍد  يدًا هلذه العزَّ
، فقد هنى اهلله تعاىل املؤمنني عن وتأكِ

باِع سبيِل الكافرين من اليهوِد والنصارا واملرِش  كني، وبرِيهم من أهمِم الكفِر، فنهى اتِّ

اهلله أهَل السالِم عن التَّشبهه بالكفاِر، وعن تقليِدهم والتبعيِة هلم، فقال جل وعال: 

ْم َعامَّ َجاَءَ  ِمَن احْلَّق﴾ َءهه ﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَوا
ِق اهللَ  ،(1) َا النَّبِيه اتَّ َوال تهطِِع  وقال: ﴿َيا َأُّيه

هنَاِفِقنَي إِنَّ اهلَل َكاَن َعلِياًم َحِكياًم﴾اْلَكاِفِريَن وَ   .(2)امْل

فاِر، والتشبهه هبم من أعظِم َصَوِر الطاعِة  وال شكَّ عنَد أويل األبصاِر أن تقليَد الكه

عن مشاهبِة الكفاِر يف أحاديَث كثريٍة، منها: ما أخرجه أمحد وأبو  هلم، وقد هنى النبيه 

   اهلل عنهامداود بسند جيد عن ابن عمر ريض
ِ
من تشبََّه بقوٍم »قال:  عن رسوِل اهلل

اِر، كيَف (3)«فهو منهم ، ففي هذا احلديِث بايةه التَّْحذيِر، ومنتهى التنفرِي عن مشاهبَِة الكفَّ

 من اخلِ  ال وقد َجَعَل النبيه 
ِ
اِر منهم؟! نعوذه باهلل  ذالِن.من َتشبَّه بالكفَّ

ليس ِمنَّا من تشبَّه بغرِينا، ال تشبَّهوا »التشبهِه:  يف بياِن خطورةِ  وقد قال النبي 

 .(4)«باليهوِدوال بالنصارا

قد علَّل كثرياً من  ومن عالماِت متييِّز هذه األمِة عن برِيها: أن النبيَّ   

ئِع واألحكاِم بمخالفِة اليهوِد والنصارا وبرِيهم من أهمِم الكفِر، مما يدله عىل أن  الرشا

                                 

 . 33( سورة املائدة: 1)

 . 1( سورة األحزاب: 2)

 ، وصححه العراقي .عن عبد اهلل بن عمر  (3931(، وأبو داود )1993( أخرجه أمحد )3)

(:" رواه الطرباِّن يف األوسَ 1/339( وقال : إسناده ضعيف، وقال اهليثمي )2391أخرجه الرتمذا )(3)

 وفيه من مل أعرفه".
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اِد ُمالفَة الك ، فمن ذلك مثاًل ما أخرجه مسلٌم عن شدَّ بن اافرين مقصٌد نبويٌّ َشعيٌّ

، (1)«خالفوا اليهوَد، فإهنم ال يهصلهون يف نِعاهِلم وال ِخفاِفهم»قال:  أن النبيَّ أوٍس 

وا املرشكني، وأحفوا الشوارَب وأعفوا اللحى»وقال أيهًا:  ، وهذا قليٌل من (2)«خالفه

 ملطهرِة.كثرٍي يف السنِة ا

ِة، بل سبٌب  له عىل أَهيَِّة ُمالفتِهم، وأن ُمالفَتهم هي سببه اخلرييِة يف األهمَّ ومما َيده

يِن وظهوِره أنه  لهوِّ الدِّ َل الناسه الِفطَر؛ إنَّ اليهوَد »قاَل:  لعه ً ما عجَّ ينه ظاهرا له الدِّ ال يزا

ون ره   (.3)«والنصارا يؤخِّ

ل كالَم أهِل الِعْلمِ  لهه  ومن تأمَّ عىل اختاِلِف مشاِرهِبم ومذاِهبِهم علَِم ِعْلاًم ال يدخه

اِر، ووجوِب ُمالفتِهم؛ وذلك لكثرِة  شكٌّ وال ريٌب إمجاَعهم عىل النهيِّ عن مشاهبِة الكفَّ

 النصوِص الواردِة بذلك. 

لوٍب سليمٍة، استمعوا إىل ما قاله  أُّيا املؤمنون .. احلريصون عىل أن تلقوا ربَّكم بقه

فره بمنزلِة مرِض القلِب أو احل ربه المامه ابنه تيميَة رمحه اهلل تعاىل قال: "وباجلملِة فالكه

الحه  طلقًة، وإنام الصَّ ًة مه  ِصحَّ
ِ
، ومتى كان القلبه مريهًا مل يصحَّ يشٌء من األعهاء أشدَّ

 من أموِره"
ٍ
 .(4)أن ال تهشبَِه مريَض القلِب يف يشء

                                 

 (، وصححه. 913( واحلاكم )312( أخرجه أبو داود )1)

 ( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.219( أخرجه مسلم )2)

 ، واحلديث حسنه األلباِّن. ( من حديث أيب هريرة 2313(، وأبو داود )21213رجه أمحد )( أخ3)

ط املستقيم") 3)  (.1/193( "اقتهاء الرصا
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ه أن ُمالفَته   م يف مجيِع الشؤوِن مقصودٌة للشارِع، فليَس النهيه عن وهبذا يتبنيَّ

مشاهبتِهم يف عباداُِتم أو عقائِدهم فقَ، بل هو عامه يف عاداُِتم وآداهِبم وأخالِقهم 

ومجيِع شؤوِن حياُِتم، قال ابن القيم رمحه اهلل:"ومن تشبَّه بالفرنِج يف لباِسهم ونهظهِمهم 

 بريه مسلٍم، وإْن صىل وصاَم وزعَم أنه مسلٌم".  ومعامالُِتم فهو بال شكَّ إفرنجيٌّ 

 ُّيا املؤمنون.أ

قد  إنه مع هذه النصوِص الكثريِة التي تنهى عن التشبهه بالكفاِر، إال أن النبيَّ 

أن عن أيب سعيد في "الصحيحني" أخرَب أن مشاهبَتهم ومتابعَتهم ستقع يف األمِة، ف

نَّ َسنََن »قال :  النبي  وا َلَتتَّبِعه ، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َسَلكه ا بِِشرْبٍ ْم، ِشرْبً َمْن َقْبَلكه

وَد َوالنََّصاَرا؟ َقاَل َفَمْن.؟ ، اْلَيهه
ِ
وَل اهلل ْلنَا: َيا َرسه ، قه وهه ْحَر َضبٍّ َلَسَلْكتهمه  (. 1)«جه

يِّ واللباِس، األمةه اليوَم ُتاكي أمَم الكفِر، َشقيًَّة وبربيًة يف الزِّ بعض فئام وهاهي 

وتتشبه هبم يف آداِب األكِل والرشِب وأساليِب املعاَشِة واملخالطِة، وطرائق الكالِم 

ى عنهم األفكاَر واْراَء، حتى صاغ فئاٌت بريه قليلٍة من  واملعاملِة وبرِي ذلك، بل وتتلقَّ

.األمِة حياَُتم وأفكاَرهم وأساليَبهم عىل هنِج احلياِة الغربيِة، والفكِر الغ  ريبِّ

واألسبابه التي دعت هذه الفئاَم إىل التشبهِه بالكفاِر وتقليِدهم عديدٌة، إال أنَّ من 

ِة والسعادِة احلقيقيِة، فإنَّ كثرياً ممن تشبَّه بالكفاِر ظنَّ أن  أبرِزها الغفلَة عن سبِب الِعزَّ

يِن وع دِم االهتامِم سبَب عزِة هؤالء وارتفاعهم هو أخالقههم وما هم عليه من نبِذ الدِّ

به، وقد بَفَل هؤالء عن قوِل أمرِي املؤمنني عمَر بِن اخلطاِب ريض اهلل عنه: "نحن قوٌم 

                                 

 (.2339(، ومسلم )1329("صحيح البخاري" )1)
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" نا اهلله َة بغرِيه أذلَّ نا اهلله بالسالِم، فمهام ابَتغْينا الِعزَّ أعزَّ
: ﴿َوال َُتِنهوا َوال َُتَْزنهوا َوَأنْتهمه (1)

ْؤِمننِيَ  نْتهْم مه   (.2)﴾اأْلَْعَلْوَن إِْن كه

فررررررررررررررررررررًا وتِيهرررررررررررررررررررراً   وممررررررررررررررررررررا زاَدِّن ََشَ

ررررويل ُتررررَت قولِررررك يرررررا عبرررراِدي خه  ده
9 

 وكِرررررررررررْدته بأمخهيِصررررررررررر أطرررررررررررأه الثهَريررررررررررررا 

َت  أمحررررررررررررررَد  يل  نبيًّررررررررررررررا ْ  وأْن  صررررررررررررررريَّ
9 


 

                                 

 (.293( أخرجه احلاكم )1)

 . 139( سورة آل عمران: 2)



 008 حصاد املنابر --------------------------------------------------

 اخلطبة الثانية  

 أُّيا املؤمنون.

اِر م فَّ ن اليهوِد إن من األسباِب الرئيسِة التي جعَلْت كثرياً من املسلمني يتشبَّهه بالكه

شِهَدت ثورًة كربا واالنفتاَح عليهم؛ وذلك أنَّ هذه العصوَر  موالنصارا االختالَط هب

، حتى َبدا العامله كام يهقاله يف االتصاالِت  ، واتصَلْت اجلهاته َبت املسافاته قريًة :، فَقره

ية كذلك يف العالم الذي يروج للثقافة األجنبية، ويسوق طريقة احلياة الغربو واحدًة،

فلام وقَع ذلك كثهر االحتكا ه هبم والتعامله معهم، فأدَّا ذلك  عىل أهنا النرباث واملثل،

يْنا  إىل ظهوِر معاملِ التشبهِه والتبعيِة والتقليِد ألهَمِم الكفِر يف حياِة املسلمني وواقِعهم، فرأ

نِنا  ، ويف  من جعَل الغرَب وما فيه قدوًة له يف اللباسِ  -هداهم اهلله -بعَض إخوا يِّ والزِّ

وهم يف  هم حتى قلَّده ه، بل ومتادا بعهه األكِل والرشِب، ويف تصفيِف الشعِر وقصِّ

أِْي؛ فإنا هلل وإنا إليه راجعون.   الِفكِر والرَّ

وِدهم بني املسلمني، فال  ، ووجه
ِ
وال حلَّ هلذه املشكلِة إال بالتقليِل من خلطِة هؤالء

فِر إال عنَد احلاجِة، وجيبه أن يكوَن املسافره عنده من جيوز ألحٍد أن يسافَر إىل بالِد الك

م، ويتَِّقي به ما يف بالِدهم من فتٍن ُتالعلِم واليامِن والصرِب واليقنِي ما يدفعه به شبهاِ 

 وشهواٍت، ُتتزه هلا اجلباله الروايس. 

اِر إال عندَ  عدِم وجوِد  كام أنه جيبه علينا مجيعًا أن نتعاوَن عىل عَدِم استْقداِم الكفَّ

َنْينا يف بيوتِنا وأعاملِنا  ومون بام يقومون به من أعامٍل؛ وذلك أن تكاثَرهم بني ظهرا من يقه

ِقنا ومكاتبِنا له تأثرٌي بالٌغ يف بثِّ أخالِقهم وإشاعِة أفكاِرهم.   وأسوا
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 حقوُق والِة األموِر ووجوُب طاعتِهم -18

 .اخلطبة األوىل 

 
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

ً  -جلَّ وعال -ْقواهفإِّن أهوِصيكم عباَد اهلل بت نِة ظاهرا باِع السه ِّ والَعَلِن، واتِّ يف الَّسِّ

وباطنًا، وإيَّاكم وما أحدَث املحِدثون، فإن كلَّ حمدثٍة بدعٌة، وكله بدعٍة ضاللٌة، وكله 

 ضاللٍة يف النار. 

 أُّيا املؤمنون..

يِن، هبا تقومه مصالحه  يِن،  إن واليَة أموِر املسلمني من أهمِّ واجباِت الدِّ الدنيا والدِّ

هِنم وألسنتِهم، ال تقوم مصاحلههم إال باالجتامِع؛ حلاجِة  فإن بني آدَم عىل اختالِف ألوا

 ، ٍة ووالٍة، تساسه هبم الرعيةه بعِههم إىل بعٍض، وهم يف اجتامِعهم هذا ال بدَّ هلم من رسا

، وتوِف العهوده واملو ، وُتقن الدماءه ، وتصانه احلقوقه ، وملا كانت وحيفظه األمنه ثيقه ا

هبذه املنزلِة العظيمِة، والناسه إليها يف ُضورٍة شديدٍة، فإن  -أُّيا املؤمنون-واليةه األمر 

روا أحَدهم؛ وذلك أنه ال  النبيَّ  أوجَب عىل املؤمنني إذا كانوا ثالثًة يف سفٍر أن يؤمِّ

َة هلم وال والَة، بل لو ته  الناسه فو  ال ِر  يصلحه أن يكوَن الناسه فو ، ال رسا

هم عن الغيِّ رادٌع،  هم عن الباطِل وازٌع، وال يردعه هم عىل احلقِّ جامٌع، وال يزعه جيمعه

 ، ، ولَفَشْت يف الناِس اخلصوماته ، وتعطََّلت اجلوامعه ، وتشتَّتْت املجامعه خلِربْت الدياره

 الذي جعَل واليَة أم
ِ
، فاحلمده هلل ، وانترَشْت البليِّاته ِر الناِس من أعظِم وراَجْت الفتنه
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يِن.  واجباِت الدِّ

 أُّيا املؤمنون..

قد فرضا لوالِة األمِر حقوقًا الزمًة واجبًة، هبا حيصله صالحه  إن اهلَل ورسوَله 

 ديِن اخللِق، واستقامةه معاِشِهم.

عباد اهلل، إن من آَكِد حقوِق والِة األمِر السمَع والطاعَة هلم يف املعروِف، 

وا اهلَل فطاعتههم أصٌل عظ يعه
ِذيَن آَمنهوا َأطِ َا الَّ يٌم، أمَر اهلله به يف حمكِم التنزيِل: ﴿َيا َأُّيه

ْم﴾ وَل َوأهويِل األَ ْمِر ِمنْكه سه وا الرَّ يعه
 . (1)َوَأطِ

من  "الصحيحني"أصحاَبه عىل ذلك، ففي ولرشفه األمِر وأَهيتِه بايع الرسول 

فباَيْعناه، فكان فيام أخَذ علينا   دعانا رسول اهلل»قال:حديث عبادَة بن الصامِت 

َِّسنا ويهَِّسنا، وأثرٍة علينا نا ومكرِهنا، وعه
 . (2)«أن باَيْعنا عىل السمِع والطاعِة، يف منَشطِ

 »قال:  أن النبيَّ  "الصحيح "ويف
ِ
كم بكتاِب اهلل وده ٌع، َيقه ر عليكم عْبٌد جمدَّ إن أهمِّ

 . (3)«فاسمعوا له وأطيعوا 

 أُّيا املؤمنون.

رون به من املعروِف، أما إذا  ، إن طاعَة والِة األمِر واجبٌة يف كلِّ ما يأمه
ِ
عباَد اهلل

 الواحِد القهاِر، فقد قال 
ِ
: أمروا بمعصيٍة فال طاعَة ملخلوٍق يف معصيِة اخلالِق، اهلل

                                 

 (.9( سورة النساء )1)

  ( .3321مسلم )(، و3132( "صحيح البخاري" )2)

  ( من حديث أم احلصني األمحسية.1333( "صحيح مسلم" )3)
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 املسلِم السمعه والطاعةه »
ِ
مَر أحبَّ وكِرَه، إال أن يهؤمَر بمعصيٍة، فإْن أه  فيامعىل املْرء

 .(1)«بمعصيٍة، فال سمَع وال طاعةَ 

 أُّيا املؤمنون.

إن مما َتبه فيه طاعةه والِة األمِر ما ينظمونه من تنظيامٍت لقامة مصالح الرعيِة، 

َِ أمورهم وحفِظ أْمنِهم، مما ال خيالف الرشع املطهر، فإن هذه التنظيامِت داخلٌة يف  وضب

يعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر ﴿يا أُّيا الذين آمنوا أطعموِم قوله تعاىل:

، (2)منكم﴾
ِ
ره بطاعِة والِة األمِر، فاتقوا اهلل عباَد اهلل ، ويف برِيها من النصوِص التي تأمه

ه من تنظيامٍت، واحتسبوا األجَر يف ذلك عند  ه اهلله أمَركم، فيام ينظِّمه وأطيعوا من والَّ

 تعاىل، فإنه من يعمْل مثقال ذرٍة خرياً 
ِ
ا يره.  اهلل  يرْه، ومن يعمْل مثقاَل ذرٍة َشًّ

 .أُّيا املؤمنون

إن وجوَب طاعة والة األمر ليس مرتبطًا بقياِمهم بجميع ما جيب عليهم من 

احلقوِق والواجباِت للرعية، بل َتب طاعتههم، ولو فرطوا فيام جيبه عليهم من احلقوِق، 

قوِق والواجباِت لوالِة األمِر، عىل كلِّ فعىل كلِّ مؤمٍن أن يقوَم بام فَرَض اهلله عليه من احل

قال : قال مروا بمعصيٍة، ففي الصحيحني من حديِث ابن مسعوٍد ؤحاٍل، ما مل يه 

نا يا رسوَل  ،إنكم سرَتْوَن بعِدي أثرًة وأمورًا تنكروهنا»:رسول اهلل  ره قالوا :فام تأمه

                                 

  ( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.3323ومسلم )،( 3311( أخرجه البخاري )1)

  ( .19( سورة النساء )2)
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كم هم، واسألوا اهلَل حقَّ وا إليهم حقَّ ؟ قال:أده
ِ
 . (1)«اهلل

قال: قال  -ريض اهلل عنهام -ويف صحيِح مسلٍم من حديث حذيفَة بن اليامن

وما ذا  إال  ، (2)«تسمعه وتطيعه لألمرِي، وإْن َُضَب َظْهَر  وأخَذ ماَلك»: رسوله اهلل 

 ألنَّ يف الطاعِة لوالِة األمِر سعادَة الدنيا، واستقامَة مصالِح العباِد يف معاِشهم. 

 أُّيا املؤمنون.

 إ
ِ
ن من حقوِق والِة األمِر عىل رعيتِهم النصيحَة هلم، فإن الديَن النصيحةه هلل

 ولرسولِه وألئمِة املسلمني وعامتِهم. 

عباَد اهلل، إن النصيحَة لوالِة األمِر تكونه بحبِّ صالِحهم ورشِدهم وعدهلِم، 

صيحةه لوالِة األمِر وحبِّ اجتامِع األمِة عليهم، وكراهيِة افرتاِق األمِة عليهم، وتكونه الن

بمعاونتِهم عىل احلقِّ واهلدا، وتذكرِيهم بالربِّ والتقوا، وتنبيِههم إىل  -أُّيا املؤمنون-

 إال 
ٍ
ذلك يف رفٍق ولطٍف، من برِي عنٍف وال تشهرٍي وال منابذٍة، فام كان الرفقه يف يشء

ه الناسه يف ا  إال شاَنه؛ وذلك أن ما يكَرهه
ٍ
جلامعة خرٌي مما حيبهوَنه يف زاَنه، وال نهزَع من يشء

ْرَقِة، مهللاَّ ألِّْف بنَي قلوِب املؤِمنني، وَأصلَح ذاَت بينِهم.  الفه


 

                                 

  ( .3129( أخرجه البخاري )1)

  ( .3331( أخرجه مسلم )2)



 ----------------------------حقوق والة األمر ووجوب طاعتهم    -08 

 

011 

 .اخلطبة الثانية

      أما بعد.

ْع  فيا أُّيا املؤمنون اتقوا اهلَل تعاىل يهصلْح لكم أعامَلكم، ويغِفْر لكم ذنوَبكم، ويوسِّ

 لكم رزَقكم.

 أُّيا املؤمنون.

 تعاىل، فإذا اتَّقى اهلَل الوالةه إهنا ال
ِ
 تستقيمه أموره الناِس، والًة ورعيًة، إال بتقوا اهلل

لَّة وحسِن سياسِة األمِة، واتقى اهلَل الرعيةه فيام جيبه 
ِ
فيام أوجَب اهلله عليهم من حفِظ امل

عليهم من حقوِق اهلل تعاىل، وحقوِق الوالة، وحقوِق بعِههم عىل بعٍض، حصل اخلريه 

َقْوا ا َرا آَمنهوا َواتَّ لكثري، واندفَع عن األمة َشٌّ عظيٌم، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقه

 َواأْلَْرِض﴾
ِ
اَمء  . (1)َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 تعاىل قادمون، وعىل 
ِ
فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون مجيعًا لعلكم تفلحون، فإنكم عىل اهلل

 كم حماسبون، وهبا جمزيهون .أعاملِ 


 

                                 

  (.93( سورة األعراف )1)
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، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه  يَك َلهه

 . ا َبْعده  َأمَّ

 .أُّيا املؤمنون

إن اهلَل تعاىل قصَّ يف كتابه شيئًا مما كان يْدعو به إبراهيمه عليه السالم، فقال جلَّ 

 إبراهيَم 
ِ
وا﴾:وعال يف دعاء ِذيَن َكَفره لَّ نَا اَل ََتَْعْلنَا ِفْتنًَة لِّ ﴿َربَّ

(1) . 

ْلَقْوِم و نَا الَ ََتَْعْلنَا ِفْتنًَة لِّ قريٌب منه ما دعا به موسى عليه السالم؛ حيث قال:﴿َربَّ

نَي ﴾
ِ ِ
 . (2)الظَّامل

لِ  سه صلوات اهلل وسالمه  -هكذا تواردت أدعيةه اثنني من أويل العزِم من الره

 تعاىل أال جيعَلهم وال املؤمنني معهم فتنًة للكاف -عليهم
ِ
 رين والظاملني.عىل سؤاِل اهلل

نبئه عن عظيِم ما يف قلوِب أهِل اليامِن ، من  فهذا اجلؤاره النبويه والدعاءه القرآِّن يه

بمصالِح ديِن أعداِئهم ، الذين ظلموهم واعتَدْوا عليهم ، فهؤالء األنبياُء العنايِة 

عوا إيل اللِ تعاىل هاتِفني بربوبيَّتِه أال يكوَن يف حاِِلم ما يفتتنُ   ِ به أهُل الكفِر والظلم ترضَّ

ين القويِم، فيتزيَّن يف أعينِهم ما هم فيه من كفٍر وظلٍم ،  فيكونوا سببًا يف الصدِّ عن الدِّ

 عن سبيِل اهلل ، ومنِع الناِس من الدخوِل يف دينِه.

                                 

 .1ة: ( سورة املمتحن1)

 .31( سورة يونس: 2)
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 .أُّيا املؤمنون

أهممًا إن الناظَر إىل ما آلْت إليه حاله كثرٍي من املسلمني اليوَم ، يرا أن واقَعهم ر 

ل حجابًا كثيفًا يْطِمسه نوَر السالِم ، ويصده عن سبيلِه ، فهذا الواقعه  وأفرادا ًر  يشكِّ

ِف عىل السالِم ، واالطالِع عىل ما فيه من اهلدا  راً عن التعره ا حائاًل منفِّ املريره يمثِّل سدًّ

 سالم. والنوِر، فهاًل عن االنهامِم إىل ركِب أهِل اليامِن ، واعتناِق ال

 ومن نافلِة البياِن أن هذا الواقَع يتهمنه سوأتني:

نا يف امتثاِل ما أمرنا اهلله تعاىل به من التقوا والحساِن. ةه األوىل: تقصريه  السوأ

ِط املستقيم ،  يِن ، وما فيه من اهلدا والرصا َر هذا الدِّ ةه الثانية: حجْبنا أنوا السوأ

 تعاىل، املتعطِّشني إىل
ِ
فني إىل هدايتِه ، َشَعْرنا بذلك أو مل  عن خلِق اهلل ِره ، املتلهِّ أنوا

ر، فصدَق يف كثرٍي منَّا قوله األوِل:  نشعه

وا من ةٍ  قوٌم إذا خَرجه  وجَلهوا  سوأ
9 

ٍة مل يرَ   (1)جرْنوها بأسترارِ يف َسرْوأ
9 

 يف قوٍل أو عملٍ 
ِ
 أو حاٍل. إن املسلَم الصادَق جيتهده يف أن َيسَلَم من الصدِّ عن سبيِل اهلل

إن منكم »قال يف صحايبٍّ كان يطيله الصالَة بأصحابه: إن النبيَّ ! أُّيا املؤمنون

ِرين من ذلك حتى قال أبو مسعود البدري راوي احلديث  ، بل اشتدَّ بهبهه (2)«منفِّ

 :أشدَّ بهبًا يف موعظٍة منه يومئٍذ، ثم قال َْ يا أُّيا الناس إن »: فام رأيته رسول اهلل ق

 «.منفرين منكم

                                 

 .2/239( ديوان احلامسة 1)

 .( عن أيب مسعود األنصاري 333( ومسلم )192(أخرجه البخاري )2)
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ملا أخرب بإطالته الصالة:  ملعاذ بن جبل  ويف قصٍة مشاهبٍة يقول رسول اهلل 

، أفتاٌن أنت ؟!» يِن صادٌّ عنه ؟! هذا قوله  :أي، (1)«يا معاذه ر عن الدِّ ، وفعله أمنفِّ

 يف قهيٍة جزئيٍة وواقعٍة فرديٍة، وهي إطالةه الصالِة 
ِ
ر عن ديِن اهلل وتغليظه عىل من نفَّ

ه ع ٍم  هلم أفعاٌل كثريٌة، وأعام ىل  املأمومني، فليَت شعري ما ترا ، ةٌ عديد ٌل قائاًل يف أقوا

، والصدِّ لعباِد ٌة وطيد هجه ومنا
ِ
ها عىل التنفرِي عن سبيِل اهلل ها، ويقومه أوده يدوره فلكه

: ﴿َأال دون: "إن أريده إال الصالح ما استطعت" !! صدق اهلله  اهلل؟! وهم مع ذلك يردِّ

وَن﴾ ره وَن َوَلِكْن ال َيْشعه هْفِسده مه امْل هْم هه إهِنَّ
(2). 

 .أُّيا املؤمنون

إن من مقتهياِت اليامن أن ينأا املؤمنه بنفِسه عن الدخوِل يف زمرة املنفرين عن 

دين اهلل تعاىل، وأن حيرص بايَة احلرص يف تربيِب اخللِق وتقريب كل أحد إىل اهلدا، 

  لصفوِة الرسل:َر قول اهلل تعاىلوأن يْذكه 
ِ
َن اهلل نَت َفّظًا ﴿َفباَِم َرمْحٍَة مِّ  لِنَت هَلهْم َوَلْو كه

ْ ِمْن َحْولَِك ﴾ وا  . (3)َبلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفهه

، قال اهلله إنَّ الرمحَة هي العنوانه األكربه لِرسالِة خاتِم النبيني وإماِم املرسلنِي 

نَي﴾تعاىل:﴿َوَما َأْرَسْلنَاَ  إاِلَّ َرمْحَ 
ِ
 .(4)ًة لِْلَعامَل

                                 

 .( عن جابر  331( ومسلم )191(أخرجه البخاري )1)

 .12(سورة البقرة: 2)

 119(سورة آل عمران: 3)

 .191( سورة األنبياء: 2)
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ٌل إىل النَّبيِّ   ، ادعه عىل املرِشكنِي، فقال  وقد جاَء َرجه
ِ
: فقال: يا رسوَل اهلل

انًا، وإنام بهعثته رمحةً »  . (1) «إنَّني مل أهبَْعْث لعَّ

ا، وجيني ثامَرها مجيعه النا يِن أنه دينه رمحٍة، يتفيَّأه ظالهله مةه البارزةه يف هذا الدِّ س، فالسِّ

هم، من وفَّقه اهلله تعاىل ومنَّ عليه بالدخوِل فيه، وكذا من أعرض عنه  مؤمنههم وكافره

 ومل يقبله، فلن يعدم منه رمحًة وبراً.

 أُّيا املؤمنون.

ِل أو  ِن ، وهدي السنِة ، يف األقوا َف فئاِم من املسلمني عن وحِي القرآ إن انحرا

ق ويعززه ما يامرسه أعداءه  السالِم يف الرشِق أو الغرِب ، من تشويٍه األعامِل ، يهصدِّ

ً ، فليس جمديًا أن نلوَم   قد يكونه عجزا
ِ
حلقائِقه، وصدٍّ للناِس عنه، فإن لوَم األعداء

أعداءنا فيام ينسبهونه إىل السالِم من األْوهاِم والتشوُّياِت، لكن أن نباََش التشويَه 

ٍغ ، بأنفِسنا وأيِدينا !! هذا ما ال يمكنه أن يقبَله  ٍر، ويف ظلِّ أيِّ مسوِّ مسلٌم ُتَت أيِّ مرَبِّ

ه السالَم، يف َقولِه أو عَملِه ؛ لئال  ِة مجَعاَء أن تأخَذ عىل يِد كلِّ من يشوِّ فحقٌّ عىل األهمَّ

 نكوَن فتنًة للقوِم الظاملني.

دفعًا  قتل من يستحقه القتَل؛ كان يف بايِة االنتباِه هلذا املعنى، فرَتَ   إن النبيَّ 

 ،
ِ
ين عن سبيِل اهلل  عنه وعن َشيعتِه، ودرءًا العتداءاِت املشوهني الصادِّ

ِ
وء ملقالِة السه

حني استأذنه يف قتِل منافٍق  قال لعمَر بن اخلطاب  أن النبيَّ  "الصحيحني"ففي 

                                 

 . ( عن أيب هريرة2199(أخرجه مسلم )1)
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؛ ال يتحدثه الناسه أن حممدا يقتله أصحاَبه  »من املنافقني ظهَر أذاه ونفاقهه:  ، (1)«دْعهه

:  وصدَق القائله

ه       وه باحلقِّ وبالباطلِ   ومن دعا الناَس إىل ذمِّ  (2)ذمه

 أُّيا املؤمنون.

إن تورَط فئاٍم من الناس يف االستخفاِف بالدماء واالستهانِة بشأهنا ، من أعظِم 

ِع الفساد يف األرِض، وهو من أعظِم ما حيصله به الصده عن سبيِل اهلل، ويستنده إليه  أنوا

رتبصون يف تشويِه السالِم، وإلصاِق أبشِع األوصاِف به ، كقوِل من يصفه السالَم امل

ض عىل الكراهيِة واالنتقام، وقتِل الناس عىل اهلويِة، وبري ذلك  ، حيرِّ : بأنه ديٌن دمويٌّ

؛ فإن ديَن السالِم دينه الرمحِة  ه السالمه من الزوِر والبهتاِن واهلذياِن، الذي ال يقره

َبذًا من أحكاِمه والعد ِل، ال خيطئ هذه النتجَة من عرَف شيئًا من تعاليِمه ، أو طالَع نه

 ونظاِمه.

إن نظرًة عجىل يف نصوِص الكتاب والسنِة تبنيه عظيَم حرمِة األنفِس ، وخطورِة 

، فقد قال النبي 
ِ
ماً  » : الدماء َل املرءه يف فهْسحٍة من دينِه ما مل يهِصْب َدمًا حَرا  .(3)«لْن يزا

 يف سعٍة، وطهمأنينٍة، وسالمٍة. :يعني ؛

َط فيه أهله الطَّيِْش   الذي تورَّ
ِ
ماء إننا أُّيا املسلمون نهنِكره هذا االستخفاَف بالدِّ

                                 

 .( عن جابر 2133(، ومسلم )3991( "صحيح البخاري" )1)

 .13/133( األباِّن 2)

 ( عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.3332( أخرجه البخاري )3)
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َجِجه. فِه، مهام جهدوا يف تربيره ، أو تكلفوا يف تسِويِغه ، أو بحثهوا عن حه  والسَّ

مَ  اهلله إال ببيِّنٍة كالشمِس ، وحجٍة  إن األصَل املِكنَي ُتريمه قتِل النفِس التي حرَّ

ََ حمددٍة ، وقواعَد بينٍة ، وسنٍن  ب كالفلِق، إن إزهاَق األرواِح ال يكون إال وفَق ضوا

ٍم ، أو نفٍس معصومٍة مصونٍة ، سواء كان  جليٍة ، فال جيوزه ألحد أن يتهوَ  يف دٍم حرا

 مسلاًم أو كافرا إال ببينٍة وبرهاٍن.
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 انيةاخلطبة الث

 أما بعد .

فإن من أعظِم ما ترَزقهه األهممه واملجتمعاته األمَن عىل األنفِس واألعراِض 

ِل.   واألموا

عِي يف  ، ُضورٌة َشعيٌة ودنيويٌة ، ال بدَّ من السَّ
ِ
إن املحافظَة عىل األمِن يا عباَد اهلل

 به. ُتقيِقها ، فال يمكنه أن تصلَح دنيا الناِس، وال أن يستقيَم دينههم إال

 أُّيا املؤمنون..

إن املحافظَة عىل األمِن واجبه اجلميِع، ولذلك جيبه أن نتكاتَف مجيعًا ملنِْع كلِّ ما 

ده األمَن، سواء كان ذلك  ه ، فكله خلٍل ُّيدِّ خيِله بأمنِنا ، مهام كانت صورةه اخللِل أو نوعه

ئغِة، أو من ترصفاِت الطاِئشني املنحِرِفني ، من أصحاِب األفكار الهالِة   الزا
ِ
ء واألهوا

ِق  ِق وقهطَّاِع الطهره ا َّ كان ذلك من جناياِت املجِرمني ، وأعامِل املعتِدين ، من الَّسه

 وبرِيهم.

 .أُّيا املؤمنون

إن حمارصَة املخلِّني بأمنِنا واملتالعبنِي به ، من آَكِد الواجباِت املشرتكِة ، التي جيبه 

لهنا عنٌي حارسٌة، َتصونه أمَن بالِد السالِم، وتذوده أن يتكاَتَف اجلميعه يف ُتقيِقها، فك

هْؤِمنهوَن  عن ِحياِضه، نرجو بذلك فوَز الدنيا ، وثواَب اْخرِة، قاَل اهلله تعاىل:﴿َوامْل

وِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلهنَكِر﴾ وَن بِامْلَْعره ره ْم َأْولَِياء َبْعٍض َيْأمه هه هْؤِمنَاته َبْعهه  .  (1)َوامْل

                                 

 .11(سورة التوبة: 1)
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آكِد مقتهياِت واليِة املؤمنني بعِههم لبعٍض سعَيهم يف جلِب كلِّ خري  وإن من

 ، وإن اخلرَي ال يمكن أن يتحقَق ، والسوَء ال يمكنه أن يندفَع 
ٍ
لبعههم ، وردِّ كلِّ سوء

 يف أمٍن مفقوٍد ، أو منقوٍص.

وا َواْبِفْر َلنَا َربَّ  ِذيَن َكَفره نَا ال ََتَْعْلنَا ِفْتنًَة لِلَّ ﴾﴿َربَّ  .(1)نَا إِنََّك َأنَْت اْلَعِزيزه احْلَِكيمه


 

 

                                 

 .1( سورة املمتحنة: 1)
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 اإليامن. أسباب زيادة -20

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه، ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
 إِنَّ احْلَْمَد َّلل

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه   َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 وآمنوا به، فإن اليامَن به أَشفه العباداِت ومفتاحه اخلرياِت وسبيله 
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

رره عظيمررٌة مغدقررةٌ  ته ه وخريا ئررده  أعظررمه الواجبرراِت، فوا
ِ
 دخرروِل اجلنرراِت، فرراليامنه يررا عبرراَد اهلل

، وهرررو خرررري مرررا  ه باسرررقٌة يانعرررٌة، فهرررو أعظرررمه مرررا اكتسررربته النفررروسه وحصرررلته القلررروبه وثرررامره

 تنافس فيه املتنافسون وسعى يف ُتصيله الساعون. 

َه هبرررا  ررري عرررِربه عنهرررا لفرررٌظ، وال حيه ٌة وهبجرررٌة ال يه لررره يف قلررروِب أهلِررره الصرررادقني حرررالوٌة ولرررذَّ

، واهلله   يؤتيه من يشاءه
ِ
 ذو الفهِل العظيِم.  وصٌف، وذلك فهله اهلل

، وقد أقاَم اهلله عالماٍت هبا يتميزه الصادقه عن لَليامن بينات وبراهنيإن أُّيا املؤمنون! 

صاحِب الكذِب والبهتراِن، فعالمرةه اليرامِن الصرادِق، الرذي يرفرعه اهلله بره العبرَد يف اجلنراِن، 

 
ِ
َق يا عبَد اهلل  وعرن رسرولِه ويقيه بمنِّه وفهلِه دخوَل النريان هو أن تصدِّ

ِ
 بام جراَء عرن اهلل

 ً ِقرررَّ بررذلك مررذِعنًا، وأن تنقرراَد لرره حمبًّررا خاضررعًا، وأن تعمررَل برره ظرراهرا تصررديقًا جازمررًا، وأْن ته

 وباطنًا.

ر ، فإن أوثَق عه
ِ
 وتبغَض يف اهلل

ِ
.  اأن ُتبَّ يف اهلل

ِ
 والبغضه يف اهلل

ِ
 اليامِن احلبه يف اهلل

 ًا ويقينًا راسخًا وعلاًم نافعًا وقلبًا خاشعًا وعماًل صاحلًا. مهللا إنا نسألك إيامنًا صادق

قْته  ، ولكررررن مررررا َوَقررررَر يف القلررررِب وصرررردَّ ، إن اليررررامَن لرررريس بررررالتمنِّي وال بررررالتحيلِّ
ِ
عبرررراَد اهلل
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ِمررره ِعلررراًم وَعَمررراًل وحررراالً، واسرررَعْوا يف زيادتِررره  ، فاجتهررردوا يف ُتقيرررِق إيامنِكرررم والتزا األعرررامله

رررهوتثبيتِرره وإزا رره أو ينقصه ، والنررراسه فيرره متفررراوتون  ،لررِة مرررا يناقهه فررإن اليررامَن َيزيرررده ويررنقصه

؟ قرال: يزيرده حترى يبلرَغ  رئَل عرن اليرامِن يزيرده ويرنقصه تفاوتًا عظرياًم، قرال المرام أمحرد ملرا سه

افلني؛ ولرذلك أو  النبريه   أعىل الساموات السبِع، وينقص حتى يصرَي إىل أسفِل السَّ

ِده وَتديِده، فقال بتعاهِد ال إن اليامَن َليخَلقه يف جوِف أحِدكم كام خيَلقه »: يامِن وتفقه

َد اليامَن يف قهلوبِكم ، فاسألوا اهلَل أن جيدِّ  . (1)«الثوبه

ردون أعامهلَرم ويأخرذون بأسرباِب زيرادِة  نا الصالحه يتعاهدون إيامهَنم ويتفقَّ وقد كان سلفه

 أسبابًا يزداده هبا وينمو ويزكو.  اليامِن ونامئِه، فإن لَليامنِ 

 العظرريِم وحبلِرره املتررنِي، 
ِ
: القبرراله عررىل كترراِب اهلل

ِ
فمررن أسررباِب زيررادِة اليررامِن يررا عبرراَد اهلل

َا النَّراسه تالوًة وتدبراً وعلاًم وعماًل، فإن اهلَل قد أنزَله رمحًة للمؤمنني، قال تعاىل : ﴿َيا َأُّيه

ْم َمْوِعَظٌة مِ  ْؤِمننَِي ﴾َقْد َجاَءْتكه دًا َوَرمْحٌَة لِْلمه وِر َوهه ده ا يِف الصه َ
ِ
ْم َوِشَفاٌء مل ْن َربِّكه

وقال ، (2)

نَي إاِلَّ سرررربحانه
ِ ِ
ررررامل ررررْؤِمننَِي َوال َيِزيررررده الظَّ ررررٌة لِْلمه ررررَو ِشررررَفاٌء َوَرمْحَ ِن َمررررا هه ررررْرآ له ِمررررَن اْلقه نَررررزِّ : ﴿َونه

 إال قرراَم عنررره إمررا بزيرررادٍة أو قررال قترررادة رمحرره اهلل: "مرررا جررالس أحررٌد كتررر، (3)َخَسررارًا﴾
ِ
اَب اهلل

 نقصاَن". 

                                 

يف ( من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، وحسنه اهليثمي 1/31( أخرجه احلاكم )1)

  (.113جممع الزوائد )

  (.11( سورة يونس )2)

ء )3)   (.32( سورة الرسا
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ِره والعمرِل برام فيره،  ، فأكثِروا مرن سرامِعه وتالوتِره وتردبه فالقرآنه أعظمه ما يزداده به اليامنه

 َتدوا خرياً عظياًم وتسبقوا سْبقًا كبرياً. 

 أُّيا املؤمنون.

يوِجررربه  فرررالنظر يف سرررريتِه  إن مرررن أسرررباِب زيرررادِة اليرررامِن: مطالعرررَة سرررريِة خررررِي األنررراِم،

را زيادَة التقوا واليامِن، فإن حياَته كلَّ  ها طاعرٌة وجهراٌد وإحسراٌن، وقرد قرال اهلل تعراىل حاثًّ

ِر سريتِه وحياتِه  ْم َبنْيَ : ﴿عىل تدبه َو إاِلَّ َنِذيٌر َلكه ْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن هه وا َما بَِصاِحبِكه ره ثمَّ َتَتَفكَّ

 . (1)يٍد﴾َيَدْي َعَذاٍب َشدِ 

 أُّيا املؤمنون.

 وعظريِم صرنِعِه يف السرامواِت 
ِ
إن مما يزداده به إيامنه العبِد: تقليَب النظِر يف برديِع خلرِق اهلل

رِر وحرثَّ عرىل ذلرك فقرال تعراىل : ويف األرِض ويف األنفِس؛ ولذلك أمَر اهلله بالنظِر والتفكه

لَِقْت  ﴿ بِِل َكيَْف خه وَن إىَِل اأْلِ وَن﴾وقال تعاىل،﴾َأَفال َينْظهره ْبرِصه ْم َأَفال ته ِسكه  ،(2): ﴿َويِف َأنْفه

َ هَلهرْم َأنَّرهه احْلَرقه َأَومَلْ َيْكرِف  : ﴿وقال تعاىل ِسرِهْم َحتَّرى َيَتَبرنيَّ َفراِق َويِف َأنْفه ْْ ْم آَياتِنَرا يِف ا
َسنهِرُّيِ

 َشِهيٌد﴾
ٍ
ء لِّ يَشْ بَِربَِّك َأنَّهه َعىَل كه

(3) . 

 
ِ
نررا  فكونرروا عبرراَد اهلل رررون يف خلررِق السررامواِت واألرِض، ربَّ مررن أويل األلبرراِب الررذين يتفكَّ

 ما خلقَت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب النار. 

                                 

  (. 33( سورة سبأ )1)

 (.21( سورة الذاريات )2)

  (.13( سورة فصلت )3)
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 أُّيا املؤمنون.

ياِن، فررالتقوا والررربه والحسررانه مررن   امللررِك الرردَّ
ِ
إن مررن أسررباِب زيررادِة اليررامِن: طاعررَة اهلل

معررررَك مرررن خصرررراِل الطاعررررِة بقرررردِر مررررا معررررك مررررن  أعظرررِم أسررررباِب زيررررادِة اليررررامِن، فبقرررردِر مررررا

 يف امتثاِل املأموراِت وترِ  املعرايص والسريئاِت، واسرتكثروا 
ِ
اليامِن، فاجتهدوا عباَد اهلل

 من الباقياِت الصاحلاِت تنالوا بذلك أعىل املراتِب والدرجاِت.

، فررإن ذكررَره مررن دواعرري اليررامِن، كررام قررال سرربحانه
ِ
هْؤِمنهرروَن  : ﴿أكثررروا مررن ذكررِر اهلل رراَم امْل إِنَّ

ِررررمْ  ررررهه َزاَدُْتهررررْم إِياَمنررررًا َوَعررررىَل َرهبِّ َيررررْت َعَلررررْيِهْم آَياته
لِ هْم َوإَِذا ته رررروهبه له ررررَر اهلله َوِجَلررررْت قه

كِ ررررِذيَن إَِذا ذه  الَّ

لهوَن﴾  . (1)َيَتَوكَّ

فوا مرن املعرايص والسريئاِت، وأهلِكوهرا بالتوبرِة واالسرتغفاِر، فرإن املعرايِصَ تهرِعفه  ختفَّ

ِن.   اليامَن وتوِقعه يف عظيِم احلَّسِة واخلَّسا


 

 

                                 

 ( 2( سورة األنفال )1)
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 اخلوف من الل. -21

 .اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه، ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
 إِنَّ احْلَْمَد َّلل

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْح  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون باهلل ورسوله

 سبحانه وتعاىل شديده العذاِب  اهللقاَبه وشديَد عذابِه وسخَطه، فاتقوا اهلَل واحذروا ع

ذكره: ﴿َنبِّْئ ِعَباِدي  قال اهلله جلكام ،  هشديده العقاِب ذو الطَّْوِل ال إَل إال هو إليه املصري

﴾ َو اْلَعَذابه اأْلَلِيمه ِحيمه * َوَأنَّ َعَذايِب هه وره الرَّ َأِّنِّ َأنَا اْلَغفه
(1)

. 

ركم اهلله  ﴾ وقد حذَّ  امْلَِصريه
ِ
مه اهلله َنْفَسهه َوإىَِل اهلل كه ره َذِّ نفَسه يف كتابِه، فقال: ﴿َوحيه

(2)

 ،

فهكم اهلله من نفِسه أن ترَكبهوا  قال المام الطربي رمحه اهلل يف تفسرِي هذه اْيِة: "أي: خيوِّ

لوا أعداَءه، فإن إليه مرجَعكم ومصرَيكم بعد مماتِ  فإن خالفتهم أمَره  كم،معاصَيه أو توا

 ما ال ِقَبَل لكم به، فاتقوه واحذروه أن يناَلكم ذلك منه، فإنه شديد 
ِ
نالكم من عقاِب اهلل

 .(3)"العقاب

                                 

 . 19- 39( سورة احلجر: 1)

 . 23( سورة آل عمران: 2)

 . 1/329( جامع البيان يف تفسري القرآن 3)
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 أُّيا املؤمنون.

قال جل ذكره: اهلل تعاىل من متام اليامن به لذلك أمر اهلل تعاىل به عباده، فإن خوف 

اَي َفاْرَهبهوِن﴾ ﴿َفِإيَّ
(1)

ْم َواْخَشْوِِّن﴾وقال سبحانه:،  ﴿َفال خَتَْشْوهه
(2)

،  

﴿َفال اليامِن، فقال سبحانه عز وجل: بل قد جعَل سبحانه وتعاىل خوَفه َشطًا لصحةِ 

ْم َوَخافهوِن  افهوهه ْؤِمننَِي﴾خَتَ نْتهْم مه إِْن كه
(3)

 . 

وَن  اِدله َ ْم جيه وقد أنذَركم اهلله أُّيا املؤمنون األمَن من َمْكِره وَعذابِه، فقال تعاىل: ﴿َوهه

 
ِ
َحاِل﴾ يِف اهلل

ِ
َو َشِديده امْل َوهه

(4)

يَِّئاِت وقال سبحانه:  وا السَّ ِذيَن َمَكره  :أي –﴿َأَفَأِمَن الَّ

مه اْلَعَذابه ِمْن َحْيثه ال  َأْن خَيِْسَف  -عملوا السيئات  اهلله هِبِمه اأْلَْرَض َأْو َيْأتَِيهه

مْ  ٍف َفِإنَّ َربَّكه ْم َعىَل خَتَوه َذهه ْعِجِزيَن * َأْو َيْأخه ْم بِمه بِِهْم َفاَم هه ْم يِف َتَقله َذهه وَن*َأْو َيْأخه ره  َيْشعه

وٌف َرِحيٌم﴾ َلَرؤه
(5)

نَا َبَياتًا  وقال سبحانه وتعاىل: ﴿َأَفَأِمَن َأْهله ،  ْم َبْأسه َرا َأْن َيْأتَِيهه اْلقه

ْم َيْلَعبهوَن * َأَفَأِمنهوا َمْكَر  حًى َوهه نَا ضه ْم َبْأسه َرا َأْن َيْأتَِيهه وَن * َأَوَأِمَن َأْهله اْلقه ْم َناِئمه َوهه

وَن﴾  إاِلَّ اْلَقْومه اخْلَارِسه
ِ
 َفال َيْأَمنه َمْكَر اهلل

ِ
اهلل

(6)

. 

                                 

 . 11لنحل: ( سورة ا1)

 . 119( سورة البقرة: 2)

 . 111( سورة آل عمران: 3)

 . 13( سورة الرعد: 3)

 . 31-31( سورة النحل: 1)

 . 99- 91( سورة األعراف: 3)
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 .أُّيا املؤمنون

باِت، فهو الذي حيهوله  إن ره  تعاىل من أجلِّ العباداِت ومن أعظِم القه
ِ
اخلوَف من اهلل

 
ِ
 ما أحوَجنا إليه،  -عز وجل -بينَكم وبنَي حمارِم اهلل

ِ
ومعاِصيه، فللِه ما أعظَمه، وهلل

 ما أحسَن عاقبَته يف الدنيا واْخرِة؛ إذ باخلوِف يا عباَد اهلل َينِزعه العبده عن 
ِ
وهلل

 أصله كلِّ فهيلٍة، وباعثه كلِّ قربٍة. املحرَّ 
ِ
 ماِت، وبه يهقبِله عىل الطَّاعاِت، فهو واهلل

أُّيا املؤمنون يستيقظه القلبه من بفلتِه وينتفعه بالنذاِر ويتأثره بآياِت  من اهلل وباخلوِف 

َن لَِتْشَقى * إاِلَّ تَ  ْرآ ِن، قال اهلل تعاىل: ﴿َما َأنَْزْلنَا َعَلْيَك اْلقه َْن خَيَْشى﴾القرآ
ِ
ْذكَِرًة مل

(1)

 ،

ِذيَن  لهوده الَّ َتَشاهِبًا َمَثاِِّنَ َتْقَشِعره ِمنْهه جه َتابًا مه
َل َأْحَسَن احْلَِديِث كِ وقال سبحانه: ﴿اهلله َنزَّ

﴾
ِ
هْم إىَِل ِذْكِر اهلل ْم َوقهلهوهبه هه لهوده هْم ثهمَّ َتِلنيه جه خَيَْشْوَن َرهبَّ

(2) . 

 عباَد 
ِ
 املتقني وأولياِئه إن اخلوَف  !اهلل

ِ
 تعاىل هو من أخصِّ صفاِت عباِد اهلل

ِ
من اهلل

لِيَْت  هْم َوإَِذا ته ه َوِجَلْت قهلهوهبه كَِر اَّللَّ ِذيَن إَِذا ذه هْؤِمنهوَن الَّ اَم امْل املحسنني، قال اهلله تعاىل: ﴿إِنَّ

هه َزاَدُْتهْم إِياَمنًا﴾ َعَلْيِهْم آَياته
(3)

كَِر قال المامه الطربيه رمحه   اهلل: "املؤمنه هو الذي إذا ذه

اهلله وِجَل قلبهه وانقاَد ألمِره وخهَع لِذْكِره خوفًا منه وَفَرقًا من عذابِه"
(4)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

                                 

 . 3-2( سورة طه: 1)

 . 23( سورة الزمر: 2)

 . 2( سورة األنفال: 3)
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 ------------------------------- اخلوف من اهلل -20

 

019 

ه اهلله  لقْد كاَن النَّبيه   عظيَم اخلشيِة له، مع ما خصَّ
ِ
سبحانه -شديَد اخلوِف من اهلل

 إِّن »: باِت، ففي الصحيحني قال به من اخلصائِص والفهائِل واهلِ  -وتعاىل
ِ
فواهلل

كم له خشيةً   وأَشده
ِ
كم باهلل «ألَعَلمه

(1)

 . 

رِي  خِّ ْرَجِل  أتيته النبيَّ »قال:  وعن عبِد اهلل بِن الشِّ
ِ
، وله أِزيٌز كَأزيِز امل وهو يهصيلِّ

 
ِ
«من البكاء

(2)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

م من ذن هذا نبيهكم  بِه وما تأخَر، بلَغ الغايَة يف العمِل والطاعِة، بفَر اهلله له ما تقدَّ

ومع ذلك كلِّه كاَن شديَد اخلوِف من ربِّه، حتى كاَن أكثَر دعاِئه كام يف جامع الرتمذي: 

: "صحيِح مسلمٍ "، وكان من دعاِئه كام يف  (3)"يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك"

ْف قلوَبنا عىل طاعتِ » َف القلوِب رصِّ «كمهللا مرصَّ
(4)

مه فهم الذين ،  أما صحابتهه الكرا

 :  قال فيهم القائله

وه  إذا مررررررررررررررررا الليررررررررررررررررله أظلررررررررررررررررَم كاَبررررررررررررررررده

مه فقررررررررررررررراموا   أطررررررررررررررراَر اخلررررررررررررررروفه نررررررررررررررروَمهه
9 

كرررررررررررررررررررروع  ررررررررررررررررررررم ره  فيهسررررررررررررررررررررِفره عررررررررررررررررررررنهم َوهه

جررررررررررررروع  (5)وأهرررررررررررررله األمرررررررررررررِن يف الررررررررررررردنيا هه
9 

                                 

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.2313(، ومسلم )3191( أخرجه البخاري )1)

 ( من حديث عبدالله بن الشخري ريض اهلل عنه.11311( أخرجه أمحد )2)

 ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه، وحسنه. 2139( أخرجه الرتمذي )3)

 .( من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص2313( "صحيح مسلم" )3)

   .13ملبار  ص ديوان عبد اهلل بن ا( 1)
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م ريض اهلل عنهم حافٌل بالِعرَبِ والِعظاِت، فهذا ص هه يَفَسرْيه أفهلهها بعد ق هذه األمِة ودِّ

ه باجلنِة وعظي نبيِّها   تعاىل. ماملبرشَّ
ِ
نَّة كان إذا قاَم إىل الصالِة كأنه عوٌد من خشيِة اهلل

ِ
 امل

ه باجلنِة، قرأ سورَة الطوِر حتى إذا بلغ ﴿إِنَّ َعَذاَب  وهذا عمره بن اخلطاب  املبرشَّ

َك َلَواِقع﴾ َربِّ
(1)

ه حتى مِرَض وعاَده ال  ، وكان يقوله البنِه  ناسه بكى واشتدَّ بكاؤه

ي عىل األرِض عساه أن يرمَحني"وهو يف املوِت:   .(2)"وحَيَك َضْع خدِّ

 .كان إذا وقَف عىل القرِب بكى حتى يبلَّ حليَته  وهذا عثامنه 

أنه قال:  ، فقد أخرَج البخاري ومسلم من حديث أنسٍ أما مجهوره الصحابِة 

، فقال:  خطبًة ما سمعته  خطَب رسوله اهلل  َْ لو تعلمون ما أعلمه لهِحكتهم »مثَلها ق

«قلياًل ولبَكيتهم كثرياً 
(3)

 وجوَههم وهلم خنني.  قال أنٌس: فغطى أصحاٌب رسوِل اهلل ، 

  !فريض اهلله عنهم وأرضاهم ما أمجل فعلهم وأعذب ذكرهم

هم به اهلله تعاىل من ! عباَد اهلل فراِن هذه نامذجه من ُماوِف القوِم مع ما خصَّ ضا والغه الرِّ

 وتبشرِي بعِههم باجلناِن.  

رِب  ، فال بقه ، وأِمنَْت ِمنَّا املخاوفه فليَت شعري!! ماذا نقوله وقد َقَست ِمنَّا القلوبه

، فال حوَل وال قو  نتعظه
ِ
 العيلِّ العظيِم. ةَ الرحيِل ننتبه، وال بآياِت اهلل

ِ
 إال باهلل


 

                                 

 . 1( سورة الطور: 1)

 (. 31( املحتْضين )2)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 تعاىل وخشيتِه عدَم األمِن من عذاِب ،اهلَل اتقوا 
ِ
واعلموا أن من عالماِت خوِف اهلل

 وعقابِه وَسخطِه 
ِ
ِذيَن قال اهلل تعاىل:،اهلل وَن * َوالَّ ْشِفقه ِْم مه ْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِّ ِذيَن هه ﴿إِنَّ الَّ

ِْم ال يه  ْم بَِرهبِّ ِذيَن هه ْؤِمنهوَن * َوالَّ ِْم يه ْم بِآياِت َرهبِّ ْؤتهوَن َما آَتْوا هه ِذيَن يه وَن * َوالَّ كه رْشِ

وَن﴾ ِْم َراِجعه هْم إىَِل َرهبِّ هْم َوِجَلٌة َأهنَّ َوقهلهوهبه
(1)

نت أعامهلهم ،   قوم حسه
ِ
فهؤالء يا عباَد اهلل

هم، إال أهنم مع ذلك مل يأَمنوا  م واستقامت جوارحه هم َوَزَكت قلوهبه ئره وطابت رسا

 وعذاَبه، فقلوهبه 
ِ
م راجعون. عقاَب اهلل  م وجلٌة خائفٌة أهنم إىل رهبِّ

ه لنا ما كاَن عليه النبيه   واخلوِف من  وهذا يفَّسِّ
ِ
ِة احلََذرِ ِ من ِعقاِب اهلل من شدَّ

كان رسوله »َسَخطِه، ففي صحيِح مسلٍم من حديِث عائشَة ريض اهلل عنها قالت: 

ِرف ذلك يف وجهِ  اهلل يِح أو الَغيِْم عه َّ به إذا كان يوَم الرِّ ه، وأقبَل وأدبَر فإذا َمَطرت رسه

ََ عىل  لِّ وذهَب عنه ذلك، قالت عائشةه: فسألتهه؟ فقال: إِّن خشيته أن يكوَن عذابًا سه

تي  «أهمَّ
(2)

 . 

                                 

 . 11( سورة املؤمنون: 1)

 (.399( أخرجه مسلم )2)
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نهني أن يكوَن فيه  »ويف روايٍة أخرا للبخاريِّ قال هلا ملا سألْته:  ، ما يؤمِّ يا عائشةه

يِح، وقد ب قوٌم بالرِّ ذِّ وا َهَذا َعاِرٌض  رأا قوٌم العذاَب، عذاٌب، وقد عه ﴿َقاله

َنا ره
ْطِ «﴾ممه

(1)

 . 

َِّسعًا فِزعًا جيره رداَءه من شدِة  وملا كسفت الشمسه يف عهِده  خرَج إىل املسجِد مه

ون من طوِل القياِم،  الفزِع، فقام بأصحابه  قيامًا طوياًل شديدًا حتى جعلوا خيره

 
ِ
كعت فاستكمَل رسوله اهلل ني أربَع ركعاٍت وأربَع سجداٍت، رأا يف صالتِه يف الرَّ

تلك اجلنَة والناَر، فلام َفَرَغ من تلك الصالِة خَطَب خطبًة عظيمًة بليغًة كان منها أن قال 

 :« ،ال خيسفاِن ملوِت أحٍد وال حلياتِه 
ِ
أُّيا الناسه إن الشمَس والقمَر آيتان من آياِت اهلل

قوا، يا أمَة حممٍد، واهلل لو فإذا رأيتم ذلك فافَزعوا إىل الصال وا وتصدَّ ِة وادعوا اهلَل وكربِّ

«تعلمون ما أعلم لهِحكتهم قلياًل ولبكيتهم كثرياً 
(2)

إنه »عن الكسوِف:  ، ويف رواية قال 

ِدثه منهم توبةً   تبار  وتعاىل يعترِبه هبا عباَده، فينظره من حيه
ِ
«من آياِت اهلل

(3)

 . 

ئَرهم وأشدَّ خوَفهم وحبَّهم وتعظيَمهم فال إَل إال اهلل ما أطيَب ق لوهَبم وأزكى رسا

َر  م جل وعال، فإن هذه اْياِت والعظاِت ال َيعتربه هبا إال من َعمَّ اخلوفه قلوهَبم، لرهبِّ

                                 

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.3329( "صحيح البخاري ")1)

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.991) (، ومسلم1933( أخرجه البخاري )2)

( من حديث سمرة بن جندب ريض اهلل عنه، واحلديث 1239( واحلاكم )19331( أخرجه أمحد )3)

 صححه احلاكم.
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ِخَرِة﴾قال اهلل تعاىل: ْْ َْن َخاَف َعَذاَب ا
ِ
َيًة مل َْ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

(1)

وقال سبحانه:﴿َوَتَرْكنَا ، 

افهوَن اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم﴾ ِفيَها آَيةً  ِذيَن خَيَ لِلَّ
(2)

. 

 أُّيا املؤمنون.

نا له َقَسْت ِمنَّا القلوبه وساءت  نا منه وتعظيمه  وقلَّ خوفه
ِ
نا باهلل َف إيامنه إنه ملا ضعه

اَمَواِت َواأْلَْرِض  األعامله وصدق يف كثرٍي منَّا قولهه جل وعال:﴿َوَكَأيِّْن ِمْن آَيٍة يِف السَّ

ره  ون﴾َيمه ْعِرضه ْم َعنَْها مه وَن َعَلْيَها َوهه
(3)

 العيل العظيم، وإنا وةَ فال حوَل وال ق ،
ِ
إال باهلل

 .هلل وإنا إليه راجعون


 

 

                                 

 . 193( سورة هود: 1)

 . 31( سورة الذاريات: 2)

 . 191( سورة يوسف: 3)
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 وجوب مراقبة الل. -22

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن إ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد.

 فيا أُّيا املؤمنون.

رر والعلررِن والغيررِب والشررهادِة  ِّ به فررإن ربَّكررم العلرريَم اخلبرررَي ال يعررز،اتقرروا اهلَل تعرراىل يف الَّسِّ

، حياسرررربهكم  عنرررره مثقرررراله ذرٍة يف السررررامواِت وال يف األرِض وال أصررررغره مررررن ذلررررك وال أكررررربه

ً َيرَرهه ) ٍة َخررْيا ه عىل النَّقريِ ِ والِقطمرِي والقليِل والكثرِي ﴿َفَمرْن َيْعَمرْل ِمْثَقراَل َذرَّ ( 1تعاىل ذكره

ً َيررررَرهه ﴾ ا ٍة ََشّ  َأْحَصررررْينَاهه يِف إَِمرررراٍم قررررال عررررز جن، (1)َوَمررررْن َيْعَمررررْل ِمْثَقرررراَل َذرَّ
ٍ
ء ررررلَّ يَشْ ابرررره: ﴿َوكه

بنٍِي﴾  . (2)مه

.
ِ
 عباَد اهلل

أخرررَبكم بأنرره رقيررٌب عررىل أعاملِكررم، عرراملٌ بررام يف نفوِسرركم، ال ختفررى  -جررلَّ وعررال-إن اهلَل 

ِقبروه، فقرال عليه منكم خافيٌة، فالَّسه عنده عالنيٌة، أخررَبكم برذلك لتخرافوه وختَشرْوه و ترا

ست أسام ه:تقدَّ وهه﴾ؤه ْم َفاْحرَذره ِسركه وا َأنَّ اهلَل َيْعَلمه َما يِف َأنْفه ﴿إِنَّ وقرال تعراىل:، (3)﴿َواْعَلمه

                                 

  ( .3-1( سورة الزلزلة )1)

  (.12( سورة يرس )2)

 (. 231)  ( سورة البقرة3)



 ------------------------------- وجوب مراقبة اهلل -22

 

045 

ْم َرِقيبًا﴾  (1)اهلَل َكاَن َعَلْيكه

 (2 ِ)فهو الرقيبه عىل اخلَواطِِر و اللوا        حِظ كيَف باألفعاِل واألركانِ 

، إن الواجررَب عررىل مررن َنَصررَح نفَسرره وأحرربَّ 
ِ
ررالَع  عبرراَد اهلل ن اطِّ رر ويترريقَّ نجاَترره أن يستحِْضَ

نرره محَلرره عررىل خرررٍي كثرررٍي، ودفررع   عررىل ظرراهِره وباطنِرره، وال شرركَّ أن مررن اعتقررَد ذلررك وتيقَّ
ِ
اهلل

ا عظرررياًم، فررراهلله   شرررهيٌد؛ ولرررذلك فقرررد جعرررل َالنبررريه  -جرررلَّ وعرررال-عنررره َشًّ
ٍ
 عرررىل كرررلِّ يشء

 
ِ
قبَة اهلل َن اطالِعه عىل أحو -جل وعال -مرا يِن، فلرام وتيقه ِل عبراِده مرن أعرىل مقامراِت الردِّ ا

ِئَل  ه فإنه َيرا »عن الحساِن قال: سه ه، فإن مل تكْن ترا ومرن ، (3)«أن تعبَد اهلَل كأنَّك ترا

ه أوجررَب لررره ذلررك خشررريًة  رَبررره وأنرره برررني يديرره كأنرره يررررا ً قه عَبررَد اهلَل أُّيررا املؤمنرررون مسَتحِْضررا

 ربِّ العرر
ِ
 عررىل عبررِدِه حيِمررله العبرررَد وخوفررًا وهيبررًة وتعظررياًم هلل

ِ
َن اطررالِع اهلل املني، كررام أن ترريقه

 يف حثِّرهِ عىل إحساِن العبادِة، وبذِل اجلهِد يف إمتاِمهرا وتْكِميلِهرا، وقرد نبَّرَه إىل ذلرك النبريه 

الِة فقال  وِع يف الصَّ إن أحَدكم إذا قاَم يف صالتِه فإنه يناجي ربَّه، »: املؤمنني عىل اخلشه

 . (4)«ه بينَه وبنَي القبلةِ أو إن ربَّ 

 .أُّيا املؤمنون

ه وعالنيتِرره وباطنِرره وظرراهِره، وأنرره ال خيفررى  لررعه عررىل رسِّ ه ويطَّ إن إيررامَن العبررِد بررأن اهلَل يرررا

                                 

 . (1( سورة النساء )1)

 (.291( القصيدة النونية )2)

 .( من حديث أيب هريرة 3(، ومسلم )19( أخرجه البخاري )3)

  . ( من حديث أنس 111(، ومسلم )391( أخرجه البخاري )3)
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عليررره يشٌء مرررن أمرررِره مرررن أعظرررِم أسرررباِب تررررِ  املعرررايص الظررراهرِة والباطنرررِة؛ وإنرررام يَِّسرررفه 

ا بفَل عن هذا األمِر؛ ولذلك قرال اهلله تعراىل يف النسانه عىل نفِسه باملعايص والذنوِب إذ

ِ  أهرررررل النررررراِر يف ا ْم لرررررذنوِب واملعايص:بيرررراِن ُتررررروه وَن َأْن َيْشرررررَهَد َعَلرررررْيكه نْرررررتهْم َتْسرررررَترِته ﴿َوَمررررا كه

ً مِمَّررررا تَ  ْم َوَلِكررررْن َظنَنْررررتهْم َأنَّ اهلَل ال َيْعَلررررمه َكثِررررريا كه رررروده له ْم َوال جه كه ْم َوال َأبَْصرررراره كه رررروَن َسررررْمعه ْعَمله

ين﴾ م َفَأْصَبْحتهم مرن اخلرارِسِ م َأْرداكه م الِذي َظنَنتم بِربِّكه َوَذلِكم ظنهكه
فمرن قرام يف قلبِره ، (1)

د مَلعاِده، واستَوا عنده الَّسه   خافيٌة، راقَب ربَّه وحاسَب نفَسه وتزوَّ
ِ
أنه ال ختفى عىل اهلل

؛ ولذلك كان من وصاياه  ِق اهلَل حيثه »: والعالنه ِّ والعالنَيِة،  :أْي ؛ (2)« َام كنتاتَّ يف الَّسِّ

 تعاىل يف الغيِب والشهادِة من أعظِم مرا 
ِ
حيث يرا  الناسه وحيثه ال يَرْوَنك، فخشيةه اهلل

 النبرريِّ 
ِ
رري العبرررَد يف الرردنيا واْخررررِة؛ ولررذلك كررراَن مررن دعررراء أسرررألهك خْشررريَتك يف »: ينجِّ

 رياً ما ينِشده قوَل الشاعِر: وكان المام أمحده كث ،(3)« ِالَغيِب والشهادة

 إذا ما خلوَت الدهَر يومًا فال تقرْل        خلرروته ولكن قْل عيلَّ َرِقيب

 (4)وال ُتَسبنَّ اهلَل يغفرررله ساعًة          وال أنَّ مرا خَيفرى علريه َيِغيب

 يف
ِ
رررر والعلررررِن، وإيرررراكم وانتهرررراَ  حمررررارِم اهلل  يف الَّسِّ

ِ
 اخللررررواِت، فررررإن فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل

وي يف هرذا  تهه، ومن أعجِب ما ره ه ومذلَّ الرجل ليصيب الذنَب يف الَّسِّ فيصبحه وعليه أثره

                                 

  (.23 -22( سورة فصلت )1)

  ه الرتمذي. ، وصحح(، من حديث أيب ذر 1931(، والرتمذي )29331( أخرجه أمحد )2)

 ( من حديث عامر بن يارس ، وصححه.1923(، واحلاكم )1391(، والنسائي )11331( أخرجه أمحد )3)

 (. 19من ديوان أيب العتاهية ) البيتان( ا3)
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رررر، ال يعلررررم برررره أحررررٌد، فمرررررَّ ذاَت يرررروٍم بصرررربياٍن يلعبررررون فقررررال  أن رجرررراًل كرررران يرررررايب يف الَّسِّ

برررا! فرررنكَس رأَسررره، وقرررال يف نفِسررره: ربِّ أفشررريت رِسِّ  رررهم لررربعٍض: جررراء آكرررله الرِّ ي إىل بعهه

الصبياِن. فتاَب من ذنبِه، ومجَع ماَله، وقال: ربِّ إِّن أِسررٌي، وإِّن قرد اشررتيته نفيسر منرك 

ررره، فمررررَّ ذاَت يررروٍم بأوَلرررك  ه وإعالنه ررره واسرررتقاَم رسه َق باملِررره كلِّ هبررذا املررراِل فرررأعتِْقني، وتصررردَّ

ررررهم لرررربعٍض: اسرررركتوا فقررررد جرررراَء فررررالٌن العابرررر رررربَيِة، فلررررام رأوه قررررال بعهه ، فبكررررى ذلررررك الصِّ ده

 .  الرجله

سرِن هدايتِره  رَحْت، ومرن بحه لروبه لَليرامِن وانرَشَ فسبحاَن من بنفحاِت فهلِه اتََّسَعت القه

وتوفيِقره انجلررت عررن القلرروِب ظلررامته اجلهررِل وانقَشرَعت، ونعرروذه برره جررلَّ وعررال مررن خررزِي 

نيا واْخرِة.   الده
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 اخلطبة الثانية 

 .أما بعد

، واْخَشرْوه يف الغيرِب والشرهادِة، فرإن اهلَل قرد أعردَّ ملرن راقَبرهه وَخِشرَيه  فاتقوا اهلَل عبرادَ 
ِ
اهلل

ِررْم َجنَّرراته َعررْدٍن ََتْررِري ِمررْن َُتْتَِهررا اأْلَهْنَرراره أْجررراً عظررياًم، فقررال سرربحانه: ْم ِعنْررَد َرهبِّ هه ؤه ﴿َجَزا

ررروا َعنْرررهه َذلِررر ْم َوَرضه رررهه﴾َخالِرررِديَن ِفيَهرررا َأبَررردًا َريِضَ اهلله َعرررنْهه ررر َربَّ رررْن َخيِشَ َ
ِ
، وَخرررصَّ مرررن (1)َك مل

ررر، فقال:َخِشررريَ  ِّ وَن ه يف الَغْيرررِب والَّسِّ تَِّقرررنَي َبررررْيَ َبِعيرررٍد * َهرررَذا َمرررا تهوَعرررده ْزلَِفرررِت اجْلَنَّرررةه لِْلمه ﴿َوأه

لوهرررا بَِسرررالٍم  نيرررٍب * اهْدخه ررر الررررمحَن بالَغيرررِب َوجررراَء بقْلرررٍب مه اٍب َحِفررريٍظ * َمرررْن َخيِشَ رررلِّ َأوَّ لِكه

وَن ِفيَهايومه اخلهلهوِد * هلهْم ما َيَشا ذلك  .(2)﴾ؤه

رررررم فسرررررارعوا يف  َف يقيرررررنههم وإيامهنه  يف قلررررروهبم وضرررررعه
ِ
أمرررررا أوَلرررررك الرررررذين خرررررفَّ قررررردره اهلل

ِط يف الررذنوِب واملعررايص يف أوقرراِت اخللررواِت، ومل َيرَعررْوا حررقَّ  ارتكرراِب املوبقرراِت، والترروره

وَن ِمرر ررْم إِْذ ربِّ األرِض والسررامواِت ﴿َيْسررَتْخفه ررَو َمَعهه  َوهه
ِ
وَن ِمررَن اهلل َن النَّرراِس َوال َيْسررَتْخفه

َبيِّتهرروَن َمررا ال َيررْرَ  ِمررَن اْلَقررْوِل﴾ ، فررأقوله هلررم: اسررتِمعوا إىل هررذا احلررديِث العظرريِم، ففرري (3)يه

ألعَلَمررنَّ »: قررال: قررال رسرروله اهلل بسررنٍد جيررٍد مررن حررديِث ثوبرراَن  "سررنِن ابررِن ماجرره"

مًا من أهمَّ  عرز  -تي يأتون يوَم القيامِة بَحَسنَاٍت أمثاِل جباِل ُتامرَة بيهرًا، فيجعلههرا اهللأقوا

قرررال ثوبررران: يرررا رسررروَل اهلل ِصرررْفهم لنرررا، َجلِّهرررم لنرررا أال نكررروَن مرررنهم  «هبررراًء منثررروراً  -وجرررل

                                 

 . (3( سورة البينة )1)

 . ( 31 - 31( سورة ق )2)

  (.193( سورة النساء ) 3)
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ون مررررن الليررررِل مررررا »ونحررررن ال نعلررررم!! قررررال:  ررررذه نهكم ومررررن ِجْلررررَدتِكم ويأخه أمررررا إهنررررم إخرررروا

ون، ولكنه ذه  انتهكوهاتأخه
ِ
ٌم إذا خَلْوا بمحارِم اهلل  . (1)«م أقوا

فررام أحوَجنررا أُّيررا املؤمنررون إىل تأمررِل هررذا احلررديِث واستحهرراِره، ال سرريام يف هررذه األيرراِم 

رررت أسررربابهه، فلرررم يبرررَق مرررانٌع وال حررراجٌز يف كثررررٍي مرررن  رررر فيهرررا الفسررراده وتيَّسَّ املترررأخرِة التررري كثه

  الَّسِّ والعلِن. األحياِن إال أن خياَف العبده ربَّه يف

ررره  فنسرررأل اهلل أن يعيننرررا عرررىل حقوِقررره وطاعتِررره، فرررإن مرررن السررربعِة الرررذين يظلههرررم اهلله يف ظلِّ

ٌة ذاته َمنِصٍب ومجاٍل، فقال: إِّن أخافه اهلَل ربَّ العاملني»  .(2)«رجٌل َدعْته امرأ


 

                                 

 (.                           1111مصباح الزجاجة ) (، وصححه الكناِّن يف3231( "سنن ابن ماجه" ) 1)

 .( من حديث أيب هريرة 1931(، ومسلم )1323( أخرجه البخاري )2)
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ين -23  االرتباُط الوثيُق بني األَخالِق والدِّ

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 أُّيا املؤمنون.

اصِد الكربا لِديِن السالِم إمتاَم صالِح األخالِق وإكامهَلا، قال اهلل إن من املق

ِسِهْم َيْتلهو َعَلْيِهْم آَياتِِه  َلَقْد َمنَّ اهلله :﴿ تعاىل واًل ِمْن َأنْفه هْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرسه َعىَل امْل

ْكَمَة َوإِْن  مه اْلِكَتاَب َواحْلِ هه َعلِّمه يِهْم َويه َزكِّ بنٍِي﴾ َويه  . (1)َكانهوا ِمْن َقْبله َلِفي َضاَلٍل مه

َِّم صالَح األخالِق »:قال أن النبيوعن أيب هريرة   . (2)«إنام بهعثته ألمت

ا كبرٌي، فبقدِر ما معك  يعِة عظيٌم، وشأهنه ها يف الرشَّ فاألخالقه أُّيا املؤمنون أمره

يِن، من طيِِّب األخالِق، وكريِم السجايا واْداِب، بقدِر ما  يكونه معك من استقامِة الدِّ

يِن. لٌق، فمن زاد عليك يف األخالِق زاد عليك يف الدِّ لهه خه ينه كه  فالدِّ

، وخاتِم النبيني؛ ولذلك  ْسنه اخلهلهِق ِدينه ربِّ العاملني، وهْديه سيِد البرَشِ فحه

لهٍق ﴿قال اهلل تعاىل يف وصِف خاتِم النبيني:  .(3)﴾َعظِيمٍ  َوإِنََّك َلَعىَل خه

 ، له الدرجاته صَّ  املتَّقني، وبه ُته
ِ
ٍسنه اخللهق أُّيا املؤمنون هو صفةه عباِد اهلل وحه

                                 

 ( .133( سورة آل عمران: )1)

 ".هذا حديث صحيح عىل َشط مسلم، ومل خيرجاه "( وقال: 3221(، واحلاكم )3191( أخرجه أمحد )2)

  ( .3( سورة القلم: )3)
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 . قه املقاصده والغاياته ، وتتحقَّ  وتهرفعه املقاماته

سنه اخللهِق يا عباد اهلل واجٌب، أَمَر اهلله به املؤمنني، فقال اهلله ربه العاملني : حه

رْ ﴿ ْر بِاْلعه ِذ اْلَعْفَو َوْأمه  . (1)﴾ِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهلنِيَ خه

 
ِ
ها، وخالِْق »: وقال رسوله اهلل نَة متحه يئَة احلسَّ اتَِّق اهلَل حيثهام كنَْت، وأتبِْع السَّ

لهٍق حَسنٍ   . (2)«الناَس بخه

 .أُّيا املؤمنون

يَن القويَم، واليامَن الراسَخ قوٌة عاصمٌة من دنايا األخالِق وسيِِّئها،  إن الدِّ

قوٌة دافعٌة إىل طيِِّب األخالِق وَشيِفها؛ ولذلك ما أكثَر ما يقوله اهلله تعاىل يف كتابِه  وهو

ِذيَن آَمنهوا ﴿املبنِي:  َا الَّ ً باألخالِق  ،﴾َيا َأُّيه  ألهِل اليامِن أمرا
ِ
ثم يذكر بعد هذا النداء

َ ﴿الفاضلِة، كقوله تعاىل:  وا اَّللَّ ِذيَن آَمنهوا اتَّقه َا الَّ اِدقنِيَ َيا َأُّيه ونهوا َمَع الصَّ  .(3)﴾ َوكه

ِذيَن آَمنهوا   ﴿: أو هنيًا عن أخالٍق سيئٍة رديئٍة، كقوله تعاىل َا الَّ  اَل َيْسَخرْ َيا َأُّيه

نَّ  ا ِمنْهه نَّ َخرْيً  َعَسى َأْن َيكه
ٍ
ْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساء ا ِمنْهه ونهوا َخرْيً َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيكه

ياَمِن َوَمْن مَلْ َيتهْب  َواَل 
وقه َبْعَد اْلِ سه وا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسمه اْلفه ْم َواَل َتنَاَبزه َسكه وا َأنْفه َتْلِمزه

هوَن 
ِ
مه الظَّامل وََلَِك هه  . (4)﴾َفأه

                                 

  ( .199األعراف: )( سورة 1)

  (، وقال: " حسن صحيح". 1919(، والرتمذي )29392( أخرجه أمحد )2)

  (.119( سورة التوبة: )3)

  (.11( سورة احلجرات: )3)
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ح لنا مه  -وهذا يوضِّ ده اخلهلَق القويَم،  -أُّيا الخوةه الكرا
أن اليامَن القويَّ يلِ

تقيَم، وأن أيَّ اختالٍل يف أخالٍق الناِس، أو نقٍص يف آداهِبم يرِجعه إىل والسلوَ  املس

 
ِ
ه االرتباَط الوثيَق بني سوء يِن، وإليك بعض األمثلَة، التي تبنيِّ ضعِف اليامِن، وقلِّ َة الدِّ

 :اخللِق، وضعِف اليامِن والدينِ 

لِهفالرجله الذي يكِذبه يف  ه، فإن الكِذَب وأعاملِه ليس صادقًا يف إيامنِ  أقوا

 ُّيدي إىل الفجوِر، وإن الفجوَر ُّيدي إىل الناِر.

، قال فيه النبي 
ِ
وء َنه، ويْرِميِهم بالسه له الذي يؤذي جريا جه  ال »: والرَّ

ِ
واهلل

 ال يؤمنه 
ِ
، واهلل  ال يؤمنه

ِ
، واهلل ه  ،يؤمنه قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره

ئَقه  .(1)«بوا

له ال جه سانِه العناَن، يتكلَّمه يف األعراِض، ويؤذي العباَد بالِغيبِة والرَّ
ذي أطلَق للِ

ْق إيامَنه:   واليوِم اْخِر، »والنميمِة والفهحِش وسيِئ القوِل مل حيقِّ
ِ
من كان يؤمنه باهلل

ً أو ليصمت  .(2)«فليقل خريا

، وحما عن وجِهِه البْسمَة الرَّ  جله الذي عبَّس وجَهه، واكَفَهرَّ قيقَة احلانيَة، والرَّ

ورسَم عليه النظراِت املريبَة، والكرْشَة القبيحَة، مل يبلْغ درجَة املؤمِن الصادِق يف إيامنِه 

 .(3)«ال ُتِقَرنَّ من املعروِف شيئًا، ولو أن تلقى أخا  بوجٍه طلٍق »ودينِه:

                                 

  .( من حديث أيب َشيح 3913( أخرجه البخاري )1)

 .( من حديث أيب هريرة 132(، ومسلم )3913( أخرجه البخاري )2)

 .من حديث أيب ذر  (3311( أخرجه مسلم )3)
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 .(1)« والكلمةه الطيبةه صدقةٌ  »

حمبِة أهِل السالم، ومأَلهه باحلقِد والرجل الذي بِخَل بالسالِم، وأخىل قلَبه من 

ال تدخلوا اجلنَة حتى »: قال  "صحيح مسلم"والغلِّ واْثاِم، مل حيقق اليامَن، ففي 

 إذا فعلتموه ُتاببتم؟ أفشوا السالَم 
ٍ
م عىل يشء تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى ُتابوا، أال أدلهكه

 . (2)«بينكم

عه امل ا املؤمنون يِمِض الرشَّ  األخالِق، وبرِس الفهائِل، وهكذا أُّيه
ِ
ره يف بناء طهَّ

 تعاىل، فكلَّام زادت الفهائله واألخالقه 
ِ
معتمدًا يف ذلك عىل صدِق اليامِن باهلل

 املستقيمةه يف العبِد، كان ذلك دلياًل عىل صحِة إيامنِه، وسالمِة دينِه.

 . (3)«إن من خياِركم أحاِسنَكم أخالقاً »: قال النبي  "نيالصحيح"ففي 

لهقاً »:وقال  م خه  . (4)«أكمله املؤمنني إيامنًا أحسنههه

تامِسكٌة، ال يستطيعه أحٌد متزيَق  ينه واألخالقه واْدابه عنارِصه مه فاليامنه والدِّ

اها.  ها أنت خريه من زكَّ  وشاِئِجها وصالُِتا. مهللا آِت نفوَسنا تقواها، وزكِّ


 

                                 

 .( من حديث أيب هريرة 2332(، ومسلم )2939(  أخرجه البخاري )1)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 31( "صحيح مسلم ")2)

 ( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص .3231(، ومسلم )3291( "صحيح البخاري" )3)

 ."حسن صحيح"قال الرتمذي:و،ث أيب هريرة(من حدي1932(، والرتمذي ) 1991أمحد )أخرجه ( 3)
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 اخلطبة الثانية

 أُّيا املؤمنون.

سَن اخللهِق، الذي أمَر به اهلله تعاىل اتقو ا اهلَل تعاىل، وذروا ظاهَر الثِم وباطنَه، فإن حه

ه  ، َيبتغي  ورسوله ليس ابتسامًة باردًة، وال آدابًا ظاهريًة زائفًة، بل هي آداٌب وَفَهائله

ِفقه فيها الظاهره الباطَن، كام قال النبيه   تعاىل، يوا
ِ
يؤمنه  ال»:هبا املؤمنه وجَه اهلل

كم حتى حيبَّ ألخيه ما حيبه لنفِسه  . (1)«أَحده

، وَمْعَلٌم كبرٌي، يميِّزه أخالَق أهِل السالِم عن أخالِق برِيهم.   وهذا أمٌر مهمه

سنه اخللهِق الذي يهطاَلبه به أهله السالمه سالمٌة يف الظاهِر، ونقاٌء وصفاٌء يف  فحه

 الباطِن. 

 أُّيا املسلمون.

كربا التي تنبثِقه منها فهائله األخالِق، وَتْصدره عنها مكارمه اْداِب، إن القاعدَة ال

ْرِف وَأْعِرْض عن اجلاِهلنِي﴿:هي قوله اهلل تعاىل ْر بالعه ذ الَعْفَو وْأمه فهذه اْيةه ، (2)﴾خه

سَن اخلهلهِق عىل وجِه الكامِل، فهي تأمره بإيصاِل اخلرِي إىل كلِّ أحٍد من املسلمني،  َتمعه حه

الِت، وتأمره بمقابلِة السيئاِت باحلسناِت. وُت ِل اجلناياِت، والعفِو والصفِح عن الزَّ  ثه عىل ُتمه

 أُّيا املؤمنون.

َخ يف األفئدِة  إن من القهايا الكربا التي ُتتاجه إىل تنبيٍه متَِّصٍل، ونهصٍح دائٍم لرتسه

                                 

  .( من حديث أنس 33(، ومسلم )12( أخرجه البخاري )1)

  (.199( سورة األعراف: )2)
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، واألذهاِن أن املسلَم الذي يقومه بام فرَض اهلله عليه من الصال ِة والزكاِة والصياِم واحلجِّ

، كالحه الوجِه، قريبه العدواِن،  وبرِي ذلك من الواجباِت الرشعيِة، ثم هو بادي الرشِّ

. ًءاسيِّئه األخالِق، إن هذا املسلم ليس امر  تقيًّا، بل هو مفلٌس عيصٌّ

؟ قالوا: املفلسه فينا َمن ال درهَم له »:قال  "الصحيح"ففي  أتدرون من املفلسه

تي من يأت يوَم القيامِة بصالٍة وزكاةٍ  فقال  ،وال متاعَ  حًا مبيِّنًا: املفلسه ِمن أهمَّ مصحِّ

وصياٍم، ويأت وقد شتََم هذا، وقَذَف هذا، وأكل ماَل هذا، وسَفَك دَم هذا، وَُضَب هذا، 

ليه، فيعطى هذا من َحَسناتِه، وهذا من َحَسناتِه، فإن فنِيَت حسناتهه قبل أن يهقَض ما ع

م، فطهِرَحت عليه ثم طهِرح يف النَّارِ   . (1)«أَخَذ من خطاياهه

يِن، وأركاِن السالِم، وخذوا بفهائِل  ئِع الدِّ ، وحافظوا عىل َشا
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

لهقه درجَة الصائِم القائِم. سِن خه  األخالِق، ومكارِم اْداِب، فإن العبَد يبلهغه بحه


 

 

                                 

 .( من حديث أيب هريرة 3313( "صحيح مسلم" )1)
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 ُلقُحْسُن اخلُ  -24

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 بعد. أما 

 ! أُّيا املؤمنونفيا 
ِ
م، واعملوا بخصاِل التقوا، فإنَّ لتقوا اهلل  جلَّ  -اتقوا اهلَل ربَّكه

ْسنه اخلهلهق، وصالحه -يا عباَد اهلل-ِخصاالً، ال تتمه إال هبا، ومن تلك اخِلصاِل -وعال   ِ حه

َيِم، فإن من مقاصِد البعثِة املحمديِة إمتاَم صالِح األخالِق  ، فإن اهلَل بَعَث السجايا والشِّ

ِل، ليتمَّ به صالَح األخالِق وفاضَلها. سه  حممدًا عىل حنِي فرتٍة من الره

  فعن أيب هريرة 
ِ
ََّم صالَح األخالق»قال:  عن رسوِل اهلل  . (1)« ِإِنَّام بهعثته ألمت

ماِت إحدا وظا ئِف النبيِّ وقد جعل اهلله تزكيَة النفوِس وإصالَحها بالفهائِل واملكره

: ِسِهْم َيْتلهو والً ِمْن َأنْفه يِهْم َرسه
هْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِ ه َعىَل امْل َعَلْيِهْم آَياتِِه ﴿َلَقْد َمنَّ اَّللَّ

بنٍِي﴾ ْكَمَة َوإِْن َكانهوا ِمْن َقْبله َلِفي َضالٍل مه
مه اْلِكَتاَب َواحْلِ هه َعلِّمه يِهْم َويه َزكِّ  . (2)َويه

 أُّيا املؤمنون.  

 إنَّ شأَن ا
ِ
ألخالِق عظيٌم يف هذه الرشيعِة املباركِة؛ إذ ِهَي مْبنيٌة عىل القياِم بحقوِق اهلل

                                 

  ".صحيح عىل َشط مسلم :"( وقال3221( واحلاكم )3939( أمحد )1)

 (.133( سورة آل عمران: )2)
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 تعاىل، فبَِقْدِر ما مَعَك من استقامِة اخلهلهِق 
ِ
تعاىل، والقياِم بحقوِق العباِد؛ ابتغاَء وجِه اهلل

ين.  بَِقْدِر ما َمَعك من استقامِة الدِّ

تِه:  ظِم آياِت النبيِّ يف بياِن أع -تبارَ  وتعاىل -قال اهلله  بهوَّ الَّة عىل ِصْدِق نه الدَّ

لهٍق َعظِيٍم﴾  ، قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: "أي: عىل دين عظيم".  (1)﴿َوإِنََّك َلَعىَل خه

سَن اخللهِق من َدالئِل كامِل اليامِن، فقال:  وقد َجَعَل النبيه  َأْكَمله املؤمنني إيامنًا »حه

 . (2)«أحسنههم خلقاً 

ناله  احلني، هبا ته يقني والصَّ  والصدِّ
ِ
فحسنه اخلهلهِق أُّيا املؤمنون صفٌة من ِصفاِت األنبياء

ِجباِت الدينيِة، وفِريهٌة من الفرائِض  ، وهو واجٌب من الوا ، وتهرَفعه املقاماته الدرجاته

ِق اهلَل اتَّ »: قال: قال رسول اهلل، ففي حديِث أيب ذرٍّ الرشعيِة، وقد أَمَر به النبيه 

لهٍق حسنٍ  ها، وخالِق النَّاَس بخه يِّئََة احلسنَة متحه  . (3)«حيثام كنَت، وأتْبِع السَّ

 أُّيا املؤمنون.

نَّة وكالِم األئمِة. يَِم فهائَل عديدًة يف الكتاِب والسه يِب الشِّ
 إن حلسِن اخللِق، وطِ

 تعاىل بِِه يف قوله تعاىل
ِ
ْرِف فمن فهائِل حسِن اخللهِق: أمره اهلل ْر بِاْلعه ِذ اْلَعْفَو َوْأمه : ﴿خه

                                 

 (. 3لم: )( سورة الق1)

 .1/33، واحلديث صححه اهليثمي يف جممع الزوائد ( من حديث أيب هريرة 19333( أخرجه أمحد )2)

  ، وقال :" حسن صحيح".( من حديث أيب ذر 1931(، والرتمذي )   21923( أخرجه أمحد )3)
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 فإن هذه اْيَة أمجعه آيٍة ملكارِم األخالِق، وأصوِل الفهائِل.  ،(1)َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهلنَِي﴾

، الذي كله اخلرِي والفالِح والسعادِة يف ومن فهائِل حسِن اخللِق: االقتداءه بالنَّبيِّ 

ْرُتنٌة باالقتد نتِه.الدنيا واْخرِة مه  به، واتباِع سه
ِ
 اء

لهقًا، وأطيَ  وهو  م ِشَياًم، قال اهلله تعاىل:أمجله النَّاِس خه لهٍق بههه ﴿َوإِنََّك َلَعىَل خه

 . (2)َعظِيٍم﴾

ا املؤمنون: أنَّ به يبلهغه املؤمنه  اِئِم القائِم،  ومن فهائِل حسِن اخلهلهِق أُّيه درجَة الصَّ

 . (3)«ِقه درجَة الصائِم القائمِ إنَّ العبَد ليبلغه بحسِن خله »: قال

َن العبِد يوَم القيامِة، ففي مسنِد  له ميزا ومن َفَهائِل حسِن اخلهلهِق أُّيا املؤمنون: أنَّه يثقِّ

 أثقَل يف امليزاِن يوَم القيامِة من حسِن »قال:  الماِم أمحد أنَّ النبيَّ 
ٍ
ما من يشء

 . (4)«اخللِق 

 أُّيا املؤمنون.

ْرِب من النبيِّ إنَّ من فهائِل ح يوَم القيامِة، ففي  سِن اخللهِق أنه من أسباِب القه

م منِّي جْملِسًا يوَم القيامِة: »: قال  "صحيِح ابن حبانٍ " ، وأْقَربِكه م إيِلَّ م بَأحبِّكه كه َأال أهخربه

                                 

 .199( سورة األعراف:1)

 . 3( سورة القلم:2)

  . "صحيح عىل َشطهام :"( وقال 199(، واحلاكم )  21919( أخرجه أمحد )3)

 .2/11، وصححه األلباِّن يف ظالل اجلنة ( من حديث أيب الدرداء23911( أخرجه أمحد )3)
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 . (1)«أحاِسنهكم َأْخالقاً 

ِل ال تهقاسه بِصالتِِه وصيا! عباَد اهلل جه يَة الرَّ ِمِه فحسب، بل ال بدَّ من النَظِر يف إنَّ َخرْيِ

 أخالِقِه وِشَيِمه، فعن عبد اهلل بِن عمرو ريض اهلل عنهام قال: مل يكن رسوله اهلل 

شًا وكان يقول:  تفحِّ كم أحاسنهكم أخالقاً »فاِحشا ًوال مه  . (2)«خياره

 أُّيا املؤمنون.

بيتًا يف أعىل اجلنِة   هذه بعضه فهائِل حسِن اخللِق، ولومل يكن فيه إال ضامنه النبيِّ 

ه لكان كافيًا، ففي سنن أيب داود قال  َن خلهقه أنا زعيٌم ببَيٍْت يف أعىل اجلنِة »: ملن َحسه

ه لهقه َن خه  . (3)«ملن َحسه

فاجتهدوا أُّيا املؤمنون يف ُتسنِي أخالِقكم لَتحِرزوا بذلك تلَك الفهائَل العظيمَة، 

 َة، فقد صدق من قال: والدرجاِت الرفيعَة، واألجوَر الوفري

ننيلو ته كلَّ فهيلةٍ  ا ْ ريِّ  (4)ما اخرتته برَي حماسِن األخالِق   خه

 مهللا اهدنا لصالِح األعامِل واألخالِق؛ فإنه ال ُّيدي لصاحِلها، وال يرِصفه سيَِّئها إال أنت. 

                                 

 ( من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام . 331( صحيح ابن حبان )1)

 (. 2321ومسلم )،( 3931( أخرجه البخاري )2)

 (.222النووي يف"الرياض"ص)، وصححه أمامة  ( من حديث أيب3399( أخرجه أبو داود )3)

 .(39|11البيت أنشده أبو جعفر القريش كام يف شعب اليامن للبيهقي)( 3)



 حصاد املنابر --------------------------------------------------

 

061 

 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

نوا أخالَقكم، فإن تقوا ، وحسِّ
ِ
ْدِخله  فاتقوا اهلَل عباَد اهلل  وحسَن اخللِق أكثره ما يه

ِ
اهلل

 النَّاَس اجلنََّة.

 ، َبْت عليه تلك األجوره العظامه تِّ واعلموا أُّيا املؤمنون أن حسَن اخللِق الذي ره

، وَواَفَق فيه الظاهره الباطَن، كام قال
ِ
: والفهائله احِلسانه إنام هو ما ابتهِغَي به وجهه اهلل

م حتى حيبَّ » كه  .(1)«ألِخيه ما حيبه لنفِسه ال يؤِمنه أحده

سنه اخلهلهق املطلوبه أُّيا املؤمنون سالمٌة يف الظاهِر، ونقاٌء يف الباطِن، وإنَّ مِجاعَ    فحه

ْرِف واحدٍة يف كتاب اهلل تعاىل، وهي:آيٍة  يف اخللِق جاء حسن ْر بِاْلعه ِذ اْلَعْفَو َوْأمه ﴿خه

 هبذه اْيِة فقد اجَتَمع له حْسنه اخلهلهِق. ،  فمن عِمَل (2)َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهلنَِي﴾

 ففيها األمره بإيصاِل اخلرِي والنَّفِع إىل اخللِق أمجعني.

الِت.   وفيها احلثه عىل احتامِل اجلناياِت، والعْفوه عن الزَّ

يِّئاِت باحلسناِت.  وفيها األمره بمقابلِة السَّ

سنِ هلل:قال شيخ السالم ابن تيمية رمحه ا اخللهِق مع الناِس أن َتِصَل من  "ومجاعه حه

 عليه والزيارِة له، وتهعطي من 
ِ
 له واالستغفاِر، والثناء

ِ
ِم، والدعاء َقَطَعك بالسالِم والكرا

                                 

  .( من حديث أنس بن مالك31ومسلم )،( 13( أخرجه البخاري )1)

  .199( األعراف:2)
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ن َظَلَمك يف دٍم أو ماٍل أو ِعرٍض"  . (1)َحَرَمك من التعليِم واملنفعِة واملاِل، وتعفو عمَّ

 أُّيا املؤمنون.

 إن من أعظِم ما تزكو به األخال
ِ
، وتستقيمه به اخلالله كتاَب اهلل ، وتطيبه به اخلصاله قه

َن العظيَم، فإن أخالَقه أزكى األخالِق، وأَشفهها وأفَهلهها و أطيبهها  احلكيم، القرآ

َق النبيِّ  له ها، قال اهلل تعاىل واصفًا خه لهٍق َعظِيٍم﴾. وأعظمه   (2): ﴿َوإِنََّك َلَعىَل خه

ِقِه ولقد سئلت أمه املؤمنني عائش له ؟ فأجاَبْت بام شفى ةه ريض اهلل عنها عن خه

ه القرآنَ وكفى، فقالت:  لهقه فاحشًا وال متفحشًا وال  ، فلم يكْن رسوله اهلل (3)""كان خه

، هذا ما قالته عائشةه ريض  يِّئِة، ولكن يعفو ويصفحه ابًا باألسواق، وال جيزي بالسَّ صخَّ

لهِقه   . اهلل عنها يف وصِف خه

، وما  َخَدْمت رسوَل اهلل »: بن مالك وقال أنس  َْ عرَش سنني، فام قال يل أهفٍّ ق

 صنعتهه
ٍ
 تركتهه ؟مل صنعَته :قال يل ليشء

ٍ
من  وكان رسول اهلل  ؟مل تركَته :وال ليشء

لهقاً   .(4)«أحسِن الناِس خه

ِن الكريِم، ف -يا عباَد اهلل -فَخريه األخالِق  ْقتبسًا من ِمشكاِة القرآ أْقبِلوا عليه ما كاَن مه

                                 

 .19/313( جمموع الفتاوا 1)

 . 3( سورة القلم:2)

 (، وصححه األلباِّن .111لبخاري يف األدب املفرد )(، وا23331(  أخرجه أمحد )3)

 ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.2399وأخرجه مسلم ) ،(3933( أخرجه البخاري )3)
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 أُّيا املؤمنون، تالوًة وحفظًا وعلاًم وعماًل. 

نَِّة نبيِّكم  . قِ وأخالاحرصوا عىل معرفِة سه  ه، فإهنا من أعظِم ما تطيبه به األخالقه

مهللاَّ إنك ُتبه َمعايَل األخالِق، وتكَرهه َسيَِّئها، مهللاَّ وفْقنا إىل أحسِن األخالِق 

 ئَها.واألعامِل، وارصف عنا سيِّ 

 .
ِ
 واألْعامِل واألدواء

ِ
ء  مهللاَّ إنَّا نعوذه بك من منكَراِت األْخالِق واألهوا


 



 --------------------------------------بر الوالدين-25
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 بِرُّ الوالَِدْين  -25

 اخلطبة األوىل  

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

 ، .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

 تعاىل ال تستقيمه لكم حتى تقوموا بام 
ِ
فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، واعلموا أن تقوا اهلل

روا ما  هناكم عنه من القطيعِة فرَض اهلله عليكم من الواجباِت واحلقوِق، وتذكَّ

 والعقوِق. 

 أُّيا املؤمنون.

ه  ام بحقِّ هه لدين من آَكِد ما أمَر اهلله به عباَده، كيف ال؟ وقد قَرَن اهلله حقَّ إن برَّ الوا

كِرهِ  ا بشه ْكَرَهه وا اجلَّ يف عاله، فقال اهلل تعاىل: سبحانه وتعاىل، وشه َوال  هللَ ﴿َواْعبهده

وا بِِه َشْيئًا َوبِ  كه لَِدْيِن إِْحَسانًا﴾تهرْشِ اْلَوا
(1)

لَِدْيَك إيَِلَّ  ْر يِل َولَِوا ، وقال جل وعال: ﴿َأِن اْشكه

﴾ امْلَِصريه
(2)

 . 

 ، لدين يف دينِنا احلنيِف النصوصه النبويةه الكثريةه املستفيهةه ومما يهظِهره مكانَة بِرِّ الوا

لدين، وتنهى عن عقوِقِهام، فمن ذلك  من  "الصحيحني"ما يف والتي ُتثه عىل بِرِّ الوا

                                 

 . 33( سورة النساء: 1)

 . 13( سورة لقامن: 2)
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؟ قال: سألته رسول اهلل »قال: حديث ابن مسعود 
ِ
: أيه العمِل أحبه إىل اهلل

الصالةه عىل وقتِها، قلت: ثم أيه ؟ قال: بِره الوالدين، قلت: ثم أيه ؟ قال: اجلهاده يف سبيِل 

« ِاهلل
(1)

. 

نهام قال: جاء رجٌل وفيهام أيهًا من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل ع

«أحيٌّ والدا ؟ قال: نعم، قال: ففيهام فجاهدْ »يستأذنهه يف اجلهاِد، فقال:  إىل النبيِّ 
(2)

. 

بِّ يف »:وعنه أيهًا قال: قال رسوله اهلل  َه الرَّ لِد، وسخ بِّ يف رضا الوا رضا الرَّ

َِ الوالد « ِسخ
(3)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

ام  لدين كبرٌي، وإحساهنه َغِر، فهله الوا ام لك حاَل الصِّ ْر رعايَتهه سابٌق عظيٌم، تذكَّ

 وَضعِف الطفولِة.

ْرهًا  ٍر، وهنًا عىل وهٍن، محلتك كه  يف أحشاِئها تسعَة أْشهه
ِ
ك يا عبَد اهلل محلْتك أهمه

ْرهًا. فباهلل يا عبد اهلل :  ووضعتك كه

 كرررررررم ليررررررررررلٍة باترررررررْت بثقلِررررررررك تشررررررررتِكي

 ةويف الوضِع لو تردِري عليرك مشرق

  ررررررررررررررررواها أنَّررررررررررررررٌة وَزِفررررررررررررررريه َج هلررررررررررررررا مررررررررررررررن  

 َبَصرررررررٍص منهرررررررا الفرررررررؤاده يطرررررررريه فكرررررررم 

                                 

 (. 31(،ومسلم )1919( "صحيح  البخاري" )1)

 (. 2139(، و مسلم )3993( "صحيح البخاري" )2)

 . ( وقال:"صحيح عىل َشط مسلم"1239(ح)3/133واحلاكم ) (1399أخرجه الرتمذي )( 3)
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 َُتررراورٍة جاعرررت وأعطترررك قوكرررم مررر
9 

 وإشرررررررررررفاقًا وأنررررررررررت صررررررررررغريه   صررررررررررفواً 
9 

ك.   هذه حاله أمِّ

َله األخطا َله وسفَره، وُتمه ه وسعَيه وتنقه ر َكدَّ ؛ بحثًا رواألكدا رأما أبو  أُّيا األخه فتذكَّ

وإن كنت ناسيًا فال تنس انشغاَله بك وبصالِحك  ،عن كل ما تصلح به معيشتهك

 ومستقبلِك وَهوِمك. 

ان منك الربَّ والحساَن والعطَف  ، هذان َها والدا ، أال يستِحقَّ نعم أُّيا األخه الكريمه

 واحلناَن؟! بىل، واهلل إن ذلك ملن أعظِم احلقوِق. 

 .أُّيا املؤمنون

ل نا عىل برِّ الوا عه بها الكريمه العليمه عىل برِّ إنَّ مما حيثهنا ويشجِّ دين تلك الفهائله التي رتَّ

 الوالدين.

لدين سبٌب لدخوِل اجلنِة، ففي  عن  "صحيح مسلم"فمن تلك الفهائِل: أن برَّ الوا

ه، من أدر  أبويه عند »قال:أن النبيَّ أيب هريرة  ه، ثم رِبَم أنفه ه، ثم رِبَم أنفه رِبَم أنفه

، أحَدَها أو كليْه «ام، ثم مل يدِخاله اجلنةَ الِكرَبِ
(1)

.   

باِت، وإجابةه الدعواِت، فعن ابن عمر ريض  ره لدين: تفريجه الكه ومن فهائل برِّ الوا

ْم َحتَّى »يقول: اهلل عنهام قال: سمعت رسوَل اهلل   مِمَّْن َكاَن َقْبَلكه
ٍَ اْنَطَلَق َثاَلَثةه َرْه

، َفا بِيَت إىَِل َباٍر َفَدَخلهوهه ا امْلَ : َأَووه وا ْت َعَلْيِهمه اْلَغاَر، َفَقاله ْنَحَدَرْت َصْخَرٌة ِمَن اجْلََبِل َفَسدَّ

                                 

 (. 2111(" صحيح مسلم" )1)
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 : مه ٌل ِمنْهه ْم، َفَقاَل َرجه وا اهلَل بَِصالِِح َأْعاَملِكه ْخَرِة إاِلَّ َأْن َتْدعه ْم ِمْن َهِذِه الصَّ نِْجيكه إِنَّهه الَ يه

ِن َشْيَخاِن َكبرَِيان،ِ وَ  مَّ َكاَن يِل َأبََوا اَم َأْهاًل َوالَ َماالً، َفنََأا يِب يِف اللَّهه نْته الَ َأْببِقه َقْبَلهه كه

 ، هاَم َناِئَمنْيِ اَم َفَوَجْدُته  َيْوًما َفَلْم أهِرْح َعَلْيِهاَم َحتَّى َناَما، َفَحَلْبته هَلهاَم َببهوَقهه
ٍ
ء َطَلِب يَشْ

اَم َأْهاًل َأْو َماالً، َفلَ  اَم، َحتَّى َوَكِرْهته َأْن َأْببَِق َقْبَلهه بِْثته َواْلَقَدحه َعىَل َيَديَّ َأنَْتظِره اْستِيَقاَظهه

ْج  نْته َفَعْلته َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك َفَفرِّ مَّ إِْن كه اَم، اللَّهه َبا َببهوَقهه ، َفاْسَتْيَقَظا َفرَشِ  َبَرَق اْلَفْجره

ْخَرِة، َفاْنَفَرَج  وَج.َعنَّا َما َنْحنه ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّ وَن اخْلهره يعه
 ْت َشْيًئا، الَ َيْسَتطِ

َا َعْن َقاَل النَّبِيه  مَّ َكاَنْت يِل بِنْته َعمٍّ َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إيَِلَّ َفَأَرْدُته : اللَّهه : َوَقاَل اَْخره

ننَِي، َفَجاَءتْ  ْت هِبَا َسنٌَة ِمَن السِّ يَن َوِمئََة َنْفِسَها َفاْمَتنََعْت ِمنِّي، َحتَّى َأَلمَّ نِي َفَأْعَطْيتهَها ِعرْشِ

َ َبْينِي َوَبنْيَ َنْفِسَها، َفَفَعَلْت َحتَّى إَِذا َقَدْرته َعَلْيَها، َقاَلْت الَ أهِحله َلَك  َيلِّ  ِدينَاٍر َعىَل َأْن خته

قهوِع َعَلْيَها، َفاْنرَصَ  ْجته ِمَن اْلوه ِه، َفَتَحرَّ ْفته َعنَْها َوْهَي َأَحبه َأْن َتفهضَّ اخْلَاَتَم إاِلَّ بَِحقِّ

نْته َفَعْلته َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك  مَّ إِْن كه ِذي َأْعَطيْتهَها، اللَّهه َهَب الَّ ، َوَتَرْكته الذَّ النَّاِس إيَِلَّ

و وَن اخْلهره يعه
هْم الَ َيْسَتطِ ْخَرةه َبرْيَ َأهنَّ َج َعنَّا َما َنْحنه ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ  َج ِمنَْها.َفاْفره

ٍل َقاَل النَّبِيه  ْم َبرْيَ َرجه ْم َأْجَرهه َء، َفَأْعَطْيتههه مَّ إِِّنِّ اْسَتْأَجْرته أهَجَرا : اللَّهه : َوَقاَل الثَّالِثه

، َفَجاَءِِّن َبْعَد ِحنٍي  ْرته َأْجَرهه َحتَّى َكثهَرْت ِمنْهه األَْمَواله َواِحٍد َتَرَ  الَِّذي َلهه َوَذَهَب، َفَثمَّ

له َما َتَرا ِمْن َأْجِرَ  ِمَن اِلبِِل َواْلَبَقِر َواْلغَ  ْلته َلهه كه  َأدِّ إيَِلَّ َأْجِري، َفقه
ِ
نَِم َفَقاَل: َيا َعْبَد اهلل

هه  لَّ : إِِّنِّ الَ َأْسَتْهِزئه بَِك َفَأَخَذهه كه ْلته ، الَ َتْسَتْهِزْئ يِب َفقه
ِ
ِقيِق، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهلل َوالرَّ

ْج َعنَّا َما َفاْس  نْته َفَعْلته َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك َفاْفره مَّ َفِإْن كه ْ  ِمنْهه َشيًْئا، اللَّهه ، َفَلْم َيرْته َتاَقهه
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وَن  وا َيْمشه ْخَرةه َفَخَرجه «َنْحنه ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ
 (1)

. 

لدين: عن  "الصحيحني"سعةه الرزِق، وطوله العمِر، ففي ومن فهائِل برِّ الوا

ََ عليه رزقهه، ويهنسأه يف أثَِره فليِصْل »:قال: قال رسول اهلل أنس ه أن يهبس من رسَّ

«رمَحه
(2)

لدين أعظمه صوِر صلِة الرحِم.  ،  وبره الوا

ومن فهائِل برِّ الوالدين: ما ورد يف شأِن من عقَّ والديه، فإن األحاديَث كثريٌة 

لديِن، و وِق الوا قه -لو مل يكن يف ذلك إال ُتريمه اجلنَِّة عىل العاقِّ مستفيهٌة يف تغليِظ عه

 من اخلهَّسان
ِ
من حديث عائشة ريض اهلل عنها  "الصحيحني"لكفى، ففي  -نعوذه باهلل

له اجلنََّة قاطعه رحم»: قالت: قال رسول اهلل  « ٍال يدخه
(3)

.  

 أُّيا املؤمنون.

َِها، إال أنه بصٌص  لدين وترِ  برِّ ها َمن مل يأله  لو مل يكن يف عقوِق الوا عه وأنكاٌد يتجرَّ

َجْهدًا يف الحساِن إليك، لكان كافيًا يف محلِك عىل تركِه، واستمع بار  اهلل فيك إىل 

ِت التي أطلقها والٌد ابتهيَل بعقوِق ابنِه له، حتى ترا ِعظَم ذلك وفداحَته،   تلك الزفرا

 : لد ُماطبًا ذلك االبَن العاقَّ  قال الوا

ررررررر  ررررررررله   نَّ والغايرررررررَة التررررررريفلرررررررام بلَغرررررررته السِّ َؤمِّ  إليهررررررررا مرررررررردا ماكنررررررررته فيررررررررك أه

                                 

 (. 2133(، وأخرجه مسلم )2212( أخرجه البخاري )1)

 (. 2111(، وأخرجه مسلم )1931( أخرجه البخاري )2)

 (. 2113(، وأخرجه مسلم )1933( أخرجه البخاري )3)
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ئرررررررررري بلظررررررررررًة وفظاظررررررررررًة    جعلررررررررررَت جزا

بهرررررررررررررررررَوت    فليَتررررررررررررررررك إذ مل تررررررررررررررررررَع حرررررررررررررررررقَّ أه

ِر ومل تكررررررررررررنْ   فررررررررررررَأْوَلْيَتني حررررررررررررقَّ اجلهرررررررررررروا
9 

 كأنَّررررررررررررررررك أنررررررررررررررررت املررررررررررررررررنِعمه املتفهرررررررررررررررررله 

 فعلرررررررررَت كرررررررررام اجلررررررررراره املجررررررررراوره يفعرررررررررله 

 عرررررررررررررررريلَّ برررررررررررررررراميل دوَن مالِررررررررررررررررك تبخررررررررررررررررله 
9 

 املؤمنون. فيا أُّيا

هام  اتقوا اهلَل، وقوموا بام فرَض اهلله عليكم من بِرِّ والديكم، والحساِن إليهم، فإن حقَّ

ا قد أمرِي املؤمنني عمَر بِن اخلطاِب عليكم عظيٌم كبرٌي، جاء رجٌل إىل  ، فقال: إن يل أمًّ

يٌة، فهل أدَّ 
ئَجها، إال وظْهري هلا َمطِ ، أهنا ال تقِض حوا ها؟ فقال بلغ منها الكربه يته حقَّ

ثه  ال؛ ألهنا كانت تصنعه بك ذلك، وهي تتمنَّى بقاَء ، وأنت ":الفاروقه املحدَّ

ه، وأنت تتمنَّى  َقهافتصنعه  ، ولكنك حمسٌن، واهلله جيزي املحسنني عىل القليل الكثري. (1)"را


 

 

                                 

 (.39يث )(  اجلامع يف احلد1)
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 اخلطبة الثانية  

 أما بعد. 

 فياأُّيا املؤمنون.

لدين حقوقًا و ره ببعههاواجباٍت، إن للوا َذكِّ ا أه ؛ رجاَء أن يثمَر ذلك عماًل صاحلًا، وبرًّ

ئِع  ةه جمبولًة عىل حبِّ َمن أحَسَن إليها، فإنَّ من َشا ِويَّ حانيًا، فلئن كانت النفوسه السَّ

قابَل الحسانه بالحساِن، قال اهلل  يِن، وسامِت املروءِة، وُضوراِت العقِل أن يه الدِّ

﴾تعاىل: ﴿َهْل َجزَ  ءه الْحَساِن إال الْحَسانه ا
(1)

. 

ا عىل من ِسواَها، روا البخاريه يف  َهه ام وتوِقريه لديِن علْيك: حمبتههه فمن حقوِق الوا

َلني، فقال ألََحِدَها: ما هذا منْك؟ فقال: َأيِب،  األدِب املفرِد أن أبا هريرة  أبرَْصَ رجه

ِه باسِمِه، وال متشِ   . (2) َتْلِْس قبَله"أماَمه، وال فقال: "ال تهسمِّ

َِها: لَِدْيِن ِل والعمِل، كام قال اهلل تعاىل:الحسانه إليهام بالقوومن بِرِّ ﴿َوبِاْلَوا

 إِْحَسانًا﴾. 

اَم الدعاءه هلام يف احلياِة، وبعَد املامِت، قال اهلل تعاىل: ﴿َوقهْل َربِّ اْرمَحْهه ومن حقوِقِهام:

َياِِّن َصِغرياً﴾، ويف احلد : َأنَّى يل هذا؟  فعه إن الرجَل لريت»يث:َكاَم َربَّ يف اجلنِة، فيقوله

«فيقال: باستغفاِر ولِد  لك
(3)

 . 

                                 

 . 39( سورة الرمحن: 1)

 (،وصححه األلباِّن .39األدب املفرد)(2)

 ، واحلديث حسن إسناده العراقي.( من حديث أيب هريرة 19232( أخرجه أمحد )3)
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َِها، فقد روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي وه ومن حقوِقهام: صلةه أهِل   دِّ

ِل أهَل ودِّ َأبِيه»قال:  جه «إن أبرَّ الرِبِّ صلةه الرَّ
(1)

 . 

ام إذا كانا حمتاِجني للنَّفقة، وعند الولِد ما يزيده عىل حاجتِه، ومن حقوِقِهام: النفقةه عليه

قال شيخ السالم رمحه اهلل: "عىل الولِد املورِس أن ينفَق عىل أبِيه وزوجِة أبيه، وعىل 

 يف 
ِ
إخوتِه الصغاِر، وإن مل يفعْل ذلك كان عاقًّا ألبيه، قاطعًا لَرمِحِه، مستحقًا لعقوبِة اهلل

 . (2)"الدنيا واْخرةِ 

ا َيْبلهَغنَّ ِعنَْدَ   ومن حقوقهام: التواضعه هلام، وخْفضه اجلناِح، قال اهلل تعاىل: ﴿إِمَّ

ا َوقهْل هَلهاَم َقْوالً َكِرياًم * َواْخِفْض  َ ْل هَلهاَم أهفٍّ َوال َتنَْهْرَهه ا َفال َتقه َ ا َأْو كاِلَهه َ َهه هَلهاَم  اْلِكرَبَ َأَحده

لِّ ِمَن الرَّ  َياِِّن َصِغرياً﴾َجنَاَح الذه اَم َكاَم َربَّ مْحَِة َوقهْل َربِّ اْرمَحْهه
(3)

 . 

ففي سنن أيب داود أن رجاًل قال:  ،أي: وصيتهام؛ومن حقوِقِهام: إنفاذه عْهِدَِها 

ا بعد موُِتام؟ قال:  َهه  -نعم، الصالةه عليهام»يارسول اهلل هل بِقَي من برِّ أبََوي يشٌء، أبرَّ

«وإنفاذه عهِدَها من بعِدَِها، وصلةه الرحِم، التي ال تهوصله إال هبام –أي: الدعاءه هلام ؛
(4)

.   

لديكم، وال يظنه من  هذه أُّيا املؤمنون بعضه احلقوِق التي افرتَضها اهلله عليكم لوا

ام، قال  هه وفََّقه اهلله يف القياِم ببعِض احلقوِق أنه قد قاَم بام عليه، وقد جزا والديه حقَّ

                                 

 (. 2112( أخرجه مسلم )1)

 .33/191( جمموع الفتاوا 2)

ء: 3)  . 23- 23( سورة الرسا

 ن ربيعة بن البدن ريض اهلل عنه. ( من حديث مالك ب1132( أخرجه أبوداود )3)
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«جيزي ولٌد والَِده، إال أْن جيِْده مملوكًا فيشرِتيه، فيعتقهال »:النبي 
(1)

، ورأا ابن عمر 

ه وراَء ظهِره، وهو يقول:  ريض اهلل عنهام رجاًل يامنيًّا بالبيت، قد محل أمَّ

ها املذلَّله  ا مل أهذَعره   إِّنِّ هلا بعريه  إْن أْذَعَرْت ركاهبه

 أي: عنَد الوالدِة. ؛(2): ال، وال بزفرٍة واحدةٍ ثم قال: يا ابَن عمَر، أتراِّن جزيتهها ؟ قال

لدين.   مهللا إنا نسألهك أن تعيننا عىل القيام بام افرتضت علينا من برِّ الوا


 

 

                                 

 . ( من حديث أيب هريرة 1119( أخرجه مسلم )1)

 (.13(  أخرجه البخاري يف األدب املفرد )2)
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ِحم  -26 ِصلُة الرَّ   

 اخلطبة األوىل

، وَ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
َمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

 أما بعد. 

وِقه و حقروِق عبراِده، فِصرلهوا أرحراَمكم،   ِصلهوا ما أمَر اهلله به أن يهوَصَل من حقه
ِ
عباد اهلل

م  اهلله بَوْصرررلِِهم، وهرررم أقررراِربهكم مرررن جهرررِة آبررراِئكم وأمهررراتِكم، فرررإنَّ لألقرررارِب الرررذين أمرررَركه

 ربِّ العاملني.
ِ
 حقوقًا الزمًة عىل عباِده املتقني، موجبًة لرضا اهلل

ررررَب اهلله تعرررراىل عررررىل صررررلِة األرحرررراِم أجررررورًا عظيمررررًة، ومكاسررررَب كبررررريًة يف الرررردنيا  لقررررد رتَّ

 تعرراىل، ويوِصررلهكم إىل  واْخرررِة، فالقيررامه بحقرروِق األقررارِب 
ِ
م إىل اهلل بهكه مررن أعظررِم مررا يقرررِّ

ررررهه﴾ ْرَبررررى َحقَّ ،  (1)رمحتِرررره وفهررررلِه وواسررررِع َمنِّرررره وكَرِمرررره، قررررال اهلل جررررل وعررررال: ﴿َوآِت َذا اْلقه

وَن بِررِه َواأْلَْرَحراَم﴾ رِذي َتَسراَءله َ الَّ رروا اَّللَّ قه وقرال جرل وعرال: ﴿َواتَّ
أي: اتقروا األرحرراَم أن ؛ (2)

وها  .تقطعه

من كان يؤمن باهلل واليوم »: قال من حديث أيب هريرة  "صحيح البخاري" ويف

 .(3)«اْخر فليِصْل رمِحَه

                                 

ء: 1)  .23( سورة الرسا

 .1( سورة النساء: 2)

  (.3133(" صحيح البخاري" )3)
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قررررررٌة »قررررررال: عررررررن عائشررررررة ريض اهلل عنهررررررا أن النبرررررري  "الصررررررحيحني"ويف   علَّ ِحمه مه الرررررررَّ

، ومن َقَطعني َقَطَعه اهلله   . (1)«بالعرِش، تقول: َمن وَصَلني وصَلهه اهلله

 منون.أُّيا املؤ

زِق، ففري  ِحِم سرببًا لطروِل العمرِر وكثررِة الررِّ  تعاىل علينا أن جعَل صرلَة الررَّ
ِ
إن من ِمنَِّة اهلل

نسرررَأ لررره يف أثرررِرِه فليِصرررْل »: قرررال  "الصرررحيحني" ََ لررره يف ِرزِقررره، وأن يه بسررر ه أن يه مرررن رَسَّ

 .(2)«هَرمِحَ 

روِل  -يا عباد اهللفصلة الرحم  ْزِق، وطه وا سبٌب لِسَعِة الرِّ رِر، واملباركرِة فيره، فبراِدره مه العه

، إن الواصرررَل لرمِحِررره  م، وِصرررلهوهم بكرررلِّ خررررْيٍ وبِررررٍّ هرررو  -أُّيرررا املؤمنرررون-إىل صرررلِة أرحررراِمكه

 الذي َيسعى يف إيصاِل كلِّ خرٍي إىل أقاِربِه، ودفِع كلِّ َشٍّ عنهم بحسِب الطاقِة والِوْسِع. 

كم بكررررلِّ خرررررٍي، بالزيررررارِة واهلديررررِة والنفقررررِة أرحرررراَمكم وأقرررراِربَ  -أُّيررررا املؤمنررررون-فِصررررلهوا 

 واملساعدِة. 

ِم. ِم واالحرتا  صلوهم بالعطِف واحلناِن ولنِِي اجلانِب وبَشاشِة الوْجِه والكرا

 تعاىل يف ذلرك، 
ِ
ِل من احلقوِق، واحتسبوا األجَر عنَد اهلل صلوهم بَبذِل ما هلم يف األموا

 فإن اهلَل ال يهِهيعه عمَل العاِملنِي.

، وزاَدت احلقررروقه والواجبررراته  ، وثبرررت الواجررربه رررد احلرررقه رررلةه تأكَّ َبرررت الصِّ رررام قره لَّ ، ففررري  واعلمررروا أنررره كه

، مرررن أحرررقه مرررن حرررديث أيب هريررررة  "صرررحيح مسرررلم"
ِ
قرررال: قرررال رجرررل: يرررا رسررروَل اهلل

                                 

 واللفظ ملسلم. ،(2111(، ومسلم )1913( "صحيح البخاري" )1)

 .( من حديث أنس بن مالك 2111(، ومسلم )1931اري" )( "صحيح البخ2)
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ْحبِة؟ قال:  سِن الصه ك، ثم أبرو ، ثرم أدنرا  فأدنرا »الناِس بحه ك، ثم أمه ك، ثم أمه ، (1)«أمه

َد احلقه وعظهم.  لة تأكَّ َبْت الصِّ  فكلام قره

 أُّيا املؤمنون.

 ، ، وَبرَدْت مرنهم الَقطِيعرةه ِحم حقٌّ ثابٌت لألقارِب، ولو بَدَرت منهم السراءةه إن صلَة الرَّ

وا  فالواجررربه عرررىل العبرررِد أن َيِصرررَل رمَحررره ولرررو قطعررروه، وأن حيِسرررَن إلررريهم ولرررو آَذْوه وأسررراؤه

حررديِث عبررد اهلل بررِن عمرررو ريض اهلل عررنهام قررال: قررال رسررول مررن  "الصررحيِح "إليرره، ففرري 

 .(2)«ليس الواصله باملهكاِفئ، ولكنَّ الواِصَل َمن إذا قهطَِعت رمِحههه َوَصَلها»:اهلل

  (3)فليس الذي يْبني كَمن شأنهه اهلْدمه 

اًل َأتَى النبيَّ  من حديث أيب هريرَة  "صحيِح مسلمٍ "ويف   فقرال: يرا رسروَل  أن رجه

رررمه عرررنهم  ، وَأحله ن إيلَّ ِسرررييؤه برررًة أِصرررلههم ويقطعررروَنني، وأهحِسرررنه إلررريهم ويه ، إن يل قرا
ِ
وجْيهلرررون اهلل

، فقال له النبيه  م امَللَّ »: عيلَّ هه ِسفه ماَد  لِئن كاَن كام تقوله فكأنَّام ته أي: كأنام تطعمهم الرَّ

 ظهرررٌي علرريهم  -احلررارَّ 
ِ
عررنيٌ  وال يررزال َمَعررك مررن اهلل مررا دمررَت عررىل  - لررك علرريهم أي: مه

 .(4)«ذلك

فأبرْشررر بحسرررِن العاقبرررِة، ومجيرررِل اخلامترررِة، يرررا َمرررْن وصرررلَت َمرررْن قَطَعرررَك، وأحسرررنت إىل مرررن 

                                 

 (.2133( " صحيح مسلم" )1)

  (.1991( "صحيح البخاري" )2)

 (وبريَها233|1(،وخزانة األدب)111|1القائل هو:معن بن أوس املزِّن كام يف لباب اْداب) ( 3)

 (.2113( "صحيح مسلم" )3)
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ِذي َبْينََك َوَبْينَهه َعَداَوٌة َكَأنَّهه َويِلٌّ مَحِيٌم ﴾  تِي ِهَي َأْحَسنه َفِإَذا الَّ أساَء إليك ﴿ اْدَفْع بِالَّ
(1) . 

 عَل الشاعره ملا هجره أقاربهه وأساؤوا إليه: وما أمجَل ما ف

 رأيرررت انثالمرررا بيننرررا فرقعتررره  برفقررري

 وأبرررررأت برررررل الصررررردر منررررره توسرررررعا   

 فأطفررررأت نررررار احلرررررب بينرررري وبينرررره  
9 

 وإحيرررررررررررررررررررائي وقرررررررررررررررررررد يرقرررررررررررررررررررع الرررررررررررررررررررثلم 

 بحلمررررري كرررررام يشرررررفى باألدويرررررة الكلرررررم

 فأصررررربح بعرررررد احلررررررب وهرررررو لنرررررا سررررررل
9  


 

 

                                 

 .33( سورة فصلت: 1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

 وسررخطِه وعقابِرره، قررال 
ِ
ِحِم، فإهنررا سرربٌب للعنررِة اهلل احررذروا أُّيررا املؤمنررون مررن قطيعررِة الرررَّ

ْم ) رررروا َأْرَحرررراَمكه َقطِّعه وا يِف اأْلَْرِض َوته ْفِسررررده ْيتهْم َأْن ته ( 22اهلل تعررراىل: ﴿َفَهررررْل َعَسررررْيتهْم إِْن َتررررَولَّ

ْم َوأَ  هه ه َفَأَصمَّ مه اَّللَّ ِذيَن َلَعنَهه وََلَِك الَّ ْم﴾أه رِذيَن (1)ْعَمرى َأبَْصراَرهه ، ويقرول جرل وعرال: ﴿َوالَّ

وَن يِف  ْفِسررررده ه بِررررِه َأْن يهوَصررررَل َويه رررروَن َمررررا َأَمررررَر اَّللَّ  ِمررررْن َبْعررررِد ِميَثاِقررررِه َوَيْقَطعه
ِ
رررروَن َعْهررررَد اَّللَّ هه َينْقه

اِر﴾ وءه الدَّ ْعنَةه َوهَلهْم سه وََلَِك هَلهمه اللَّ  . (2)اأْلَْرِض أه

إنَّ اهلَل خَلررَق اخللررَق »قررال: أن النبرريَّ مررن حررديث أيب هريرررَة  "صررحيِح مسررلم"ويف 

، فقالت: هذا مقامه العاِئِذ مرن القطيعرةِ  حمه َغ منهم قامت الرَّ قرال: نعرم، أمرا  ؟حتى إذا فره

 .(3)«ترَضنْيَ أن أِصَل من َوَصَلك، وأقَطَع من قَطَعك؟ قالت: بىل، قال: فذا  لِك 

 .(4)«ال يدخله اجلنََّة قاطعه َرِحم»: ل رسوله اهلل قال: قا وعن جبري بن مطعم 

حِم من كبائِر الذنوِب، وعظائِم السيئاِت.   وهذا كلهه يبنيه أن قطيعَة الرَّ

، وِصلهوا أرحاَمكم، وانظروا يف أقاِربِكم، هل قهمرتهم برام أوجرَب اهلله 
ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

اهلَل جرررررل وعرررررال قرررررد قرررررَرَن قطيعرررررَة الررررررحِم  علررررريكم، مرررررن صرررررلتِِهم والحسررررراِن إلررررريهم، فرررررإنَّ 

                                 

  .23-22( سورة حممد:1)

 .21سورة الرعد: (2)

 (. 2113ومسلم )،( 1931( أخرجه البخاري )3)

 واللفظ ملسلم. ،(2113ومسلم ) ،(1933( أخرجه البخاري )3)
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 بالفساِد يف األرِض. 

قال ابنه كثرٍي رمحه اهلل: "قد أمَر اهلله تعاىل باِلصالِح يف األرِض وصرلِة األرحراِم، وهرو 

ِل"  . (1)الحسانه إىل األقارِب يف املقاِل والفعاِل وبذِل األموا


 

                                 

 .1/313( تفسري ابن كثري 1)



 حصاد املنابر --------------------------------------------------

 

078 

 حقُّ اجلارِ  -27

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

  أما بعد. 

.أُّيا املؤمنون ، 
ِ
 عباَد اهلل

 تعاىل علينا يف هذه الرشيعِة املباركِة أن ألََّف بني قلروِب املرؤمنني، ومجرَع 
ِ
إنَّ ِمن نَِعِم اهلل

ئررررررَع، وحرررررردَّ  -سرررررربحانه وتعرررررراىل-شررررررتاَُتا، وملَّ شررررررعَثها، وقررررررد ََشَع اهلله  لتحقيررررررِق ذلررررررك َشا

ىل بعرررضٍ ِ، حررردودًا، ففررررَض سررربحانه وتعررراىل عرررىل املرررؤمنني واجبررراٍت وحقوقرررًا لبعِهرررهم عررر

ئِع حرقه  تهصلِحه ذاَت بينِهم، وَتمعه قلوهَبم، وتؤلِّفه بني صدوِرهم، فكران مرن تلرك الرشرا

ِر.   اجلوا

 أُّيا املؤمنون.

ررٌد باْيرراِت البينرراِت، واألحاديررِث الواضررحِة، فهررو َشيعررٌة  إن حررقَّ اجلرراِر عررىل جرراِره مؤكَّ

وا  رررده لِرررَدْيِن حمكمرررٌة، وسرررنٌة قائمرررٌة، قرررال اهلله تعررراىل: ﴿َواْعبه وا بِرررِه َشرررْيئًا َوبِاْلَوا ررركه َ َوال تهرْشِ اَّللَّ

راِحِب  ْرَبرى َواجْلَراِر اجْلهنهرِب َوالصَّ ْرَبى َواْلَيَتراَمى َوامْلََسراكنِِي َواجْلَراِر ِذي اْلقه إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقه

 ِ َ ال حيه ْم إِنَّ اَّللَّ بِيِل َوَما َمَلَكْت َأياَْمنهكه ورًا﴾بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ َتاالً َفخه ْ  . (1)به َمْن َكاَن ُمه

                                 

  .  33( سورة النساء: 1)
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ففري اْيررِة الوصرريِة برراجلرياِن كلِّهررم، قرريبِهم وبعيررِدهم، مسررلِمهم وكررافِرهم، وقررد   

برن عمرر امرن حرديث عبرد اهلل  "الصرحيحني"حقَّ اجلاِر تأكِيدًا عظياًم، ففري  أكدَّ النبيه 

: إنَّ رسوَل اهلل  وعائشة  له يهوِصريني باجلراِر حترى ظننرته أنَّره مرازاَل جربير»قال: قالوا

ثهه  .(1)«َسيهَورِّ

ظررررنَّ أن هنايررررَة هررررذا احلرررررِص، وتلررررك  وهررررذا يرررردله عررررىل تأكيررررِد حررررقِّ اجلرررراِر، فررررإن النبرررريَّ 

 أن يكوَن للجاِر نصيٌب من املرياِث.  الوصايا من جربيَل 

 أُّيا املؤمنون.

 ٌة عىل ثالثِة حقوٍق كربا: إن حقوَق اجلاِر كثريٌة عديدٌة، وهي يف اجلملِة دائر

 الحسانه إليهم، وكفه األذا عنهم، واحتامله األذا منهم. 

، فإنه الحسانه إىل اجلرياِن، فقد أمر اهلله  له ا احلقه األوَّ بذلك يف كتابِه، فقال  أمَّ

ْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِيِ سبحانه: لَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقه ْرَبى  ﴿َوبِاْلَوا َواجْلَاِر ِذي اْلقه

 . (2)َواجْلَاِر اجْلهنهِب﴾

 :»قال: قال  من حديث أيب هريرة  "صحيح مسلم"ويف 
ِ
ومن كان يْؤِمنه باهلل

 .(3)«واليوِم اْخِر فليهحِسْن إىل جاِرهِ 

ِم اجلاِر، وجعل ذلك من لوازِم اليامِن، فقال  وقد أمَر النبيه  من كان »: بإكرا

                                 

 (.2321ومسلم ) ،(3911( "صحيح البخاري" )1)

 .33( سورة النساء: 2)

 (.33( "صحيح مسلم" )3)
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ِ
 . (1)« واليوِم اْخِر فليكِرْم جاَرهيؤمنه باهلل

 أُّيا املؤمنون.

صحيح "إن من الحساِن إىل اجلرياِن سالمَة القلِب عليهم، وحبَّ اخلرِي هلم، ففي 

والذي نفيس بيِدِه ال يؤمنه عبٌد »: قال: قال رسول اهلل من حديث أنٍس  "مسلم

 .(2)«حتى حيبَّ جلاِره ما حيبه لنفِسه

يده حقِّ اجلاِر، وأن الذي ال حيبه جلاِره ما حيبه لنفِسه من اخلرِي، فإنه ويف هذا تأك

 للجار، قريبًا 
ِ
ناقصه اليامِن، ويف هذا بايةه التحذيِر، ومنتهى التنفرِي عن إضامِر السوء

 كان أو بعيدًا. 

 أُّيا املؤمنون..

كان أو كثرياً، كام قال اهلل إنَّ من الحساِن إىل اجلاِر احلرَص عىل بْذِل اخلرِي له، قليال ً

َكلِّفه ا ه ال يه ِدَر َعَلْيِه ِرْزقههه َفْليهنِْفْق مِمَّا آَتاهه اَّللَّ و َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قه ه تعاىل: ﴿لِيهنِْفْق ذه َّللَّ

﴾ ً َّْسٍ يهَّْسا ه َبْعَد عه َنْفسًا إاِلَّ َما آَتاَها َسَيْجَعله اَّللَّ
(3). 

يا نساَء »قال:  أن النبيَّ م من حديِث أيب هريرَة ويف صحيِح البخاري ومسل

                                 

 . ( عن أيب هريرة 31، ومسلم )( عن أيب َشيح الكعبي 3919لبخاري )( أخرجه ا1)

  (.31( "صحيح مسلم" )2)

  .1( سورة الطالق: 3)
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ها.(1)«َن شاةٍ رِس جارٌة جلارُِتا، ولو فِ  نَّ املسلامِت، ال َُتِْقرَ   ، وفرسنه الشاِة هو حافره

قال احلافظه ابنه حجٍر رمحه اهلل: "أي: ال ُتقرن أن ُتدَي إىل جارُِتا شيئًا، ولو أهنا  

نتفعه به يف الغالِب   . (2)"ُتدي ماال يه

 بني اجلرياِن. ربه ده والالوه واملقصوده أن يتواصَل اخلريه و

، إذا َطَبْخَت :»قال رسول اهلل من حديث أيب ذر  "صحيح مسلم"ففي  يا أبا ذرٍّ

 . (3)«َمرَقًة فأكثِْر ماَءها، وتعاَهْد جرياَنك

م منك بابًا، ففي  من  "اريالبخ "صحيحوأوىل الناِس بالحساِن من اجلرياِن أقرهبه

، إن يل ج»حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: 
ِ
ام أهِدي؟ يا رسوَل اهلل اَرْين، فإىل أُّيِّ

 . (4)«إىل أقرهِبام منك باباً »: قال

ا ثاِّن احلقوِق، فهو كفه األذا عنهم، ففي  أن عن أيب هريرة  "الصحيحني"وأمَّ

 .(5)«اَرهمن كان يؤمن باهلل واليوم اْخر فال يؤِذ ج»قال:  النبي 

 ال يهؤمنه »:قال: قال رسول اهلل و هلام عنه 
ِ
، واهلل  ال يهؤمنه

ِ
 ،واهلل ال يؤمنه ،واهلل

                                 

  (.1939ومسلم )،( 3911( "صحيح البخاري ") 1)

 .19/331( الفتح 2)

  (.2321( "صحيح مسلم" )3)

  (.3929( "صحيح البخاري" )3)

 (. 31ومسلم )،( 3913( "صحيح البخاري" )1)
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ِئَقه ه بوا ه  ؛(1)«قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال َيأَمنه جاره أي: ال يأمنه َشَّ

ِئَقه: »وخطَره، ويف رواية ملسلم قال  ه بوا  . (2)«ال يدخله اجلنَة من ال َيأَمنه جاره

َره من كبائِر  وهذا فيه تعظيمه حقِّ اجلاِر، ووجوِب كفِّ األذا عنه، وأن إُضا

 الذنوِب، وعظائِم املعايص. 

إحلاَق األذا باجلاِر، وبلََّظ فيه العقوبَة، ففي  -جل وعال-وقد عظَّم اهلله 

 عن ابِن مسعود  "الصحيح"
ِ
ئل رسوله اهلل ؟ فقال: :قال: سه أيه الذنِب أعظمه

؟ قال: أن تقتَل ولَد ؛ خشيَة أن يأكَل أن » ا وهو خَلَقك، قلت: ثم أيه  ندًّ
ِ
َتعَل هلل

َِّن حليلَة جاِر  ،معك ؟ قال: أن تهزا  .(3)«قلت: ثم أيه

له من أهِل عرشِة أبياٍت أيََّْسه : »ويف مسنِد الماِم أمحَد قال  جه ألْن َيَّسَق الرَّ

 . (4)«من أن يَِّسَق من بيِت جاِرهِ 

رررررررررا  رررررررررربه عرررررررررىل وأمَّ ثالرررررررررثه احلقررررررررروِق الكرررررررررربا، فهرررررررررو احرررررررررتامله األذا مرررررررررنهم، والصَّ

ررررررررله عررررررررن إسرررررررراءُِتم، ففرررررررري مسررررررررند المررررررررام أمحررررررررد عررررررررن أيب ذرٍّ و خطررررررررِئهم،  التغافه

ررررررربغض ثالثرررررررةً  إن اهلل : »قرررررررال رسرررررررول اهلل  قرررررررال: وذكرررررررر يف « حيررررررربه ثالثرررررررًة، ويه

                                 

 (.3913( "صحيح البخاري" )1)

 (.33("صحيح مسلم ")2)

 (.    33(، ومسلم )3311( "صحيح البخاري" )3)

 ، وصححه األلباِّن.( من حديث املقداد بن األسود 23332( أخرجه أمحد )3)
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، يؤِذيررررره، فيصرررررربه »الثالثرررررة الرررررذين حيررررربهم 
ٍ
عرررررىل أذاه حترررررى رجرررررٌل كررررران لررررره جررررراره سررررروء

 .  (1)«موٍت  يكفَيه اهلله إياه بحياٍة أو


 

 

                                 

ح إسناَده اهليثمي كام يف جممع الزوائد  ،( 21929( أخرجه أمحد )1)   .3/93وصحَّ
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد. 

 أُّيا املؤمنون.

ا عظياًم، حتى إن جربيَل أعاَد يف أمِر اجلاِر، وأبدا  ِر يف ديِن السالِم حقًّ إنَّ للجوا

مَ  ، فإن الكرا
ِ
ه وبيانًا حلرمتِه، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل خياره الناِس للجاِر، وقد  تأكيدًا حلقِّ

 قيل: 

خِص منرررزيل رررونني أن بعرررته برررالره  يلومه

رررررررروا املرررررررررالَم فررررررررإنَّام فه  فقلررررررررته هلرررررررررم: كه
9 

ررررررررررروا جرررررررررررارًا هنرررررررررررا  يرررررررررررنغِّصه    ومل يعَلمه

ياره وترررررررَخصه  هِنررررررا تغلررررررو الرررررردِّ  (1)بِجريا
9 

 أُّيا املؤمنون.

رِف  َعده يف العه ، هو الذي يه جارًا، وليس لذلك  إن اجلاَر الذي َِتبه له تلك احلقوقه

ْرِف النَّاِس، فكله  ٌَ من عدٍد أو برِيِه، فاملرِجعه يف ُتديِد من هو اجلاره يعوده إىل عه ضاب

هم فيها من كاَن أقرهَبم  ، وأكثره هه الناسه جارًا لك فهو جاٌر، َتبه له تلك احلقوقه من عدَّ

 منك بابًا. 

نيا قد استولْت عىل إن النَّاظَر يف واقِع الناِس اليو! أُّيا املؤمنون َم يرا كيَف أن الده

قلوِب كثرٍي من النَّاِس، فعِصَفْت بكثرٍي من األخالِق والِقَيِم، وأنَْسْت كثرياً من احلقوِق 

، فعقَّ الولده أباه، وَقَطَع  ، وتناَفَرت النفوسه والواجباِت الرشعيِة، فتباَعَدْت القلوبه

                                 

 . (191|1يض عبدالوهاب املالكي كام يف املحاُضات يف اللغة واألدب )البيتان للقا( 1)
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، وقامت سوقه القطيعِة والعقوِق، إال من وَهَجَر اجلاره جاَره، فهاعَ األخه أخاه،  وقه ْت احلقه

 رحم اهلل. 

وا هلهم القطيعَة واألَذا. وهم الحساَن، وبذله مه الذين أساؤوا إىل جرياهِنم، فَمنَعه  فكم هه

وهم باملعروِف، واهن ره م، مه نِكه م عن املنكِر، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، وأحسنوا إىل ِجريا وهه

وا عنهم الرشَّ ما ملكتهم، تلطَّفوا إليهم باهلديِة  ابذلهوا هلم اخلريَ  ما استطعتم، ورده

 والزيارِة، فإن مل َتدوا خرياً تبذلونه فال أقَل من كفِّ الرشِّ عنهم.
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 ُصحَبُة األْخياِر  -28

 .اخلطبة األوىل

، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفالَ  هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  َلهه

  أما بعد. 

هوتهنَّ إاِلَّ وَ  َقاتِِه َوال مَت وا اهلَل َحقَّ ته قه ِذيَن آَمنهوا اتَّ َا الَّ وَن﴾﴿َيا َأُّيه ْسلِمه َأنْتهْم مه
(1)

واعلموا أن  

فكان من ،اهلل تعاىل لنافذ قدرته، وبالغ حكمته خلق اخللق بتدبريه وفطرهم بتقديره 

لطيف ما دبَّر وبديع ما قدر، أن خلق النسان مطبوعًا عىل االفتقار إىل جنسه، راببًا يف 

د نوعه وجم السة بني جلدته. وقد مصاحبة من هم عىل شاكلته، مياالً إىل ُمالطة أفرا

جاءت َشيعة أحكم احلاكمني ملبية هلذه احلاجة الفطرية التي يصلح هبا معاش الناس 

فحثت عىل صحبة املتقني ،ولكنها بينت أنه ال يصلح للصحبة كل إنسان  ،ومعادهم

ر، وذلك ملا لألصحاب من  األبرار، وهنت وحذرت عن صحبة أهل املعايص واألَشا

«املرء عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل»: وخلقه، قال النبي  أثر عىل دينه وعقله
(2)

.  

وقد أدر  العلامء والعقالء أثر الصاحب عىل صاحبه، فحثوا عىل صحبة األخيار، 

                                 

 . 192( آل عمران: 1)

، (2313والرتمذي )،(3333وأبو داود ) ،(1933)( رواه أمحد يف مسنده من حديث أيب هريرة 2)

 وسنده ال بأس به. 
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ر قال مالك بن دينار رمحه اهلل:وحذروا من صحبة األَش ن تنقل احلجارة مع إإنك "ا

راألبرار خري من أن تأكل احللوا مع األَش لصاحب صالح ": وقال أبو الدرداء ، "ا

 ومن كالم عيل ريض اهلل عنه:  "،والوحدة خري من صاحب السوء،خري من الوحدة 

 ال تصررررررررررحب أخررررررررررا اجلهررررررررررلفرررررررررر

 فكررررررررررررررررررررم مررررررررررررررررررررن جاهررررررررررررررررررررل أردا

 يقررررررررررررررررررررررررررررراس املررررررررررررررررررررررررررررررء برررررررررررررررررررررررررررراملرء
9 

 وإيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  وإيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه 

 حلرررررررررررررررررررررررررررررررياًم حرررررررررررررررررررررررررررررررني يلقررررررررررررررررررررررررررررررراه

 إذا مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهو ماشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه
9 

 أُّيا املؤمنون.

ة املتقني األبرار الذين تزيدكم صحبتهم استقامة الزموا صحبة األخيار ومود

وآثار  ،وهلا ثمرات طيبة ،فإن صحبة هؤالء تورث اخلري يف الدنيا واْخرة،وصالحًا 

ِذيَن  ،ولذا أمر اهلل سبحانه نبيه هبا ؛مباركة فقال جل ذكره: ﴿َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

هْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ  وَن َرهبَّ ْنَيا  َيْدعه ِريده ِزينََة احْلََياِة الده ْم ته وَن َوْجَههه َوال َتْعده َعْينَاَ  َعنْهه ِريده يه

طًا﴾ هه فهره هه َوَكاَن َأْمره َبَع َهَوا َوال تهطِْع َمْن َأْبَفْلنَا َقْلَبهه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ
(1)

 . 

الصالح مثل اجلليس »حيث قال:  فمن ثامر صحبة األخيار: ما أخرب به النبي 

واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن 

 ، فأنت ال تعدم من جليس صالح خرياً. (2)«تبتاع منه، وإما أن َتد منه رحيًا طيبة

                                 

 . 23( الكهف: 1)

 (.2323مسلم )و  ،(1133)( أخرجه البخاري من حديث أيب موسى األشعري 2)
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ففي  ،ومن ثامر صحبة األخيار: أن حهور جمالس اخلري معهم سبب ملغفرة الذنوب

إن هلل مالئكة »: ديث الطويل: قال رسول اهلل يف احل الصحيحني عن أيب هريرة 

ويف احلديث أن اهلل سبحانه وتعاىل يسألهم  ،«يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر

فتقول املالئكة: يسبحونك ويكربونك وحيمدونك  ،عن جمالس هؤالء وما يقولون فيها

ال: فيقول ق «أشهدكم أِّن قد بفرت هلم»فيقول اهلل يف آخر احلديث:،ويمجدونك 

وله قد »فيقول اهلل تبار  وتعاىل: ،ملك من املالئكة:فالن ليس منهم إنام جاء حلاجة 

«هم القوم ال يشقى هبم جليسهم ،بفرت
(1)

 . 

 !فلله ما أعظم صحبة األخيار وأطيب عاقبتها

 أُّيا املؤمنون..

نعيم حمبتهم، وحمبتهم سبب ملشاركتهم يف خري الدنيا و :إن من ثامر صحبة األخيار

: الرجل حيب القوم ومل قال: قيل للنبي  ففي الصحيحني عن أيب موسى ،اْخرة 

«املرء مع من أحب» يلحق هبم ؟ قال: 
(2)

. 

ومن ثامر صحبة األبرار: التأثر هبم واالقتداء بسلوكهم وأخالقهم واستقامتهم كام 

 «املرء عىل دين خليله»: قال النبي 
(3)

فصاحب  ،ت يف قومإذا كنوقد صدق القائل:  ،

                                 

 .(3393 )( أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة 1)

 (. 3119( أخرجه البخاري ) 2)

وسنده  ،(2313والرتمذي )  ،(3333وأبو داود )،(3212( رواه أمحد يف مسنده من حديث أيب هريرة ) 3)

 ال بأس به. 
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 .الردي  مع فرتدا  ،تصحب األرداوال     ،خيارهم

يده ذلك يف عقله ودينه قال ومن ثامر صحبة الطيبني: أهنا تذكره باهلل تعاىل فيف

ؤوا ذكر اهلل»: النبي «أولياء اهلل الذين إذا ره
(1)

فرؤية األبرار تذكر باهلل فكيف ، 

إن كنت أللقى الرجل من إخواِّن "قال بعض السلف: !بمصاحبتهم وجمالستهم ؟

كنت أنظر إىل أخ من إخواِّن فأعمل عىل رؤيته "وقال آخر: ،"فأكون بلقياه عاقاًل أياماً 

 . "شهراً 

عليكم بالخوان فإهنم عدة ": ومن ثامر صحبة هؤالء: ما قاله عيل بن أيب طالب 

َوال َصِديٍق  *َشاِفِعنَي  يف الدنيا واْخرة أال تسمع إىل قول أهل النار: ﴿َفاَم َلنَا ِمنْ 

"مَحِيٍم﴾
(2)

عن املؤمنني بعد  ماحدث به النبي  :. فمن فوائد صحبة املؤمنني األخيار

حتى إذا خلص املؤمنون من النار، فوالذي نفيس بيده مامنكم من »اط: رصاجتيازهم لل

ناَشَدًة هلل يف استقصاء احلق من اهلل يوم القيامة لخواهنم ال ذين يف النار، أحٍد بأشَد مه

فيقال هلم: أخرجوا من عرفتم  ،يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون وحيجون

م عىل صورهم النار  فيخرجون خلقًا كثرياً قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ،فتهَحرَّ

«ركبتيه
(3)

.  

                                 

 (.  13/  19( رواه البزار عن ابن عباس ) جممع الزوائد 1)

 . 191-199: ( الشعراء2)

 . 133برقم من حديث أيب سعيد اخلدري ( رواه مسلم يف اليامن3)
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ها وما أكثر فوائدها وأطيب ثامر !فاهلل أكرب ما أعظم الصحبة الطيبة وأحسن عاقبتها

ولو مل يكن فيها إال أهنا سبب للخروج من النار لكان ذلك كافيًا يف احلرص عليها !

 واالستكثار منها. 
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد. 

ر ،فاتقوا اهلل عباد اهلل  الذين ،واحذروا مصاحبة الفساق وأهل املعايص واألَشا

وق اهلل تعاىل بارتكاب ويعينونكم عىل تهييع حق،يزينون لكم معصية اهلل تعاىل 

 املعايص وتر  الواجبات. 

يصدون عن سبيل اهلل ويبغوهنا ،فإهنم قطاع طريق اهلداية  ؛احذروا هؤالء أشد احلذر

فوجد عنده  ملا حْضت أبا طالب الوفاة جاء النبي »قال:  فعن املسيب ،عوجًا 

: أي عم قل: ال إَل بي فقال له الن،أبا جهل بن هشام وعبدالله بن أيب أمية بن املغرية 

فقال أبو جهل وصاحبه: أتربب عن ملة  ،إال اهلل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل

يعرضها عليه ويعودان يف تلك املقالة حتى قال أبو  عبداملطلب؟ فلم يزل النبي 

«وأبى أن يقول: ال إَل إال اهلل ،طالب آخر ماقال: هو عىل ملة عبداملطلب
(1)

نعوذ  ،

 ذالن ومن جلساء السوء. باهلل من اخل

كيف أثر جليسا السوء عىل هذا حتى حاال بينه وبني اجلنة -بار  اهلل فيك -فانظر

فاحذروا أُّيا املؤمنون جلساء السوء فإهنم ال يقر هلم ،وأسلامه إىل النار والعياذ باهلل 

قرار، وال تسكن هلم ساكنة حتى يوقعوكم يف معصية اهلل تعاىل ويورطوكم يف تر  

ر قطعة من النار تعقب الهغائن، م افرض اهلل عليكم، فصحبة الفساق واألَشا

امِله ،وتورث احلَّسات وَترئ عىل املعايص والسيئات  قال اهلل تعاىل: ﴿َوَيْوَم َيَعضه الظَّ

                                 

 (. 2931( أخرجه البخاري)1)
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وِل َسبِياًل  سه َْذته َمَع الرَّ وله َيا َلْيَتنِي اختَّ َأتَِّخْذ فهالنًا َخلِياًل  َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ  *َعىَل َيَدْيِه َيقه

والً﴾ * ْنَساِن َخذه ْيَطانه لَِْلِ ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءِِّن َوَكاَن الشَّ نِي َعِن الذِّ َلَقْد َأَضلَّ
(1)

 . 

فإن الصاحب ،فليحذر كل واحد منا صغرياً أو كبرياً مصاحبة أهل السوء والريب 

ق.   ساحب والطبع رسا

املعايص طيب معرشهم أو حالوة ألسنتهم وال يغرنك من أصحاب السوء وأهل 

 قال األول: ،فاملاء قد يصفو منظره وطعمه خبيث ،

 وإن كان لون املاء أبيض صافيا             ألم تر أن املاء خيبث طعمه

ر مْضة من "قال الشيخ عبدالرمحن السعديه رمحه اهلل:  باجلملة فمصاحبة األَشا

وكم ،فكم هلك بسببهم أقوام ،من خالطهم وَش عىل  ،مجيع الوجوه عىل من صاحبهم

ا ـه كالمه رمحه  "قادوا أصحاهبم إىل املهالك من حيث يشعرون ومن حيث ال يشعرون

وجنبوا أوالدكم وأهليكم ،اهلل. فاحذروا أُّيا املؤمنون مصاحبة هؤالء يف أنفسكم 

نسألك مهللا إنا  .فإهنم أكرب أسباب ضياعهم وفسادهم؛مصاحبة أهل الرش البطالني 

 وأن ُتفظنا من املعايص وأهلها.نأن َتنبنا الرش وأهله 


 

                                 

 . 29- 21( الفرقان: 1)
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 ُحرمُة املسلِم وُوجوُب األُلَفة  -29

 .اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده أَ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه   ْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

ررٌة واحرردٌة، واهلله  حوا ذاَت بيرنِكم، فررإن هررذه أمررَتكم أمَّ
فيرا أُّيررا املؤمنررون اتقرروا اهلل، وَأصررلِ

.
ِ
م فاعبدوه واتقوه عباَد اهلل  ربهكه

 .أُّيا املؤمنون

هِلِم إن اهلَل تعررررررر ِن أحررررررروا هِنِم وألسرررررررنَتِِهم، وتبرررررررايه اىل جعرررررررَل املرررررررؤمنني عرررررررىل اخرررررررتاِلِف ألررررررروا

يِن، كام قرال جرل وعرال هْؤِمنهروَن إِْخرَوةٌ ﴿: وأنساهِبِم، جعلهم إخوًة يف الدِّ راَم امْل ، وهرذا (1)﴾إِنَّ

له عررىل أنَّ املررؤمنني مررأمورون بكررلِّ مررا يهوِجرربه تررآلهَف قلرروهِبِم، واجررتامَع كلِمررتِِهم ، وأهنررم يررده

َر قلررروهِبِم، واخرررتالَف كلِمرررتِهم، قرررال  َق مجررراعتِهم، وتنرررافه منهيهرررون عرررن كرررلِّ مرررا يوِجررربه تفررررَّ

ونِ ﴿: تعاىل ْم َفاْعبهده ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربهكه مَّ ْم أه تهكه مَّ  .(2)﴾إِنَّ َهِذِه أه

وكونرروا عبررراَد »: قررال: قررال رسرررول اهللمررن حررديث أيب هريررررة  "الصررحيحني"ويف 

 
ِ
نرررراً  اهلل نررررًا (3)«إِخوا ، ويف هررررذا احلررررديث حررررثه املررررؤمنني عررررىل اكتسرررراِب مررررا َيِصررررريون برررره إخوا

                                 

 (19( سورة احلجرات )1)

  ( 22( سورة األنبياء )2)

  (. 2119(، ومسلم ) 3933( "صحيح البخاري" )3)
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 متآلِِفني متعاطِفني مرتامِحني.

رررَد  عرررن الرررنعامن برررن  "الصرررحيحني"هرررذا املعنرررى يف كثررررٍي مرررن األحاديررِث، ففررري  وقررد أكَّ

ِهم وتعرراطه »قررال:عررن النبرريِّ  بشرررٍي  ِهم وترررامحه دِّ ِفهم َمَثررله اجلَسررِد َمَثررله املررؤمنني يف ترروا

َهرِ  ى والسَّ ِحِد، إذا اشتكى منه عهٌو َتداَعى له سائره اجلََسِد باحلهمَّ  .(1)«الوا

رررره »:قررررال أن النبرررريَّ وفرررريهام عررررن أيب موسررررى  املررررؤِمنه للمررررؤِمِن كالبهنيرررراِن، يشررررده بعهه

 . (2)«بعهاً 

 .أُّيا املؤمنون

ررررةه األلفرررَة واالجرررتامَع، فنهرررى اهلله إنَّ مرررن أعظرررِم مرررا جررراءت بررره الرشررريعةه السرررالميةه امل طهَّ

رله بره األلَفرةه  تعراىل ورسرولهه  ، وَأمرَر بكرلِّ مرا ُتصه
ِ
رقرِة والبغهراء ي إىل الفه عرن كرلِّ مرا يرؤدِّ

م، ويلترررئمه بررره َشرررَعثهكم، وتلتقررري بررره  ين مرررا َتتمرررعه بررره قلررروبهكه ، فرَشرررَع لكرررم مرررن الررردِّ رررفاءه والصَّ

 حقوقررًا ثابتررًة، وفرررائَض الزمررًة، فعررن أيب هريرررة أفِئررَدتهكم، فرشررَع لبعِهرركم عررىل بعررٍض 

حررقه املسررلِم عررىل املسررلِم مخررٌس: رده السررالِم، وعيررادةه املررريِض، واتبرراعه »قررال:  أن النبرريَّ 

عوِة، وتشميته العاطسِ   .(3)«اجلناِئِز، وإجابةه الدَّ

سرلِم عرىل أخيره وهذا احلديثه أصله يف بيراِن حرقِّ املسرلِم عرىل أخيره املسرلِم، فمرن حرقِّ امل

  املسرلِم أن يسرلَِّم عليرره إذا لقَيره، فعرن أيب هريرررة 
ِ
لوا »: قرال: قررال رسروله اهلل ال تررْدخه

                                 

  ( .2133( أخرجه مسلم ) 1)

  ( .2131(، و مسلم ) 331( أخرجه البخاري )2)
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 إذا فعلتهمرروه ُترراببتم؟! 
ٍ
ررم عررىل يشء كه له ، أال أده ، وال تؤِمنرروا حتررى ُتررابهوا اجلنرَة حتررى تؤِمنرروا

وا السالَم بينَكم  .(1)«أفشه

الَم بجررواٍب مسرموٍع، يكرون مثررَل سرالِم املَسرلِِّم أو خرررياً وعرىل املهَسرلَِّم عليرره أن يرردَّ السر 

وَها﴿منه، قال اهلل تعاىل:  ده يِّيتهْم بَِتِحيٍَّة َفَحيهوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ره  . (2)﴾َوإَِذا حه

 .أُّيا املؤمنون

، ويف صررح يَن النصرريحةه يِح إنَّ مررن حررقِّ املسررلِِم عررىل أخيرره املسررلِِم النصرريحَة لرره، فررإن الرردِّ

ررْمِع والطَّاعررِة،  بايعررته النبرريَّ »قررال:  مسررلٍم عررن جريررر بررن عبررد اهلل الرربجيل  عررىل السَّ

 .(3)«والنهْصِح لكلِّ مسلِمٍ 

رررا للمسرررلِم عرررىل املسرررلِم، هررري إرشررراده املسرررلمني إىل  والنَّصررريحةه التررري جعلهرررا النبررريه  حقًّ

هم باملعروِف وهنيههم  هم يف دنياهم وأهخراهم، وأمره
عن املنكِر، برفٍق وإخالٍص، مصاحِلِ

َرهم مرن كرلِّ  ره هلرم، وأن حيرذِّ م عرىل كرلِّ خررٍي، يعلِمه هلَّ فقةه عليهم والرمحةه هلرم، وأن يرده والشَّ

ه هلم.   َشٍّ يعلِمه

 أُّيا املؤمنون.

رْدِر لره، ففري   "الصرحيحني"إن مرن حرقِّ املسرلِمِ ِ عرىل املسرلِِم حمبرَة اخلررِي لره، وسرالمَة الصَّ

                                 

 (13(، ومسلم )  11( أخرجه البخاري ) 1)
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 .(1)«لنفِسه نفيس بيِده ال يؤِمنه عبٌد حتى حيبَّ ألخيه ما حيبه  والذي»: قال 

روَن ﴿وقد امتدَح اهلله املؤمنني الصادقني بذلك، فقال:  وله وا ِمرْن َبْعرِدِهْم َيقه ِذيَن َجاءه َوالَّ

له  ياَمِن َوال ََتَْعْل يِف قه وَنا بِاأْلِ ِذيَن َسَبقه نِنَا الَّ ْخَوا نَا اْبِفْر َلنَا َوِلِ نَرا َربَّ رِذيَن آَمنهروا َربَّ وبِنَرا ِبرالًّ لِلَّ

وٌف َرِحيمٌ   . (2)﴾إِنََّك َرؤه

مرررن حرررديث أيب  "صرررحيِح مسرررلمٍ "ففررري  ومرررن حرررقِّ املسرررلِِم عرررىل املسرررلم إجابرررةه دعوتِررره،

ْب الدعوَة فقد ع  اهلَل ورسوَله»قال:   أن النبيَّ  هريرة  . (3)«من مل جيه

رررررده هرررررذا يف وليمرررررِة الِعررررررِس، فهررررري منررررردوٌب إليهرررررا ، مرررررا مل يكرررررن يف الوليمرررررِة إثرررررٌم أو  ويتأكَّ

 عصياٌن.

 أُّيا املؤمنون.

ِئِجهم وإعرررانتِهم عرررىل أمررروِر  إن مرررن حقررروِق املسرررلمني بعِهرررهم عرررىل بعرررٍض القيررراَم بحررروا

ثْرررِم ﴿ديررنِهم ودنيرراهم، كررام قرررال تعرراىل:  َوَتَعرراَونهوا َعرررىَل اْلرررِبِّ َوالتَّْقررَوا َوال َتَعررراَونهوا َعررىَل اأْلِ

َ َشِديده اْلِعَقاِب َوالْ  َ إِنَّ اَّللَّ وا اَّللَّ قه ْدَواِن َواتَّ  . (4)﴾عه

وَمرن كراَن يف حاجرِة أِخيره »: قرال: قرال رسرول اهلل  ويف الصحيحني عن ابرن عمرر 

 .(5)«كاَن اهلله يف حاَجتِه

                                 

 .( 31(، ومسلم ) 13( "صحيح البخاري" ) 1)

 .( 19( سورة احلرش )2)

  ( .1332("صحيح مسلم" ) 3)

  .(2( سورة املائدة )3)

 (. 2139(، ومسلم ) 2332( "صحيح البخاري" ) 1)
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  .(1)«واهلله يف عوِن العبِد ما كاَن العبده يف عوِن أخيه»قال: أن النبي وعن أيب هريرة 

 األرِض وقررررال عرررريله بررررنه أيب طالررررٍب 
ِ
سررررلٍِم أحرررربه إيلَّ ِمررررن ِمررررلء : "ألْن أقَِضرررر حاجررررَة مه

 .(2)ذهبًا وفهًة"

الِعنايررةه بهررعيِفهم، ورمحررةه  -أُّيررا املؤمنررون-ومررن حقرروِق املسررلمني بعِهررهم عررىل بعررٍض 

قرررال: قرررال  مرررن حرررديث أيب هريررررة  "الصرررحيحني"صرررغرِيهم، وإعانرررةه مرررنقطِعهم، ففررري 

، وأحسربهه قرال: »: اهلل رسول 
ِ
اِعي عىل األرَمَلِة واملسركنِي كاملجاِهرِد يف سربيِل اهلل السَّ

ره 
، وكالصاِئِم الذي ال يهفطِ ه  .(3)«وكالقاِئِم الذي ال يفرته

ءه »: وقال  ، ويهرَت ه الفقرا  .(4)«بئَس الطعامه طعامه الوليمِة، يهدَعى إِلْيها األبنياءه

ْر كبرَيناليس منَّا من مل يَ »: وقال   . (5)«ْرَحْم صغرَينا، ومل يوقِّ

نًا.  فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وكونوا عباد اهلل إخوا

وا باملعروِف، واهنوا عن املنكِر؛ وِصلوا ما أمَر اهلله به أن يهوَصَل. ره  مه

م املسلمني، فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. نِكه  أحسنوا إىل إخوا

ِة واألهلفِة واالجتامِع.افعلوا كلَّ م  ا من شأنِه إشاعةه املحبَِّة واملودَّ

                                 

 ( .2399( أخرجه مسلم ) 1)

 (.11939( كنز العامل يف السنن واألقوال )2)

 ( .2932(، ومسلم )  1313(" صحيح البخاري" ) 3)

 ( .1332( أخرجه مسلم ) 3)

 . "هذا حديث بريب"( وقال: 1919( أخرجه الرتمذي )1)
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.
ِ
ْرقِة والَبغهاء وا عن كلِّ ما هو سبٌب للفه  وانتهه

رْر  ً، ومن يترِق اهلَل يكفِّ ومن يتِق اهلَل جيعْل له ُمرجًا، ومن يتق اهلَل جيعْل له من أمِره يَّسا

 عنه سيئاتِه ويهعظِم له أجراً. 
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 ةاخلطبة الثاني

نِكم املسررلمني !  أمررا بعررد ، واعلمرروا أن أقررلَّ مررا جيرربه علرريكم لخرروا
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

عررن  أنرره سررأَل النبرريَّ مررن حررديِث أيب ذرٍّ  "صررحيح مسررلمٍ "األذا عررنهم، ففرري فه َكرر

: ، أرأيَت إن ضرعفته عرن بعرِض العمرِل؟ قرال أعامِل الرِبِّ ،ثم قال: قلت: يا رسول اهلل

فه َشَّ »  . (1) «َ  عن الناِس، فإهنا صدقٌة منْك عىل نفِسكَتكه

روِره، قرال تعراىل: رِذيَن ﴿فمن حقِّ املسلم عىل املسلم أن يكفَّ عنره األذا بجميرِع صه َوالَّ

بِيناً  َْتانًا َوإِْثاًم مه هْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسبهوا َفَقِد اْحَتَملهوا هبه هْؤِمننَِي َوامْل وَن امْل ْؤذه  . (2)﴾يه

 تعاىل حرمٌة عظيمرٌة، وقرد برنيَّ ذلرك 
ِ
بيانرًا شرافيًا، فكران  فللمؤمِن يا عباَد اهلل عند اهلل

ٌم، »ِة: ممرررا خيطررربه بررره يف املجرررامِع العظيمررر َضررركم علررريكم حررررا َلكم ودمررراَءكم وأعرا إنَّ أمررروا

م هذا م هذا، يف بلِدكه م هذا، يف شهِركه رمِة يوِمكه  .(3)«كحه

ه كله »: قال  "صحيح مسرلم"ويف  ه وِعرضه ه وماله ٌم: دمه  . (4)«املسلِم علرى املسلِم حرا

 إذا جرراَء ال يرررده عررن 
ِ
 وسررخَطه، فررإن عررذاَب اهلل

ِ
، واتقرروا عررذاَب اهلل

ِ
فرراتقوا اهلل عبرراَد اهلل

 مررن إراقررِة دِم املسررلِم، 
ِ
القرروِم املجرررمني، احفظرروا دمرراَءكم، فلررزواله الكعبررِة أهررَونه عررىل اهلل

مًا.وال يزاله العبده يف ف  سحٍة من ِدينِه ما مل يهصْب دمًا حرا

                                 

 ( .3( أخرجه مسلم ) 1)

 ( 31( سورة األحزاب )2)

 (.من حديث جابر ريض اهلل عنه.1213(  أخرجه مسلم )3)

 (.2133( " صحيح مسلم")3)
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َلكم، وال تأكلوهررررا بيررررنَكم بالباطررررل، فإنرررره ال حيررررله مرررراله امرررررٍئ مسررررلٍم إال  واحفظرررروا أمرررروا

حٍت فالنَّاره أوىل به.  بطيِب نفٍس منه، وأيهام حلٍم نَبَت من سه

م والِغيبررَة، فإهنررا بررئَس قرينررةه ا رراكه َضرركم، فإيَّ لرجررِل، أيحرربه واحفظرروا أُّيررا املؤمنررون أعرا

مٌ  كم أن يأكررَل حلررَم أخيرره ميتررًا فكرهتمرروه، وإيرراكم والنميمررَة، فإنرره ال يرردخله اجلنررَة نررامَّ ، أحررده

ررررنِّ  رررراكم وسرررروَء الظررررنِّ بررررإخوانكم املسررررلمني، فررررإن الظررررنَّ أكررررذبه احلررررديِث، وسرررروءه الظَّ وإيَّ

يرِة:   الطَّويِة، وفساد الَّسَّ
ِ
نبِئه عن سوء  باملسلِم العدِل يه

مِ  إذا ساءَ  َق ما يعتاَده من تَوهه  ساَءْت ظهنونهه        وصدَّ
ِ
 (1)فعله املرء

 -وإيرراكم 
ِ
رراِن  -يررا عبرراَد اهلل رربَّ واللعررَن والطعررَن، فلرريس املررؤمنه بالطَّعرراِن وال باللعَّ والسَّ

 -وإيررراكم ، وال بالفررراحِش البرررذيء
ِ
رررَع  -يرررا عبررراد اهلل رررَع عررروراِت املسرررلمني فإنررره مرررن تتبَّ وتتبه

رررَع اهلله عورَتررره، حتررررى يفَهرررَحه يف بيتِرررهعرررورَة أخيررره ا ررروَن َأْن َتِشرررريَع ﴿ ملسررررلِم تتبَّ ِبه ررررِذيَن حيه إِنَّ الَّ

ه َيْعَلمه َوَأنْتهْم ال َتْعلَ  ِخَرِة َواَّللَّ ْْ ْنَيا َوا ِذيَن آَمنهوا هَلهْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف الده وَن اْلَفاِحَشةه يِف الَّ  . (2)﴾مه

، ف
ِ
م حتررررى حيرررربَّ ألخيرررره مررررا حيرررربه لنفِسرررره، ويف فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل كه إنرررره ال يررررؤِمنه أَحررررده

رره »:قررال  "صررحيح مسررلم" مررن أحرربَّ أن يهزحررزَح عررن النرراِر، ويرردخل اجلنررَة، فلتأتِرره منيته

ِبه أن يؤَتى إليه  واليوِم اْخِر، وليأِت إىل الناِس الذي حيه
ِ
 .(3)«وهو يهؤِمنه باهلل


 

                                 

 .1/231( قرا الهيف 1)

 ( 19( سورة النور )2)
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رْب  -30  أمهيَُّة الصَّ

 .طبة األوىلاخل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد .

. ها الصربه نى به ثامره له به التقوا، وَته  فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، أال وإنَّ أعظَم ما ُتصه

ررررو، وصررررارمًا ال ينبررررو، وِحْصررررنًا ال  دًا ال يكبه واعلمرررروا أن اهلل سرررربحانه جعررررَل الصرررررَب جرررروا

، وقررد أمجررع العلررامءه عررىل وجوبِرره، فقررد أمررر اهلله تعرر ررثلمه ، وال يه رردمه قررال جررلَّ اىل برره عبرراَده، فُّيه

ه: وَن﴾ذكره حه
ْفلِ ْم ته َ َلَعلَّكه وا اَّللَّ قه وا َوَرابِطهوا َواتَّ وا َوَصابِره ِذيَن آَمنهوا اْصرِبه َا الَّ ﴿َيا َأُّيه

(1) . 

ه فقال سبحانه ُماطبًا نبيَّه  رِل وهنى عن ضدِّ سه وا اْلَعْزِم ِمَن الره : ﴿َفاْصرِبْ َكاَم َصرَبَ أهوله

ررروا إاِلَّ َسررراَعًة ِمرررْن هَنَررراٍر َبرررالٌغ َفَهرررْل َوال َتْسرررَتْعِجْل هَلهرررْم  وَن مَلْ َيْلَبثه هْم َيرررْوَم َيرررَرْوَن َمرررا يهوَعرررده َكرررَأهنَّ

وَن﴾ َْلررركه إاِلَّ اْلَقرررْومه اْلَفاِسرررقه ُّيه
 َوال  (2)

ِ
َ  إاِلَّ بِررراَّللَّ ، وقرررال جرررل وعرررال: ﴿َواْصررررِبْ َوَمرررا َصررررْبه

وَن﴾ َُتْررررَزْن َعَلررررْيِهْم َوال َترررركه يِف َضررررْيٍق مِمَّررررا ررررره ررررِذيَن (3)َيْمكه ، وقررررال: ﴿َواْصرررررِبْ َنْفَسررررَك َمررررَع الَّ

ِريرده ِزينَرَة احْلََيراِة ا ْم ته وَن َوْجَههه َوال َتْعده َعْينَاَ  َعنْهه ِريده هْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ يه وَن َرهبَّ ْنَيا َيْدعه لرده

                                 

 .299( سورة آل عمران:1)
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َبرعَ  طرًا﴾ َوال تهطِْع َمرْن َأْبَفْلنَرا َقْلَبرهه َعرْن ِذْكِرَنرا َواتَّ هه فهره هه َوَكراَن َأْمرره ، وقرد أثنرى اهلله عرىل (1)َهرَوا

وََلِررَك  ررِذيَن َصررَدقهوا َوأه وََلِررَك الَّ  َوِحررنَي اْلَبررْأِس أه
ِ
ء ررا َّ  َوالْضَّ

ِ
ررابِِريَن يِف اْلَبْأَسرراء أهلِرره: ﴿َوالصَّ

رررررررروَن﴾ هتَّقه ررررررررمه امْل ِرررررررر(2)هه ه حيه َترررررررره، فقررررررررال تعرررررررراىل: ﴿َواَّللَّ به ، وأوجررررررررَب سرررررررربحانه للصررررررررابرين حمبَّ

رررررابِِريَن﴾ رررررْم﴾(3)الصَّ وا َخررررررْيٌ َلكه ، وأخررررررب أنررررره خررررررٌي ألهلِررررره فقرررررال: ﴿َوَأْن َتْصررررررِبه
، وقرررررال: (4)

ابِِريَن﴾ ْم هَلهَو َخرْيٌ لِلصَّ ته ﴿َوَلِئْن َصرَبْ
َوَوعَدهم سبحانه بعظيِم األجِر، فقرال سربحانه:  ،(5)

ْم بَِغررررْيِ ِحَسررراٍب  وَن َأْجرررَرهه رررابِره رررَوِفَّ الصَّ ررراَم يه أنررره َخررررْيه مايهعطررراه  ، وقرررد أخررررَب النبررريه (6)﴾﴿إِنَّ

، فقال:   .(7)«وما أهعطَِي َأحٌد عطاًء، خرياً وأوسَع من الصربِ »العبده

والصربه أُّيا املؤمنون ُضورٌة حياتيٌة قبل أن يكروَن فريهرًة دينيرًة َشعيرًة، فرال نجراَح يف 

رقه  قَّ رِب، فال ُته نيا، وال فالَح يف اْخرِة إال بالصَّ رْؤِت  الده ، وال يه ، وال ترنجح املقاصرده اْمراله

رِب، فلوال الصربه ما حصَد الزارعه زرَعه، وما َجنى الغارسه ثَمَره، وال  َله إال بالصَّ عمٌل أهكه

ررِب،  روا آمراهَلم بالصَّ قه رله النراجحني يف الردنيا بمقاصرِدهم إنرام حقَّ َل السراعي قْصرَده، فكه حصَّ

، واسرررررتعذبوا  وا املهررررررَّ ررررروِ ، فاسرررررتمرؤه رررررعاِب، ومشررررروا عرررررىل الشَّ الَعرررررذاَب، واسرررررتهانهوا بالصِّ
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م عررىل احررتامِل املكرراِره دون َضررَجٍر، وانتظرراِر النتررائِج دون ملررٍل، ومواجهررِة  نرروا أنفَسررهه ووطَّ

 العقباِت دون كَلٍل، مهوا يف طريِقهم برَي وانني، وال متوقِّفني.

هم:   ."من َصرَبَ ظَفرَ "حاِدُّيِم يف َسرْيِ

هم ُّي دًا: وشاعره  تفه مردِّ

بررررررررررةٌ   إِّن رأيررررررررررته ويف األيرررررررررراِم َتْره

رررررره  وقرررررلَّ َمررررررن جررررردَّ يف أمررررررٍر حياوله
9 

ررررررررررررررررِب عاقبررررررررررررٌة حممررررررررررررودةه األثَرررررررررررررِ    للصَّ

َفرِ  رَب إال فاَز برالظَّ  (1)فاستْصَحَب الصَّ

9 

اِت  ناله إال بركوِب املشقَّ نيا ال ته فعةه يف الده فالصربه طريقه املجِد وسبيله املعايل، فالرِّ

ََّ طريقًا يبلغه به أمانَيه برَي هذا فقد أخَطَأ الطريَق، وضلَّ وَت ِع الغَصِص، فمن اخت ره

 السبيَل، وما أصدَق قوَل القائِل: 

ً أنت آكِلهه ربا   ال ُتَسْب املجَد مترا  (2)لن تبلَغ املجَد حتى تلَعَق الصَّ

 .أُّيا املؤمنون

هِنرررا، وأهنرررا ال تعرررِدله ع-إذا كانرررت الررردنيا   جنررراَح َبعوضرررةٍ عرررىل َهوا
ِ
رررله إال  -نرررَد اهلل ال ُتصه

رله اجلنرةه  رِب واملصابرِة، فكيرَف ُتصه ، والتري أعردَّ -بالصَّ رها السرامواته واألرضه التري عرضه

بالكسرِل  -اهلله فيها ألولياِئره مرا ال عرنٌي رأْت، وال أذٌن سرِمَعت، وال خَطرَر عرىل قلرِب برٍشر

جِر والعجِز واجلزِع؟!   والهَّ

 .أُّيا املؤمنون
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هم  ، فطررريقه رررِب أحررَوجه وألررَزمه رراِب هررذه اجلَنَّررِة إىل الصَّ طَّ إن حاجررَة طررالِب هررذا النعرريِم، وخه

ِ  والعقباِت، وحمفوٌف باملخاطِر واملكارِه.  مليٌئ باألشوا

 ورمحتِرررره، وعظرررريِم َمنِّرررره وعطاِئرررره بمثررررل 
ِ
رررروه مررررن فهررررِل اهلل ولررررن تبلررررَغ أُّيررررا املررررؤمنه مررررا ترجه

رِب،   الصَّ
ِ
رِب، حترى ذكرَره اهلله تعراىل يف كتابِره يف نحرِو تسرعني  وهذا رسه احتفاء ِن الكريِم بالصَّ القرآ

 موضعًا. 

 ون.أُّيا املؤمن

م اهلله تعاىل به، وعنرَد ترْرِ  مرا هنراكم اهلله عنره،  رِب عند فعِل ما أَمَركه أنتم حمتاجون إىل الصَّ

، فالصربه الزٌم لكم
ِ
يِم والبالء  إىل املاَمِت، وإليكم بيان ذلك:  وعند حلوِل الكْرِب، ونزول الهَّ

َعرررِة  بِلررت عرررىل حرربِّ الراحرررِة والدَّ  تعرراىل، فرررذلك ألنَّ ً الرررنْفَس جه
ِ
أمررا الصرررربه عررىل طاعرررِة اهلل

ررررٍل  والكسررررِل والعجررررِز، فحملههررررا عررررىل فعررررِل مررررا أمررررر اهلله برررره حيترررراجه إىل صرررررٍب وجماهرررردٍة وُتمه

 ومعاناٍة.

 عبادٌة، ُتتاجه إىل صرٍب؛ لذلك أَمَر اهلله بالصرِب فاألمره باملعروِف والنهيه عن املنكِر مثالً 

هنَْكررِر َواْصرررِبْ َعررىَل َمررا َأَصرراَبَك إِنَّ  وِف َواْنررَه َعررِن امْل ررْر بِررامْلَْعره ررالَة َوْأمه نَرريَّ َأِقررِم الصَّ عنررده: ﴿َيررا به

وِر﴾  . (1)َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلهمه

رٌة ُتتررراجه إىل َصررررٍب وجه  رررالِة والصرررالةه فريهرررٌة متكررررِّ رررْر َأْهَلرررَك بِالصَّ ْهرررٍد، قرررال تعررراىل: ﴿َوْأمه

قهَك َواْلَعاِقَبةه لِلتَّْقَوا﴾ َواْصَطرِبْ َعَلْيَها ال َنْسَألهَك ِرْزقًا َنْحنه َنْرزه
(2) . 
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ضرا هبرم، وهْجرره  ُِتم، والرِّ ُِتم، والبهراءه عرن َهَفروا وِعرْشةه املرؤمنني والبقراءه عرىل مرودَّ

رِذيَن  برِيهم ِخصاٌل ُتتاجه إىل صرٍب ومصابرٍة؛ لرذا قرال اهلل تعراىل: ﴿َواْصررِبْ َنْفَسرَك َمرَع الَّ

ِريرده ِزينَرَة احْلََيراِة ا ْم ته وَن َوْجَههه َوال َتْعده َعْينَاَ  َعنْهه ِريده هْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ يه وَن َرهبَّ ْنَيا َيْدعه لرده

طًا﴾َوال تهطِْع َمْن َأْبَفْلنَا َقْلَبهه َعْن ِذْكِرنَ  هه فهره هه َوَكاَن َأْمره َبَع َهَوا  . (1)ا َواتَّ

ررررنوِفها ُتترررراجه إىل صرررررٍب  ررررَوِرها وصه مه أن العبررررادَة بشررررتَّى صه واخلالصررررةه ه أُّيررررا الخرررروةه الكرررررا

وجماهردٍة؛ ولرذلك جعررل اهلله الصررَب سرببًا لرردخوِل اجلنرِة، إذ إنرره هرو الرذي حيِمررله عرىل فعررِل 

اِر﴾ِة:عرراِت، قررال تعرراىل عررن أهررِل اجلنالطا ْقَبررى الرردَّ ْم َفررنِْعَم عه ته ْم بِرراَم َصرررَبْ ﴿َسررالٌم َعَلررْيكه
(2) ،

 وقال ابن القيم عنهم: 

وا دائاِمً  َة التوفيِق لَلنسانِ     َصرَبوا قلياًل فاسرتاحه  (3)يا ِعزَّ

ِت  ررررربه عررررن الشررررهوا ، فهررررو الصَّ
ِ
رررره يررررا عبررررَد اهلل رررراِّن مررررن الصرررررِب، الررررذي ُتتاجه أمررررا النرررروعه الثَّ

قرٌة إىل الشررهواِت، فرإن مل تلِجْمهرا بلجرراِم وامللرذاِت؛  ا وذلرك أن الرنفَس ميَّالررٌة إىل اْثراِم، َتوَّ

التقررروا، وُتكْمهرررا بِحكمرررِة الصررررِب، وقعرررَت يف اْثررراِم، وتلطَّخرررَت بررراألوزاِر، فرررالعراضه 

َع بلبرراِس املجاهرردِة والصرررِب،  عررن املالهرري، والدبرراره عررن الشررهواِت، ال يررأت إال ملررن ترردرَّ

هرْم بِاْلَغرَداِة وال ي وَن َرهبَّ ِذيَن َيْدعه اه إال الصابرون، قال اهلل تعاىل: ﴿َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ لقَّ
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ْنَيا﴾.  ِريده ِزينََة احْلََياِة الده ْم ته وَن َوْجَههه َوال َتْعده َعْينَاَ  َعنْهه ِريده   (1)َواْلَعيِشِّ يه

مرره اهلله عليررك، فعليررك بالصرررِب فيررا أخرري احلبيررَب، إذا دعْتررَك شررهوتهك إىل موا  َقعررِة مررا حرَّ

 باليٌة.
ِ
 عن ذلك، فإن سلعَة اهلل

ِص منه، فاصرب عن ذلك.  ك لِغيبِة أخيك أو سبِّه أو شتِمه أو التنقه ْتك نفسه  وإذا أزَّ

رِب اجلميِل مَجيلةٌ   (2)وَأْحَسنه أخالِق الرجاِل التَّحفهظه  فعاقبةه الصَّ

ك، ودعا لت لك نفسه رَذ حقروَقهم بغررِي وإذا سوَّ َنرك، وتأخه   َجَشعهك إىل أن تظلِرَم إخوا

رررله  زايرررا، وُتصِّ ئرررِل املعرررايص والرَّ رررو مرررن بوا رررفَّ عرررن ذلرررك، واصررررْب فبِالصررررِب تنجه ، فكه حرررقٍّ

يا.  الفهائَل واملزا

ْمررَت أْن تكِسررَب العررال  أيررا صرراحبي إْن ره

رررررِب يف كررررلِّ حررررررالةٍ  سررررِن الصَّ  عليررررك بِحه
9 

  
ِ
 برررررررررررررَي مررررررررررررزاحمِ وترقررررررررررررى إىل الَعليرررررررررررراء

 (3)فررررررررررررررام صررررررررررررررابر فرررررررررررررريام يرررررررررررررررومه بنرررررررررررررراِدمِ 

9 

 تعرراىل، أال وإنَّ 
ِ
، فهررو الصررربه عررىل أقررداِر اهلل هررا العبررده ِع الصرررِب الترري حيتاجه وأمرا ثالررثه أنرروا

، وهذا النوعه من الصرِب ال بنى لَلنساِن عنه، فإنه 
ِ
 اهلل

ِ
من أعَظِم الصرِب الصرَب عىل قهاء

، وتعقَّ  رت إذا استهحِكَمت األزماته ، وطرال ليلههرا، وادهلمَّ َدَفرت الهروائقه ا، وترا دت حباهله

رررري تلررررك  هررررا، فالصررررربه خررررريه مطيَّررررٍة يرُتلههررررا العبررررده لتخطِّ ، واشررررتدَّ َأَواره اخلطرررروبه والنََّكبرررراته

رررك مرررن تلرررك  رجه ِت، هرررو وْحرررده الرررذي خيه الظلرررامِت، والنجررراِة مرررن تلرررك املصرررائِب واملررردهلاِمَّ
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نِجيك من تلك امل صراِت، قرال تعراىل: الظلامِت، ويه َصرِص واملنغِّ ِت، فالدنيا مليئٌة بالغه دهلاِمَّ

ْقرره (1) ﴿َلَقررْد َخَلْقنَررا اْلْنَسرراَن يِف َكَبررٍد﴾ ررا، ومل تطره ررا وال حيمررل َهًّ ، فمررن ذا الررذي ال يشرركو َهًّ

؟!  الدواهي وَتْغَشاه الكروبه

 : له  فهي كام قال األوَّ

ها طهبعت ِريده  صفواً من األقذا               عىل َكَدٍر وأنت ته
ِ
 (2)واألكدارِ  ء

ررا، كررام قررال اهلل تعرراىل: ﴿َلَقررْد َخَلْقنَررا اْلْنَسرراَن يِف َكَبررٍد﴾ نررا يشرركو َضررياًم، وحيِمررله َهًّ  ؛(3)فكله

 ومشقٍة: 
ٍ
 أي عناء

 (3)ليَت ِشعِري هذه الدنيا مَلْن؟  كله َمن القيته يْشكو دْهَره

 لقدريِة الكونيِة صنفان: والناسه إزاَء هذه احلقيقِة اخِللقيِة ا

رررَجِر واجلررررزِع، فخَّسررروا ديرررنَهم، وأضرررراعوا   والهَّ
َِ رررخ  تعرررراىل بالسَّ

ِ
قررروٌم قرررابلوا أقررردَار اهلل

 دنياهم، فذلك ال يرفعه خطابًا، وال يكشفه َكْربًا، بل هو إثٌم وذنٌب.

ِصريَبةٍ   تعراىل: ﴿َمرا َأَصراَب ِمرْن مه
ِ
روا قروَل اهلل   وقوٌم إذا نزلت هبم نازلٌة تذكَّ

ِ
إاِلَّ بِرِإْذِن اَّللَّ

 َعلِيٌم﴾
ٍ
ء لِّ يَشْ ه بِكه  َُّيِْد َقْلَبهه َواَّللَّ

ِ
ْؤِمْن بِاَّللَّ  .(5)َوَمْن يه

رروا إىل مررا أرشررَدكم إليرره نبرريهكم   وقررَدِره، وافزعه
ِ
 اهلل

ِ
، واصرررِبوا عررىل قهرراء

ِ
 فررآِمنوا برراهلل
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ْرِّن يف ما من أحٍد تهِصيبهه مصيبٌة، فيقول: إنَّا هلل وإنَّا »حيث قال:  مَّ أجه إليه راجعون، اللهه

 . (1)«مصيبتي، وأخلِْف يل خرياً منها إال آجَرهه اهلل يف مصيبتِه، وَأخَلَف له خرياً منها

وا وَصرَبوا، ففازوا وظفروا.  فاسرَتَجعه

 ،
ِ
رررابِرين املسررررتِجعني، عنرررد حلررروِل الررربالء فاحرصررروا عبررراَد اهلل عرررىل أن تكونررروا مرررن الصَّ

. والشاكرين املهقرِّ 
ِ
 ين عند نزوِل النَّْعامء
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد.

، الررذي نررالوا برره 
ِ
، أعالهررا صررربه املرسررلني واألنبيرراء  درجرراٌت ومنررازله

ِ
فالصررربه يررا عبرراَد اهلل

 وخيشرررونه، وال خْيَشرررون أحررردًا إال 
ِ
رررون رسررراالِت اهلل ِعرررزَّ الررردنيا واْخررررِة، صرررربه الرررذين يبلِّغه

ررجن، فَصررربه اهلَل، الررذين مررنهم مررن قه  لررَد وسه رررَح وجه َب، ومررنهم مررن جه تِررَل، ومررنهم مررن ُضه

 .
ِ
 وباهلل

ِ
 هؤالء هلل

، ويررا محلررَة الرسررالِة، ويررا دعرراَة السررالِم، ويررا علررامَء الرشرريعِة، ويررا أبنرراَء 
ِ
فيررا ورثررَة األنبيرراء

 الصحوِة، ويا أهَل اخلرِي والدعوِة، ويا أُّيا املؤمنون..

طوبرررًا  أنرررتم أحرررقه النررراِس هبرررذه الصرررفةِ  وأحررروجه اخللرررِق إىل هرررذه اخلهلرررِة، فرررإنكم سرررتلقون خه

 ، ، وتهرَعفه عرن محلِهرا اجلبراله ِعظامًا، وعقباٍت كبرارًا، ومتاعرَب وآالمرًا، تنروءه هبرا الظههروره

 وحررررده، وهجررررِر اهلرررروا والشرررريطاِن، وتررررر  املحررررابِّ 
ِ
فررررأنتم ترررردعون النرررراَس إىل عبررررادِة اهلل

روا  كم  والشهواِت، وتطالبوهنم بأن يِقفه ، أمرراً وهنيرًا وفعراًل وتركرًا، فأعرداؤه
ِ
عنرَد حردوِد اهلل

ِهرلهوَ   ثهٌر، ومعارضوكم أكثرره اخللرِق، قرال اهلل تعراىل: ﴿َوإِْن تهطِرْع َأْكَثرَر َمرْن يِف اأْلَْرِض يه كه

وَن﴾ صه ْم إاِلَّ خَيْره وَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن هه  إِْن َيتَّبِعه
ِ
 . (1)َعْن َسبِيِل اَّللَّ

لررون هبرا معارضررَة أكثررِر فرام أ حرروَجكم إىل صررٍب، تقَطعررون بره هررذه املفرراوَز، وجماهردٍة تتحمَّ

ً، فرال   فيك، وبأعىل صوتِك، بشررياً ونرذيرا
ِ
اخللِق، فإن أشقَّ ما عىل النفِس أن تدعَو بملء

لفًا.  ، وقهلهوبًا به امًّ  َِتده إال آذانًا صه
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ري مرا يلَحرقه بكرم، مرن أذًا قرويلٍّ ما أمسَّ حاجَتكم إىل صرٍب مجيٍل، تستِعينون بره عر ىل تلقِّ

رررون  عه برررون يف مرررؤمٍن إاِلًّ وال ِذمرررٍة، وال يتورَّ  ال يرقه
ِ
، فأعرررداءه اهلل ررر أو معنرررويٍّ ٍّ ، حيسِّ أو فعررريلٍّ

 والدعاِة والعباِد، بل وعىل كل 
ِ
، من العلامء

ِ
 اهلل

ِ
عن إيقاِع األذا بشتَّى صنوِفه عىل أولياء

 من قال: ال إَل إال اهلل.

رررةه أصرررحاِب األخررردوِد عنَّرررا ببعيرررٍد، وال مررررا جيرررري عرررىل كثررررٍي مرررن أهرررِل السررررالِم ومررر ا قصَّ

ورجاالتِرره وعلامِئرره ودعاتِرره، مررن األذا والقتررِل والْضررِب والسررجِن واملطرراردِة والبررادِة، 

 ومصادرِة احلقوِق واحلرياِت، وبرِي ذلك عنَّا بغائب. 

نررروا أنفَسررركم عرررىل  احرررتامِل املكرررارِه، دون ضرررجٍر، وانتظررراِر فعلررريكم أُّيرررا املؤمنرررون أن توطِّ

 والصرررعاِب دون كلرررٍل، فرررإنَّ هرررذه سرررنةه اهلل تعررراىل يف 
ِ
الفررررِج دون ملرررٍل، ومواجهرررِة األعبررراء

ْم  ِسررررركه ْم َوَأنْفه لِكه نَّ يِف َأْمرررررَوا ْبَلررررروه عبررررراِده، لَيِميرررررَز اخلبيرررررَث مرررررن الطيِّرررررِب، قرررررال اهلل تعررررراىل: ﴿َلته

ررررِذيَن أه  نَّ ِمررررَن الَّ رررروا َأذًا َكثِرررررياً َوإِْن َوَلَتْسررررَمعه كه ررررِذيَن َأَْشَ ْم َوِمررررَن الَّ رررروا اْلِكَترررراَب ِمررررْن َقررررْبلِكه وته

وِر﴾ وا َفِإنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلهمه وا َوَتتَّقه َتْصرِبه
(1) . 

، فرررإن 
ِ
ِر النرِصررر واملرررَدِد مرررن اهلل  عنرررد ترررأخه

ِ
ررررِب يرررا ورثرررَة األنبيررراء ومرررا أشررردَّ حررراجَتكم إىل الصَّ

رر  بالشرردائِد واملحرررِن، الترري تررردمعه النرَصرر ال ترشه
ٍ
ررره إال بعررَد ليرررٍل طويررٍل حالِررٍك مررريلء قه شمسه

لهوا  ُِتا القلرروبه احلنرراجَر، قررال اهلل تعرراىل ﴿َأْم َحِسررْبتهْم َأْن َتررْدخه ، وتبلررغه لشرردَّ هلَْوهلِررا األبصرراره

رررْتهه  ْم َمسَّ رررِذيَن َخَلرررْوا ِمرررْن َقرررْبلِكه ْم َمَثرررله الَّ رررى اجْلَنَّرررَة َومَلَّرررا َيرررْأتِكه ررروا َحتَّ ْلِزله ءه َوزه رررا َّ مه اْلَبْأَسررراءه َوالْضَّ
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 َقِريٌب﴾
ِ
 َأال إِنَّ َنرْصَ اَّللَّ

ِ
ِذيَن آَمنهوا َمَعهه َمَتى َنرْصه اَّللَّ وله َوالَّ سه وَل الرَّ  .(1)َيقه

سِن  ْدِع باحلقِّ أن تنظَر إىل حه  عىل الصرِب يف التعلهِم والدعوِة والصَّ
ِ
ومما يعينهك يا عبَد اهلل

ررررَوِفَّ ال رررراَم يه عاقبررررِة، وعظرررريِم األجررررِر، ومررررا أعرررردَّ اهلله تعرررراىل للصررررابرين، فقررررد قررررال تعرررراىل: ﴿إِنَّ

ْم بَِغرررْيِ ِحَسرراٍب﴾ وَن َأْجررَرهه ررابِره ررده ، (2)الصَّ رر  ويَؤيِّ ه ، وأنَّ اهلل سرربحانه وتعرراىل مَعررك، ينرصه

ابِِريَن﴾ َ َمَع الصَّ قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ اَّللَّ
(3) . 

ررعه إال بعررَد اشررتداِد ظلمررِة وممررا يعينهررك أ ، فررإن الفْجررَر ال يطله
ِ
يهررًا أن َتنتظررَر الَفررَرَج مررن اهلل

 الليِل، والعاقبةه للمتقني. 

ر حرراَل السررابقني الصررادقني، مررن النبيِّررني وبرررِيهم، ومررا جرررا  وممرا يعينهررك أيهررًا أن تتررذكَّ

ه ، قال برًا نبيَّره اهلل هلم، وكيف كانْت العاقبةه هلم، فإن ذلك مما يثبِّتهك ويصربِّ
 تعاىل ُماطِ

ِل﴾ سه وا اْلَعْزِم ِمَن الره : ﴿َفاْصرِبْ َكاَم َصرَبَ أهوله
(4) . 

واعلمرروا أُّيررا املؤمنررون أننررا يف هررذه األزمرراِن املتررأخرِة مررن أشرردِّ النرراِس حاجررًة إىل   

ره، فتكالبرت علينرا األعرداءه مرن كرلِّ  ره ودعاته نه َحرَدٍب  الصرِب، فإن الباطَل انرتعَش وكثهرَر أعوا

فررريام رواه أبرررو داود والنسرررائيه والرتمرررذيه  وصررروٍب، وقرررد أرشرررَدنا إىل ذلرررك نبيهنرررا حممرررٌد 

ِقررِه:  ررنه، وهررو كررام قررال بمجمرروِع طره فررإنَّ ِمررن وراِئكررم أيرراَم الصرررِب، الصررربه فيهررا مثررله »وحسَّ
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 .(1)«القْبِض عىل اجلَْمِر، للعامِل فيهم مثله أجِر مخسني رجاًل، يعملون مثَل عملِهِ 

له إال بالتَّعِب والَكدِّ  روا أن الصرَب واملجَد ال حيصه  وتذكَّ

 (2)وَمْن َطَلَب العهال َسهَر الليايِل   بَِقْدِر الَكدِّ تهكَتَسبه املعايِل 
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 الِغيَبةُ  -آفاُت اللساِن  -31

 اخلطبة األوىل 

، َمْن َُّيْدِ  هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إِنَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ِه اهلله َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد. 

إَل فرررررإن أصررررردَق احلرررررديِث كترررررابه اهلل؛ وأشرررررهد أن ال إَل إال اهلل وحرررررده الَشيرررررك لررررره، 

رررْم ﴿األولرررني واْخررررين.  ْصرررلِْح َلكه ررروا َقرررْوالً َسرررِديدًا يه َ َوقهوله ررروا اَّللَّ قه رررِذيَن آَمنهررروا اتَّ َرررا الَّ َيرررا َأُّيه

وَلهه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً  َ َوَرسه ْم َوَمْن يهطِِع اَّللَّ نهوَبكه ْم ذه ْم َوَيْغِفْر َلكه  . (1)﴾َأْعاَمَلكه

ه، وأن تقولرررروا قرررروالً سررررديدًا مسررررتقياًم عررررردالً، فرررراهلله تعرررراىل أمررررركم  أُّيررررا امل ؤمنررررون  بتقرررروا

 ووعَدكم عىل ذلك إصالَح أعاملِكم، ومغفرَة ذنوبِكم. 

 العظيمرِة، ولطرائِف صرنِعه البديعرِة، هرذا اللسراَن الرذي بره أُّيا املؤمنون، 
ِ
إن من نِعرِم اهلل

 تتكلمون وتنطقون، أو عامَّ يف قلوبِكم وأنفِسكم تهعربون.   

 مفتاحه قلبِِه        إذا هو أبَدا ما يقوله من الَفمِ  فإنَّ 
ِ
 (2)لساَن املرء

 أُّيا املؤمنون.

 اجلليلرررِة، التررري امرررتنَّ اهلله هبرررا علررريكم لتشررركروه وتعبررردوه، قررررال 
ِ
إن اللسررراَن مرررن نعرررِم اهلل
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ررَم 1مْحَررنه )الرررَّ ﴿، وقررال سرربحانه: (1)﴾َأَلررْم َنْجَعررْل َلررهه َعْينَررنْيِ َولَِسررانًا َوَشررَفَتنْيِ ﴿تعرراىل:  ( َعلَّ

َن ) ْرآ ْنَساَن )2اْلقه (2)﴾( َعلََّمهه اْلَبَيانَ 3( َخَلَق اْلِ
 . 

 الشريطاِن؛ بره يبلرغه العبرده 
ِ
فبه يتامَيزه الكفرره مرن اليرامِن، ويفررتقه أوليراءه الررمحنِ ِ عرن أوليراء

 وارَف اجلناِن، وبه ُّيوي يف دركاِت النررياِن، ففري الصرحيحني مرن حرديث أيب هريررة 

ه فيهرا، َيرِزله هبرا إىل النراِر أبعرَد مرا برنَي  إنَّ العبرَد ليرتكلمه »قرال: أن النبي بالكلمرِة، مرا يتبرنيَّ

 .(3)«املرشِق واملغرِب 

ه  إن العبَد ليتكلَّمه »:ويف رواية البخاري ، ال يلقي هلا باالً، يرفعه
ِ
ِن اهلل بالكلمِة من ِرضوا

 تعاىل، ال يلقي هلا بااًل،  تكلَّمه يف اجلنِة، وإن العبد لي اهلله هبا درجاٍت 
ِ
َِ اهلل بالكلمِة من سخ

 .(4)«ُّيوي هبا يف ناِر جهنم

كم يف أسباِب اهلالِ ،  ، واحذروا ألِسنَتكم، فإهنا من أعظِم ما يوِقعه
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

ررل  ملررن حفررَظ لسرراَنه، أو  واحفظوهررا، فررإن حفَظهررا مررن أسررباِب الفرروِز والنجرراِة، فقررد تكفَّ

قررال:  بررن سررعد سررهل مررن حررديث "الصررحيح "اَن منطَقرره باجلنررِة داِر السررالِم، ففرريصرر

 .(5)«من يهمنه يل مابني حلَْيْيه، وما بني رجلْيه أضمنه له اجلنَّةَ »: قال 
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ه عررن النرراِر؟  سررأل النبرريَّ  ويف الرتمررذيِّ أن معرراذًا  رره اجلنَّررَة، ويباِعررده عررن عمررٍل يهدخله

ِب ا فرررأخربه  ، ثرررم قرررال بررربعِض أبررروا أال أخررررِبه  بِمرررالِ  ذلرررك »: خلررررِي، وصرررنوِف الررررِبِّ

ررره رررفَّ عليرررك هرررذا»قرررال معررراذ: برررىل يرررا رسرررول اهلل، فأخرررذ بلسررراِن نفِسررره، وقرررال:  ،«؟كلِّ  «كه

ررك! وهررل يهكرربه »: فقلررت: يررا رسرروَل اهلل، وإنررا ملؤاخررذون بررام نررتكلم برره؟ فقررال مه ثكلْتررك أه

 . (1)«ئده ألِسنتِهمالناسه يف الناِر عىل وجوِهِهم إال حصا

، واحفظرروا ألسررنَتكم عررن كررلِّ مررا يغهرربه اهلَل ويسررخطهه، وقيِّرردوها 
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراد اهلل

 واليروِم اْخرِر، قرال 
ِ
بلجاِم الرشِع، فرإن حفرَظ اللسراِن وصريانَته مرن عالمراِت اليرامِن براهلل

: «ت  واليوِم اْخِر فليقْل خرياً أو ليصمه
ِ
 . (2) «من كان يؤمنه باهلل

 ..عباد اهلل

 ً ِغ واالجتامعررراته يررررا أمررررا إن النررراظَر يف حررراِل أكثرررِر النررراِس اليررروَم، السررريام أوقررراته الفررررا

عجبرررررًا، وَخْطبرررررًا جلررررراًل، يررررررا النررررراَس، صرررررغرَيهم وكبررررررَيهم، ذكرررررَرهم وأنثررررراهم، شرررررباهَبم 

ئلِها.  وشيَبهم، قد أطلقوا ألسنَتهم، وتساهلوا يف االحرتاِز عن آفاُِتا وبوا

ً بالسروء مرن  يرا  ثًا باملعايص، وترِوجيًا للمنكراِت، يرا َجْهرا خوضًا يف الباطل، وُتده

القوِل، فريا الكذَب والِغيبَة والنميمَة، ويرا شهادَة الزوِر والفراحَش مرن القروِل، يررا 

، كأنَّنررا مل نسررمْع قرروَل اهلل تعرراىل رر وال يهفيررده : السرربَّ واللعررَن، يرررا اللغررَو والتشررابَل بررام يْضه

                                 

  ( تقدم ُترجيه. 1)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.31( ، ومسلم ) 3913( أخرجه البخاري )2)
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َسرررنَْكتهبه َمرررا  ﴿وكرررأن اهلَل تعرراىل مل يقرررل:  ،(1)﴾َمررا َيْلِفرررظه ِمرررْن َقرررْوٍل إاِلَّ َلَدْيررِه َرِقيرررٌب َعتِيررردٌ ﴿

وا   . (2)﴾َقاله

 .عباد اهلل

ْرمرًا،  َط فيها كثرٌي من الناِس، إال أنَّ أخطَرها جه هذه آفاٌت خطريٌة، وأمراٌض فتَّاكٌة، تورَّ

رررك ها عالجررروأكثَرهرررا انتشرررارًا، وأصرررعبَ  ًا ذلرررك الرررداءه الررردويه الرررذي ُّيرررِدمه املجتمرررَع، ويفكِّ

، فيررروبر الصررردوَر، 
ِ
ررررا التواصرررِل فيررره، ويقِصرررم أوارَص احلررربِّ والخررراء ض عه بنياَنررره، ويقررروِّ

، ذلرررك اخللرررقه املنحررررفه الررردِّنءه 
ِ
َة، ويبرررذره برررذوَر العرررداء ويشرررحنه النفررروَس، ويفسرررده املرررودَّ

يشريعه الفاحشررَة، والفسرراَد برني املررؤمنني، أترردرون الرذي يبررثه الهرغائَن، ويررريب األحقرراَد، و

، وما هو ذلك البالءه أُّيا الخوان؟   ما هي تلك اْفةه

َوال َيْغَترررْب ﴿إهنرررا الِغيبرررةه التررري نطرررَق القررررآنه العظررريمه بقبِحهرررا وُتريِمهرررا، قرررال اهلل تعررراىل: 

َل حَلَْم َأِخيهِ  ْم َأْن َيْأكه كه ْم َبْعهًا َأيهِحبه َأَحده كه وهه  َبْعهه  .(3)﴾َمْيتًا َفَكِرْهتهمه

ر منهررا ُتررذيراً عظررياًم، فقررال  وقررد هنررى عنهررا النبرريه  كررله املسررلِم عررىل »: كثرررياً، وحررذَّ

ه ه وعرضه ه وماله ٌم، دمه  .(4)«املسلِم حرا

رها مثررل أن »:قرال أن النبري وعرن الررباء برن عررازب  الربررا ثالثرٌة وسربعون بابررًا، أيَّسه

                                 

  ( .13( سورة ق: )1)

  ( .  131( سورة آل عمران: )2)

  ( .  12( سورة احلجرات: )3)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2133( أخرجه مسلم )3)
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ه، وإن   يف عرِض الرجِل املسلمِ ينكَح الرجله أمَّ
ِ
واحلديث ال ، (1)«أربى الربا استطالةه املرء

 بأس به. 

 .أُّيا املؤمنون

رٌم كبرٌي، استهان به أكثره الناِس، وإهنا من أربى الربا وأعظِم الفجوِر.   إن الِغيبَة جه

 أُّيا املؤمنون.

لِِغني يف أعرررراِض املسرررلمني عرررذابًا شرررديداً  ، ونكررراالً عظرررياًم، ففررري إنَّ اهلَل تعررراىل أعررردَّ للررروا

رِرج يب مرررت »: قرال: قرال رسرول اهلل  مسنِد المام أمحد بسند جيد عن أنس  ملرا عه

بقررروٍم هلرررم أظفررراٌر مرررن نحررراٍس، خيمشرررون وجررروَههم وصررردوَرهم، فقلرررت: مرررن هرررؤالء يرررا 

ون يف أعراِضهم ؟جربيله   .(2)«فقال: هؤالء الذين يأكلون حلوَم الناِس، ويَقعه

 باد اهلل، فإن الِغيبَة كبريٌة من كبائِر الذنوِب، وعظائِم اْثاِم. فاتقوا اهلل ع

 أُّيا املؤمنون..

د لسراَنه مقراضرًا  احفظوا ألسنَتكم من الِغيبة، ومن كلِّ آفٍة مهلكرٍة، فكرم مرن إنسران جررَّ

 !لألعراض، بكلامٍت تنهح فحشًا وقبحًا، وألفاٍظ تنهش األعراَض هنشاً 

ٌف يف قبررريِح القرررول وسررر ٌَّ إرسا يِئه،  ََتَرررنٍّ عرررىل العبررراِد، وانتهررراٌ  حلرمررراُِتم، َهرررٌز وملرررٌز، حررر

، وهذا كذا ،وتنقيٌص  ، وذا  ببيٌّ  وهذا كذا!!!،فهذا طويٌل، وذا  قصرٌي،  وهذا أمحقه

ففررري املجلرررِس الواحرررِد تسرررمعه مرررن الوقيعرررِة يف اخللرررِق، والغيبرررة للنررراس مرررا يقلرررقه الرررنفَس 

                                 

َجاهه هَ "، وقال: 2/31( أخرجه احلاكم 1) َرِّ  َومَلْ خيه
ْيَخنْيِ ِط الشَّ  ."َذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل ََشْ

 ، وصححه العراقي.( من حديث أنس3313(، وأبو داود )12921( "مسند أمحد" )2)
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رر  القلررَب السرليَم، ويررؤذي عبراَد اهلل املررؤمنني، فإنرا هلل وإنررا السرويَة، ويفسرد الطويررَة، ويعكِّ

 إليه راجعون. 

ين، فرررررإن  اسرررررتهتاٌر بررررراخللق، واسرررررتخفاٌف باحلرمرررررات، سرررررفٌه يف العقرررررل، وضرررررالٌل يف الررررردِّ

ِزجرت  أي: لغررريت ؛برامء البحررر ملزجتره  -أي: خلطررت؛الكلمرَة الواحردَة مررن الِغيبرة لررو مه

ه هبا هؤالء؟!فام بالهكم باملجالِس الطه  ،لونه ِل والكلامِت العراِض، التي يتفوَّ  وا

: حسبهك مرن صرفيَة كرذا وكرذا ففي الصحيح عن عائشة ريض اهلل عنها قالت للنبيِّ 

زجت بامء البحر ملزجته»فقال:  -تعني أهنا قصرية-  .(1)«لقد قلِت كلمًة، لو مه

 فاحذروا أُّيا املؤمنون.

، تؤكرررله فيهرررا حلرررومه املرررؤمنني، وتنتهررركه  احرررذروا هرررذه املجرررالَس، فإهنرررا جمرررالس َشٍّ 
ٍ
وبرررالء

هم، فهي من أسباِب العطِب وموارد اهلالِ .  م، وُتدره أعراضه  فيها حرماُته

والواجررربه عررررىل مرررن جلررررس يف هرررذه املجررررالِس النكرررراره عرررىل أهلِهررررا، فرررإن يف ذلررررك خرررررياً 

 عظياًم.

مرن رأا مرنكم »:  ل النبري فيه القيامه بام أوجَب اهلله تعراىل مرن إنكراِر املنكرِر، حيرث قرا

ً فليغرْيه بيِده، فإن مل يستطع فبلسانِه، فإن مل يستطع فبقلبِه  .(2)«منكرا

، ففرررري 
ِ
به عررررن أعررررراِض املسررررلمني، ويف ذلررررك عظرررريمه األجررررِر، وجزيررررله العطرررراء وفيرررره الررررذَّ

  -أي: يف َبيبتِه؛من ذبَّ عن ِعرِض أخيه بالَغيبِة »: املسند قال 
ِ
ا عىل اهلل أن  كان حقًّ

                                 

  .2/913وصححه األلباِّن كام يف صحيح اجلامع الصغري ،( 3311( أخرجه أبو داود )1)
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 .(1)«يعتَقه من النار

  َ نِكم، مررررررروا املغترررررراَب املتهرررررروِّ رررررروا عررررررن أعررررررراِض إخرررررروا به فرررررراتقوا اهلَل أُّيررررررا املؤمنررررررون، وذه

برراملعروِف، واهنرروه عررن املنكررِر، فررإن مل تسررتطيعوا النكرراَر عليرره فررال جيرروز لكررم البقرراءه معرره 

 يف حديٍث بريه.  وهو عىل هذه احلاِل، من أكِل حلوِم املسلمني، فقوموا عنه حتى خيوَض 


 

                                 

  . 3/9(، وصحح اهليثمي إسناده كام يف جممع الزوائد 21932( أخرجه أمحد )1)
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 اخلطبة الثانية 

 .  أما بعد

يَئ من القروِل، فإنره ممرا  ، وذروا ظاهَر الثِم وباطنه، ذروا الِغيبَة والسَّ
ِ
اتقوا اهلَل عباد اهلل

َه احلسناِت، ويهذِهب املروءاِت، ويهولِج العبَد الدركاِت.   حيب

 أُّيا املؤمنون..

ه رره النبرريه  إن الغيبررة الترري هنررى اهلله ورسرروله ذكررره  »ملررا سررئل عنهررا فقررال:  عنهررا مررا فَّسَّ

لغيبررةه عررن برِيهررا، فكررله مررن (1)«أخررا  بررام يكررره َه عرردٍل لتمييزا ؛ وضرراب ٍَ ، فهررذا ميررزانه قسرر

ه يف ِبيبتِه، فقد وقع يف الِغيبِة ال حمالَة.   ذكر برَيه بام يكرهه

 أُّيا املؤمنون..

مٌة بالكتاِب والسنِة وإ مجاِع أهِل العلِم، وهرذا يقتِضر ُترريَم الِغيبرِة مطلقرًا، إن الِغيبَة حمرَّ

زوا فيهرا ذكرَر  وِر التري جروَّ ولكن وقع يف كالِم مجاعٍة من أهِل العلِم االستثناءه لبعِض الصه

 الَغرْي بام يكره.

رردرٌة عررىل  ، فرإن لرره أن يررتظلَّم برذكِر مررن َظَلَمرره، وابتيابِره عنررَد ْمررن لره قه فمرن ذلررك: املظلررومه

ه. إنصاِفه  وإحقاِق حقِّ

: النصرررريحةه للمسررررلمني يف ديرررررنِهم  ومررررن الصرررروِر الترررري جيرررروزه فيهررررا ِذْكررررره الَغرررررِي فرررريام يكرررررهه

رررر والكفررررِر والبرررردِع، ليحررررذر املسررررلمون مررررن فسررررِقهم  نيرررراهم، كررررذكِر أهررررِل الفسررررِق والرشِّ وده

هم، أو ليأخذوا عىل أيِدُّيم ويمنعوهم من الفساِد.  وَشِّ

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2139( أخرجه مسلم )1)



 ---------------------------------الغيبة -آفات اللسان  -30

 

110 

فيها الكالمه عرن الغررِي برام يكرره، فعرىل املسرلِم أن يتَّقرَي اهلَل  هذه بعضه الصوِر التي جيوزه 

ه، فيام يأت ويذر.  تعاىل العيَل الكبرَي حقَّ تقوا

ررَق مررن املصررلحِة يف الكررالِم عررن الغرررِي، وأن يترريقَن أن هررذا املررتكلَم  وعررىل املررؤمِن أن يتحقَّ

، فالسرررررالمةه ال ررررره، فرررررإن اشرررررتَبه عليررررره األمرررررره ا يشٌء، وألن ختطرررررَئ فيررررره ممرررررن َتررررروزه بيبته  يعررررردهله

بالسرررركوِت والعفررررِو خرررررٌي مررررن أن ختطررررَئ يف الغيبررررِة والعقوبررررِة، واألصررررله أن أخررررا  املسررررلَم 

 حمفوظه الغيبِة، مصونه الِعْرِض. 

 أُّيا املؤمنون.

إن عرىل العبرِد املرؤمِن أال َيلِرَج يف الكرالِم عرن الغررِي، إال عرىل بصرريٍة، وأن يقصرَد بكالِمره 

 
ِ
-ورسررولِه وللمسررلمني، قررال شرريخه السررالِم ابررنه تيميررة رمحرره اهلل: "ال برردَّ لرره  النصررَح هلل

 علرومن حسِن النيِة، فلو تكلَم بحقٍّ لَقْصِد ال  -أي: ملن يتكلمه يف برِيه بام يكرهه يف بيبته؛

 تعراىل ُملِصراً ،يف األرِض والفسادِ 
ِ
 كان بمنزلِة من يقاتله محيًة ورياًء، وإن تكلَّم ألجِل اهلل

يَن   الرسِل"،له الدِّ
ِ
، خلفاء

ِ
، من َوَرثِة األنبياء

ِ
 . (1)كان من املجاِهِدين يف سبيِل اهلل

 أُّيا املؤمنون.

إن الِغيبة تعظهمه بحسِب حاِل املغتاِب، فليست بيبةه عامرِة النراِس ودَهراِئهم كغيبرِة أهرِل 

ظرت الغيبرةه بحسرِب العلِم والتقى والصالِح، قال شيخ السالم رمحره اهلل: " ولرذلك تغلَّ 

" حاِل املؤمِن، فكلام كان أعظم إيامنًا كان ابتيابهه أشدَّ
(2) . 

                                 

 .23/221( جمموع الفتاوا 1)
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رخى  ونوها، فإنه َمن تَرَ  لساَنه مه فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، واحفظهوا ألسنَتكم وصه

ٍف هاٍر، فكم هم الذين  ره العناِن، سلك به الشيطانه يف كلِّ َمْيداٍن، وساَقه إىل شفا جه

وا يف أعراِض إخواهنم؛ تكلَّموا  يف أوِل األمِر بحقٍّ وهدا، ثم استزهلم الشيطانه َفَوَلغه

 زيغًا وهوًا.
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 رسالٌة إىل حاِسدٍ  -32

 :اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

.لَ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    هه

 أما بعد.

وا قلرروَبكم مررن األمررراِض واْفرراِت والرذائررِل واْثرراِم، فررإن  ررره ، وطهِّ
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

ها كيرررف شرررراء، فرررراجلوارحه القلرررَب سرررريِّده اجلررروارِح، فهرررري منقررررادٌة لررره، يسررررتع ِملهها ويسررررتخِدمه

آالٌت له يف سعِيِه وسرِيِه، ومن القلِب تكتسربه اجلروارحه االسرتقامَة أو الهراللَة، ويشرهد 

  هلررذا ويرردله عليرره مررا أخرجرره الشرريخان عررن الررنعامِن بررن بشرررٍي 
ِ
 :قررال: قررال رسرروله اَّلل

كلهه، وإذا فَسَدت فَسَد اجلسده كلهه، أال وإنَّ يف اجلسِد مهغًة، إذا صلهَحت صلهَح اجلسده »

 . (1)« أال وهي القلبه 

ها  هرررررا أثرررررراً، وأدقههرررررا أمرررررراً، وأشرررررقه هرررررا خَطرررررراً، وأكثره ، وأعظمه
ِ
فالقلررررربه أَشفه األعهررررراء

 إصالحًا.

 والسراعي واملتقرربه إليره، 
ِ
فه عليره، فهرو العامرله هلل ره، ويتعررَّ فبالقلِب يسرريه العبرده إىل ربِّ

رره وملا كانرت هرذه  ره فظيعرًا،  -والعيراذ براهلل-منررزلَته ومكانَتره كران زَلله عظرياًم خطررياً، وزيغه

أدناه قسوٌة وميرٌل عرن اهلل تعراىل، ومنتهراه خرتٌم وطبرٌع وكفرٌر براهلل تعراىل؛ ولرذا فرإنَّ آكرَد مرا 

                                 

  (. 1199ومسلم ) ،(  12( أخرجه البخاري ) 1)
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رررَره مرررن اْفررراِت واْثررراِم، التررري ُتلررركه  جيررربه عليرررك يرررا عبرررد اهلل أْن تصرررلَِح قلَبرررك، وأن تطهِّ

ه، فإن األمَر كام قال األول:  القلَب   وتوبِقه

 (1)و إال فِإِّنِّ ال إِخالهك ناجيا  فإْن َتنْجه منها َتنْجه من ِذي عظيمةٍ 

 .أُّيا املؤمنون

تِه واسرررتقامتِه إىل مرِضررره  إنَّ مرررن أخَطرررِر اْفررراِت التررري تفسرررده القلرررَب، وترِصرررفهه عرررن صرررحَّ

ِفه احلسَد.   وانحرا

اءه من أعَظِم األد ، واالبتالءه بِِه من أشدِّ البلوا، حيمل صاحَبهه عىل مراكِب ذلك الدَّ
ِ
واء

ه عن منازِل أهِل التقوا واليامِن. بعده  الذنوِب واْثاِم، ويه

 
ٍ
ررررِه مررررا أعظَمرررره مررررن بررررالء مررررا دخررررَل قلبررررًا إال أفسررررَده وأعطَبرررره، وأفسررررد عليرررره حرررراَُضه  !فلِلَّ

 ومستقبَله. 

له  يِص به اهلله  واحلَسده داٌء قديٌم، حتى قيل: إنه أوَّ  وليس ذلك ببعيد.  تعاىل ،ذنٍب عه

 أُّيا املؤمنون. 

هرةه  ، وأدناهرا كرا
ِ
ٍن من الذنوِب واْثاِم، أعالها الكفرره براهلل إن املرَء باحلسِد يقعه يف ألوا

زايا والباليا! ، فلِلَِّه كم جرَّ احلسده عىل اخللِق من الرَّ
ِ
 اخلرِي لعباد اهلل

؟ فهل أخرَج إبليَس عن فهِل   ورمحتِه إىل سخطِه ولعنتِه إال احلسده
ِ
 اهلل

 وهل قتل قابيله أخاه هابيَل إال باحلسِد؟ 

سِل إال باحلسِد؟  والره
ِ
باِع األنبياء  وهل أعرَض أكثره صناديِد الكفِر عن اتِّ
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ِة السالِم إال ألجِل احلسِد؟   وهل نِقَم اليهوده والنصارا عىل أمَّ

ٌم، لبسررروا لبرررا  وهررل اسرررتطال أقررروا
ِ
رررنَِّة واالتبرراِع يف أعرررراِض أهرررِل السرررنِة مرررن العلرررامء َس السه

والدعاِة، وأهل الصرحوِة والردعوِة، إال حسردًا عرىل مرا آتراهم اهلل مرن فهرله، كرام قرال اهلل 

ِهيَم اْلِكَتررر ه ِمررْن َفْهررلِِه َفَقررْد آَتْينَررا آَل إِْبررَرا مه اَّللَّ وَن النَّرراَس َعررىَل َمررا آَتررراهه ررده اَب تعرراىل: ﴿َأْم حَيْسه

ْلكًا َعظِياًم﴾ ْم مه ْكَمَة َوآَتْينَاهه
 . (1) َواحْلِ

صومه  مه فالقو  َحَسدوا الفتى إذ مل ينالوا سعيَه  (2)أنداٌد له وخه

 أُّيا املؤمنون .

ررررررررَم أمرررررررَره يف أحاديرررررررَث كثرررررررريٍة، منهرررررررا مررررررررا روا إنَّ النبررررررريَّ  َتررررررره احلسرررررررَد، وعظَّ ر أمَّ  حرررررررذَّ

رر»: قررال: قررال رسررول اهلل  هريرررة أبررو ، فررإن الظررنَّ أكررذبه احلررديِث، وال إيَّ اكم والظررنَّ

ناً   إخوا
ِ
سوا وال ُتاسدوا وال تبابهوا والتدابروا، وكونوا عباَد اهلل سوا وال َتسَّ  .(3)«ُتسَّ

َة إفسرراِده لررِديِن العبررِد، فقررال صررىل  وقررد بررنيَّ لنررا  فرريام أخرجرره الرتمررذيه بسررنٍد ال  شرردَّ

م  ا برِي برِن العروَّ دبَّ إلريكم داءه األَمرِم قربَلكم احلسرده »قرال:  ن النبري أ بأس بره عرن الرزه

ْعرِ  يِن، ال حالقةه الشَّ ، حالقةه الدِّ ، وهي احلالقةه  . (4)«والبغهاءه

نرررا  إفنررراَءه للحسرررناِت، وإفسررراَده للطاعررراِت، فعرررن أيب هريررررة وعبرررد اهلل برررن  وقرررد أخرَبَ

                                 

  .  13( سورة النساء:1)

نة األدب )( 2)  (133|3البيت منسوب أليب األسود الدؤيل كام يف خزا

  (.2119ومسلم )،( 3933( أخرجه البخاري )3)

  .3/33جممع الزوائد  "رواه البزار وإسناده جيد"قال اهليثمي:  ،و(2119( "سنن  الرتمذي ")3)
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ررررراكم واحل»: كعرررررب ريض اهلل عرررررنهام قررررراال: قرررررال رسرررررول اهلل  رررررله إيَّ َسرررررَد، فرررررإنَّ احلسرررررَد يأكه

له الناره احلطَب   . (1)«احلسناِت، كام تأكه

 أُّيا املؤمنون.

 عرن 
ِ
ِبَّ املرءه زواَل نعمرِة اهلل ه والتحذيره منه، هو أن حيه نة ذمه إنَّ احلَسَد الذي َوَرَد يف السه

 املحسوِد.

ساواِة برِيِه يف اخلرِي والفهِل، أو حتى االمتيازه  ا حمبَّةه مه بَّ أن يكوَن لك  أمَّ عليه، كأْن ُته

ررررالٍن، أو أفهررررَل منرررره، دوَن أن تررررزوَل النِّْعمررررةه عنرررره، فهررررذا مرررررن  مررررن اخلرررررِي والفهررررِل كررررام لِفه

ررره تعررراىل ِعنْرررَد ِذْكرررِر َنعررريِم اجلنَّرررِة:  التَّنرررافهِس يف اخلررررِي، ولررريس مرررن احلسرررِد املرررذموِم، ومنررره قوله

ال حَسرَد إال يف اثنترني: رجرٌل آتراه »: ، ومنره قولره (2)﴿ويف ذلك فليتنافس املتنافسرون﴾

ها، ورجٌل آتاه اهلله ماالً فسلطه عىل هلكتِه يف احلقِّ   . (3)«اهلله احلكمَة فهو يقِض هبا ويعلِّمه

ه، وال َشيفررررًا  رررراٌ ، ال يرررروقِّره كبرررررياً لِكرررررَبِ هرررراٌل فتَّ رررره داٌء عه عبرررراد اهلل، احررررذروا احلسررررَد، فإنَّ

قه قلرَب الصرغرِي والكبررِي، والرشريِف والوضريِع، والعراملِ لرشِفِه، وال عاملًا لعلِمه، بل  يطرره

روا قلوَبكم منه، واحِرصروا عرىل قْطرِع أسربابِِه، وإزالرِة دواِعيره، فرإن النجراَة  واجلاهِل، فطهِّ

  .منه فوٌز أكيدٌ 

 

                                 

 (. 3993( أخرجه أبو داود ) 1)

 (.23( سورة املطففني: )2)

 ،كالَها من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه.( 313ومسلم ) ،(  13اري ) ( أخرجه البخ3)
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 وإال فِإِّنِّ ال إِخالهك ناِجياً   فإن تنجه منه تنجه من ذي عظيمةٍ 

 أُّيا املؤمنون.

 تعاىل، وحمرادٌّ إن مما يزهدِّ 
ِ
  يف احلسِد، ويعينهك عىل تركِِه: أن تعلَم أن احلاسَد مهادٌّ هلل

له يف َقَدِره وَْشِعه، فبِاحلسِد سِخْطَت قهراَء اهلل تعراىل، وكرْهرَت نعمَتره التري قسرمها برني 

رررنِْعه، ْضرررَت عرررىل عدلِررره، الرررذي أقاَمررره يف ملِكررره، بخفررريِّ حكمتِرررِه، ولطيرررِف صه  عبررراِدِه، واعرَتَ

  -فاسرررررتنكرَت ذلرررررك واستبشرررررعَته، وهرررررذا
ِ
ياِن،  -واهلل  الواحرررررِد الررررردَّ

ِ
نقرررررٌص يف توحيرررررِد اهلل

 وقذًا يف عنِي اليامِن. 

َمْت برررني يديِرررِه يف    فللرررِه، مرررا أخبرررَث هرررذه الرررنفَس، التررري َعَصرررت اهلَل يف أمرررِرِه، وتقررردَّ

ررَك َنْحرنه َقَسررْمنَ  وَن َرمْحَررَت َربِّ ررْم َيْقِسررمه ْنَيا قهراِئِه وقرردِرِه ﴿َأهه ْم يِف احْلََيرراِة الررده ْم َمِعيَشررَتهه ا َبْيررنَهه

رَك َخررْيٌ مِمَّرا  رْخِرّيًا َوَرمْحَرته َربِّ ْم َبْعهرًا سه رهه ْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخرَذ َبْعهه َوَرَفْعنَا َبْعَههه

وَن﴾  . (1) جَيَْمعه

له ضررحايا وممررا يعينهررك أيهررًا عررىل تطهرررِي قلبِررك مررن هررذه اخلطيئررِة: أن تعلررَم  أن احلاسررَد أوَّ

وٌم، حتى قيل: مل نَر ظاملًا أشبَه بمظلوٍم من احلاسد.  وٌم مغمه ٌب مهمه  احلسِد، فإن احلاسَد معذَّ

ررهم حرراَل احلاسررِد، فقررال: ٌة ُتررِرق،  "وقررد َوَصررَف بعهه رروله َأَسررٍف، وحمالفررةه كآبررٍة، وِشرردَّ طه

ره النعمِة، ال جيد هلا طعاًم، يرا كلَّ نعمةٍ  ،  فهو مكدَّ عىل اخللِق نقمًة عليه، فهو طويله اهلمِّ

، مررنغَّصه العررريِش، وهرررذه عاجررله عقوبتِررره؛ هررمٌّ وبرررمٌّ بغررررِي اجررتالِب دنيرررا مرررع  َِ رررْخ دائررمه السه

ل وال دينًا أبقرى يِن، فال دنيا حصَّ رودين يردعو اهلَل أن "ذهاِب الدِّ ؛ ولرذا فرإَن بعرَض املحسه
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م، حتى اَده؛ لَيطهوَل عذاهبه سَّ بِقَي حه م:  يه هه  قاَل أحده

مه  هه اِدَي وبمَّ سَّ  برِي مكنونِ   أبقى يِلَ اهلله حه
ٍ
وتهوا بَداء  (1)حتى يمه

عرًا  -أُّيا الخوةه  -ومما يعينهنا عىل تطهرِي قلوبِنا من احلسِد: أن نعلَم أن احلسرَد ُّيريِّجه أنوا

ررررك ومعاصرررريك، فباحلََسررررِد تَقررررعه يف الِغيبررررِة،  ررررره َشكه وبرررره تتبررررعه مررررن الررررذنوِب واخلطايررررا، فيكثه

 العراملني، والردعاة الناصرحني، فتبحرثه 
ِ
عوراِت املسلمني، برل عروراِت املتقرني، والعلرامء

رررررِة، وتشررررريع اهلفرررررواِت واهلَنَّررررراِت، بحجرررررِة النقرررررِد، وبررررردعوا التصرررررحيِح  لَّ رررررْقَطِة والزَّ عرررررن السَّ

رَش يف  والنصِح، وبري ذلك من الدعاوا التي يتشبثه هبا بعضه مرر  القلروِب، ممرا عشَّ

  .لوهِبم من الغلِّ واحلسِد واحلقِد، ويأبى اهلله إال أْن يذلَّ ويفهَح َمن عصاهق

ْرهرررررررررررًا كأنَّررررررررررك ناصرررررررررررٌح  ِّن كه  تهكرررررررررراَِشه

 َبرررررَدا منررررررك َعْيرررررٌب طاملررررررا قرررررد كتمَترررررره
9 

بِدي أنَّ قلَبك يل دِوي   وعينهك ته

كتِوي  (2)َأذاَبك حتى ِقيل هل أنت مه
9 

نرا أن احلاسرَد ُمرذوٌل حمرروٌم، فرال يكراده ومما يعينهنا عىل حماربِة احلسرِد، والرتخيل  منره: ِعلمه

ه ِده، وال يظَفررره عررىل عرردوِّ   ؛، فاحلسرروده بررريه منصررورٍ  يظَفررره بمرررا
ِ
َده زواله نَِعررِم اهلل إذ إنَّ مرررا

عررن عبرراده املسررلمني، وأعررداؤه هررم مررن املسررلمني أو املررؤمنني، وقررد قررال اهلل تعرراىل: ﴿إِنَّ 

َداِفعه َعِن الَّ  َ يه وٍر﴾اَّللَّ ٍن َكفه ا لَّ َخوَّ ِبه كه َ ال حيه ِذيَن آَمنهوا إِنَّ اَّللَّ
(3) . 

ومررن أعظررِم مررا ينفررعه املرررَء، ويعينهرره عررىل ترررِ  احلسررِد: القناعررةه بررام َقَسررم اهلله تعرراىل وقَضرر، 

                                 

 (.1931( ديوان بشار بن برد )1)

 (.39( هبجة املجالس وأنس املجالس )2)
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وِدِه.  فإنه سبحانه أعلمه بمحالِّ فهلِِه وجه

، وقررررَّ عينرررًا  -أُّيرررا املرررؤمن-َفطِرررْب 
ِ
بقهررراِئِه وقررردِرِه، فإنررره عزيرررٌز حكررريٌم، نفسرررًا بِقْسرررَمِة اهلل

 عليٌم خبرٌي. 

وممررا يعينهررك عررىل كَِّسرر َسررورِة احلسررِد، وَفررلِّ َبرهِبررا: معاملررةه املحسرروِد بنقرريِض مررا يقتهرريِه 

ررررفَّ عنرررره األذا، وابررررِذْل لرررره اخلرررررَي والنَّرررردا، عسررررى اهلله أن  ، مررررن قرررروٍل أو فعررررٍل، فكه احلسررررده

 
ِ
ره َمرْن  يعينََك عىل التخلهِص من هذا الداء  ذلرك، فإنَّ

ِ
ء ا ، وأحبَّهه عىل ما تلقى من جررَّ الدِويِّ

 
ِ
 مل ينْل حالوَة الشفاء

ِ
واء رِة الدَّ   .مل يصرْب عىل مرا

رٌّ مذاقتهه رب كأٌس مه قبهه أحىل من الَعَسلِ   فالصَّ  (1)لكن عوا


 

                                 

 .(2/39 ) (جواهر األدب1)
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد. 

لرررروِب كثرررررٍي مررررن النرررراِس، حتررررى قررررال فرررراعلموا أُّيررررا الخرررروةه أن احلسررررَد فرررراٍش منترٌشرررر يف ق

هم يف وصِف كثرتِه وانتشاِره:   أحده

 داومل أَر مثررررررَل اليرررررروِم أكثررررررَر حاِسرررررر
9 

(1)واحرد َأنَّ قلوَب الناِس يف قلرِب ك 
 

9    

نيا التي فهتنوا هبا، حتى أخَذْت بمجامِع  ورِسه هذا االنتشاِر هو إِقباله الناِس عىل الده

َسَعْت فإهنا لن تسَع الناَس مجيعًا؛ قلوهِبم، فعليها يهوالون وع ليها يهعادون، والدنيا مهام اتَّ

وا  هم لَكفه ولذا يتزاحمه النَّاسه عليها وعىل املنازِل فيها، ولو َفطَِن هؤالء إىل ما َينَفعه

، فإنَّ 
ٍ
 وَمنِِّه وَكَرِمه، الذي وسَع كلَّ يشء

ِ
وا أنظاَرهم إىل فهِل اهلل أبصاَرهم عنها، ومَلدَّ

.خزا  وره جوِده وعطاِئه وِهباتِه ال تنهبه ، وبهحه  ورمحتِِه وَمنِِّه وَكَرِمه ال تنفده
ِ
 ئَن فهِل اهلل

فاسألوا اهلَل من فهرلِه، كرام َأَمرَركم برذلك، فإنره ال مرانَع ملرا أعطرى، وال معطِرَي ملرا منرَع، 

ْم َعرررىَل  ه بِرررِه َبْعَهررركه رررَل اَّللَّ َجررراِل َنِصررريٌب مِمَّرررا قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َوال َتَتَمنَّرررْوا َمرررا َفهَّ  َبْعرررٍض لِلرِّ

 
ٍ
ء رررررلِّ يَشْ َ َكررررراَن بِكه َ ِمرررررْن َفْهرررررلِِه إِنَّ اَّللَّ  َنِصررررريٌب مِمَّرررررا اْكَتَسرررررْبَن َواْسرررررَألهوا اَّللَّ

ِ
اْكَتَسررررربهوا َولِلنَِّسررررراء

 .َعلِياًم﴾

 .ُّيا املؤمنونأ

راِد، فقرال  -سبحانه وتعاىل -إن اهللَ  م باالستعاذِة مرن َشِّ احلهسَّ روذه أَمَركه رْل َأعه تعراىل: ﴿ قه

اَثرراِت 3( َوِمررْن ََشِّ َباِسررٍق إَِذا َوَقررَب )2( ِمررْن ََشِّ َمررا َخَلررَق )1بِررَربِّ اْلَفَلررِق ) ( َوِمررْن ََشِّ النَّفَّ
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َقرِد ) ٌد، وهررذه السررورةه مررن أكرررِب (1)( َوِمررْن ََشِّ َحاِسررٍد إَِذا َحَسررَد﴾3يِف اْلعه ، َشٌّ وُضٌر متعردِّ

، وبعررد الصررلواِت، وعنرررد  كررران النبرري أدويررِة احلسررِد؛ ولررذا 
ِ
هررا يف الصررباِح واملسررراء يقرؤه

ررر وأسررربابِه، فاحرصررروا  ْفِع للرشِّ النررروِم، ومرررا ذلرررك إال ملرررا فيهرررا مرررن عظررريِم النَّفرررِع، وكبررررِي الررردَّ

ِة األذكاِر، فإهنا من أسباِب دفِع َشِّ احلاسِد.   عليها وعىل عامَّ

 
ِ
رررِق اهلَل جيعررررْل لررره ُمرجررررًا،  ومرررن أسرررباِب دفررررِع َشِّ احلاسرررِد: تقرررروا اهلل تعررراىل، فإنررره مررررن يتَّ

 .  ويرزقه من حيث ال حيتِسبه

 فهررو حسرربهه
ِ
ررْل عررىل اهلل ، فإنرره مررن يتوكَّ

ِ
ررله عررىل اهلل  ؛ومررن أسررباب دفررع َش احلاسررد: التوكه

ه.   أي: كافيه ومانعه

 تعرراىل مررن الرذنوِب واملعررايص، فررإن التوبرر
ِ
َة ومرن أسررباب دفررع َش احلاسرد: التوبررةه إىل اهلل

ِغررَي  رر والفسرراِد، قررال ابررن القرريم رمحرره اهلل: "فلرريس للعبررِد إذا به مررن أعظررِم أسررباِب زواِل الرشِّ

ََ عليه خصٌم يشٌء أنفعه من التوبِة النصوِح"  . (2)عليه أو أهوِذي أو َتسلَّ

 مجيعًا أُّيا املؤمنون لعلكم تفلحون. 
ِ
 فتوبوا إىل اهلل

رام ازداَد ؤالبرابي واملرومن أسباِب زواِل احلسرِد وَشِّ احلاسرِد و ذي: الحسرانه إليره، فكلَّ

ا وبغيًا وحسدًا ازددت  إليه إحسانًا، وله نصيحًة، وعليه شفقًة،  -أُّيا الراشده -أذًا وَشًّ

رِذي َبْينَرَك  تِي ِهرَي َأْحَسرنه َفرِإَذا الَّ يَِّئةه اْدَفرْع بِرالَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َوال َتْسَتِوي احْلََسنَةه َوال السَّ

                                 

  (.1 -1( سورة الفلق: )1)

 .(2/331 " )بدائع الفوائد"( 2)
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نَهه َعَداَوٌة َكَأنَّهه َويِلٌّ مَحِيٌم﴾َوَبيْ 
(1) . 

 : له  وما أمجَل ما قاَله األوَّ

 قلرررررررروهَبهمه  دْ أحِسرررررررْن إىل النَّرررررررراِس تسرررررررتْعبِ 
9 

 (2)فطاملرررررررررررا اسرررررررررررتعبَد النسررررررررررراَن إحسرررررررررررانٌ  
9 

 


 

                                 

 .33سورة فصلت: ( 1)

 (133|1البيت أليب الفتح البستي )حياة احليوان الكربا:(  2)
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 أزمُة التَّقليدِ  -33

 اخلطبة األوىل 

، َمنْ  هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد. 

ؤمنررَة املسررلمَة عررن اتبرراِع فرراتقوا اهلَل عبرراد اهلل، واعلمرروا أن اهلل تعرراىل ذكررره هنررى األمررَة امل

سررربيِل الكرررافرين مرررن اليهرررود والنصرررارا واملرشررركني وبررررِيهم، فنهررراهم عرررن التشررربهِه هبرررم، 

وعرررن تقليرررِدهم، وعرررن التبعيَّرررِة هلرررم يف مواضرررَع كثرررريٍة مرررن الكتررراِب احلكررريِم، فقرررال تعررراىل: 

ْم َعامَّ َجاَءَ  ِمَن احْلَقِّ ﴾ َءهه ﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَوا
ْم َأْن  ، وقال:(1) ْم َواْحرَذْرهه َءهه ﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَوا

ه إَِلْيَك ﴾  َ َوال تهطِرِع (2)َيْفتِنهوَ  َعْن َبْعِض َما َأنَْزَل اَّللَّ رِق اَّللَّ َرا النَّبِريه اتَّ ، وقرال تعراىل: ﴿ َيرا َأُّيه

هنَاِفِقنَي﴾  الطاعِة هلم. ، وتقليده الكفاِر والتشبهه هبم من أعظِم صورِ (3)اْلَكاِفِريَن َوامْل

ْم َأْولَِيرراءه  ررهه رروَد َوالنََّصرراَرا َأْولَِيرراَء َبْعهه وا اْلَيهه ررِذيَن آَمنهرروا ال َتتَِّخررذه َررا الَّ وقررال تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه

نَي﴾
ِ ِ
ررررامل َ ال َُّيْررررِدي اْلَقررررْوَم الظَّ ْم إِنَّ اَّللَّ ررررهه ِمررررنْهه ْم َفِإنَّ هْم ِمررررنْكه م (4)َبْعررررٍض َوَمررررْن َيَتررررَوهلَّ  ومهرررراهاُته

ِة هلم ومواالُِتم.ومش  اهبتههم من أكرِب أسباِب حصوِل املودَّ

                                 

 (33( سورة املائدة: ) 1)

  (  39( سورة املائدة: ) 2)

  (1( سورة األحزاب: ) 3)

  (11( سورة املائدة: )3)
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 تعاىل.
ِ
ره من مشاهبتِهم كثريٌة يف كتاِب اهلل  واْياته التي تنهى وُتذِّ

َمررِم الكفررِر يف أحاديررَث  وقررد هنررى النبرريه  عررن التشرربهِه برراليهود والنصررارا وبرررِيهم مررن أه

قرررال: قرررال  جيرررد عرررن ابرررن عمرررَر  كثرررريٍة، فمرررن ذلرررك: مرررا أخرجررره أمحرررد وأبرررو داود بسرررندٍ 

 .(1)«من تشبَّه بقوٍم فهو منهم»: رسول اهلل 

لررريس ِمنَّرررا مرررن تشررربَّه »مرررن تشررربَّه بالكفررراِر مرررن دائررررِة املسرررلمني، فقرررال:  وأخررررج النبررريه 

 . (2)«بغرِينا، ال تشبَّهوا باليهوِد وال بالنصارا

لكرراِفرين، إذ إن مررن شرراهَبَهم فهررو ويف هررذا بايررةه التحررذيِر، ومنتهررى التنفرررِي مررن مشرراهبِة ا

 من اخلذالِن. 
ِ
 منهم، نعوذه باهلل

ررل النبرريه  ئِع واألحكرراِم واْداِب بمخالفررِة اليهررود والنصررارا وقررد علَّ كثرررياً مررن الرشررا

. َمِم الكفِر، مما يدله عىل أنَّ ُمالفَة الكافرين مقصٌد نبويٌّ َشعيٌّ  وبرِيهم من أه

اد بررررن أوس  فمررررن ذلررررك: مررررا أخرجرررره أبررررو داود : قررررال: قررررال رسررررول اهلل عررررن شرررردَّ

 .(3)«خالفوا اليهوَد، فإهنم ال يصلهون يف نِعاهِلم وخفاِفهم»

وهم»وقال يف حديث آخر:   .(4)«إن اليهود والنصارا ال يصبغون، فخالِفه

                                 

 ( .113( تقدم خترجيه يف ص)1)

  (. 113( تقدم خترجيه يف ص )2)

  (، وصححه. 391اكم )واحل،( 312( سنن أيب داود )3)

 من حديث أيب هريرة. (2193( ، ومسلم )3211أخرجه البخارا ) (3)
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 .(1)«خالفوا املرشكني، أحفوا الشوارَب وأعفوا اللِحى»وقال أيهًا: 

ين ٌة، برررل قرررد جعرررل النبررريه ونظرررائره هرررذا يف السرررنِة كثرررري ُمالفرررَة الكفررراِر سرررببًا لظهررروِر الررردِّ

ه، فقال  ل »: فيام أخرجه أبو داود عن أيب هريرة  وعلوِّ ً ما عجَّ ينه ظاهرا ال يزال الدِّ

رون  . (2)«الناسه الفطَر؛ ألن اليهوَد والنصارا يؤخِّ

ل كالَم أهِل العلم عىل اختالِف مشارهِبم ومرذاهبِهم را برأهنم  ومن تأمَّ علِرَم علراًم ُضوريًّ

فقررررِة الكفرررراِر ومشرررراهبتِهم، وعررررىل األمررررِر بمخررررالفتِهم؛ وذلررررك  متفقررررون عررررىل النهرررريِّ عررررن موا

لكثرة ما ورد يف ذلك من النصوِص، وألن ُمالفَة الكفاِر وترَ  مشاهبتِهم سبٌب لصالِح 

 القلوِب واستقامتِها. 

،  وباجلملرةِ السالم ابن تيمية رمحه اهلل:" قال شيخ فرالكفره بمنزلرِة مررِض القلرِب وأشرده

 صرررحًة مطلقرررًة، وإنرررام الصرررالحه أال 
ِ
ومترررى كررران القلررربه مريهرررًا مل يصرررح يشٌء مرررن األعهررراء

 (3)تشبه مريض القلب يف يشء من أموره "

وهبررررررذا يتبررررررنيه أن ُمررررررالفَتهم يف مجيررررررِع الشررررررؤوِن مقصررررررودٌة للشررررررارِع، فلرررررريس النهرررررريه عررررررن 

م، أو عررىل عقائررِدهم، بررل هررو عررامه يف عرراداُِتم وأخالِقهررم مشرراهبتِهم مقصررورًا عررىل عبرراداُِت 

 وسلوكِهم وآداهِبم ونهظهِمهم ومجيِع شؤوهِنم. 

ومررع هررذا الكررمِّ الكبرررِي مررن النصرروِص الدالررِة عررىل النهررِي عررن مشرراهبِة الكفرراِر وتقليررِدهم 

                                 

  ( .113( تقدم خترجيه )1)

 (. 113( تقدم خترجيه يف ص )2)

ط املستقيم 3)  .1/193( اقتهاء الرصا
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األمررِة، فعررن  قررد أخرررَب أن مشرراهبَة الكفرراِر ومتررابعَتهم سررتقعه يفومتررابعتِهم، إال أن النبرريَّ 

لتتررربعنَّ َسرررنَن مرررن كررران قررربَلكم شررررباً بشررررٍب، »:  قرررال: قرررال النبرري  أيب سررعيد اخلررردري 

حرررَر ضررربٍّ تبعتمررروهم. قلنرررا: يرررا رسررروَل اهلل، اليهررروده  وذراعرررًا برررذراٍع، حترررى لرررو دخلررروا جه

 .(1)«والنصارا؟ قال: فمن؟ 

الرزيِّ واللبراِس، وتتشربَّهه وها هي األمةه اليوَم ُتراكي أمرَم الكفرِر مرن الرشرق والغررب يف 

ئررِق الكررالِم واملعاملررِة  هبررم يف آداِب األكررِل والرشررِب وأسرراليِب املعرراَشِة واملخالطررِة وطرا

وبررري ذلررك، وتتلقررى عررنهم األفكرراَر واْراَء والقرريَم واملفرراهيَم والررنظَم، حتررى صرراغ فئرراٌم 

رِة، وصررردق فررريهم قرررول مرررن األمرررِة حيررراَُتم وأفكررراَرهم عرررىل أسررراليِب احليررراِة الغربيرررِة الكررراف

 األول: 

َمررررررررررت ٍة وُتطَّ  ضرررررررررراَعْت َمَعررررررررررامله ِعررررررررررزَّ

نررررررررررررررررررا  باعه
لْت أخرررررررررررررررررررالقهنا وطِ  َوتبرررررررررررررررررردَّ

9 

اره   مةه واسررررررررررررتهبيَح الرررررررررررردَّ  فينررررررررررررا الَكرررررررررررررَرا

 وتسرررررررررررررررررراوْت احلَسررررررررررررررررررناته واألوزاره 
9 

وقررررد سررررلَّمنا اهلله يف هررررذه اجلزيرررررِة مررررن التشرررربهِه بالكفرررراِر فرررررتًة طويلررررًة مررررن الررررزمِن، إىل أن 

ررررنا بررررام عنررررد الغرررررب مررررن مظرررراهِر  انفتحررررت علينررررا الرررردنيا، واختلطنررررا بالكفرررراِر، وانبهررررر بعهه

ِم، فبردت معرامله التشربهِه والتبعيرِة ألمرِم الكفرِر تظهرره يف حيراِة النراِس وواقرِع  احلهارِة والتقرده

ينا من رجالِنا ونسراِئنا وصرغاِرنا وكباِرنرا َمرن جعرل الغررَب ومرا فيره قردوًة لره  املجتمع، فرأ

ررِب يتل ْ يِّ واألْكررِل والرشه قررفه عررنهم أحرردَث املوضرراِت، وآِخررَر التقليعرراِت يف اللبرراِس والررزِّ

ِي، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.   وتْصفيِف الشعِر وتَّسحيِه، بل ويف الفكِر والرأ

                                 

 (.111( تقدم خترجيه يف ص ) 1)
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رره، 
ِ
ين وزواله معامل رره بيررابه الرردِّ ونحررن مررا زلنررا يف أوائررِل هررذا الرردهليِز املظلررِم، الررذي مآله

هرررررذا األمرررررَر خطررررررٌي، جيرررررب املسرررررارعةه يف تالفيررررره وتوعيرررررِة األمرررررِة بخطورتررررره،  وال شرررررك أن

، قال ابن القيم رمحه )من تشبه بقوم فهو منهم(والبحِث عن أسبابه والتحذيِر منها، فإنه 

اهلل: "ومررن تشرربَّه بررالفرنِج يف لباِسررهم وأخالِقهررم ونظهِمهررم ومعررامالُِتم، فهررو بررال شررركَّ 

 إن صىل وصام وزعم أنه مسلم". فرنجيٌّ بريه مسلٍم، وإ

 .أُّيا املؤمنون

ر بعَهها لنستعني بمعرفتِها  إن هذه األزمَة التي تعاِّن منها األمةه هلا أسباٌب عديدٌة، أذكه

 عىل إزالتِها:

رررررِة يف  يَّ فمررررن أهرررررمِّ أسرررررباِب فشررررروِّ التشرررربِه والتقليرررررِد للكفرررررار برررررني املسررررلمني هرررررو عررررردمه اجلدِّ

مررِة، فعررزةه أمتِنررا مسررتمدٌة التمسررِك بالكترراب والسررنِة، ا للررذين َهررا مصرردره العررزِّ ومنبررعه الكرا

 تعرراىل، وهبرردِي نبيِّهررا 
ِ
ررا القررويِّ العزيررِز، فكلررام متسرركت األمررةه بعبوديتِهررا هلل ِة رهبِّ  مررن عررزَّ

ت وارتفعت وعلْت، قال اهلل تعاىل  العزةه ولرسولِِه وللمؤمننيو﴿: سَمْت وعزَّ
ِ
 .(1)﴾هلل

، برررل  وال يرفرررعه هرررذه العرررزةَ  ، وال انكسررراٌر عسررركريٌّ ، وال تراجرررعٌّ علمررريٌّ ٌر حهررراريٌّ ترررأخه

نَّا مؤمنني، قال اهلل تعاىل: ﴿ وال ُتنوا وال ُتزنوا وأنتم األعلون   إذا كه
ِ
ءه باهلل ا نحن األعزَّ

 .(2)إن كنتم مؤمنني ﴾
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 وممررررررررررررررررررررررررررا زادِّن َشرررررررررررررررررررررررررررفًا وتِيهرررررررررررررررررررررررررراً 

 دخرررررررويل ُترررررررَت قولِرررررررك: يرررررررا عبررررررراِدي                  
9 

رررررررررررررررا   وكِرررررررررررررررْدته بأمخهيصررررررررررررررر أطرررررررررررررررأه الثهريَّ

َت أمحررررررررررررررررررررررررَد يل نبيًّرررررررررررررررررررررررا َ وأن صرررررررررررررررررررررررريَّ
 

9 
9 

نرا  هم علينا، أما انفتاحه نا عىل الكفاِر وانفتاحه ومن أسباِب شيوِع التشبهِه يف األمِة: انفتاحه

عليهم فذلك مرن خرالِل سرفر كثررٍي مرن املسرلمني إىل برالد الكفراِر للسرياحِة أو التجرارة أو 

األسررباِب، وبالرربه الررذين يسررافرون ال يكررونه معهررم مررن العلررِم واليررامِن مررا بررري ذلررك مررن 

ٍع مرن الفرتِن، لريس أقلَّهرا   يف أنروا
ِ
يدفعون به الشبهاِت أو الشهواِت، فيقرع كثررٌي مرن هرؤالء

هم والتشبههه هبم.   تقليده

نرررررا عرررررىل مرررررا َيصررررردره عرررررنهم عررررررَب وسرررررائِل العرررررالِم املقررررررو ءِة ومرررررن انفتاِحنرررررا علررررريهم: إقباله

هررررا تسرررتقبله مررررا ترمرررري برررره  واملسرررموعِة واملرئيررررِة، فالدشرررروشه وقنرررواته البررررثِّ املبرررراَش وبريه

نررا يتلقفرررون مرررا  ؤه وسررائله إعالِمهرررم، مررن بررررامج الكفرررِر والفسرراِد والباحيرررِة والحلررراِد، وقرا

ج عبرراد نا َُت يصرردر مررن جمالُِتررم ومطبوعرراُِتم، الترري تررروِّ م وأفكرراَرهم وأخالَقهررم، ونسرراؤه

 الغربيةه الكافرةه من موديالٍت وتصميامٍت. مأسورا
ِ
ه دوره األزياء  ٌت ملا تصدره

نينرررا، يف  هم علينررا: فهررذا العرردده املريرررعه مررن الكفرراِر الررذين يعيشررون بررني ظهرا وأمررا انفترراحه

ِقنا ومتاجِرنرررا ومكاتبِنرررا، والرررذين هلرررم ترررأثرٌي برررالٌغ يف برررثِّ أخالِقهرررم، وإشررراعِة  بيوتِنرررا وأسررروا

نررا مسررؤوٌل عررن وجرروِد هررؤالء بيننررا، فاملسررتقدم مسررؤوٌل، عقائررِدِهم، ونرِشرر  أفكرراِرِهم، وكله

صه لررره وكلهكرررم راٍع، وكلكرررم مسرررؤوٌل عرررن »مسرررؤوٌل، واملتعاِمرررل معهرررم مسرررؤوٌل  واملررررخَّ

 . (1)«رعيتِه
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ومررررن أسرررررباِب هررررذه األزمرررررِة املعهررررلِة: أن أوليررررراَء األمرررروِر يف َبْيبرررررٍة عررررن تربيرررررِة أوالِدهرررررم 

اهلله ُتررت أيرردُّيم، وهررم يف ذهرروٍل عررن حفظِهررم والقيرراِم بحقرروِقهم  وأهلرريهم ومررن جعلهررم

ْم َنررارًا  ﴿الدينيررِة، الترري تنطلررقه مررن قولرره تعرراىل:  ْم َوَأْهلِرريكه َسرركه رروا َأنْفه ررِذيَن آَمنهرروا قه َررا الَّ َيررا َأُّيه

 َ وَن اَّللَّ َجاَرةه َعَليَْها َمالئَِكٌة ِبالٌظ ِشَداٌد ال َيْعصه
َها النَّاسه َواحْلِ ْم َوَيْفَعلهوَن َما َوقهوده  َما َأَمَرهه

وَن  ْؤَمره  .(1)﴾يه

َد أوالَدنا وأهلينرا، وأن نالِحرَظ ترصرفاُِتم، وأن نهبعرَد عرنهم كرلَّ  فالواجبه علينا أْن نتفقَّ

 وسائِل الفساِد والتغريِب. 

دا، واألخَذ بام فيه الفوزه باْخرِة واألوىل  .رزقنا اهلله وإياكم اجتناَب أسباِب الرَّ
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد. 

ِن التشبهِه التي وقَع فيها بعضه املسرلمني: متابعرَة الكفراِر يف  فيا أُّيا املؤمنون، إنَّ من ألوا

أعياِدهم ومناسباُِتم الدينيرِة والدنيويرِة، كأعيراِد املريالِد واألعيراِد الوطنيرِة، واالحتفراالِت 

، أو عيِد العامِل، أو عيِد مريالِد واملناسباِت املتكررِة، التي تأخذ يو نة، كعيِد األمِّ مًا يف السَّ

املسررررريِح، أو عيرررررِد رأِس السرررررنِة، مرررررن املحررررردثاِت واملبتررررردعاِت، وال شرررررك أن تقليرررررَدهم يف 

 من األفعاِل، جيمع سوءتني: 
ٍ
ها بيشء  أعياِدهم، وخصَّ

رررت نصررروصه الكتررراب والسرررنةه وإمجرررااألوىل  عرررىل : أن هرررذا مرررن التشررربهِه الرررذي دلَّ
ِ
عه العلرررامء

 ُتريِمه.

ئِع، جيربه فيهرا االتبراعه ال الثانية : أن يف هذا إحرداثًا وابترداعًا، فاألعيراده َشيعرٌة مرن الرشرا

، وقررد َشَع اهلله لنررا  نيررٌة وكفايررٌة عررن أعيرراِد  -أمررَة السررالمِ -االبتررداعه مررن األعيرراِد مررا فيرره به

 أهِل الكفِر. 

رره تعرراىل يف وصررِف عبرراِده املررؤمنني: وممررا ورد يف النهررِي عررن أعيرراِدهم وعررن شرره وِدها قوله

ورَ ﴿ وَر يف اْيِة بأنره أعيراده (1)﴾والذين ال يشهدون الزه َ كثرٌي من أهِل العلِم الزه ، وقد فَّسَّ

فرررراِر، وقررررد هنررررى النبرررريه  رررراِر، فعررررن أنرررر املرشرررركني والكه س بررررن عررررن االحتفرررراِل بأعيرررراِد الَكفَّ

مررا هررذاِن »: َة، وهلررم يومرران يلعبررون فرريهام، فقررالاملدينرر : قررِدَم رسرروله اهلل قررال مالررك

نَّا نلعبه فيهام يف اجلاهليَِّة. فقاَل: «اليوماِن؟  : كه إنَّ اهلَل أبدَلكم هبام خرياً منهام: يوم » قالوا
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 .(1)«األضحى، ويوم الفطرِ 

 اِر، وأمروا باجتناهِبا، فعن عمروقد هنى الصحابةه ريض اهلل عنهم عن حهوِر أعياِد الكف

ْخطَة تنزله عليهم»:قال  . (2)«ال تدخلوا عىل املرشكني يف كناِئِسهم يوَم عيِدهم، فإن السَّ

ررَلِف يف النهررِي عررن أعيرراِدهم كثررريٌة، فالواجرربه علينررا َتنهبههررا، والتحررذيره  واْثرراره عررن السَّ

ره بعرضه أصرحاِب املؤسَّ  سراِت منها، وعدمه إعانتِهم عىل إظهاِرها واالحتفاِل هبا، كام يفعله

 موظِفيهم وعامهلِم إجازاِت وبري ذلك. 
ِ
كاِت، من إقامِة بعض احلفالِت، أو إعطاء  والرشَّ

، قررال كرام جيرربه أْن نعلررَم أنرره ال جيروزه لنررا ُتنئررتههم بأعيرراِدهم، فررإنَّ هرذا مررن الررذنوِب الكبررارِ 

ٌم باابررررن القرررريم رمحرررره اهلل:" ررررِة برررره فحرررررا فررررِر املختصَّ تفرررراِق، مثررررل أن وأمررررا التَّْهنئررررةه بشررررعائِر الكه

ُّينِّررَئهم بأعيرراِدهم وصرروِمهم فيقررول: عيررٌد مبررارٌ  عليررك، أو ُتْنَررأه هبررذا العيررِد ونحرروه، فهررذا 

ررليِب،  مرراِت، وهررو بمنزلررِة أن ُّينَِّئرره بسررجوِده للصَّ رره مررن الكفررِر، فهررو مررن املحرَّ إن َسررلِم قائله

ررررِب  ، وأشررررده مْقتررررًا مررررن التَّهنئررررِة برشه
ِ
اخلمررررِر، وقتررررِل الررررنفِس،  بررررل ذلررررك أعظررررمه إثرررراًم عنررررَد اهلل

ين عنرده يقرعه يف ذلرك، وال َيرْدري  ِم ونحوه، وكثرٌي ممن ال قدَر للردِّ وارتكاِب الفْرِج املحرَّ

فٍر،   وسخطِهقبَح ما فعَل، فمْن هنََّأ عْبدًا بمعصيٍة أو بْدعٍة أو كه
ِ
َض ملقِت اهلل  .(3)"فقْد تعرَّ
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 احذُروا الظُّلمَ  -34

 اخلطبة األوىل  

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

يف اْخرِة، إال بتقوا  اةَ أُّيا املؤمنون، فإنه ال فالَح لكم يف الدنيا، وال نجَ  فاتقوا اهللَ 

 اهلل تعاىل.

 أُّيا املؤمنون.

ه وخيٌم، وهو سببه كلِّ َشٍّ وفساٍد، وكلِّ  إن البغَي والظلَم ذنٌب عظيٌم، وإثٌم مرتعه

 وعقاٍب، فهو منبعه الرذائِل واملوبقاِت، ومصدر الرشور والسيئاِت 
ٍ
، وعنه َتصدره بالء

سالسله العيوِب واْفاِت، متى فشا يف أمٍة آذَن اهلله بأفوهِلا، ومتى شاع يف بلدٍة فقد 

ب األوطانه وتدمر  ، وختره انعقدت أسبابه زواهِلا، وُتول لباسها، فبه تفسد الدياره

، به ينزل بهبه الواحِد اجلباِر ا َرا ﴿َوتِْلَك لقهاِر، قال اهلل سبحانه وتعاىل:األمصاره اْلقه

وا﴾ ْم مَلَّا َظَلمه َأْهَلْكنَاهه
(1)

ٌة إِنَّ ، وقال: َ
ِ
َرا َوِهَي َظامل ﴿َوَكَذلَِك َأْخذه َربَِّك إَِذا َأَخَذ اْلقه

َأْخَذهه َألِيٌم َشِديٌد﴾
(2)

. 

                                 

 . 19( سورة الكهف: 1)

 . 192( سورة هود: 2)
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ًَة﴾وقال تعاىل: 
ِ
﴿َوَكْم َقَصْمنَا ِمْن َقْرَيٍة َكاَنْت َظامل

(1)

﴿َفَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة وقال تعاىل:

َلٍة َوَقرْصٍ َمِشيٍد﴾ َعطَّ وِشَها َوبِْئٍر مه ره ٌة َفِهَي َخاِوَيٌة َعىَل عه َ
ِ
َأْهَلْكنَاَها َوِهَي َظامل

(2)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

ٍم لِْلَعبِيد﴾ إن اهلَل تعاىل نفى عن نفِسه الظلَم، فقال عز وجل: ﴿َوَما َربهَك بَِظالَّ
(3)

 ،

وقال: ﴿َوال َيْظلِمه َربهَك َأَحدًا﴾
(4)

ة﴾ َ ال َيْظلِمه ِمْثَقاَل َذرَّ ، وقال: ﴿إِنَّ اَّللَّ
(5)

، وقال: 

ْلاًم لِْلِعَباِد﴾ ِريده ظه ه يه ﴿َوَما اَّللَّ
(6)

 . 

مه تعاىل عىل نفِسه، ففي احلديِث الهلي عن أيب ذرٍّ  قال: قال رسول اهلل وقد حرَّ

  :مته الظلَم ع»فيام يرويه عن ربِّه تبار  وتعاىل ىل نفيس، وجعلتهه ياعبادي إِّن حرَّ

مًا، فال َتظاملوا  «بينَكم حمرَّ
(7)

. 

م الظلَم عىل نفِسه، قبل أن جيعَله  فَأْعَلَم اهلله تعاىل عباَده يف هذا احلديِث العظيِم أنه حرَّ

                                 

 . 11( سورة األنبياء: 1)

 . 31( سورة احلج: 2)

 . 33( سورة فصلت: 3)

 . 39( سورة الكهف: 3)

 . 39( سورة النساء: 1)

 . 31( سورة بافر: 3)

 (. 2111( أخرجه مسلم )1)
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مًا بني عباده.   حمرَّ

حرمَة الظلِم يف أعظِم جممٍع وموقٍف، فقال يف خطبته يوَم عرفة:  وقد أعلَن النبيه 

رمِة يوِمكم هذا، يف شهِركم هذا، أال إن » ٌم عليكم كحه دماَءكم وأمواَلكم وأعراَضكم حرا

«يف بلِدكم هذا
(1)

. 

«اتقوا الظلَم، فإنَّ الظلَم ظلامٌت يوَم القيامةِ »قال: أن النبي  "الصحيحني"ويف 
(2)

 . 

ه، وال خيذلهه، وال»فيام يرويه مسلم وبريه: وقال   املسلمه أخو املسلِم، ال يظلِمه

ه «حيِقره
(3)

 . 

د اهلله أرباَب الظلم وأهَله، فقال  َباِفاًل َعامَّ َيْعَمله ﴿َوال َُتَْسَبنَّ اهللَ جل ذكره: وقد ُتدَّ

هوَن﴾
ِ
الظَّامل

(4)

. 

قال:  عن أيب موسى األشعري "الصحيحني"فاهلله تعاىل للظاملني باملرصاِد، ففي 

﴿َوَكَذلَِك َأْخذه :ا أَخَذه مل يهفلْته، ثم قَرأَ إن اهلَل َليهميِل للظَّاملِ حتى إذ»: قال رسول 

ٌة إِنَّ َأْخَذهه َألِيٌم َشِديٌد﴾ َ
ِ
َرا َوِهَي َظامل َك إَِذا َأَخَذ اْلقه «َربِّ

(5)

 . 

                                 

 (.193ه يف )( تقدم خترجي1)

من حديث  ،واللفظ له(2113، ومسلم )( من حديث عبدالله بن عمر 2331(" صحيح البخاري" )2)

 . جابر بن عبد اهلل 

 .( من حديث أيب هريرة 2133( "صحيح مسلم" )3)

 . 32( سورة إبراهيم: 3)

 .  ( من حديث أيب موسى األشعري 3339و مسلم ) ،(3333("صحيح البخاري" )1)
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نَي﴾
ِ ِ
 َعىَل الظَّامل

ِ
وقد لعَن اهلله الظاملني، فقال: ﴿أال َلْعنَةه اهلل

(1)

. 

ه  هم فقال: ﴿َواَّللَّ نَي﴾وأخرَب سبحانه أنه يهبغهه
ِ ِ
ِبه الظَّامل ال حيه

(2)

 . 

ِد  -يا عباد اهلل-والظلمه   عن األفرا
ِ
أعظمه أسباِب ارتفاِع األمِن، وزواِل االهتداء

وََلَِك هَلهمه اأْلَْمنه  ْلٍم أه وا إِياَمهَنهْم بِظه ِذيَن آَمنهوا َومَلْ َيْلبِسه واملجتمعاِت، قال اهلل تعاىل: ﴿الَّ

وَن﴾ ْهَتده ْم مه َوهه
(3)

. 

،  فبقدرِ  ما يكونه مع الفرِد و املجتمِع من الظلِم، بقدِر ما يرتفعه عنه األمنه واالهتداءه

ٍم لِْلَعبِيِد﴾ فاجلزاء من جنِس العمِل ﴿َوَما َربهَك بَِظالَّ
(4)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

 عاقبتررررررره والتحرررررررذيره 
ِ
، وبيرررررررانه سررررررروء إن الظلرررررررَم الرررررررذي وردت بررررررره النصررررررروصه التحريميرررررررةه

:  منه درجاٌت ومراتبه

، الررررررذي ال يغِفررررررره اهلله الغفرررررروره الرررررررحيمه الكررررررريمه  هلررررررا: الظلررررررمه الكبررررررريه اخلطررررررريه العظرررررريمه أوَّ

 تعرررررررراىل، برصررررررررِف 
ِ
لصرررررررراحبِه، إال بررررررررالقالِع عنرررررررره وتوبتِرررررررره منرررررررره، أال وهررررررررو الَشا ه برررررررراهلل

، كرررررررررردعاء برررررررررررِيه، والسررررررررررجوِد لغرررررررررررِيه، والررررررررررذبِح 
ِ
ِعهررررررررررا لغرررررررررررِي اهلل العبررررررررررادِة أو بعررررررررررِض أنوا

                                 

 . 13( سورة هود: 1)

 . 11( سورة آل عمران: 2)

 . 32( سورة األنعام: 3)

 . 33( سورة فصلت: 3)
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ه، قررررررال اهلل تعرررررراىل حاكِيررررررًا عررررررن لقررررررامَن والنررررررذِر لغرررررررِيه،  ونبررررررِذ َشِعرررررره، والتحرررررراكِم إىل سرررررروا

 إِنَّ الرش  لظهْلم عظيم﴾
ِ
ْ  باَّللَّ وصيَته البنِه: ﴿يابني ال تهرْشِ

(1)

. 

َ ال َيْغِفرررررررررررره َأْن  ه اهلله إال بالتوبرررررررررررِة منررررررررررره، قرررررررررررال تعررررررررررراىل: ﴿إِنَّ اَّللَّ فهرررررررررررذا الظلرررررررررررمه ال يغفرررررررررررره

َ  بِِه َوَيْغِفره َما  َْن َيَشاء﴾يهرْشِ
ِ
وَن َذلَِك مل ده

(2)

. 

 تعرررررراىل، فررررررإن مررررررن قررررررال: ال إَل إال اهلله خالِصررررررًا 
ِ
رررررروا أُّيررررررا املؤمنررررررون عبررررررادَتكم هلل صه

فأخلِ

 من قلبِه دَخَل اجلنَة، وحاِربوا الرشَ  وأهَله بالدعوِة إىل التوحيِد. 

رررررررره اهلله تعرررررررراىل، وهررررررررو ظلرررررررر كه تررررررررِب الظلررررررررِم، فررررررررذا  الظلررررررررمه الررررررررذي ال يرته مه وأمررررررررا ثرررررررراِّن مرا

العبررررِد برررررَيه مررررن اخللررررِق، فهررررذا ال برررردَّ فيرررره مررررن أخررررِذ احلررررقِّ للمظلرررروِم مررررن الظرررراملِ، كررررام قررررال 

ت وجاليل ألنرصنَّك، ولو بعد حني»اهلل سبحانه يف احلديِث الهلي:  «َوِعزَّ
(3)

. 

                                 

 . 13( سورة لقامن: 1)

 . 33( سورة النساء: 2)

 .2/231(، وحسنه األلباِّن يف صحيح الرتبيب والرتهيب 3339( رواه الطرباِّن )3)
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 وقد أجاد من قال: 

 ال تظلِمرررررررررررررنَّ إذا ماكنرررررررررررررَت مقتررررررررررررردراً 

 تنرررررررررررررامه عينررررررررررررررا  واملظلرررررررررررررومه منررررررررررررررتبِهٌ 
9 

قبررررررررررررراه إىل النررررررررررررردمِ  فرررررررررررررالظلمه    ترجرررررررررررررعه عه

 مل تررررررررررنمِ 
ِ
 (1)يرررررررررردعو عليررررررررررك وعررررررررررنيه اهلل

9 

 أُّيا املؤمنون.

ررررررررأله يف آخررررررررِر  نيا مته وَق قررررررررد أخرررررررررَب أنَّ الررررررررده ررررررررادَق املصررررررررده م الصَّ اتقرررررررروا الظلررررررررَم فررررررررإن نبرررررررريَّكه

، فرررررإن الظلرررررَم قرررررد فشرررررا الزمررررراِن ظلررررراًم وجرررررورًا، وهرررررا نحرررررن نشرررررهده صررررردَق مرررررا أخررررررَب بررررره 

ِل واألبهرررررررراِع واألعررررررررراِض، حتررررررررى صرررررررردَق يف وشرررررررراَع بررررررررني النرررررررراِس، يف   واألمرررررررروا
ِ
الرررررررردماء

 :  هذا الزماِن ما قاَله الشاعره
ِ
 سلوِ  كثرٍي من أبناء

 الظلرررمه مرررن ِشرررَيِم النهفررروِس فرررإْن َتررردْ 
9 

ررررررررررررررررررررررررررررٍة ال َيظلررررررررررررررررررررررررررررمه   رررررررررررررررررررررررررررٍة فلِِعلَّ  (2)ذا ِعفَّ

9 

يدٌة، بل ذلك هو واقعه كثرٍي   من الناِس.وال تظنهْن أُّيا األخه أنَّ هذه مبالغٌة، أو مزا

هَلرررررررم بتحمررررررريلِهم مرررررررا ال يطيقرررررررون، أو  امَّ فكرررررررْم هرررررررم أصرررررررحابه األعرررررررامِل الرررررررذين ظلمررررررروا عه

 بتأخرِي رواتبِهم ومستحقاُِتم، أو جحِد حقوِقهم، أو فرِض التاواِت عليهم؟!

 ا عرررررررىل أهلِررررررريهم، وظلمررررررروا أوالَدهرررررررموكرررررررم هرررررررم أربرررررررابه األرِس والبيررررررروِت الرررررررذين جنَررررررروْ 

 وزوجاُِتم؟! 

َمالَءهم؟! وكم هم التجاره  وا عه وا َبهائَعهم، وَبشه  الذين دلَّسه

                                 

 (.113|1ديوان عيل بن أيب طالب )( 1)

  بن أيب احلديد.َشح هنج البالبة ال( 2)
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ننَي،   مرررررررروا القرررررررروا  وراَء ظهرررررررروِرِهم، وحكَّ
ِ
وكررررررررم هررررررررم الرررررررروالةه الررررررررذين نبررررررررذوا كترررررررراَب اهلل

ية.   فلم يعِدلوا يف الرعيِة، ومل يقسموا بالسويِة، ومل يسريوا بالَّسَّ

رررررررررررروا ألنفِسررررررررررررِهم الَعنرررررررررررراَن يف أعررررررررررررراِض النرررررررررررراِس ودمرررررررررررر ررررررررررررمه الررررررررررررذين أطلقه اِئهم، وكررررررررررررم هه

هوا بدماِئهم؟!  فتمهمهوا بأعراِض املؤمنني، وتفكَّ

ِهررررررلهوَ    إهنررررررم كثرررررررٌي كثرررررررٌي كثرررررررٌي، قررررررال اهلل تعرررررراىل: ﴿َوإِْن تهطِررررررْع َأْكَثررررررَر َمررررررْن يِف األْرِض يه

﴾
ِ
َعْن َسبِيِل اَّللَّ

(1)

 . 

لررررررون، فعررررررن أيب هريرررررررةفلّلررررررِه مررررررا أكثررررررَر املفلسررررررني، الررررررذين يعملررررررون لغررررررريِ   هم، ويتحمَّ

: املفلررررسه فينررررا مررررن ال درهررررَم »: ال رسررررول اهلل قررررال: قرررر أترررردرون مررررن املفلررررسه ؟ قررررالوا

لرررررره وال مترررررراَع. فقررررررال: إن املفلررررررَس مررررررن أمترررررري مررررررن يررررررأت يرررررروَم القيامررررررة بصررررررالٍة وصررررررياٍم 

وزكرررررراٍة، ويرررررررأت قرررررررد َشررررررَتَم هرررررررذا، وقرررررررَذَف هررررررذا، وأكرررررررَل مررررررراَل هررررررذا، وَسرررررررَفَك دَم هرررررررذا، 

ه مرررررن حسرررررناتِه، فرررررإن فنيرررررت  وَُضَب هرررررذا، فيهعطرررررى هرررررذا مرررررن حسرررررناتِه، وهررررررذا حسررررررناته

«قبل أن يهقَض ما عليه أَخَذ من خطاياهم، فطهِرحت عليه، ثم طهِرح يف النار
(2)

. 

فياهلرررررررا مرررررررن َترررررررارٍة برررررررائرٍة، وصرررررررفقٍة خرررررررارسٍة أن ترررررررأَت يررررررروَم القيامرررررررِة وأنرررررررت أحررررررروجه مرررررررا 

َصررررررامِئك قررررررد أحرررررراطوا بررررررك، فهررررررذا آخرررررر َنررررررك، فررررررإذا بخه ررررررله هبررررررا ميزا ٌذ تكررررررونه إىل حسررررررنٍة تثقِّ

ررررررق بتالبيبِررررررك، هررررررذا يقررررررول: ظلمَتنرررررري،  بيررررررِد ، وهررررررذا قررررررابٌض عررررررىل ناصرررررريتِك، وهررررررذا متعلَّ

                                 

 . 113( سورة األنعام: 1)

 (. 113( تقدم خترجيه يف ص )2)



 ----------------------------------- احذروا الظلم -34

 

149 

وهرررررررررذا يقرررررررررول: شررررررررررتمَتني، وهرررررررررذا يقرررررررررول: ابتبَتنرررررررررري، أو اسرررررررررتهزأَت يب، وهرررررررررذا يقررررررررررول: 

: أخرررررررررررذَت  ررررررررررواري، وهررررررررررذا يقرررررررررررول: بششررررررررررَتني، وهررررررررررذا يقرررررررررروله جرررررررررراورَتني، فأسررررررررررأَت جه

ي.  حقِّ

رررررررررررررررررررررؤمٌ    إنَّ الظلرررررررررررررررررررررَم شه
ِ
 أمرررررررررررررررررررررا واهلل

 لرررررررررررررررومه إذا التقينررررررررررررررراسرررررررررررررررتعلمه يرررررررررررررررا ظ
9 

 ظلررررررررررررررررومَ لومررررررررررررررررا زاَل امليسررررررررررررررررءه هررررررررررررررررو ا 

 (1)برررررررررردًا عنررررررررررد املليررررررررررِك مررررررررررن امللررررررررررومه  9

9 

 فيا عباد اهلل 

  ، بعثرررررررره القبررررررروره  إال سررررررراعٌة، ثرررررررم ته
ِ
ترررررررداركوا األمرررررررَر قبرررررررَل فرررررررواِت األواِن، فرررررررام هررررررري واهلل

، فيهقررررررتصه للمظلرررررروِم مررررررن الظررررررا  َتتمررررررعه اخلصرررررومه
ِ
ملِ، وحيّصرررررله مررررررا يف الصرررررردوِر، وعنررررررَد اهلل

لررررروا أُّيرررررا الخررررروانه مرررررن املظررررراملِ قبرررررَل أال يكررررروَن درهرررررٌم وال دينررررراٌر، فعرررررن أيب هريررررررة  فتحلَّ

  قررررررال: قرررررررال رسرررررررول اهلل :« مرررررررن كانرررررررت لررررررره مظلمرررررررٌة ألخيررررررره مرررررررن ِعرِضررررررره أو يشٌء

ْلررررره منررررره اليررررروَم، قبرررررل أن ال يكررررروَن دينررررراٌر وال درهرررررٌم، إن كررررران لررررره عمرررررٌل صرررررالٌح  فليتحلَّ

مررررَل أخررررَذ منرررره بقرررردِر مظلمتِررررهِ  ، وإن مل تكررررن لرررره حسررررناٌت أخررررَذ مررررن سرررريئاِت صرررراحبِه فحه

«عليه
(2)

 . 

                                 

 (. 193( الكبائر )1)
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 أُّيا املؤمنون.

تِب الظهلِم، فهو ظهلمه العبِد نفَسه باملعايص والسيئاِت، فكله ذنٍب  أما ثالثه مرا

 فإن ذلك ظلٌم منك لنفِسك، وبغٌي عليها، قال اهلله تعاىل: 
ِ
وخطيئٍة تقارفهها يا عبَد اهلل

هوَن﴾﴿َوَمْن يَ 
ِ
مه الظَّامل وََلَِك هه  َفأه

ِ
وَد اهلل ده َتَعدَّ حه

(1)

. 

ْم َوَلِكْن  وما أكثَر ما قال اهلله عند ذكِر العصاِة واملذنِبني والظاملني: ﴿َوَما َظَلْمنَاهه

ون﴾ ْم َيْظِلمه َسهه َكانهوا َأنْفه
(2)

ها  ضه ، فكله مذنٍب وعاٍص فإنام جيني عىل نفِسه، ويعرِّ

 األل
ِ
ه بسنٍد  يِم، وعقابِه الشديِد، كام قال النبيه لعذاِب اهلل فيام أخرجه ابنه ماجه وبريه

 ال بأس به عن سليامَن بن عمرٍو بن األحوص عن أبيه قال: سمعته رسوَل اهلل 

«َأال ال جيني جاٌن إال عىل نفِسه»يقوله يف حجِة الوداِع: 
(3)

. 

فوا عباد اهلل من ظلِم أنفسكم، بامتثاِل ما أ م اهلل به، وترِ  ماهناكم عنه، فتخفَّ مَركه

 والتوبِة مما فَرَط من الذنوِب، فإن التائَب من الذنِب كْمن ال ذنَب له. 


 

                                 

 . 229( سورة البقرة: 1)

 . 113( سورة النحل: 2)

، قال الرتمذي: ( من حديث عمرو بن األحوص 2119(، والرتمذي )2339( أخرجه ابن ماجه )3)

 . "يححديث حسن صح"
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد .

 فيا أُّيا املؤمنون.

اعلموا أن اهلَل سبحانه هنى عن الظلِم بجميِع صَوِره، وَأَمَر بمجاهدِة الظاملني، ورفِع 

َِ ورفِع الظلم عن املظل ومني، وقد أرسَل اهلله سبحانه رسَله، وأنزَل كتهَبه لقامِة القس

َن  يَزا
ِ
مه اْلِكَتاَب َوامْل َلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَْزْلنَا َمَعهه سه الظلِم، قال اهلل تعاىل: ﴿لَقْد َأْرَسْلنَا ره

﴾ َِ وَم النَّاسه بِاْلِقْس لَِيقه
(1)

 يِده، فقد خالْفنا ما جاءت به ، فإذا تركنا الظاملَ، ومل نأخْذ عىل

دون بعقوبٍة عامٍة، وحمنٍة عاجلٍة، فعن أيب بكر الصديق  ، ونحن مهدَّ سله أنه قال: الره

ْم َمْن  كه ه ْم ال َيْضه َسكه ْم َأنْفه ِذيَن آَمنهوا َعَلْيكه َا الَّ أُّيا الناس إنكم تقرؤون هذه اْية: ﴿َيا َأُّيه

إنَّ الناَس إذا رأْوا الظاملَ، فلم »يقول: إِّن سمعت رسوَل اهلل ، و(2)َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيتهْم﴾

م اهلله بعقاٍب  هه ذوا عىل يَدْيِه، أوشَك أن َيعمَّ «منه يأخه
(3)

. 

فرفعه الظلِم والنكاره عىل الظاملِ واجٌب عىل كلِّ أحٍد، حسب قدرتِه وطاقتِه ووسِعه، 

ْ أخا  ظاملًا أو مظلومًا. قا»:قال النبيه  ه مظلومًا، انرصه ه ، هذا ننرصه
ِ
لوا: يا رسوَل اهلل

ْذ فوَق يَدْيه «فكيف ننرصه ظاملًا؟ قال: تأخه
(4)

. 

                                 

 . 21( سورة احلديد: 1)

 . 191( سورة املائدة: 2)

 (، وصححه عن قيس ابن أيب حازم عن أيب بكر.2133( والرتمذي )3333( أخرجه أبو داود )3)

 ( من حديث أنس ريض اهلل عنه.2333( أخرجه البخاري )3)
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 أُّيا املؤمنون.

إن أوىل املظلومني بالنَّرِص والتَّأيِيِد والعانِة هم أوَلك الذين ظهلِموا يف دينِهم، 

ِجنوا وأهوذوا من أجِل أهن بوا وسه ِ روا وُضه جِّ وِربوا وقهوتِلوا وهه  ربًّا، فحه
ِ
م رضوا باهلل

 اْلَعِزيِز  وبالسالِم ِدينًا، وبمحمد 
ِ
ْؤِمنهوا بِاَّلل ْم إاِلَّ َأْن يه وا ِمنْهه نبيًّا ﴿َوَما َنَقمه

احْلَِميِد﴾
(1)

. 

م همه أْوىل الناِس بالنَّرِص والتأييِد، ال سيام يف هذا العرِص املفتوِن،  هبه فهؤالء وأُضا

 ،
ِ
من اليهوِد والنصارا والوثنيني واملْلِحدين واملبتِدِعني الذي انتعش فيه أعداءه اهلل

 يف حديث ثوبانَ  واملنافِقني، َفَرَمْوا أهَل السالِم عن قوٍس واحدٍة، كام أخرب النبيه 

«يوِشكه األهممه أن َتداعى عليكم كام َتداعى األََكَلةه إىل قصعتِها» :
(2)

. 

من بلداِن العاملِ، إال تصديقًا ملا أخرَب به فليس ما جيري عىل السالم وأهله يف كثرٍي 

قه   الصادقه املصدَّ

يِن النحيبه   أحلَّ الكفره بالسالِم َضياْم  يطوله به عىل الدِّ

فقوموا بام أوجَب اهلله عليكم من نرصِة دينِكم وإخوانِكم، وذلك من خالِل عدِة 

 أموٍر: 

َ : التوبةه النصوحه من مجيِع الذنوِب، قال اهلل األول يعًا َأُّيه
 مَجِ
ِ
 اتعاىل: ﴿َوتهوبهوا إىَِل اهلل

                                 

 . 3( سورة الربوج: 1)

ن أجل أيب عبد السالم فإنه ضعيف ومل (وإسناده حسن م3291(، وأبو داود)1/213( أخرجه أمحد)2)

 يتفرد به.
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وَن﴾ حه
ْفلِ ْم ته هْؤِمنهوَن َلَعلَّكه امْل

(1)

َتنا هو بام كسبت أيِدينا و مَّ يعفو عن كثرٍي، ، فإنَّ ما أصاَب أه

و َعْن َكثرٍِي﴾قال اهلله تعاىل: ْم َوَيْعفه ِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأيِْديكه ْم ِمْن مه ﴿َوَما َأَصاَبكه
(2)

. 

َِ الطابني، قال ابن   تعاىل من أعظِم أسباِب رفِع ظلِم الظاملني وتسله
ِ
فالتوبةه إىل اهلل

هه يشٌء أنفعه "القيم رمحه اهلل: صومه ِغَي عليه أو أهوِذَي أو َتسلََّ عليه خه فليس للعبِد إذا به

 .(3)"من التوبِة النصوِح 

 تعاىل، ومرابمتههم عىلالثاِّن
ِ
 اهلل

ِ
ِعهم، كلٌّ حسَب ما  : جماهدةه أعداء اختالِف أنوا

كون  ناِن، وأما املنافقون واملشكِّ يِف والسِّ هم بالسَّ يناِسبهه، فالكفاره واملرشكون جهاده

صاةه فباألمِر باملعروِف  واملرتابون فباحلجِة والربهاِن والعلِم والبياِن، وأما الظاملون والعه

يِن وتبليِغ ما   يف الكتاِب والسنِة، من األمِر والنهِي واخلرِي. والنهِي عن املنكِر، وبياِن الدِّ

، قريبًا كان أو بعيدًا، الثالث
ِ
: مده يِد العوِن واملساعدِة لكلِّ من أهوِذَي يف سبيِل اهلل

، ال سيام أُّيا  ه، من دعٍم ماديٍّ أو معنويٍّ وذلك من خالِل تقديِم كلِّ ما يمكنه تقديمه

 احلمده -ل كثرٌي ِمنَّا الخوةه ونحن يف هذه البالِد، ال زا
ِ
يعيشه يف ِسعٍة من الرزِق،  -وهلل

وا  ده بار  اهلل -وَرَبٍد من العيِش، فالواجبه علينا أكربه من الواجِب عىل برِينا، فمه

 لخوانكم املسلمني يف كلِّ مكاٍن، واعلموا أن الصدقَة تطفئه  -فيكم
ٍ
أيْدَيكم بسخاء

 ،
ِ
وء م والبخَل، فإنه من يبخْل فإنام يبخله عن نفِسِه.بهَب الرمحِن، وتِقي مصارَع السه  فإيَّاكه

                                 

 . 31( سورة النور: 1)

 . 39( سورة الشورا: 2)

 .2/331( بدائع الفوائد 3)
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ه لخوانك فلْن َتعدمَ  مه ك، أو َعِدْمَت ما تقدِّ ت نفسه لِسانًا  -هدا  اهلله  -فإن شحَّ

 سائاًل أن يعزَّ أهَل ِدينِه، وأن يذلَّ أعداَءه.
ِ
ِع الهجًا، وهلل  والتْضه

ِ
 بالدعاء

نكم املسلم ني املظلومني يف دينِِهم، فإن دعوَة املظلوِم، فادعوا أُّيا املؤمنون لخوا

 حجاٌب، فعن ابن عباس 
ِ
بعَث معاذًا إىل  أن النبيَّ  والدعوة له ليس بينها وبني اهلل

 حجاٌب »اليمِن، فقال:
ِ
«اتَّق دعوَة املظلوِم، فإهنا ليس بينها وبنَي اهلل

(1)
. 


 

                                 

 (.2333( أخرجه البخاري)1)
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 التَّْقصرُي يف َتربَيِة األَوالدِ  -35

 ألوىلاخلطبة ا

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  .أما بعد

وَن ﴾ َيررا ﴿ ْسررلِمه هرروتهنَّ إاِلَّ َوَأنْررتهْم مه َقاتِررِه َوال مَت َ َحررقَّ ته رروا اَّللَّ قه ررِذيَن آَمنهرروا اتَّ َررا الَّ َأُّيه
أال وإن  (1)

 
ِ
ْم َأْن  -جررلَّ وعررال -مررن تقرروا اهلل كه ره َ َيررْأمه أداَء األمانررِة، والقيرراَم هبررا، قررال تعرراىل: ﴿ إِنَّ اَّللَّ

وا اأْلََماَناِت إىَِل َأْهلِ  َؤده  .(2)َها ﴾ته

ولرَد ، الرذي هرو بهرعٌة منرك، فيرا  -يرا عبرَد اهلل-أال وإنَّ من أَجلِّ األماناِت وأعظِمهرا 

، وإنرام تكرونه تلرك  هرا النراسه واحلجرارةه أُّيا الذين آمنوا قهوا أنفَسركم وأهلريكم نرارًا، وقوده

ن اهلل الوقايرررررةه بالقيررررراِم علررررريهم، وترررررربيتِهم وحفظِهرررررم يف ديرررررنِهم وأخالِقهرررررم ودنيررررراهم، فرررررإ

قرررال: أن النبررري مرررن حرررديث أيب هريررررة  "الصرررحيحني"محََّلكرررم مسرررؤوليَة ذلرررك، ففررري

نِه أو يمجسانِه» ا دانِه أو ينرصِّ ه ُّيوِّ  . (3)«كله مولوٍد يولده عىل الفطرِة، فأبوا

هررِد ، وبررذلك، فررإْن وجرردَت خرررياً فامحررد اهلَل، وإن وجرردَت   نِترراجه جه
ِ
فولررده  يررا عبررَد اهلل

                                 

 .192( سورة آل عمران: 1)

 .13( سورة النساء: 2)

 (.2313ومسلم )،( 1331( "صحيح البخاري" )3)
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 . (1)تلومنَّ إال نفَسك، فعىل نفِسها َجنَْت براقشه  برَي ذلك، فال

 .عباد اهلل

رررته لررره الفرررؤاده أن تررررا كثررررياً مرررن النررراِس قرررد أَهلررروا تربيرررَة  ، ويتفتَّ إن ممرررا حيرررزنه لررره القلررربه

أوالِدهررررم، واسررررتهانوا هبررررا وأضرررراعوها، فررررال حفظرررروا أوالَدهررررم، وال رّبرررروهم عررررىل الررررربِّ و 

يكونرررون  -أصررلَح اهلله أحررواهَلم-ن كثرررياً مررن اْبررراء إ -ولألسررِف الشرررديدِ -التقرروا، بررل 

 أوالِدِهرم وفسراِدِهم، قرال ابرن القريم رمحره اهلل: "وكرْم ممرن أشرقى ولرَده وفلرذَة 
ِ
َسَببًا لشقاء

مه أنره  تِه، وهو بذلك يرزعه كبِِده يف الدنيا واْخرِة بإَهالِه، وترِ  تأديبِه، وإعانتِه عىل شهوا

رره، وقررد أهانرره، ويرمحهرر رره يف يكِرمه ت عررىل ولررِده حظَّ رره بولررِده، وفرروَّ ه وقررد ظلَمرره، ففاَترره انتفاعه

"
ِ
َته من ِقَبِل اْباء  . (2)الدنيا واْخرِة، وإذا اعتربَت الفساَد يف األوالِد رأيَت عامَّ

ه، ما أعجَب كالَمه وأصدَقه   !فللِه دره

 أُّيا املسلمون.

رررره ويكرثرررره مسررررلكه بنِيررررره نحررررَو  ررررره إن املسررررلَم احلررررقَّ ُّيمه هِنم، وليسررررت وظيفته ررررم وإخرررروا رهبِّ

ررزحَم املجتمررَع بررأوالٍد، تررَرَ  حرربَلهم عررىل بررارهِبم ، وهررذا هررو هررديه األولررني  ومهمتهرره أن يه

 من املؤمنني.

 إبررراهيمه عليرره السررالم يقررول:فهررذا خليررله ا
ِ
تِرري هلل يَّ رِّ ررالِة َوِمررْن ذه ِقرريَم الصَّ ﴿َربِّ اْجَعْلنِرري مه

                                 

 (.119( األمثال أليب اخلري اهلاشمي)1)
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﴾
ِ
َعاء نَا َوَتَقبَّْل ده َربَّ

(1)  . 

ررْن َمررَع  نَرريَّ اْرَكررْب َمَعنَررا َوال َتكه : ﴿َيررا به لِررحه عليرره، فيقرروله ، يرردعو ابنَرره ويه  نرروحه
ِ
وهررذا نبرريه اهلل

 .(2)اْلَكاِفِريَن﴾

رَهَداَء إِْذ  نْرتهْم شه َمِق األخرِي، كام قرصَّ اهلل تعراىل: ﴿َأْم كه د أوالَده يف الرَّ وهذا يعقوبه يتعهَّ

رررْوته  ررروَب امْلَ ررر َيْعقه رررَك َوإََِلَ آَباِئرررَك  َحَْضَ رررده إهَِلَ وا َنْعبه وَن ِمرررْن َبْعرررِدي َقررراله رررده إِْذ َقررراَل لَِبنِيرررِه َمرررا َتْعبه

وَن﴾ ْسلِمه ً َواِحدًا َوَنْحنه َلهه مه ِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َلِِإَ  . (3)إِْبَرا

ني: وهررذا رْكرربه املررؤمنني الصرراِدقني املتبعررني، ركرربه عبرراِد الرررمحِن، يلهجررون قررائل 

تَِّقنَي إَِمامًا﴾ ٍ َواْجَعْلنَا لِْلمه َة َأْعنيه رَّ اتِنَا قه يَّ رِّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوذه ﴿َربَّ
(4) . 

ه  رِذيَن َهرَدا اَّللَّ وََلِرَك الَّ فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وسريوا عرىل هرْدِي أوَلرك املتقرني ﴿أه

مه اْقَتِدْه ﴾ َداهه  . (5)َفبِهه

 عباَد اهلل.

، إنَّ مرن املشركالِت الكرربا، والنروازِل العظمرى، التري أهِصريَبْت هبرا  أُّيا اْبراءه األفاضرله

لررَدْين يف ِرعايررِة أوالِدَِهررا، وتررربيَتهم عررىل الررربِّ  كثرررٌي مررن املجتمعرراِت السررالميِة تقصرررَي الوا

                                 

 .39( سورة إبراهيم:1)
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  .13( سورة الفرقان: 3)

 .99( سورة األنعام: 1)



 حصاد املنابر --------------------------------------------------

 

158 

 والتقوا، ومعامله هذا التقصرِي كثريٌة عديدٌة.

نيا الفانِيررِة، فمررن مظرراهِر التقصرررِي يف تربيررِة ا ألوالِد: االنشررغاله عررن األوالِد بمشررابِل الررده

 جناَح بعوضٍة، فكم هم اْبراءه الرذين َهجرروا بيروَُتم، فلرم جيلسروا 
ِ
التي ال َتعِدله عنَد اهلل

، وبرني جلسراٍت 
ٍ
ء فيها إال قلياًل، ألكٍل أو َشٍب أو نوٍم، أما سرائره أوقراُِتم فبرني بيرٍع وَشا

، ولررو سررمع هررذا بصررفقٍة أو َتررارٍة ودوائررَر، ضرراعت بسررببه ، وضرراعت احلقرروقه ا الواجبرراته

ه بعَده ولٌد صالٌح يدعو له.  كه  لرتَ  األصدقاَء، وقلَّل اللقاَء، َأَما َعلِم هذا أن خرَي ما يرته

 أُّيا املؤمنون.

لردين املعصريَة عرىل األوالِد،  إنَّ من صوِر التقصرِي الشائعِة يف تربيرِة األوالِد: ُترويَن الوا

لررررررَدْين هلررررررذه اخلطايررررررا  فقررررررِة الوا قعررررررِة اخلطايررررررا والسرررررريئاِت، وذلررررررك بموا وَترررررررئَتهم عررررررىل موا

عه عررن  ه ال يتررورَّ  َمررن يكررون قرد ابررتهيَل بربعِض الررذنوِب، فتِجرده
ِ
وجمراهرُِتم هبررا، فرإنَّ ِمررن اْبراء

نظررِر إىل الوقرروِع فيهررا أمرراَم أوالِده، فكررم هررم اْبرراءه الررذين ابتهلرروا بسررامِع األبرراِّن مررثاًل، أو ال

ها عرررنهم  ررريِّئاِت، وهرررم يفعلوهنرررا أمررراَم أوالِدهرررم، فيأخرررذه مررراِت، أو بررررِي ذلرررك مرررن السَّ املحرَّ

ه  هم، فكله مولوٍد يولده عىل الفطرِة، فأبوا نه أو يمجسانه. أوالده  ُّيودانه أو ينرصا

َده أبوه         وينَشأه ناشئه الِفتياِن ِمنَّا  (1)عىل ما كاَن عوَّ

 أُّيا املؤمنون.

رربهِل املعصرريِة وأسررباهَبا هلم، بالَهررال يف تررربيتهم إن مررن أعظررِم اخليانررِة لررألوالِد: تيسرررَي سه

عررىل حسررن اسررتعامل األجهررزة الترري يصررلون مررن خالهلررا إىل كثررري مررن الرشرر والفسرراد إذا مل 
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شررررروِش ومرررررا شررررراهبها،حيسرررررنوا اسرررررتعامهلا ، وختررررررب  فإن فيهرررررا مرررررا ، كالده رررررده بررررره القلررررروبه تفسه

، وت . األخالقه
ِ
، ويهَصده هبا عن سبيِل اهلل  عمى البصائره

 فليتَِّق اهلَل هؤالء، فإهنم 
ِ
ت علريهم اخلررَي واالسرتقامَة،  -واهلل ممرن أشرقى أوالَده، وفروَّ

، ويبغيهرررا 
ِ
رررده عرررن سررربيِل اهلل فويرررٌل لررره؛ ويرررٌل لررره؛ ويرررٌل لررره، وَضرررَع يف كرررلِّ برفرررٍة شررريطانًا، يصه

 ِعَوجًا!!

 أُّيا املؤمنون، أيه 
ِ
خيانٍة أعظمه من هذه اخليانرِة، أيظرنه مرن سرعى يف إفسراِد أوالِده  فباهلل

أي: فلرم  مرا ِمرن عبرٍد يسررتِعيه اهلله رعيرًة، فيمروته وهرو براشٌّ هلرا »:أنه ناٍج من قوله 

 . (1) «إال مل جيْد رائحَة اجلنِة  -حيطها بنصحه 

 
ِ
تم املرسرلني؟ ، فيسألههم ماذا أجبفليتَِّق اهلَل هؤالء، وليذكروا يومًا يهرَجعون فيه إىل اهلل

َهررررا النَّرررراسه ومرررراذا فعلررررتم بقويل: ْم َنررررارًا َوقهوده ْم َوَأْهلِرررريكه َسرررركه رررروا َأنْفه ررررِذيَن آَمنهرررروا قه َررررا الَّ ﴿َيررررا َأُّيه

َجاَرةه﴾  . ؟(2)َواحْلِ
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 اخلطبة الثانية

أمانرررِة تربيرررِة - فررراتقوا اهلَل أُّيرررا املؤمنرررون، فرررإن مرررن اخليانرررِة هلرررذه األمانرررِة العظمرررى! وبعرررد 

رررررررون يف أيِّ وقرررررررٍت  -األوالدِ  جه إضررررررراعَتهم وإَهررررررراهَلم، وتررررررررَ  حررررررربلِهم عرررررررىل برررررررارهِبم، خيره

 يشاؤون، ويصاِحبهون من يهريدون، ويسهرون الليَل وينامون النهاَر!!

 َِ رررهه تهرررييٌع لألمانرررِة، ولقرررد ظهررررت يف هرررذه اْونرررِة األخرررريِة بسررربِب هرررذا التفرررري فهرررذا كله

ها جمموعررررررررٌة مرررررررن الشررررررررباِب، ظررررررراهرةه اجللررررررروِس يف  األحررررررررواِش واالسررررررررتاحاِت، يسرررررررتأجره

ٍن مرررن الررررذنوِب  فيجلسرررون فيهرررا سرررراعاٍت طرررواالً، جيتمعرررون يف بالررررِب األحيررراِن عرررىل ألرررروا

 أمرروِرهم، وال يشرركه عرراملٌ بررام 
ِ
، بعيرردًا عررن نظررِر آبرراِئهم وأوليرراء واملعررايص، الصررغاره والكبرراره

 ورسرولِه جيري يف هذه األحرواِش برأن هرذه االجتام
ِ
، ولرو مل يكرن عراِت ُمالفرٌة ألمرِر اهلل

 ملرا يهفِِضر إليره فيها إال ُمالفةه هدِي النبيِّ 
ِ
، حيثه كان يكَرهه احلديَث بعد صالِة العشراء

مررن ضررياِع األوقرراِت، وتفويرررِت الواجبرراِت، وُمالفررِة مررا فطرررَر اهلله عليرره الربيرراِت، مررن نررروم 

ْيررررررَل لَِباسررررررًا * َوَجَعْلنَررررررا النََّهرررررراَر الليررررررِل، والقيرررررراِم يف النهرررررراِر، قررررررال اهلل  تعرررررراىل: ﴿َوَجَعْلنَررررررا اللَّ

ً﴾ (1)َمَعاشًا﴾ ْبرِصا نهوا ِفيِه َوالنََّهاَر مه ْيَل لَِتْسكه مه اللَّ ِذي َجَعَل َلكه َو الَّ  . (2)، وقال تعاىل: ﴿هه

رره فرريام لررو كرران السررهره عررىل أمررٍر مبرراٍح، فكيررَف يكررونه األمررره ونحررن نعلررمه أ ن بالررَب هررذا كله

رررَدثاءه األسرررناِن، وسرررفهاءه العقررروِل واألحرررالِم عرررىل سررررامِع  هرررذه االجتامعررراِت يلتقررري فيهرررا حه

َِ مررررررن املنرررررراظِر  رررررراق  املرررررراجِن، أو الكررررررالِم القبرررررريِح، أو جيتمعررررررون عررررررىل مشرررررراهدِة السَّ
ِ
الغنرررررراء
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مَن، وُترريِّجه ال ئررَز، وتبعررثه الكرروا ثررريه الغرا ، ته شررهواِت، واملرئيرراِت، الترري ال تقررومه هلررا اجلبرراله

وترروِرثه القلرررَب البالبررَل، فيصرررطيل هررؤالء األحرررداثه بنرراِر تلرررك املشرراهِد، وال جيررردون هلرررا 

مرصفًا، إال عادًة قبيحًة، أو عالقًة حمرمًة، فيتلطَّخون بكبائِر الذنوِب، وقبيِح الفواحِش، 

 فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

،
ِ
ررره وأبيررره،  فرراتقوا أُّيرررا الشررربابه يومرررًا، تهرَجعررون فيررره إىل اهلل يررروَم يِفرررره املرررءه مرررن أِخيررره، وأمِّ

 منهم يومئٍذ شأٌن يهغنيه.
ٍ
 وصاحبتِه وبنِيه، لكلِّ امراء

رر الرذي ال خرررَي فيره، واتقرروا اهلَل  ِّ واحرذروا أُّيرا الشرربابه هرذه االجتامعرراِت، فهري مرن الرشَّ

ونوا أوالَدكم عن مثِل هذه االجتامعاِت، واحفظوهم منها، ف ، فصه إهنا من أهمِّ أُّيا اْباءه

 أسباِب فساِدهم.

 أُّيا املؤمنون.

﴿َوَتَعررراَونهوا َعرررىَل اْلررررِبِّ َوالتَّْقرررَوا َوال عررراوِن عرررىل الرررربِّ والتقررروا، فقال:إن اهلَل أمرررَرَكم بالت

ْدَواِن﴾  .    (1)َتَعاَونهوا َعىَل اْلْثِم َواْلعه

رر رروا اهلَل رهبَّ وهررا عررىل فعررىل أصررحاِب هررذه األحررواِش واالسرررتاحاِت أن يتَّقه ره م، وال يؤجِّ

مرن يهظرنه جلوسرره فيهرا عرىل هررذه املنكرراِت، فرإن تررأجرَي هرذه األحرواِش واالسرررتاحاِت يف 

ٌم.  ٌم، وأخَذ األجرِة عىل ذلك حرا  هذه احلالِة حمرَّ

 فاتقوا اهلل عباد اهلل وقوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس واحلجارة. 
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.دِ وجوُب رعايِة األوال -36  

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 ا بعد. أم

، وخرَي اهلدِي هديه حممٍد صىل اهلل عليه وسلم، 
ِ
فإنَّ خرَي احلديِث كتابه اهلل

 واشكروه جلَّ شأنهه عىل أن منَّ عليكم بنعمِة الولِد، فله عليكم يف 
ِ
اتقوا اهلَل عباد اهلل

 : َْن َيَشاءه الذلك عظيمه الفهِل واملنِّ
ِ
َْن َيَشاءه إَِناثًا َوَُّيَبه مل

ِ
وَر )﴿َُّيَبه مل كه ( َأْو 39ذه

نًا َوإَِناثًا َوجَيَْعله َمْن َيَشاءه َعِقياًم إِنَّهه َعلِيٌم َقِديٌر﴾ ْكَرا ْم ذه هه جه َزوِّ  . (1)يه

 .أُّيا املؤمنون

ا عظياًم، وفرضًا أكيدًا، فإن اهلَل ابتالكم بالنَِّعِم ليخترَبكم  إن هلذه النعمِة حقًّ

وإناثًا أمانٌة عنَدكم، أمَركم اهلله بحفظِهم أتشكرون أم تكفرون؟ وإن أوالَدكم ذكورًا 

ه ِ ورعايتِهم ووقايتِهم من أسباب ِذيَن آَمنهوا  ﴿َيا: الفساِد والزيِغ، فقاَل تعاىل ِذكره َا الَّ َأُّيه

َجاَرةه َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِبالٌظ ِشَداٌد ال  َها النَّاسه َواحْلِ ْم َنارًا َوقهوده يكه
ْم َوَأْهلِ َسكه قهوا َأنْفه

ونَ  ْؤَمره ْم َوَيْفَعلهوَن َما يه َ َما َأَمَرهه وَن اَّللَّ  . (2)﴾َيْعصه

                                 

  (.19-39( سورة الشورا )1)

 (.3( سورة التحريم )2)
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م مسؤوٌل عن رعيَّتِه.  م راٍع وكلهكه  فاتقوا اهلل عباد اهلل، فكلهكه

 .أُّيا املؤمنون

َل لنصوِص الرشِع يدر ه أن صالَح الولِد وفساَده يرجعه يف الغالِب إىل  إن املتأمِّ

)كله مولودٍ :قال: قال رسول اهلل حديث أيب هريرة والَديِه، ففي الصحيحني من 

سانِه( نه أو يمجِّ ا دانه أو ينرصِّ  . (1)يولده عىل الفطرِة، فأبواه ُّيوِّ

فولده  يا عبَد اهلل، ولده  من ذكٍر أو أنثى إنام هو نتاجه جهِد  وثمرةه تربيتِك، 

.  فإن األصوَل عليها َينْبته الشجره

 .أُّيا املؤمنون

 واألمهاِت أُّيا املؤمنون أن يأخذوا أوالَدهم بمبادِئ  إن الواجَب 
ِ
عىل اْباء

ومِة أظفاِرهم، فتكونه هلم  اْداِب، ليأنسوا هبا يف ِصَغِرهم، وينشؤوا عليها منذه نعه

 َتعله متطبِّعًا به. فر: 
ِ
جايا عند كرِِبهم، ألنَّ نشأَة الصغرِي عىل اليشء  كالسَّ

ْمَتهرررررررررررررررا ا  عتررررررررررررررردلتإنَّ الغصررررررررررررررروَن إذا قوَّ
9 

مَتررررررررررررررررره اخلَشررررررررررررررررربه    (2)وال يلرررررررررررررررررنيه إذا قوَّ

9 

، وباِدروا إىل تأديِب أوالِدكم وإصالِحهم
ِ
ِم  ،فاتقوا اهلَل عباد اهلل كه قبل ترا

ِل. ِق الباِل، وصعوبِة تغيرِي األحوا  األشغاِل، وتفره

َيِم، وحفظِهم من سيِِّئها،  بادروا إىل تأديبِهم وتعليِمهم حماسَن األخالِق والشِّ

لِد الشفيِق عىل فإ نه ما نحَل والٌد ولَده نحلًة أفهَل من أدٍب حسٍن، فيجبه عىل الوا

                                 

  (.213(  تقدم خترجيه يف ص )1)

 (. 329( البيان والتبيني )2)
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َوَلِده، الرابِب يف صالِح ثمرِة فؤاِده جيب عليه أمره أوالِده بكلِّ خرٍي وفهيلٍة وهنيههم 

روهم منه، دوهم يف الرشِّ ونفِّ بهوهم يف اخلرِي وحثهوهم عليه وزهِّ  عن كلِّ شٍّ ورذيلٍة، ربِّ

وا إىل أْمِره بالصالة ً كان أو أنثى سنَّ التمييِز، فباِدره وتربيبِه فيها  ِ فإذا بلَغ الولده ذكرا

(: وحثِّه عليها، كام قال  روا أوالَدكم بالصالةِ لسبٍع، واُضبوهم عليها لَعرْشٍ  . (1))مه

، وعدَم  واعلموا أُّيا املؤمنون أن سبَب تهييِع كثرٍي من األوالِد للصالةه

لَديِن يفعنايتِ  َه الوا ، فركلهكم  هم هبا، هو تفري
ِ
، فاتقوا اهلَل عباد اهلل هذا التوجيِه النبويِّ

 راٍع وكلهكم مسؤوٌل عن رعيته.

 أُّيا املؤمنون.

 ،  وأصحاِب الرشِّ
ِ
وء  السه

ِ
إنَّ من أهمِّ أسباِب صالِح األوالِد حفَظهم من قرناء

ون الفهائَل ويشيِّدون الرذائَل  وِف، الذين َُّيِدمه ، يأمرون باملنكِر وينهْون عن املعره

فاحفظوا أوالَدكم، ذكورًا وإناثًا من صحبِة هؤالء، فإهنم قذا العنِي، وبالءه العمِر، 

نيا واْخرِة:  هتَِّقنَي﴾وَنَكده الده وٌّ إاِلَّ امْل ْم لَِبْعٍض َعده هه  .(2)﴿األِخالَّءه َيْوَمِئٍذ َبْعهه

 راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا اهلل عباد اهلل، فكلكم 

 أُّيا املؤمنون.

أن يكون  :إن من أبلِغ وسائِل التأثرِي عىل األوالِد وتربيتِهم عىل الربِّ والتقوا

                                 

حه ابن امللقن يف البدر ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصح313( أخرجه أبو داود )1)

  . 3/233املنري 

  ( . 31( سورة الزخرف )2)
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لدان قدوًة حسنًة ألوالِدَها يف املبادرِة إىل اخلرياِت  واالنكفاِف عن املعايص  ،الوا

اَء عىل املعايص والسيئاِت، والسيئاِت، فإن األوالَد إذا رأْوا من والَدُّْيم االجرت

َف قدره ذلك يف نفوِسهم، ومَحَلهم ذلك عىل  والتَّلطهَخ بأوضاِر اخلطايا واملوبقاِت، ضعه

 مقارفِة تلك السيئاِت، فصدَق عليهم قوله القائِل: أٌب بريه َبرٍّ وابنهه بريه واصِل.

 فاتقوا اهلل عباد اهلل فركلهكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته. 
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

 
ِ
 فركلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته. ،فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

 أُّيا املؤمنون.

إن من العجائِب التي تذِهله العقول وتطريه األلباَب وتفطره األكباَد أن كثرياً من 

 واألمهاِت 
ِ
 أوالِدهم يف الدنيا واْخرِة، وذلك بإَها ،اْباء

ِ
هِلم وترِ  هم سببه شقاء

ُِتم، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، فأيه خيانٍة  تربيتِهم وتأديبِهم، بل وبإعانتِهم عىل شهوا

 أعظمه من هذه اخليانِة، فاتقوا اهلل عباد اهلل فركلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

 .أُّيا املؤمنون

 إن من املشكالِت الكربا التي تعاِّن منها كثرٌي من املجتمعاِت بفل
ِ
َة أولياء

األموِر عن رعايِة أوالِدهم وتربيتِهم، وإن هلذه الغفلِة معامَل كثريًة نراها يف سلوِ  

أوالِدنا، ذكورًا وإناثًا، وال شكَّ أن هذه املظاهَر ثمرةه تفريطِنا وعدِم قياِمنا باألمانِة، 

، هل األب الذي ترَ  ألوالِده احلبَل 
ِ
 العظيِم يا عباد اهلل

ِ
عىل باربِه،  فأسألكم باهلل

خيرجون متى يشاؤون، ومع من يريدون، يسهرون الليَل وينامون النهاَر، يواقعون 

السيئاِت ويهيعون الصلواِت، هل قام باألمانِة وحفظها أم أنه أٌب بريه برٍّ وابنهه بريه 

 صالٍح؟!

بَل االنحراِف،    يا أُّيا املؤمنون هل األبه الذي يَّسَّ لولِده سه
ِ
 وأسألكم باهلل

فأدخْل إىل بيتِه أسباَب الزيِغ والفساِد، ووسائَل التدمرِي والهالِ ، هل نصح لولده 

 وأهله أم أنه أٌب بريه برٍّ وابنهه بريه صالٍح؟!
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فاتقوا اهلل عباد اهلل، واتقوا يومًا ترجعون فيه إليه، فركلكم راٍع وكلكم 

ثهه مسلكه أوالِده نحو مسؤول عن رعيته، فإن املسلَم احلقَّ واملؤمَن الصادَق ُّيمه  ه ويكرِّ

 عباِد الرمحِن الذي ذكَره اهلله عنهم: 
ِ
م؛ ولذا فإن من دعاء نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا رهبِّ ﴿َربَّ

تَِّقنَي إَِمامًا﴾ ٍ َواْجَعْلنَا لِْلمه َة َأْعنيه رَّ اتِنَا قه يَّ رِّ  . (1)َوذه
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بيةِ  منَْهُج النَّبِيِّ  -37 ْ  .والتَّعليمِ  يف الَّتَّ

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

و هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه    له

 أما بعد.

 األمِم واملجتمعاِت الرتبيَة 
ِ
وا أنَّ ِمن أهمِّ ركائِز بناء فاتقوا اهلل عباد اهلل، واعلمه

، وتبنى املجتمعات،  ، وعليهام تقامه احلهاراته والتعليَم؛ إذ هبام تهصاغه األهَممه واألجياله

، وَتنى الغا ، وتوضح األهدافه ى النفوسه ، وتهزكَّ مه األخالقه .وتقوَّ  ياته

ها   كانت األمةه قبَل مبعِث النبيِّ  وقد تعيشه يف دياجرِي اجلهالِة والظلامِت، وتسوده

، ليس هلا بايٌة وال هدٌف، أمٌة ضائعٌة بائبٌة يف جاهليٍَّة َجْهالَء  فةه والشقاواته اخلرا

، وتعشعشه فيها اخلزعبالته  قهها النعراته واحلَِميَّاته ، ومتزِّ تطحنهها العصبياته

، ليس هلا يف واقِع األمِم تأثرٌي وال أثٌر، وال ، وتسحقها الطبقياته والعنرصياته وثنياته

 خالِق البرِش، ففي 
ِ
إن اهلَل نَظَر إىل أهِل »: عن النبيِّ  "صحيح مسلم"ممقوتٌة من اهلل

م، إال بقايا من أهِل الكتاِب   . (1)«األرِض، فَمَقَتهم، عرهَبهم وعجَمهه

دًا  فبَعَث اهلله برمحتِه ، ليخِرَج الناَس من الظهلهامِت إىل وفهلِه النعمَة املسداَة حممَّ

ِسِهْم َيْتلهو  والً ِمْن َأنْفه هْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرسه النوِر، قال تعاىل: ﴿ َلَقْد َمنَّ اهلله َعىَل امْل

                                 

 .( من حديث عياض بن محار 2331( "صحيح مسلم" )1)
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مه اْلِكَتاَب َواحْلِ  هه َعلِّمه يِهْم َويه َزكِّ ْكَمَة َوإِْن َكانهوا ِمْن َقْبله َلِفي َضالٍل َعَلْيِهْم آَياتِِه َويه

بنٍِي﴾  .(1)مه

صلِحًا، فجاَهَد فجاَء  يًا ومعلِّامً مه يًا مربِّ لتحقيِق هذه الغايِة أعظَم اجلهاِد، مزكِّ

، فربَّى أصحاَبه  َق له ما يهريده أكمَل الرتبيِة، وعّلمهم  وبذَل النَّْفَس والنَّفيَس، حتى ُتقَّ

ٍة أحسَن التعلي نْتهْم َخرْيَ أهمَّ ِم، فكانوا جياًل فريدًا ال نظري له وال مثيل، قال اهلل تعاىل: ﴿كه

 َوَلْو آَمَن َأْهله 
ِ
ْؤِمنهوَن بِاَّلل هنَْكِر َوته وِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْل وَن بِامْلَْعره ره أهْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأمه

مه امْلهؤْ  وَن﴾اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْياً هَلهْم ِمنْهه مه اْلَفاِسقه هه  ، (2)ِمنهوَن َوَأْكَثره

وَبَدْوا سادَة األمِم، وأئمَة العامل، وصنّاَع القرار فيه، فدانت هلم املاملكه الكباره 

لكه قيرَص، ودَخَل  ْلكه كَّسا، وانَثَلَم مه وأذعنت، يف فرتة وجيزٍة من التاريِخ، فاهند مه

 أفواجًا، فسبحان اهلل 
ِ
 واحلمد هلل رب العاملني.  !العظيمالناسه يف ِديِن اهلل

 .أُّيا املؤمنون

َقه  َل الكبرَي، والنجاَح العظيَم، الذي حقَّ ناعِة األهَمِم واألجياِل،  إنَّ هذا التحوَّ يف صه

ةه من السفوِح إىل ِقَمِم اجلباِل كان نتيجَة منهٍج ترَبِويٍّ تعليميٍّ دعويٍّ  حتى ارتفَعْت األهمَّ

، وهو بلَسٌم ودواٌء أصيٌل ملا نزل باألمِة من انحداٍر وانكساٍر رصنٍي، له معاملههه و هه سامته

لوا منهَج النبيِّ  ٍن، فعىل الدعاِة وأهل الرتبية و التعليِم أن يتأمَّ وطريقَته يف  وذلٍة وهوا

ه، 
ِ
صًة لتحديِد معامل تربيته وتعليمه ودعوتِه، ويدِرسوا هذا املنهَج دراسًة متأنيةً ً متفحِّ

                                 

 .133آل عمران: ( سورة 1)
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ا، وإليكم واستنبا هله ِط سامتِه وخصائِصه، فلن يصلهَح آخره هذه األمِة إال بام صلهَح به أوَّ

امِت:   أُّيا الخوةه هذه السِّ

هم من كلِّ ما خيِدشه   تعاىل، وُتريره
ِ
فمن سامِت هذا املنهج الرباِّن: تعبيده الناِس هلل

 سبحانه، وهذه سمٌة مشرتكٌة بني الرسِل مجيعًا، قا
ِ
ل اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد عبوديَتهم هلل

وَت ﴾ وا اهلَل َواْجَتنِبهوا الطَّابه والً َأِن اْعبهده ٍة َرسه مَّ لِّ أه  .(1)َبَعْثنَا يِف كه

ق الغايَة من اخللِق،  مةه ُتقِّ  تعاىل، وهذه السِّ
ِ
فلهبه دعوِة الرسِل مجيعًا تعبيده اخللق هلل

وِن﴾وتلبي نداَء الفطرِة، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َخَلقْ  ْنَس إاِلَّ لَِيْعبهده نَّ َواْلِ  .(2)ته اجْلِ

سانِه»:وقال  نِه أو يمجِّ ا دانِه أو ينرصِّ ه ُّيوِّ ، (3)«كله مولوٍد يوَلده عىل الفطرِة، فأبوا

مِة من املناهِج التعليميِة   تعاىل بالعبادِة، وبيابه هذه السِّ
ِ
والفطرةه هي توحيده اهلل

ي إىل اختالِل ا ملوازيِن، واضطراِب املفاهيِم، وُتطيِم الطاقاِت البرشيِة، والرتبوية يؤدِّ

 ومصادمِة الِفَطِر النسانيِة، وذهاِب الفهائِل واملثهل والِقيَِم. 

: تربيةه النَّاِس عىل تصحيِح وتصفيِة املقاصِد، خاصًة  ومن سامِت هذا املنهِج النبويِّ

 إذا كان العلمه علاًم َشعيًّا دينيًّا.

، ال »: قال: قال رسول اهلل  ةفعن أيب هرير
ِ
بتَغى به وجهه اهلل من تعلَّم ِعْلاًم يه

                                 

 .33النحل: ( سورة 1)

 .13الذاريات: ( سورة 2)

  (.213( تقدم خترجيه يف ص )3)
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ه إال ليِصيَب به عَرضًا من الدنيا مل جيْد َعْرَف اجلنِة يوَم القيامة(  أي: رحيها.  ؛(1)يتعلَّمه

، فإن استحهاَر النِّيِة الصاحلِة والقصِد احلسِن، من سدِّ حوائِج  أما العلومه الدنيويةه

 تعاىل، والعونه والتوفيقه األمِة 
ِ
إذ النيةه ؛أو بري ذلك سبٌب حيصله به األجره من اهلل

ْم  ِذيَن هه َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ الصاحلةه من الحساِن والتقوا، وقد قال تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل َمَع الَّ

ِسنهوَن﴾ ْ  .(2)حمه

اًم يهرتقى به لَّ إىل املناصِب الوظيفيِة، أو  وال يستوي هذا مع من جعَل الرتبيَة والتعليَم سه

 األجماِد الشخصيِة، واملكاسِب الذاتيِة. 
ِ
 املراكِز االجتامعيِة، أو جَعَلها طريقًا لبناء

ره عىل الَعَمِل الرتبويِّ والتعليميِّ تأثرياً بالَغ  فال شكَّ أنَّ هذه الِّناِت الرخيصَة تؤثِّ

 . ، فليس اخليله كالشجيِّ
ِ
 السوء

َه العلِم بالعَمِل، فالعلمه شجرٌة والعمله ثمرٌة، وقد كان  ومن سامِت املنهِج  : رب الرباِّنِّ

الِعلَم والَعَمل، فالِعلمه بال عمٍل حجٌة عىل  ميعلِّم أصحاَبه ريض اهلل عنه النبي 

 صاحبِِه:

إذا مل يررررررزد ِعْلررررررمه الَفتررررررى قلَبرررررره هرررررردًا         

ه أنَّ اهلَل أْوالهه نِْعمررررررررررررررررررررررررررررررةً  ْ  فبرررررررررررررررررررررررررررررررشِّ
9 

ْسناً وسرريَته    َعْدالً وأخالَقه حه

 (3)يهساءه هبا ِمْثله الذي َعَبَد الَوَثنا 

9 

                                 

وصححه األلباِّن كام يف صحيح  ،(212وابن ماجه ) ،(3333وأبو داود )،( 3212( أخرجه أمحد )1)

 (.11193) وضعيفه اجلامع الصغري

 .123سورة النحل: ( 2)

 .1/329( ربيع األبرار 3)
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 .أُّيا املؤمنون

ه كثرٌي من  لهه هذا التناقَض الذي يعيشه ر انفصاَم الِعلِم عن الَعَمِل ويؤصِّ إن مما جيذِّ

ونه املتعلِّمني، حيث إنَّ ما يتلقونه خيالفه ويهاده كثرياً مما يلمسونه ويرونه، بل ويعايِ  شه

 ويامِرسونه يف احلياِة االجتامعيِة.

ومن أمثلِة ذلك: أن دوَر العلِم ورصوَحه تهعَلم بأن الكِذَب رذيلٌة وإثٌم، ثم إننا نسمعه 

ه باختالِف لونِه وشْكلِه.  من بعض وسائِل العالِم أن الكذَب ألواٌن وأشكاٌل، خيتلف حكمه

.سبيَل لالتصاِل بني الذك أن ال ونتعلَّم أيهاً   وِر والناِث، إال من خالل النكاِح الرشعيِّ

ثم نسمعه ونشاهده هنا وهنا  أن من العالَقِة بني اجلنسني ما يسمى صداقًة أو زمالًة، 

كرنا بقوله  ومنها ما يسمى حبًّا بريئًا َشيفًا نزُّيًا، وبرَي ذلك من املسميات، التي تذِّ

:« (1)«اسِمهايرَشبه أناٌس من أمتي اخلمَر، يسموهنا بغرِي . 

وال برَو أن هذا التناقَض بنَي وسائِل التوجيِه يف املجتمِع له آثاٌر سيئٌة عىل األهمِم 

 ، ا ترسيَخ الفصِل بني العلِم والعمِل، واالنشطاِر الفكريِّ واملجتمعات، ليس أهوهنه

ليا يف هنايِة املطا ؛ إذ إن من املعلوِم أن الَيَد العه ِب النفيسِّ ِف ملا تفرضه وتعميَق االضطرا

ثهِل والنظرياِت التي تدرس يف الكتِب واملقرراِت.  ، ال للمه  املجتمعاته

: مراعاةه القدراِت واملستوياِت، فيعطى كلٌّ ما يناسبهه  ومن سامِت هذا املنهِج الرباِّنِّ

ِة ويلبي حاجاتِ  ه بعضه دوِر التعليِم، من املساواِة التامَّ ه، ومن هذا نعلمه خطَأ ما متارسه

  الذكوِر والناِث، يف املناهِج واملقرراِت واملراحِل واملستوياِت.بني

                                 

 ، وصححه األلباِّن.( عن أيب مالك األشعري 3929(، وابن ماجه )1313( أخرجه النسائي )1)
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َِ الذكوِر بالناِث يف املدارس والكليات، وال شكَّ أن  بل ويبلغه اخلطأه منتهاه عند خل

تِ  ده حَّسا يف كثرٍي من بالد املسلمني،  ههذا خطٌأ كبرٌي، مازالت األمةه َتني ويالتِه، وُتصه

َكره َكاأْلهنَْثى﴾كيف ال؟! وقد قال الع ليمه اخلبريه سبحانه وتعاىل: ﴿َوَليَْس الذَّ
(1) . 

فمن رام تسويَة الذكوِر بالناِث، فقد ضادَّ اهلَل تعاىل يف خلِقه وَشِعه، فالواجبه 

ه  ه وحيتاجه الفصله بني اجلنسني يف مجيع مراحِل التعليِم، وإعطاء كلٍّ ما يناسبهه ويالِئمه

 من العلوِم واملعارِف. 


 

                                 

 .33مران: آل ع( سورة 1)
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 اخلطبة الثانية

   أما بعد. 

فمن سامِت املنهِج النبويِّ يف التعليِم والرتبيِة: استمراريةه العمليِة التعليميِة، وعدم 

ها بمرحلٍة تنتهي عندها، فالنبيه  ِن، الذي هو أصله  حدِّ ِد القرآ حثَّ األمَة عىل تعاهه

َن، فوالذي نفسه »:العلوِم، ومنبعه املعارِف الدينيِة الرشعيِة، قال  وا هذا القرآ تعاَهده

لِها قه تًا من البِل يف عه  . (1)«حممٍد بيِده هلو أشده تفله

"ال تزال عاملًا متعلاًم فإذا استغنيت كنت جاهاًل"، فالعلمه عندنا من وقال أحده العلامء:

نا من مَحَلِة املحربِة إىل املقربِة، لكن ملا باَب هذا الفهمه عن كثرٍي من متَعلِِّمينا رأيْ 

ِجه، وال  ءِة واالطالِع والبحِث تسلَّمه أوراِق ختره الشهاداِت َمْن كاَن آِخَر عهِدِه بالقرا

 : ، كام قال األوله ، فالِعلمه بالعلِم يكثهره وينمو ويثبته  مريَة أن هذا مما يههِعفه العلَم ويذهبهه

ررررررررررررررررررررررررره  فررررررررررررررررررررررررراليوَم يشٌء وبررررررررررررررررررررررررردًا مثله

 حيصررررررررررررررررررله املرررررررررررررررررررءه هبررررررررررررررررررا حكمررررررررررررررررررًة   
9 

لررررررررررررَتَقَمرررررررررررر  َخررررررررررررِب العلررررررررررررِم الترررررررررررري ته  ن نه

ررررررررررررررررررْيله اجررررررررررررررررررتامعه الررررررررررررررررررنقَ  وإنررررررررررررررررررام السَّ
9 

: إحياءه العلِم بنرِشه وبذلِه، وتوسيِع دائرِة املنرتفعني به،  ومن سامِت هذا املنهِج النبويِّ

بَّ حامِل فقٍه إىل من »: قال النبيه  َ اهلله امَرأً سِمَع مقالتي، فوعاها، ثم بلَّغها، فره نْضَّ

 . (2)«منه هو أفقهه 

                                 

 .( من حديث أيب موسى األشعري 191(، ومسلم )1933( أخرجه البخاري )1)

 ( من حديث جبري بن مطعم،وصححه األلباِّن 231وابن ماجه )(، 13312( أخرجه أمحد )2)
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 . (1)«إنَّ اهلَل ومالئكَته يهصلهون عىل معلِِّم الناِس اخلريَ »وقال أيهًا: 

 تعاىل، فعىل محلِة العلِم 
ِ
به هبا إىل اهلل ، التي يتقرَّ ِب الرِبِّ ه باٌب من أبوا فبذله العلِم ونرشه

م، ويربهرثهوها بني الناِس، ولي نوِفه أن ينرشوا علوَمهه  كن الواحده منَّا: بشتَّى فهروِعه وصه

ودًا ويبعثه للبعيِد سحاِئبا  كالبحِر َُّيِدي للَقريِب جواهرا   جه

ومن سامِت املنهِج النبويِّ يف الرتبيِة والتعليِم: توظيفه مجيِع الطاقاِت، وبثه روِح 

، والقيامه 
ِ
ِل األعباء ِة، وتربيتههم عىل ُتمه  األهمَّ

ِ
 يف أبناء

ِ
 والبِناء

ِ
 املشاركِة والعطاء

 باملسؤولياِت.

مَة املهمَة. فلمحٌة رسيعٌة يف سريِة النبيِّ   َتيلِّ هذه السِّ

 أليسا ابني عفراء، الغالمني احلَدثني؟  -فرعوَن هذه األمةِ -فمن الذي قتل أبا جهٍل  

يَة لقتاِل الروِم، ومل يكن قد بلغ العرشين سنة؟! ألم يعقد النبي   ألسامَة بِن زيٍد الرا

ْجَن مع النبيِّ ألم تكن الصح يف َبَزواتِه، يهداِوين  ابياته ريض اهلل عنهن خيره

 املر ، ويسقني اجلرحى؟!

وا مجيَع   األموِر أن يوظِّفه
ِ
بىل، كل هذا قد كان، فعىل الرتبويني واملعلِّمني وأولياء

 طاقاِت األمِة يف خدمِة السالِم، ونرص قهاياه.

نرَصه ا ، قال النبيه حتى الهعفاءه واملساكنيه هبم ته ةه ابغوِّن ضعفاَءكم، فهل »: ألهمَّ

 . (2)«تهنرصون وترَزقون إال بهعفاِئكم

                                 

 . بريب"حديث  "، قال الرتمذي:( من حديث أيب امامة الباهيل 2331( أخرجه الرتمذي )1)

  ."حسن صحيح "، وقال :( من حديث أيب الدرداء1192( أخرجه الرتمذي )2)
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 ! أُّيا املؤمنون
ِ
هذه بعضه سامِت املنهِج الرباِّنِّ النبويِّ يف إصالِح األمِم، وبناء

ت األجياِل، وقد آتْت هذه املعامله ثامَرها، فأْخَرَج اهلله هبا خرَي أمٍة أهخرجْت للناِس، فكان

ملَء سمِع العاملِ وبرِصه وفؤاِده، فرتًة طويلًة من الزمن، فلام انحرفت األمةه عن هذه 

املعاملِ، وختّلت عن هذه اخلصائِص، خّلف هذا َصْدعًا كبرياً يف األمِة، ومزجًا يف الرتبيِة 

 والتعليِم، وسبَّب كثرياً من النََّكساِت والنكباِت.

، والتخلِص من هذه املعهلِة، إال لزومه املنهِج وال سبيَل للخروِج من هذه النازلةِ 

النبويِّ يف الدعوِة والتعليِم والرتبيِة والتوجيِه، وعلينا مجيعًا مسؤوليةه إصالِح هذه 

فاِت، كلٌّ حَسَب طاقتِه وقدرتِه.  االنحرا

 فاألبه عليه أن يصلَح تربيَة أوالِده، ويكمَل النقَص الذي يف اجلهاِت الرتبويِة األخرا.

ئِق التدريس فيها. ر التعليِم ومؤسساتهه عليها مراجعةه مناهِجها وطرا  ودوه

راتِه ووسائِل التأثري فيه لتحقيِق اهلدِف املنشوِد، من  َر كلَّ قهده وعىل املجتمِع أن يسخِّ

ها  صناعِة األجياِل، وبناء الرجاِل، فإن الثروَة احلقيقيَة التي متتلكها األممه هي أبناؤه

ٌَ أن الرتبيَة والتعليَم َمسؤوليةه جهٍة معينٍة فقَ، بل كلنا ورجاهلها، و ال يظنه بالِ

 . (1)«كلهكم راٍع، وكلكم مسؤوٌل عن رعيتِه»: مسؤوٌل، وقد قال النبي 


 

 

                                 

 (.231( تقدم خترجيه يف ص ) 1)
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 اإلرساُف والتَّبْذير -38

ِهلَّ  ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  إِنَّ احْلَْمَد َّلل َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 ألوىلاخلطبة ا

 أما بعد. 

، اتقوا اهلَل تعراىل، وال متروتهنَّ إال وأنرتم مسرلمون، واعلمروا أن تقروا 
ِ
 تعراىل عباَد اهلل

ِ
اهلل

رريعِة وفهررائلِها علرراًم، وامتثاهِلررا يف احليرراِة واقعررًا  ال َتررتِمه للعبررِد إال باألخررِذ بمكرراِرِم هررذه الرشَّ

 وَعَماًل.

 أُّيا املؤمنون.

 تعاىل علينا أن ََشَع لنا دينًا قياًم، وجعلنا بنَي األهمرِم أمرًة وسرطًا، وسرطًا 
ِ
إن من فهِل اهلل

ئع، ووسطاً   عرىل ذلرك كثررياً كثررياً،  يف األحكام والرشا
ِ
يف اْداب والفهائل، فاحلمرده هلل

 وشكرا ًله بكرًة وأصياًل. 

 أُّيا املؤمنون.

إنَّ مررررن معرررراملِ ِ تلررررك الوسررررطيِة املباركررررِة مررررا ذكررررره اهلله تعرررراىل يف كتابِرررره، عنررررد ذكررررِر صررررفاِت 

ِذيَن إَِذا َأنْ  وا أحبابِه، واخلهلَِّص من عباِده، قال تبار  وتعاىل: ﴿ َوالَّ ه فهوا َومَلْ َيْقرته وا مَلْ يهَّْسِ َفقه

مررررررًا ﴾ أي: كررررررانوا يف نفقرررررراُِتم الواجبررررررِة واملسررررررتحبِة عررررررىل العرررررردِل  ؛ (1)َوَكرررررراَن َبررررررنْيَ َذلِررررررَك َقَوا

                                 

 . 31( سورة الفرقان: 1)
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. ََ ، ال وْكَس وال شَط َِ  والوَس

ه اهلله وَشَعرره، وال  رمه احلكررامءه العردوله يف نفقراُِتم، ال يتجرراوزون مرا حردَّ فِعبراده الررمحِن هه

 ون عام أَمَر به وفرَضه. يقرص

 .أُّيا املؤمنون

نِب  ِل كثرٍي من الناِس اليوَم يرا ويشهده بياَب هذه اخلصلِة عن جوا إن الناظَر يف أحوا

ِف والتبرذيِر يف مجيرع الشررؤوِن  طرروا يف الرسا عديردٍة مرن حيراِة النرراِس، فكرْم هرمه الرذين تورَّ

ٌف  ٌف يف املآكررررررررِل واملشررررررررارِب، إرسا ٌف يف واألمرررررررروِر، إرسا كررررررررِب، إرسا يف املالبررررررررِس واملرا

اِت.   الشهواِت وامللذَّ

 أُّيا املؤمنون.

ِف والتبذيِر يف آياٍت كثريٍة، فقال تعراىل: ﴿َوال  -جلَّ وعال-إنَّ اهلَل  قد هنى عن الرسا

رررِفنَي﴾ هَّْسِ ِررربه امْل رررهه ال حيه رررفهوا إِنَّ ْر َتْبرررِذيراً * إِنَّ (1)تهَّْسِ َبرررذِّ ِريَن  ، وقرررال جرررل ذكرررره: ﴿َوال ته هَبرررذِّ امْل

ورًا﴾ ِه َكفه ْيَطانه لَِربِّ َياطنِِي َوَكاَن الشَّ َن الشَّ َكانهوا إِْخَوا
، وقرال سربحانه: ﴿َوال ََتَْعرْل َيرَدَ  (2)

رورًا﴾ رَد َملهومرًا حَمْسه  َفَتْقعه
َِ رلَّ اْلَبْسر ْطَها كه نهِقَك َوال َتْبسه ، وقرال تعراىل: ﴿َوَأنَّ (3)َمْغلهوَلًة إىَِل عه

َنا ْم َأْصَحابه النَّاِر﴾  َمَردَّ ِفنَي هه  َوَأنَّ امْلهَّْسِ
ِ
 . (4)إىَِل اَّللَّ

                                 

 . 131( سورة األنعام: 1)

ء: 2)  . 21 -23( سورة الرسا

ء: 3)  . 29( سورة الرسا

 . 33( سورة بافر: 3)
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ِف يف املآكرررررررِل  وقرررررررد هنرررررررى النبررررررريه  ررررررره، فنهرررررررى عرررررررن الرسا ِف يف األمرررررررِر كلِّ عرررررررن الرسا

ررَدقاِت، فقررال  ِف يف الصَّ يف حررديث عمرررو  واملشررارِب واأللبسررِة، بررل وهنررى عررن الرسا

لررروا واَش»برررن شرررعيٍب عرررن أبيررره عرررن جرررده:  ٍف وال كه ررروا مرررْن بررررِي رَسَ قوا والبسه ررروا وَتصررردَّ به

 عررن الرساف يف الوضرروء، ففرري النسررائي وابررن ماجرره أن النبررري ، وقررد هنررى (1)«َُمِيلررةٍ 

أ ثالثًا ثالثًا، ثم قال:  ا وَظَلمَ »توضَّ ، فمن زاَد عن هذا َفَقْد أساَء وتعدَّ ، (2)«هكذا الوضوءه

أي: يف الوضررروء ؛ -فيرررهل العلرررم الرساف قرررال المرررام البخررراري رمحررره اهلل: "كرررره أهررر

 . "(3)وأن جياوزوا فعل النبي 

أنعرررَم علررريكم نَِعررراًم عظيمرررًة كثرررريًة ،فكررران مرررن ذلرررك أن  -جرررلَّ وعرررال-عبررراَد اهلل؛ إن اهلل 

ِب  م بعرررد ضررراللٍة، وفرررتَح لكرررم مرررن أبررروا أبنررراكم بعرررد فقرررٍر، وأْطَعَمكرررم بعرررد جررروٍع، وهرررداكه

زِق، ما بهِل الرِّ روا اهلَل تعراىل عرىل ذلرك حرقَّ شركِره، اخلرِي، وسه مل يكرن لكرم عرىل براٍل، فاشركه

 واعلموا أن ذلك كلَّه ال يهغنِيكم عن فهلِه وَمنِّه. 

 أُّيا املؤمنون.

إن مرا تصرابه برره النفروسه عنررد الِغنرى وكثررِة الَعررَرِض، ووفررِة املرراِل التجراوز والطغيرران، 

، (4)َيْطَغرررى * َأْن َرآهه اْسرررَتْغنَى﴾قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َكرررالَّ إِنَّ اْلْنَسررراَن لَ  ، وصرررَدَق اهلله العظررريمه

                                 

  . ( وصححه، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده1133(أخرجه احلاكم )1)

( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه 322( وابن ماجه )139( أخرجه النسائي )2)

 .2/233األلباِّن يف صحيح سنن ابن ماجه 

 .1/33(  صحيح البخاري 3)

 . 1 -3( سورة العلق: 3)
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نيا ما فهتِح، وترواىل عرىل كثررٍي ِمنَّرا الرنَِّعمه ابررَت ِفئراٌم مرن النراِس هبرذا  فإنه ملا فهتِح علينا من الده

روا   تعررراىل، فررأرسفوا وبرررذَّ
ِ
وا حرردوَد اهلل ئررِل، فطَغرررْوا وَترراوزه رررلِّ الزا يررِف العررارِض، والظِّ الطِّ

ِف والتبذيِر.و ، فظهر يف حياِة الناِس مظاهره الرسا  بغرِي حقٍّ
ِ
ضوا يف ماِل اهلل  ختوَّ

فه  ط فيهرا كثررٌي مرن النراِس اليروَم: الرسا فمرن هرذه املظراهِر، ومرن تلرك املعراملِ التري ترورَّ

الطعررررراِم،  يف املآكرررررل واملشرررررارِب، فررررررتا مرررررن النررررراِس مرررررن جيتمرررررعه عرررررىل مائدتِررررره مرررررن ألررررروانِ 

ررنوِف  ِب مررا يكفرري اجلامعررَة مررن النَّرراِس، ومررع ذلررك ال يأكررله إال القليررَل مررن هررذا الرشرر وصه ا

 وذا ، ثم يلقي باِقَيه يف الفهالِت والنفاياِت.

ر هرؤالء املَّسرفون أم تناَسرْوا أنَّ مرن النراِس أهممرًا يموترون جوعرًا، ال  فليت شرعري!! أنيِسَ

ون به حرارَة جوِعهم، ولظى َعَطِشهم؟!  جيدون ما يسده

 ؟!(1)نيِسَ هؤالء قول اهلل تعاىل: ﴿ثهمَّ َلتهْسَألهنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم﴾ أم 

َف يف  ِ رره ورصه قررال ابررنه القرريِِّم رمحرره اهلل: "والنعرريمه املسررؤوله عنرره نوعرران: نرروٌع أهِخررذ مررن ِحلِّ

ررررره فيهسرررررأله عرررررن  َف يف بررررررِي حقِّ ِ ررررره، ورصه ررررره، فيسرررررأل عرررررن شررررركِره، ونررررروٌع أهخرررررَذ بغرررررري ِحلِّ حقِّ

 . (2)ستخَرِجه ومرَصِفه"م

 أُّيا املؤمنون.

كررِب واملالبررِس واملسرراكِن،  َف يف املرا إنَّ مرن معرراملِ التبررذيِر يف حيرراِة النرراِس اليرروَم: الرسا

م عررىل  هه لرروا الررديوَن العظيمررَة، وأرهقرروا ِذممَهررم وَشررَغلوها؛ ليحصررَل أحررده مررًا ُتمَّ فتِجررده أقوا

                                 

 ( . 3( سورة التكاثر: )1)

 .1/33(  إباثة اللهفان من مصائد الشيطان 2)
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و املسرركِن الفرراخِر والبيررِت الفرراِرِه، تكرراثٌر وتفرراخٌر، السرريارِة الفالنيررِة، أو الثرروب الفررالِّن، أ

يِن، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.   َسَفٌه يف العقِل، وضالٌل يف الدِّ

 أُّيا املؤمنون..

 األحررالِم، مررن 
ِ
ررَفهاء  األسررناِن، أو سه

ِ
ررَدثاء ِف املررذموِم: مررا يفعلرره كثرررٌي مررن حه إن مرن الرسا

 إضرراعِة األوقرراِت وتبديررِدها يف املالهرر
ِ
اِت والشررهواِت، فتجررده الواحررَد مررن هررؤالء ي وامللررذَّ

ررَره، وخاصررة نشرراَطه وفكررَره ووقَترره يف هلررٍو وَلِعررٍب وسررَهٍر وتسررليٍة، ال يف عمررِل  مه يرصررفه عه

 دنيا َينتفعه به، وال عمِل آخرٍة ينجو به!

بفلرررٌة وطررريٌش، ضرررالٌل وزيرررٌغ، ضرررياٌع ملصررررالِح املعررراِش، وذهررراٌب ملصرررالِح املعررراِد، فررررال  

 وال قوة إال باهلل العيل العظيم.  حول

فرِق احليويرِة التري تقرومه  َف يف اسرتخداِم املرا ِف والتبذيِر: الرسا عباد اهلل؛ إن من الرسا

 ونحِو ذلرك؛ فاملراءه الرذي هرو أرخرصه موجروٍد 
ٍ
 وكهرباء

ٍ
عليها حياةه الناِس اليوَم، من ماء

رردره بالكميرراِت الكبررريِة اهلائلررِة، برر ال عترراٍب وال حسرراٍب، وكَأنَّنررا نعرريشه عررىل وأعررزه مفقرروٍد ُّيه

! ، وآباٍر ال تنِهبه  ضفاِف أهناٍر، ال تتوقفه

ه خيالفه مرا  قَع املريَر الذي نعيشه بفلٌة وإَهاٌل، تبذيٌر وإساءةه استعامٍل، وال شكَّ أن الوا

، ولررو كرران  جرراءت برره َشيعررةه أحكررِم احلرراكمني، فررإنَّ النبرريَّ 
ِ
ِف يف املرراء هنررى عررن الرسا

، وتعرراونوا مجيعررًا رعرراًة ورعيررًة ا
ِ
سررتعاملهه يف عبررادٍة فهرراًل عررن برِيهررا، فرراتقوا اهلَل عبرراد اهلل

ها أحررده التحرردياِت الكررربا، لكثررري مررن دوِل  ررحَّ ررَة امليرراه وشه عررىل ترشرريِد هررذا األمررِر، فررإن ِقلَّ

مده عق  باه. العاملِ اليوَم، فإْن مل نكن عىل وعٍي هبذا األمر يوشك أن نقَع فيام ال ُته

 أُّيا الخوة الكرام..
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رررمه الرررذين يهرررعون يف  ، فرررذا  أمرررٌر قرررلَّ مرررن ينجرررو منررره، فكرررْم هه
ِ
فه يف الكهربررراء رررا الرسا أمَّ

 بيوُِتم أو متاجِرهم أو جمالِسهم من الضاءِة أو التكييِف ما يزيد عىل حاجِة املكاِن.

ررررمه الررررذين ال يهطَفررررأه هلررررم نرررروٌر يف ليررررٍل أو هنرررراٍر، فرررراتقوا اهللَ  أُّيررررا املؤمنررررون، فررررإنَّ اهلَل  وكررررم هه

م عن ذلك.   ورسوَله ينهيانِكه

رررررل اهلله بررررره عليرررررك يف  عبررررراد اهلل.. إن مرررررن أعظرررررِم التبرررررذيِر أن تسرررررتعمَل املررررراَل الرررررذي تفهَّ

ه!! قرال اهلل  ره وُترادٌّ ، وأنرت ختالفه رله نِعمه عليك ويتفهَّ  تعاىل، فاهلله جل وعال يه
ِ
معصيِة اهلل

ْر َتْبر َبرذِّ ً )تعاىل: ﴿َوال ته رِه 23ِذيرا رْيَطانه لَِربِّ رَياطنِِي َوَكراَن الشَّ َن الشَّ ِريَن َكرانهوا إِْخرَوا هَبرذِّ ( إِنَّ امْل

ررورًا﴾ ، ويف (1)َكفه ، ويف برررِي احلررقِّ
ِ
، قررال قتررادة رمحرره اهلل: "التبررذيره هررو النفقررةه يف معصرريِة اهلل

 .(2)الفساِد"


 

 

                                 

ء: 1)  . 21 -23( سورة الرسا

 .13/133(  تفسري الطربي 2)
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 ثانية.اخلطبة ال

  أما بعد.

َف وا ، الرسا َل فررررررررإنَّ ده األمررررررررروا د األَمررررررررَم واملجتمعرررررررراِت، ويبرررررررردِّ رررررررراٌ ، ُّيرررررررردِّ لتبررررررررذيَر داٌء فتَّ

يَّاِت، العاجلة واْجلة. 
 والثرواِت، وهو سبٌب للعقوباِت والبلِ

رد  ره اهلله تعراىل وعاَبره، وتوعَّ ِف، الذي ذمَّ َ َف سبٌب للرتَّ فمن ذلك يا عباَد اهلل: أن الرسا

رراَمِل )أهَلرره يف كتابِرره، إذ قررال تعرراىل: ﴿َوأَ  رراَمِل َمررا َأْصررَحابه الشِّ وٍم 31ْصررَحابه الشِّ ( يِف َسررمه

رررروٍم )32َومَحِرررريٍم ) هررررْم َكررررانهوا َقْبررررَل َذلِررررَك 33(  ال َبرررراِرٍد َوال َكررررِريٍم )33( َوظِررررلٍّ ِمررررْن حَيْمه ( إهِنَّ

ِفررنَي﴾ رْتَ مه
ِمرررني مقبلررني عرررىل لرررذَّ (1) اِت ، قرررال ابررن كثرررري رمحرره اهلل: "كرررانوا يف الرررداِر الرردنيا منعَّ

بَّ كاسرررريٍة يف الرررردنيا عاريررررٌة يرررروَم  ،(2)أنفِسررررهم" ِفررررني، فررررره فإيرررراكم يررررا عبرررراَد اهلل أن تكونرررروا مررررن املهرْتَ

 القيامَة. 

 أُّيا املؤمنون.

ررِو يف األرِض، قررال  له ي بصرراحبِه إىل الِكرررْبِ وَطَلررِب العه فه سرربٌب يررؤدِّ : التبررذيره والرسا

ٍف وال» قوا من برِي رَسَ َف قد (3)«ُميلةٍ  كلوا واَشبوا وتصدَّ ، فاحلديثه يدله عىل أن الرسا

، فرررإن الِكررررْبَ ينشرررأه عرررن فهررريلٍة، يرتاءاهرررا النسرررانه مرررن نفِسررره  يسرررتلزمه املِخيلرررَة، وهررري الِكررررْبه

                                 

  . 31 -31( سورة الواقعة: 1)

 .1/133( تفسري ابن كثري 2)

 (.213(  تقدم خترجيه يف ص)3)
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ْنَساَن َلَيْطَغى * َأْن َرآهه اْسَتْغنَى ﴾  . (1)﴿َكالَّ إِنَّ اْلِ

ي إىل إضاعةِ  َف والتبذيَر يؤدِّ ، إن الرسا
ِ
املاِل، وتبديِد الثَّروِة، فَكرْم مرن ثرروٍة  عباَد اهلل

، وأفناها سوءه التدبرِي. فه ، وأهلكها الرسا َدها التبذيره ٍل طائلٍة، بدَّ  عظيمٍة، وأموا

م عرررن إضررراعِة املررراِل، ففررري حرررديث املغرررريِة  قرررال: فررراتقوا اهلَل عبررراد اهلل، فرررإن اهلَل هنررراكه

: سرمعنا رسرروَل اهلل  م ثالثررًا: ِقيررَل وَقرراَل، وإضرراعَة املرراِل، وكْثرررَة إنَّ اهلَل َكررِره لكرر»يقرروله

 . (2)«السؤالِ 

، قرررال  ٌض فيررره بغرررري حرررقٍّ فه إضررراعٌة للرررامِل، وختررروه رررون يف »: والرسا ضه إنَّ رجررراالً يتخوَّ

رمه النَّراره يروَم القيامرةِ  ، فلهه  بغرِي حقٍّ
ِ
رِفنَي  (3)«ماِل اهلل هَّْسِ ، وهرذا كرام قرال اهلل تعراىل: ﴿َوَأنَّ امْل

مْ   . (4)َأْصَحابه النَّاِر﴾ هه

يِن والرررردنيا، وَعررررَدِم اهلِدايررررِة  ررررالِل يف الرررردِّ َف سرررربٌب مررررن أسررررباِب الهَّ عبرررراَد اهلل، إن الرسا

اٌب﴾ ررٌف َكررذَّ َّْسِ ررَو مه َ ال َُّيْررِدي َمررْن هه ، (5)ملصررالِح املعرراِش واملعرراِد، قررال اهلل تعرراىل: ﴿إِنَّ اَّللَّ

مه الرررررذِّ  ررررربه َعرررررنْكه رررررِفنَي﴾وقرررررال سررررربحانه: ﴿َأَفنَْْضِ َّْسِ نْرررررتهْم َقْومرررررًا مه ، وقرررررال (6)ْكَر َصرررررْفحًا َأْن كه
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ِفنَي َما َكانهوا َيْعَملهوَن﴾ َّْسِ َن لِْلمه يِّ  .(1)سبحانه: ﴿َكَذلَِك زه

 أُّيا املؤمنون..

نرًا للشرياطنِي، فقرال سربحانه: ﴿َوال   تعراىل للمَّسرفني أْن َجَعَلهرم إخوا
ِ
إنَّ من عقوبِة اهلل

ْر َتْبِذيراً * إِ  َبذِّ ورًا﴾ته ِه َكفه ْيَطانه لَِربِّ َياطنِِي َوَكاَن الشَّ َن الشَّ ِريَن َكانهوا إِْخَوا هَبذِّ نَّ امْل
(2) . 

َف يشرررَمله مجيرررَع  ، وذروا ظررراهَر الثرررِم وباطنَررره، واعلمررروا أن الرسا
ِ
فررراتقوا اهلَل عبررراَد اهلل

ٌء كررران  وَشَعررره، سررروا
ِ
يَّاِت، التررري يتجررراوزه هبرررا العبرررده أمرررَر اهلل ذلرررك يف النفررراِق أو يف  التََّعررردِّ

ررررْل َيررررا  رررره، فررررإن اهلَل دعرررراكم إىل ذلررررك، فقررررال: ﴿قه ِف كلِّ  مررررن الرسا
ِ
برررررِيه، فتوبرررروا عبرررراَد اهلل

نهوَب مَجِي َ َيْغِفره الذه  إِنَّ اَّللَّ
ِ
ِسِهْم ال َتْقنَطهوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَّ فهوا َعىَل َأنْفه ِذيَن َأرْسَ رهه ِعَباِدَي الَّ عرًا إِنَّ

رررَو اْلغَ  رررمَّ ال هه مه اْلَعرررَذابه ثه وا َلرررهه ِمرررْن َقْبرررِل َأْن َيرررْأتَِيكه رررْم َوَأْسرررلِمه ررروا إىَِل َربِّكه ِحيمه * َوَأنِيبه ررروره الررررَّ فه

وَن﴾ نرَْصه  .  (3)ته

بًا،    ؤاِل جوا  والتَّقصرِي، وَأِعدَّ للسه
َِ  من التَّفري

ِ
، وتهْب إىل اهلل

ِ
ِق اهلَل يا عبَد اهلل فاتَّ

 ذا املاِل: من أين اكتسبَته؟ و فيَم أنفقَته؟فإن اهلَل ساِئلهك عن ه
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 حقوُق عُ  -39
ِ
الرشيعةِ  لامء  

 اخلطبة األوىل 

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون

اتقوا اهلَل ربَّكم واستمسكوا بحبلِه املتنِي، وكتابِه املبنِي، فإن اهلل يرفعه هبذا الكتاِب 

مًا ويهعه به آخرين، أال وإن ممن رفَعهم اهلل هب ذا الكتاِب العظيِم أهَل العلِم أقوا

 يف خلِقه، وخلفاءه النبيِّ 
ِ
تِه،  العاملني، الذين هم أركانه الرشيعِة وأمناءه اهلل يف أهمَّ

، هبم
ِ
، ي فالعلامءه ورثةه األنبياء  ُتفظه امللةه وتقوم الرشيعةه

ِ
ُتريَف  نفون عن ديِن اهلل

الني، ف هم، ما أحسن أثَرهم الغالني وانتحاَل املبطلني وتأويَل الهَّ هم وعليه أجره للِه َدره

 وأجلَّ َ ذكَرهم. 

 .أُّيا املؤمنون

إن اهلَل تعاىل قد فرَض ألهِل العلِم الراسخني واألئمِة املرضيني حقوقًا، من أخَذ هبا 

َدا.   وعمَل نجا، ومن أعرَض عنها أوقَع نفَسه يف اهلالِ  والرَّ

 .أُّيا املؤمنون

حمبَتهم ومواالَُتم، وذلك أنه جيبه عىل املؤمِن حمبَّةه  إن من حقوِق أهِل العلمِ 

م، كام قال تعاىل ْم َأْولَِياءه َبْعٍض﴾:املؤمنني ومواالُته هه هْؤِمنَاته َبْعهه هْؤِمنهوَن َوامْل ، (1)﴿َوامْل
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 تعاىل 
ِ
قال شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهلل: "فيجبه عىل املسلمني بعد مواالِة اهلل

ةه املؤمنني، كام نطق به القرآنه خصوصًا العلامءه الذين هم ورثةه مواال ورسولِه 

"
ِ
 . (1)األنبياء

فحبه أهِل العلِم والديِن قربٌة وطاعٌة، فإذا رأيتم الرجَل يذكره أهَل العلِم باجلميِل 

هم.  لوا فيه اخلرَي، فهم القوم ال يشقى هبم جليسه  وحيبههم ويقتِدي هبم فأمِّ

 احرتاَمهم وتوقرَيهم وإجالهَلم، فإن إجالهَلم إن من  ،عباَد اهلل
ِ
حقوِق العلامء

نِة أن يهوقََّر   تعاىل وتوقرِيه، ولذلك قال بعض السلف: من السه
ِ
وتوقرَيهم من إجالِل اهلل

بون  العامله، ولقد كان السلفه الصالحه رمحهم اهلل يوقِّرون علامَءهم توقرياً كبرياً، ويتأدَّ

كان يأخذه بركاِب ناقِة  ،حربه األمة وترمجانه القرآن بنه عباٍس معهم، فهذا عبده اهلل 

 . (2)"هكذا أهمرنا أن نفعل بعلامئنا وكربائنا"ِد بن ثابٍت ريض اهلل عنه ويقول:زي

 .أُّيا املؤمنون

ِة الذبَّ عن أعراِضهم وعدِم الطعِن فيهم،  لَّ
ِ
 الرشيعِة وَحَفظِة امل

ِ
إن من حقوِق علامء

يِن، وإيذاٌء فإن الطعَن يف ا  العاملني واألئمِة املهديني طعٌن يف الرشيعِة والدِّ
ِ
لعلامء

 ربِّ العاملني، فقد قال املوىل اجلليله يف 
ِ
 الصاحلني، وجملبٌة لغهِب اهلل

ِ
 اهلل

ِ
ألولياء

: )َمْن عاَدي يل ولّيًا فقد آذنتهه باحلْرِب(  . (3)احلديِث الهليِّ
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، واحفظوا 
ِ
 فاتقوا اهلَل عباد اهلل

ِ
ألسنَتكم عن الوقيعِة يف أهِل العلِم، فإن حلوَم العلامء

 يف هتِك أستاِر منتِقِصيهم معلومةه ٌ، فعلامءه األمِة الذين هلم لسانه 
ِ
مسمومٌة، وسنةه اهلل

 فهو عىل برِي السبيل. 
ٍ
 ِصدٍق ال يهذكرون إال باجلميِل، ومن ذكرهم بسوء

 .أُّيا املؤمنون

يِن، فإن اهلل تعاىل قد أمَر إن من حقوِق أهِل العلِم طاعتَ  هم فيام يأمرون به من الدِّ

وا  يعه
َ َوَأطِ وا اَّللَّ يعه

ِذيَن آَمنهوا َأطِ َا الَّ بطاعتِهم يف حمكِم التنزيِل، قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َأُّيه

ْم﴾ وَل َوأهويِل اأْلَْمِر ِمنْكه سه  يف اخلل(1)الرَّ
ِ
ء ِق، ،  وأولو األمِر هم العلامءه بالرشِع واألمرا

يِن الظاهِر،  ءه يهطاعون ألهنم يسوسون الناَس فيام َيرِجعه إليهم من أمِر الدنيا والدِّ فاألمرا

يِن، فأطيعوا عباَد اهلل والَة أموِركم من  والعلامءه يطاعون فيام يرجعه إليهم من الِعلِم والدِّ

 ترَشدوا، وعليكم باجلامعِة، وإياكم والفرقَة، فإن ال
ِ
ء  واألمرا

ِ
شيطان مع الواحِد العلامء

 .  وهو من االثنني أبعده

إن من حقِّ علامِئكم عليكم الرجوَع إليهم فيام يهشِكله عليكم من أمِر  !عباَد اهلل

وَن﴾ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه يِن، قال اهلل تعاىل: ﴿َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ  (2)الدِّ
ِ
، فإىل العلامء

؛ إذ إن كتاَب الرجوعه عنَد التباِس األمِر وَخفائِ  ه، فام حكموا به فهو املقبوله املسموعه

نَّةه حجتههم، ورسول اهلل  م والسه ُته دَّ  عه
ِ
هم.  اهلل م، وأقواله السلِف مستنده  قدوُته
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 .أُّيا املؤمنون

 السالِم وعلامِئه أن يؤخَذ بالصحيِح من أقواهِلم، فال يتبع أحٌد 
ِ
إن من حقوِق فقهاء

 إال حيثه ك
ِ
هًا نحَو الرشيعِة، قائاًم هبا، حاكاًم بأحكاِمها مجلًة من العلامء ان متوجِّ

ذِّ  لِه أو آراِئه مل يهؤخْذ به، فإن من أَخَذ بشوا  من أقوا
ٍ
وتفصياًل، فإذا خالف ذلك يف يشء

 اجتمع فيه الرشه كلهه، بل قال األوزاعيه رمحه اهلل: "من أخَذ 
ِ
دِر العلامء ِل ونوا األقوا

 
ِ
دِر العلامء "بنوا  . (1)َفِفي ِفيه احلجره

، واستقيموا عىل أمِره وَشِعه، وقوموا بام فرَض عليكم من 
ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

ها.  احلقوِق لعلامِئكم، فإن العلامَء هم أفاضله األمِة وِخياره
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

 فيا أُّيا املؤمنون.

 فوَق كلِّ ح
ِ
َجى اعلموا أن حاجَتكم إىل العلامء  مصابيحه الده

ِ
اجٍة، فهم واهلل

 وعالماته اهلدا

ها             ولكن همه فيها بدوٌر وأنجمه 
 فلوالهمه كانت ظالمًا بأهلِ

فالعلامءه يف الناِس كالشمِس للدنيا والعافيِة يف الناِس، فام هلم من َخَلٍف وال  

، فإذا ماَت العلامءه عنهم من ِعَوٍض، فالناسه ال يعرفون كيف يهعبده اهلله إال ببَ 
ِ
 العلامء

ِ
قاء

، ففي صحيح البخاري من حديث عبد  َ الناسه وَدَرَس العلمه بموُِتم وظهر اجلهله ُتريَّ

إن اهلَل ال َيقبِضه العلَم يقول: ) اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول اهلل 

هه من العباِد، ولكن يقبِضه الِعلَم بقبْضِ  ، حتى إذا مل يهبِْق عاملًا اختَذ  انتِزاعًا ينتِزعه
ِ
العلامء

ئِلوا فأفتوا بغرِي علٍم، فهلهوا وَأضلهوا  وسًا جّهاالً فسه  .(2)(الناسه رؤه

فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وبادروا بأخِذ العلِم عن أهلِه قبل ذهابِه، فإن ذهاَبه بِذهاِب 

طالَب العلِم، أقبِلوا عىل العلوِم النافعِة، مَحََلتِه، فأقبِلوا أُّيا املؤمنون، أُّيا الشباب، يا 

ذوا العلَم عن األكابِر، واجتهدوا يف ضبطِه وحفظِه، ووفِّروا أوقاَتكم عليه، واصربوا  خه

 ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون. 
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 .أُّيا املؤمنون

باِت وأجلِّ الطاعاِت، ال ره  إن طلَب العلِم وُتصيَله وأخَذه من أهلِه من أفهِل القه

سيام يف هذه األوقاِت املتأخرِة، التي فشا فيها اجلهله بني الناِس، وعظمت فيه احلاجةه 

ئَعه، فإذا قرصت منزلةه أحِدكم   وَشا
ِ
 الربانيني، الذين يبلِّغون رساالِت اهلل

ِ
إىل العلامء

ِل هذه األمانِة العظمى، فال أقلَّ من جمالسِة أهِل العلِم والفادِة منهم، فإن  عن ُتمه

صالَح القلوِب يف جمالستِهم، وقد قال أبو الدرداء ريض اهلل عنه: "إن من فقه الرجِل 

ه مع أهِل العلم"  . (1)ممشاه ومدخلهه وُمرجه

 مهللا فقهنا يف الدين وعلمنا التأويل، ربنا زدنا علاًم وفقهًا ورشدًا وصالحًا.

 مهللا إنا نسألك علاًم نافعًا وعماًل صاحلًا. 

ننا الذين سبقونا باليامن وال َتعل يف قلوبنا بالًّ للذين مهللا ربنا   ابفر لنا ولخوا

 آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

 مهللا وفق علامء املسلمني يف كل مكان إىل ما فيه خري الدنيا واْخرة.

 مهللا أعنهم ووفقهم وسددهم وألهمهم رشدهم وقهم َش أنفسهم. 
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 قصُة موسى عليه السالم -40

 خلطبة األوىلا

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
إِنَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد.

 أنرررزَل علررريكم هللَ فررراتقوا اهلل، عبررراَد اهلل، واعتصرررموا بحبلِررره املترررنِي وكتررراِب ِ ِ ِ ِه املبرررنِي، فرررإن ا

الكتاَب العظيَم لتتدبَّروا آياتِه، وتعترربوا بقصِصره، فإنره كتراٌب عظريٌم، فيره نبرأه مرن قربَلكم، 

ٌة  كرمه مرا بيرنَكم: ﴿َلَقرْد َكراَن يِف َقَصِصرِهْم ِعررْبَ أِلهويِل اأْلَْلَبراِب َمرا َكراَن وخربه مرا بعرَدكم، وحه

ررررًة لَِقررررْوٍم  رررردًا َوَرمْحَ  َوهه
ٍ
ء ررررلِّ يَشْ ررررِذي َبررررنْيَ َيَدْيررررِه َوَتْفِصرررريَل كه ا َوَلِكررررْن َتْصررررِديَق الَّ ْفرررررَتَ َحررررِديثًا يه

ْؤِمنهوَن﴾  .(1)يه

 أُّيا املؤمنون.

وكران مرن إن اهلَل تعاىل قصَّ عليكم يف كتابِه العظريِم قصصرًا كثرريًة، فيهرا عررٌب وِعظراٌت، 

رذَكره يف   ِ، التري ته
ِ
ه اهلله علينرا نبرأه موسرى وفرعروَن، فهري أعظرمه قصرصِ ِ ِ األنبيراء أعظمِ ِ ما قصَّ

 القرآنِ ِ ِ ِ، ثناها اهلله أكثر من برِيها، وذكَرها يف سوٍر عديدٍة لينتفَع منها أولو األلباِب. 

 عباد اهلل، أُّيا املؤمنون.

عرال يف  -ملَِك مرص-موسى وفرعون أن فرعوَن  إن جممَل ما ذكره اهلل يف كتابِه من نبأِ 

                                 

  (. 111( سورة يوسف )1)
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ئيرررل، يعقررروبه  برررنه  األرِض، وجعرررل أهَلهرررا شررريعًا، يستهرررعفه طائفرررًة مرررنهم، هرررم بنرررو إرسا

، وتسرررررلََّ، يرررررذبِّح أبنررررراَءهم،  إسرررررحاَق برررررِن إبرررررراهيَم علررررريهم السرررررالم، عرررررال علررررريهم فرعرررررونه

يصرررررررلحه عمرررررررَل  ويسررررررتحيي نسررررررراَءهم، فكررررررران مرررررررن أعظررررررِم املفسررررررردين يف األرِض، واهلله ال

املفسرررردين، فررررأخرَج مررررن هررررؤالء املستهررررعفني، مررررن يبررررنيِّ لفرعرررروَن سرررروَء عملِرررره، وضررررالَل 

سعيه، فبعث اهلل موسى عليه السالم، فأوحى إليره وكلَّمره، ونراداه: أن يرا موسرى، إِّن أنرا 

ررَد موسررى بأخيرره  اهلل ربه العرراملني، وأمررّده سرربحانه باْيررات، والسررلطان املبررني، وشررّد عهه

إىل فرعرروَن ليرردعوه إىل ربِّ  -جررّل شررأنه -، فجعلرره نبيررًا مررن الصرراحلني، ثررم أرسررلههررارون

العررررراملني، فقررررراَل فرعرررررونه مسرررررتكرِباً معانِررررردًا: ومرررررا ربه العررررراملني؟ فأجابررررره موسرررررى : ﴿َربِّ 

رررروِقننَِي﴾ نْررررتهْم مه اَم إِْن كه رررراَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمررررا َبْيررررنَهه ني فقررررال فرعررررون عرررردو ربِّ العررررامل، (1)السَّ

ررْم َوَربه   ربِّ العرراملني : ﴿َربهكه
ِ
فررًا لرره برراهلل لقومرره : ﴿أال تسررمعون﴾ فرررد عليرره موسررى معرِّ

لنَِي﴾ مه اأْلَوَّ ْم مَلَْجنهوٌن﴾ (2)آَباِئكه ِذي أهْرِسَل إَِلْيكه مه الَّ وَلكه فأجابه  (3)فقال فرعونه :﴿ إِنَّ َرسه

ْغررِرِب َوَمررا َبْيرر ررِق َوامْلَ رروَن﴾موسررى: ﴿ َربه امْلَرْشِ نْررتهْم َتْعِقله اَم إِْن كه ررلَّ  (4)نَهه ررِذي َأْعَطررى كه و ﴿الَّ

رررمَّ َهرررَدا﴾  َخْلَقرررهه ثه
ٍ
ء يَشْ

ررربهاًل  (5) رررْم ِفيَهرررا سه رررمه اأْلَْرَض َمْهررردًا َوَسرررَلَك َلكه رررِذي َجَعرررَل َلكه و ﴿الَّ

 َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواجًا ِمرْن َنَبراٍت َشرتَّى )
ِ
اَمء ْم إِنَّ (13َوَأنَْزَل ِمَن السَّ روا َواْرَعرْوا َأنَْعراَمكه له كه

                                 

  (. 1( سورة الدخان )1)

  (. 23( سورة الشعراء )2)

 (. 21( سورة الشعراء ) 3)

  (. 23( سورة الشعراء )3)

  (. 19( سورة طه )1)
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ياٍت أِلهويِل النهَهى﴾ َْ  . (1)يِف َذلَِك 

َد موسررى عليرره السررالم  فلررام انقطعررت حجررةه فرعرروَن، وبرراَن لرره مررن هررو ربه العرراملني؟ هرردَّ

وننَِي﴾ ْسرررجه ي أَلَْجَعَلنَّرررَك ِمرررَن امْلَ ً َبررررْيِ رررْذَت َلِِإَ َ يقطرررَع فقرررال لررره موسرررى ل (2)فقرررال: ﴿َلرررِئِن اختَّ

بِررنٍي﴾  مه
ٍ
ررء : ﴿َقرراَل َأَوَلررْو ِجْئتهررَك بيَِشْ َترره، ويقرريَم الربهرراَن عررىل صرردِق مررا يقرروله ، فررأراه  (3)حجَّ

بِررنٌي  مررن اْيرراِت مررا فيرره بررالٌء مبررنٌي، فلررام جرراءُتم آيرراته ربِّ العرراملني قررالوا: ﴿َهررَذا ِسررْحٌر مه

ْلرررامً 13) ْم ظه رررهه سه وا هِبَرررا َواْسرررَتْيَقنَْتَها َأنْفه رررّوا﴾ ( َوَجَحرررده له وا َمْهررراَم َتْأتِنَرررا بِرررِه ِمرررْن آَيرررٍة  (4)َوعه ﴿َوَقررراله

ْؤِمننَِي﴾  .   (5)لَِتْسَحَرَنا هِبَا َفاَم َنْحنه َلَك بِمه

 ربِّ العررراملني، واسرررتكربوا اسرررتكبارًا، فأبهررربوا 
ِ
ررره عرررىل الكفرررِر بررراهلل فرررأرصَّ فرعرررونه وقومه

رررْم اهلَل، ربَّ املرشرررِق واملغررررِب، ربَّ العررراملني، فرررأوحى إ ىل موسرررى ﴿َأْن َأرْسِ بِِعَبررراِدي إِنَّكه

وَن ) تََّبعه ﴾ 12مه
ِ
الء يَن. إِنَّ َهؤه َداِئِن َحاَِشِ  -أي: موسى وقوَمه ؛ -( َفَأْرَسَل ِفْرَعْونه يِف امْلَ

هررررررررْم َلنَررررررررا َلَغرررررررراِئظهوَن ) رررررررروَن﴾ أي: مجاعررررررررٌة قليلررررررررٌة ﴿َوإهِنَّ يله
ررررررررِذَمٌة َقلِ ررررررررا جَلَِميررررررررٌع 13﴿َلرِشْ ( َوإِنَّ

و ررز جنررَده ملالحقررة موسررى ومررن معرره  (6)َن﴾َحرراِذره ررأ فرعررونه ملِرركه مرَصرر جيَشرره، وجهَّ ، فعبَّ

رره مررن مرَصرر، أرِض اجلنرراِت والعيررون والكنرروز واملقررام  مررن املررؤمنني، فخرررج فرعررونه وقومه

                                 

  (. 13-13( سورة طه )1)

  (. 29( سورة الشعراء )2)

 (. 39( سورة الشورا )3)

  (. 13-13( سورة النمل )3)

  (. 132( سورة األعراف )1)

  (. 13- 12( سورة الشورا )3)
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الكررررريم، لقتررررل موسررررى ومررررن معرررره؛ بغيررررًا وعرررردوًا، فررررأدرَكهم فرعررررونه عنررررد البحررررِر ﴿َقرررراَل 

هررر رررا مَل وَسرررى إِنَّ وَن﴾َأْصرررَحابه مه وقرررد -أي: سررريدركنا فرعرررون وقومررره، فقرررال موسرررى ؛ (1)ْدَركه

قال: ﴿َكالَّ إِنَّ َمِعرَي َريبِّ َسرَيْهِديِن﴾ -وثق بوعد رب العاملني
فجراءه الروحي مرن رب  ،(2)

ْوِد اْلَعظِررريِم﴾ رررله ِفرررْرٍق َكرررالطَّ ْب بَِعَصررراَ  اْلَبْحرررَر َفررراْنَفَلَق َفَكررراَن كه أي: ؛ (3)العررراملني ﴿َأِن اُْضِ

رتح هلرم يف البحرِر مرن طررق، وسرلكوا ذا  كاجل ره عرىل مرا فه بل العظريم، وسرار موسرى وقومه

الشق العظيم، فلم يرتدْع فرعونه عن بيِّه، بل مَض وسار بقوِمره، فسرلكوا هرذا الطريرق، 

ررطوا بررني جبررال املرراء أطبررق  ومل يؤمنرروا برراهلل رب العرراملني، رب موسررى وهررارون، فلررام توسَّ

رررررراَمءه َواأْلَْرضه َوَمررررررا َكررررررانهوا اهلل علرررررريهم املرررررراء، فررررررأهب رقوا أمجعررررررون ﴿َفرررررراَم َبَكررررررْت َعَلررررررْيِهمه السَّ

نَْظرِريَن﴾ رروءه اْلَعرَذاِب﴾  (4)مه رروَن  (5)﴿َوَحرراَق بِررآِل ِفْرَعررْوَن سه ْعَرضه بررام كرران يكفرررون ﴿النَّرراره يه

ّوًا َوَعِشرررّيًا﴾ رررده ررراَعةه َأدْ  (6)َعَلْيَهرررا به رررومه السَّ ررروا آَل ِفْرَعرررْوَن َأَشررردَّ إىل يررروم يبعثرررون ﴿َوَيرررْوَم َتقه ِخله

رروَن﴾ ْم َيْظلِمه َسررهه ْم َوَلِكررْن َكررانهوا َأنْفه ْم َوَلِكررْن   (7)اْلَعررَذاِب﴾ ﴿َوَمررا َظَلْمنَرراهه ﴿َوَمررا َظَلْمنَرراهه

 مَلَّررا َجرر
ٍ
ء  ِمررْن يَشْ

ِ
وِن اَّللَّ وَن ِمررْن ده تِرري َيررْدعه مه الَّ ْم آلَِهررتههه ْم َفرراَم َأْبنَررْت َعررنْهه َسررهه رروا َأنْفه اَء َأْمررره َظَلمه

                                 

  (. 31( سورة الشعراء )1)

 (. 32( سورة الشعراء )2)

  (. 33عراء )( سورة الش3)

  (. 23( سورة الدخان )3)

 (. 31( سورة بافر )1)

  (. 33( سورة بابر )3)

 (. 113( سورة النحل )1)
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ررٌة إِنَّ َأْخررَذهه  َ
ِ
ررَرا َوِهررَي َظامل ررَك إَِذا َأَخررَذ اْلقه ررْم َبرررْيَ َتْتبِيٍب.َوَكررَذلَِك َأْخررذه َربِّ وهه ررَك َوَمررا َزاده َربِّ

 .(1)َألِيٌم َشِديٌد﴾

، ينرص عباَده املؤمنني، وينتقمه من الظاملني املكذبني،  فال إَل إال اهلل، امللكه احلقه املبنيه

  ربِّ العاملني، والعاقبةه للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني. فاحلمد هلل

 

                                 

 (. 192 - 191( سورة هود )1)
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد.

 فيا أُّيا املؤمنون.

اتقوا اهلَل تعاىل، واعتربوا بمصارِع الغابرين، وحسنِ ِ ِ عواقِب الصاحلني، فإن اهلَل قصَّ 

ون ، وعىل الطاعِة تهقبلون، عليكم هذه القصَص لعلَّكم تتفكرون، وعن الرشِّ تنِزعه

ص القصَص لعلهرم يتفكرون.  فاْقصه

 عباَد اهلل..

 ألهرررِل احلرررقِّ آٍت ال حمالرررَة، ولكرررن اهلل تعررراىل َشَط لنرِصررره َشوطرررًا، فقرررال : 
ِ
إن نرَصررر اهلل

ْم﴾ رررْت َأْقرررَداَمكه َثبِّ ْم َويه ررركه ْ َ َينرْصه ررروا اَّللَّ ه رررِذيَن آَمنهررروا إِْن َتنرْصه َرررا الَّ ﴿َيرررا َأُّيه
: ﴿والعرصررر  وقرررال (1)

رررر )1) َّْسٍ َصررررْوا بِرررراحْلَقِّ 2( إِنَّ النسرررران َلِفرررري خه رررراحِلَاِت َوَتَوا رررروا الصَّ ررررِذيَن آَمنهرررروا َوَعِمله ( إاِلَّ الَّ

رْب﴾ َصْوا بِالصَّ  .  (2)َوَتَوا

 أُّيا املؤمنون.

، فام ذكَره اهلله من نرِص رسلِه السابقني، وأولياِئه الصاحلني، ةً واحد ةً كم أمته إن هذه أم

صاَم اليوَم العاََش من  نرٌص ألهِل السالِم، يف كلِّ زماٍن ومكاٍن؛ وهلذا فإن النبيَّ هو 

 تعاىل أن نرَص موسى عىل فرعوَن فيه، فإن النبيَّ 
ِ
ملا قدَم إىل املدينِة حمرٍم؛ شكراً هلل

                                 

 (. 1( سورة حممد )1)

  (. 3-1( سورة العرص )2)
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: يوٌم صالٌح،  وجَد اليهوَد يصومون هذا اليوَم، فسألهم عن سبِب صياِمهم؟ فقالوا

ى  ْم »: اهلله فيه موسى وقوَمه، وأهلك فرعوَن وقوَمه، فقال نجَّ وَسى ِمنْهه َأنَا َأْوىَل بِمه

 .(1)«َفَصاَمهه َوَأَمَر بِِصيَاِمهِ ،

، فصوموه أُّيا املؤمنون؛ شكراً هلل ربِّ العاملني، واتباعًا لسنِة حممٍد خاتم النبيني 

ئل النبيه   . (2)«ره السنَة املاضيةَ يكف»: عن صياِم عاشوراَء؟ فقال  وقد سه

نِة أن   تعاىل، واعلموا أن من السه
ِ
فصوموه أُّيا املؤمنون، واحتسبوا األجَر فيه عنَد اهلل

، َقاَل «فإن كان العامه املقبل إن شاء اهلل صمنا اليوَم التاسعَ »:يصاَم معه التاسعه لقوله 

وه  هْقبِله َحتَّى ته َ َفَلْم َيْأِت اْلَعامه امْل  َرسه  يفِّ
ِ
 .(3)وله اَّللَّ


 

                                 

 .(، وهذا لفظ البخاري، من حديث ابن عباس 2113(، ومسلم )3391( أخرجه البخاري )1)

  . ( من حديث أيب قتادة 1132أخرجه مسلم )( 2)

 ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام. 1133( أخرجه مسلم )3)
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، وخطورُة تركِه  -41  مبدُأ التاريِخ اهلجريِّ

 فضُل املحرِم وعاشوراء 

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه     إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

اتقوا اهلَل حقَّ تقاتِه، بامتثاِل أوامِره واجتناِب زواجِره، فإهنا وصيتهه تعاىل لألولني 

ِذيَن أهو يْنَا الَّ ْم واْخرين، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َوصَّ اكه ْم َوإِيَّ وا تهوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِكه قه َأِن اتَّ

﴾اهللَ 
(1)

. 

 أُّيا املؤمنون.

ه -إن اهللَ  خلَق الشمَس والقمَر، وجعل الليَل والنهاَر، حلكٍم عديدٍة،  -جلَّ ذكره

ئَد كثريٍة، ذَكَرها اهلل تعاىل منثورًة يف كتابِه احلكيم، يف أماكَن متفرقٍة.  وفوا

ئِد: أن يعلَم الناسه من اختالِفهام وتعاقهبِهام وسرِيَها يف فمن تلك احل   كِم والفوا

منازهلام عدَد السنني واحلساب، وتغرَي الفصوِل والربوِج، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا 

ًة لِ  ْبرِصَ ْيِل َوَجَعْلنَا آَيَة النََّهاِر مه ْيَل َوالنََّهاَر آَيَتنْيِ َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّ ْم اللَّ وا َفْهاًل ِمْن َربِّكه َتْبَتغه

                                 

 . 131( سورة النساء: 1)
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ْلنَاهه َتْفِصياًل﴾  َفصَّ
ٍ
ء لَّ يَشْ َساَب َوكه ننَِي َواحْلِ وا َعَدَد السِّ َولَِتْعَلمه

(1)
َو الَِّذي :، وقال  ﴿هه

َساَب  ننَِي َواحْلِ وا َعَدَد السِّ َرهه َمنَاِزَل لَِتْعَلمه ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نهورًا َوَقدَّ َما َخَلَق َجَعَل الشَّ

وَن﴾ ياِت لَِقْوٍم َيْعَلمه ْْ له ا ه َذلَِك إاِلَّ بِاحْلَقِّ يهَفصِّ اَّللَّ
(2)

﴿َيْسَألوَنَك َعِن ، وقال يف ذلك:

يته لِلنَّاِس َواحْلَج﴾
قِ ِة قهْل ِهَي َمَوا اأْلَِهلَّ

(3)
، فجعل تعاىل معرفَة السنني والشهوِر 

لِه يف منازل  عىل عباِده ورمحتِه هبم؛ إذ مستفادًة من َسرْي القمِر، وتنقه
ِ
ه، وذلك من نعِم اهلل

، ال حيتاجه إىل حساٍب وال كتاٍب، بل  ْبرَصٌ ، مشاَهٌد مه
ِ
إن ظهوَر هذه العالمِة يف السامء

، واحلاُضه والباِد، بخالِف سرِي الشمِس، فإن معرفَتها  يميزه، ويعرفه الصغريه والكبريه

مشقٌة، فاحلسابه ال يعرفه إال األَقلهون من ُتتاج إىل حساٍب وكتاٍب، ويف ذلك عٌَّس و

 اخللِق؛ إذ إن ذلك أمٌر بائٌب، ال يهشاهد.

ْم  هولِة، كام قال تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيكه وملا كانت هذه الرشيعةه مبنيًة عىل اليَِّس والسه

يِن ِمْن َحَرج﴾ يِف الدِّ
(4)

ْم وقوله: ، ه لَِيْجَعَل َعَلْيكه ِريده اَّللَّ ِمْن َحَرج﴾﴿َما يه
(5)

وقوله:  ،

﴾ َّْسَ مه اْلعه ِريده بِكه مه اْليهَّْسَ َوال يه ه بِكه ِريده اَّللَّ ﴿يه
(6)

، الذي  ، جعَل اهلله احلساَب الرشعيَّ

                                 

ء: 1)  . 12( سورة الرسا

 . 1( سورة يونس: 2)

 . 139( سورة البقرة: 3)

 . 13( سورة احلج: 3)

 . 3( سورة املائدة: 1)

 . 131( سورة البقرة: 3)
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ِة  َه به عباداته الناِس، مبنيًّا عىل سرِي القمِر، قال اَّلله تعاىل: ﴿َيْسَألوَنَك َعِن اأْلَِهلَّ ترتب

ِقيته لِلنَّاسِ  ﴾ قهْل ِهَي َمَوا َواحْلَجِّ
(1)

فهذه اْية العظيمة التي يشاهدها الناسه يف ، 

يده إىل التامِم يف نصِفه، ثم يرشعه يف  هِر، ثم يتزا ِل الشَّ سامِئهم، يبدو اهلالله صغرياً يف أوَّ

النقِص واالضمحالِل إىل الغياِب والزواِل يف آخِر الشهِر، وهكذا دواليك، هبا يعرفه 

م، من الصياِم واحلجِّ وأوقاِت الزكاِة والكفاراِت، وبري ذلك من الناسه مواقيَت عباداُِت 

يٌَّة، ال نكتبه »: قال: قال رسول اهلل السنِن واملكتوباِت، وعن أيب هريرة  إنَّا أهمٌة أمِّ

، الشهره هكذا وهكذا «وال نحسبه
(2)

مرة تسعًة وعرشين، ومرة ثالثني، كام قال  :يعني ؛

مَّ عليكم  الشهره تسعٌ »: رسول اهلل  وعرشون ليلًة، فال تصوموا حتى تَرْوه، فإن به

«فأكِملوا العدَة ثالثني
(3)

 . 

 فجعل اهلله املرجَع يف الفطِر والصياِم إىل رؤيتِه.

واعتباره األهلِة يف العباداِت هي الرشيعةه التي جاَء هبا األنبياءه مجيعًا، ولكن اليهوده 

فوا ذلك والنصارا حرَّ
(4)

 . 

 نون.أُّيا املؤم

                                 

 . 139رة البقرة: ( سو1)

 (. 1939(، ومسلم )1913( أخرجه البخاري )2)

 ( عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.1939(، ومسلم )1991( أخرجه البخاري )3)

ط املستقيم 3)  . 1/313( اقتهاء الرصا
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خ بأياِمها وأحداثِها الكباِر، ووقائِعها العظاِم،  لقد كانت العربه يف جاهليتِها تؤرِّ

، وأوائِل خالفِة عمَر ، وخالفِة أيب بكٍر الصديِق  واستمرَّ ذلك يف حياِة النبيِّ 

، ثم إنه مع اتساِع اخلالفِة توافرت أسبابه البحِث عن تأريٍخ، َيعمل به الفاروِق 

ن، جيتمعون عليه، فجَمَع عمره الناَس سنَة ستَة عرشَة أو سبعَة عرشَة من املسلمو

؟ فقال بعههم: من بْعِث النبيِّ  ، وقال  اهلجرِة، فشاوَرهم من أين يبدأه التأريخه

: من خروِجه من مكَة إىل املدينِة، فاتفقوا عىل ذلك، آخرون: من متوفاه، فقال عمره 

، فاتفقوا عىل أن يكوَن شهره اهلل املحرمه هو أوَل  ثم إهنم تشاوروا يف أيِّ شهرٍ  تبدأه السنةه

نِة.  الشهوِر يف السَّ

أخذوا التأريَخ باهلجرِة من قول اهلل  وقال بعضه أهِل العلِم: إن الصحابَة        

وَم ِفيِه﴾ ِل َيْوٍم َأَحقه َأْن َتقه َس َعىَل التَّْقَوا ِمْن َأوَّ تعاىل: ﴿مَلَْسِجٌد أهسِّ
(1)

 . 

ومهام يكن من أمٍر، فقد استقرَّ هذا التأريخه يف أمة السالِم، منذ ذلك احلنِي إىل يوِمنا 

هذا، وأصبح التأريخ باهلجرِة النبويِة الرشيفِة إىل املدينِة، كام متيَّزت به أمةه السالِم عن 

 برِيها من األمم.

ده مفاخراً  نا الوضاءه من ا  إذا قامت الدنيا َتعه  هلجرة ابتدافتارخيه

، وتسلَ عليها  فلام دبَّ إىل األمِة داءه الوهِن والهعِف، وأصاهبا العجزه والكسله

قوها َشَّ ممزٍق، كان من مجلِة ما ذهب  م املنافقون، فمزَّ ها املستعمرون، وأذناهبه أعداؤه

، فاس تبدل كثرٌي من معامِلِ ِ شخصيتِها، وأعالِم متيهِزها التأريخه العريبه السالميه اهلجريه

                                 

 . 193( سورة التوبة: 1)
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 األمِة الذي هو أدنى بالذي هو خرٌي، فغدا التاريخه اهلجريه السالميه جمهوالً 
ِ
من أبناء

ِّنه الفرنجيه مشهورًا معروفًا.   مغمورًا، وأصبَح التاريخه النرصا

 وقد ترتب عىل هذا التبديِل مفاسده كثريٌة منها: 

هم، وال عزله أبناء األمة عن تارخيِهم وأجماِدهم وأسالفِ  هم، وسالف حهارُتم وِعزِّ

عاقٌل أن األمة ال تستطيع أن تصنع مستقبَلها، وال أن تصلَح واقَعها، إال من  رتابه ي

خالِل دراستها لتارخيها ومعرفتها به، فبقدر ما تكون األمةه واعيًة بامضيها، حميطًة 

ايَتها، وتعرف بتارخيها، حريصًة عىل الفادة منه، بقدر ما تسمو شخصيتهها، وتدر  ب

 سبيَل الوصوِل إىل بغيتِها.

االجتثاِث واألهفوِل، ألدنى  عةه فاألمةه املعزولةه عن تارخيِها أمٌة قريبةه اجلذوِر، رسي

عارٍض، وألدهى عائٍق؛ ولذا حرَص األعداءه بشتى صنوِفهم، الكافرون املرشكون، 

ئَق قددًا، كان  واملنافقون العلامنيون عىل عزِل األمِة عن تارخيِها، وسلكوا  لذلك طرا

 منها، بل من أبرِزها تغييبه التأريِخ العريب السالمي اهلجري. 

ومن مفاسِد االعتامِد عىل التأريِخ الفرنجي، وجعلِه هو األصَل يف حياِة األمِة 

عىل -وتعامالُِتا: ضياعه كثرٍي من الشعائِر التعبهديِة، واملعاملِ الرشعيِة، فال يدري املسلمه 

ب النبيه  -يل املثالسب ، التي ربَّ يف صياِمها؟ وال يعرفه ما هي  متى األيامه البيضه

َمها وتعظيَمها؟ وال يعلم ما هي  ، التي أوجَب اهلله عىل املؤمنني احرتا األشهره احلرمه

، التي يقعه فيها احلج؟ وبري ذلك من العبادات.   أشهره احلجِّ

يالدي، وجعلِه أصاًل يف ذلك: الوقوعه يف ومن مفاسِد التأريخ بتاريخ النصارا امل

الثم العظيم، والذنِب الكبرِي، الذي هنى اهلل ورسوله عنه، وهو التشبهه بالكفاِر، 



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

114 

هم والت ْم َعامَّ َجاَءَ  ِمَن وَ بعيةه هلم، ففيه قول اهلل تعاىل:﴿وتقليده َءهه ال َتتَّبِْع َأْهَوا

﴾ احْلَقِّ
(1)

هنَاِفِقنَي﴾، وقال: ﴿َوال تهطِِع اْلَكاِفرِ  يَن َوامْل
(2)

من تشبَّه بقوٍم فهو »: ، وقال 

«منهم
(3)

«ليس منا من تشبَّه بغرِينا، ال تشبهوا باليهود وال بالنصارا»:، وقال 
(4)

 . 

 األعجميِة، روي ذلك عن 
ِ
وقد هنى العلامء رمحهم اهلل عن تسميِة الشهوِر باألسامء

ه اهلل: "اخلطابه هبا من برِي حاجٍة يف جماهد وأمحد وبريَها، قال شيخ السالم رمح

أسامء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك، فهو منهي عنه مع اجلهِل باملعنى بال 

ريٍب، وأما مع العلِم به، فكالم أمحد بنّي يف كراهته أيهًا "
(5)

 . 

 ري.فالتأريخه بتاريِخ النصارا امليالدي ال جيوزه إال حلاجٍة، أو تبعًا للتاريِخ اهلج 

عىل املحافظِة عىل معاملِ شخصيِة أمتِكم، وإياكم إياكم،  -بار  اهلل فيكم -فاحرصوا 

والتشبَه بأعداء اهلل، من اليهود والنصارا واملرشكني واملنافقني والعلامنيني وبريهم، 

ْم َفِإنَّ  هْم ِمنْكه هه فإن اهلل قد حذركم من ذلك باية التحذير، فقال جل ذكره: ﴿َوَمْن َيَتَوهلَّ

ْم﴾ ِمنْهه
(6)

 . 

                                 

 . 33( سورة املائدة: 1)

 . 1( سورة األحزاب: 2)

 (.113)( تقدم خترجيه يف  ص3)

 (.113تقدم خترجيه يف ص ) (3)

ط املستقيم 1)  . 1/333( اقتهاء الرصا

 . 11( سورة املائدة: 3)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

َر َأْو  كَّ رررررررْن َأَراَد َأْن َيرررررررذَّ َ
ِ
ْيرررررررَل َوالنََّهررررررراَر ِخْلَفرررررررًة مل رررررررِذي َجَعرررررررَل اللَّ رررررررَو الَّ قرررررررال اهلله تعررررررراىل: ﴿َوهه

ورًا﴾ ررررررررركه َأَراَد شه
(1)

رررررررررفه كررررررررررله   ، فقرررررررررد جعررررررررررَل اهلله تعررررررررراىل الليررررررررررَل والنهررررررررراَر يتعاقبرررررررررران، فيخله

ر  كَّ هرررررذا مرررررع  -أي: يسرررررتدِر ه مافاتررررره مرررررن عمرررررلٍ ؛-واحرررررٍد مرررررنهام اْخرررررَر، ملرررررن أراَد أن يرررررذَّ

رررررررْرِب زمانِررررررره، فكيرررررررف أُّيرررررررا الخررررررروان بتعاقرررررررِب الشرررررررهوِر  ِر هرررررررذا التعاقرررررررِب، وقه كثررررررررِة تكرررررررره

ِر واالستدراِ ؟  ِر والتفكه  وتوايل السنني؟! أليَس ذلك مدعاًة للتذكه

، فهرررررررذه دعررررررروٌة لنرررررررا 
ِ
 تعررررررراىل، ونسرررررررتدرَ  مرررررررا فرررررررات، برررررررىل واهلل

ِ
مجيعرررررررًا، أن نتررررررروَب إىل اهلل

تيِم.  فإنام األعامله باخلوا

ما      فهل لك أن متحو الذنوَب بعربةٍ   وتبكي عليها حَّسًة وتنده

ما     وتستقبله العاَم اجلرديَد بتوبةٍ     لعلك أن متحَو هبا ما تقدَّ

 .أُّيا املؤمنون

فررررررره اهلله ت ررررررره دوَن سرررررررائِر الشرررررررهوِر، برررررررأن أضرررررررافه أنرررررررتم يف شرررررررهٍر عظررررررريٍم، َشَّ عررررررراىل، وخصَّ

ِم، التررررررري قررررررال اهلل تعررررررراىل  إليرررررره، فرررررراحفظوا حرمرررررررَة هررررررذا الشرررررررهِر، فإنرررررره مررررررن األشرررررررهِر احلررررررره
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ْم﴾ َسكه وا ِفيِهنَّ َأنْفه ينه اْلَقيِّمه َفال َتْظلِمه ٌم َذلَِك الدِّ ره فيها: ﴿ِمنَْها َأْرَبَعٌة حه
(1)

 . 

 بررررررراألعامِل ال
ِ
، فعرررررررن أيب هريررررررررة رفبرررررررادروا عبررررررراَد اهلل  صررررررراحلِة فيررررررره، ال سررررررريام الصررررررريامه

 الررررررررذي »: قررررررررال: قررررررررال رسررررررررول اهلل 
ِ
أفهررررررررله الصررررررررياِم بعررررررررد شررررررررهِر رمهرررررررراَن شررررررررهره اهلل

« َتدعونه املحرم
(2)

 . 

ِم مبارٌ  ميمون  والصومه فيه مهاعٌف مسنون    شهره احلرا

فررررررررأكثروا فيرررررررره مررررررررن الصرررررررروِم، فررررررررإن ضررررررررعفتم عررررررررن ذلررررررررك، فررررررررال يفرررررررروتنكم صرررررررريامه يرررررررروِم 

فررررررإن فهرررررريلَته عظيمررررررٌة، وحرمَترررررره قديمررررررٌة، وكرررررران  -أي: يرررررروم العرررررراَش منرررررره ؛شرررررروراء عا

يررررررداومه ويتحرررررررا صررررررياَمه، فعررررررن ابررررررن عبرررررراس ريض اهلل عررررررنهام أنرررررره سررررررئل عررررررن  النبرررررريه 

ررررررله عررررررىل  مررررررا رأيررررررته النبرررررريَّ »صرررررروِم يرررررروِم عاشرررررروراَء؟ فقررررررال:  يتحرررررررا صررررررياَم يرررررروٍم فهَّ

«شهَر رمهان :يعني ؛الشهره  برِيه إال هذا اليوَم، يوَم عاشوراَء، وهذا
(3)

 . 

سرررررررئل عررررررن صررررررريام  أن النبرررررري  حيررررررثه عليررررررره ويررررررأمر بررررررره، فعررررررن أيب قترررررررادة  وكرررررران 

«يكفر السنَة املاضيةَ »يوم عاشوراء؟ فقال: 
(4)

 . 
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وأمررررررا سررررررببه صررررررومه، فعررررررن عبررررررد اهلل بررررررن عبرررررراس ريض اهلل عررررررنهام قررررررال: قرررررردَم رسرررررروله 

: هرررررررذا يررررررروٌم املدينرررررررة، فررررررررأا اليهررررررروَد تصرررررررومه عاشررررررروراء اهلل  ، فقرررررررال: مرررررررا هرررررررذا؟ قرررررررالوا

هم فصرررررررراَمه، فقررررررررال:  ئيرررررررل مررررررررن عرررررررردوِّ ررررررررى اهلله فيرررررررره موسررررررررى وبنرررررررري إرسا أنررررررررا »صرررررررالٌح، نجَّ

«وأمَر بصياِمه أحقه بموسى منكم، فصاَمه 
(1)

 . 

فهرررررذا يررررروٌم أعرررررزَّ اهلله فيررررره أوليررررراءه وأحبابررررره، وأذلَّ أعرررررداَءه وأعرررررداَء رسرررررلِه؛ فلرررررذا نحرررررن 

ه شرررررركراً هلل تعرررررراىل عرررررر رررررر موسررررررى عليرررررره السررررررالم هررررررو نرٌصرررررر لنررررررا أمررررررَة نصررررررومه ىل ذلررررررك، فنرصه

وِن﴾ ْم َفاْعبهده ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربهكه مَّ ْم أه تهكه مَّ السالِم، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ َهِذِه أه
(2)

 . 

ق رسررررررررَله، ودعررررررررا إليرررررررره، فهررررررررو  ، وصرررررررردَّ
ِ
فمررررررررن قرررررررراَل: ال إَل إال اهلل، وقرررررررراَم بتوحيررررررررِد اهلل

ررررررًة َواِحررررررَدًة منَّررررررا ونحررررررن منرررررره، مهررررررام تبا مَّ ْم أه ررررررتهكه مَّ عررررررد الزمررررررانه ونررررررأا املكررررررانه ﴿َوإِنَّ َهررررررِذِه أه

وِن﴾ ْم َفاتَّقه َوَأنَا َربهكه
(3)

  . 

 ذكرا ذلك النرِص املجيِد عىل ذلك الطابيِة الكبرِي، نعلن أن الدعوا 
ِ
ُتزم ال  توبإحياء

 ينَه، وكتاَبه وأولياَءه.باألذا واحلرِب واالضطهاِد، فإن عاقبَة الظلِم وخيمٌة، واهلله نارٌص د

زمه باألذا  أبدًا، ويف التاريخ َبره يِميني  تاهلل ما الدعواته ُته
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 أُّيا املؤمنون.

 اهلل تعاىل، وعدَم التشبهه هبم؛ لذا فإن 
ِ
إن من املعاملِ البارزِة يف َشيعتِكم ُمالفَة أعداء

ِر، يف دقيِق األمِر حرص عىل ُمالفِة اليهوِد والنصارا وبرِيهم من الكفا النبيَّ 

وجليلِه، ومن ذلك صيامه عاشوراَء، فعن عبِد اهلل بِن عباس ريض اهلل عنهام قال: حنَي 

، إنه يوٌم تعظِّمه  صاَم رسوله اهلل 
ِ
: يا رسوَل اهلل يوَم عاشوراَء، وأمر بصيامه، قالوا

«َم التاسعَ فإذا كان العامه القابله إن شاء اهلل صمَت اليو»فقال: ،ده والنصارااليهو
(1)

، فلم 

 .يأِت العامه املقبله حتى تويَف رسوله اهلل 

فصوموا أُّيا املؤمنون اليوَم العاََش من هذا الشهر، وصوموا اليوم التاسع، كام َهمَّ 

 أن يفعل ذلك.  نبيهكم 
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 نبأه اهلِجرةِ  -32

 اخلطبة األوىل

هه َوَنْسَتِعينههه إ ِ  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

 .فيا أُّيا املؤمنون

رره، وكفرى برراهلل شررهيدًا،  باهلرردا وِديرِن احلررقِّ إن اهلَل بعرَث حممرردًا  يِن كلِّ ليظهررَره عرىل الرردِّ

رره اهلله تعرراىل بفهررائَل كثررريٍة، ومناقررَب عديرردٍة، بررزَّ هبررا األولررني واْخرررين، ومررن  وقررد خصَّ

، أعظررررِم مررررا يظهررررره هررررذه الفهررررائَل، ويبرررردي تلررررك املناقررررَب واخلصررررائَص سررررريتهه الطيبررررةه 

فهرررري آيررررٌة مررررن آيرررراِت صرررردِق رسررررالتِه  فسررررريتهه مررررن أكرررررِب دالئررررل فهررررلِه وعالمرررراِت ِصرررردِقه،

َرها، تقتِضرررر  تِررره، قررررال ابررررن حرررزم رمحرررره اهلل: "فهررررذه السرررريةه العظيمررررةه ملحمررررٍد ملرررن ترررردبَّ ونبوَّ

ررررا، فلرررو مل تكرررن لررره معجرررزٌة برررريه سررررريتِه   حقًّ
ِ
تصرررديَقه ُضورًة، وتشرررهده لررره بأنررره رسررروله اهلل

 .(1)لكفى"

ه هي التطبيقه الع مريله لرديِن السرالِم، فهري مرن أعظرِم مرا كيف ال؟ وسريتهه وسنتهه وأيامه

ه وِذكرررره يهعررنيه عرررىل فهرررِم الرشررريعِة، وسررريتهه مرررن أسرررباِب زيرررادِة حمبتِرره واليرررامِن بررره  ، فرررِذْكره

 حييي القلوَب، ويداِوُّيا من أسقاِمها وِعَللِها، وقد أجاَد من قال: سريتِه 

مه   ًا فننتكسه ونرت  الذكَر أحيان  إذا َمِرْضنا َتَداَوْينا بذكِركه
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، وال مرررردائَح  وسررررريتهه  نشررررده ررررتىل، وال قصررررائَد ته  ليسررررت قصررررًة ته
ِ
 واألوليرررراء

ِ
عنررررَد العلررررامء

رررروزنه األقررررواله واألعررررامله  ، بررررل هرررري سررررنٌة يسررررتنه هبررررا أولررررو األلبرررراِب والنههررررى، وهبررررا ته تنسررررجه

، وهرررذا بعرررضه مرررا جعرررَل السرررلَف  جررراله ، حيتفرررون بسرررريِة النبررريِّ املخترررارِ  -رمحهرررم اهلل-والرِّ

وهنا بالكتِب واملؤلفاِت.   وخيصه

 أُّيا املؤمنون.

إن السرريَة النبويررَة املطهرررَة حافلرٌة بررالِعرِب والرردروِس، مليئرٌة باألحررداِث الكبرراِر واألخبرراِر 

العظررراِم، ومرررن تلرررك املنررراراِت البيهررراء، واألحرررداِث الكبرررار، التررري برررريت جمررررا التررراريِخ 

 ها، ضرياًء وابتهاجرًا، حردثه هجرتِرِه البرشي، وحولت وجَهه، وأَشقت األرض بنورِ 

ِم إىل طيبرررَة، مدينررررِة األنصرررراِر، وإلرررريكم طرفرررًا مررررن نبررررأ تلررررك احلادثررررِة  ، مرررن مكررررَة البلررررِد احلرررررا

 املعظِم، وذلك التاريِخ املجيِد: 

: ملا بلرغ ضريقه قرريٍش برالنبيِّ  رَيِ ودعوتِره منتهراه اسرتقرَّ رأيه قرريٍش، قال أصحابه السِّ

وا واملداولررررِة عررررىل قتلِرررره بعررررد املشرررراورِة  ررررِذيَن َكَفررررره ررررره بِررررَك الَّ ، كررررام قررررال تعرررراىل: ﴿َوإِْذ َيْمكه

ررررراكِِريَن﴾ ه َخررررررْيه امْلَ ه َواَّللَّ رررررره اَّللَّ وَن َوَيْمكه رررررره ررررروَ  َوَيْمكه ِْرجه ررررروَ  َأْو خيه ررررروَ  َأْو َيْقتهله لِيهْثبِته
أتررررراه  ،(1)

ره  برراهلجرِة، جربيررله وأخررربه اخلرررَب، وقررال: ال َتبِررْت هررذه الليلررَة عررىل  ِشررك، فررإن اهلَل يررأمه فرا

يَق هذه األمِة وأفهَلها بعد نبيِّها، أبا بكر فخرَج رسوله اهلل  ْحبتِه صدِّ ، وقد اختاَر لصه

وأبرررو بكرررر بغررراٍر يف جبرررِل ثرررور، فكنرررا فيررره ثرررالَث ليررراٍل، ، فَلِحرررَق رسررروله اهلل الصرررديق 

ِقررٌف، فيرردلج مررن عنررِدَها بَِسررَحٍر، بررنه أيب بكررر وهررو بررالٌم شرراب ثايبيررت عنرردَها عبررده اهلل 
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، إال 
ِ
ه الكفرراره لرسرروِل اهلل فيصرربحه مررع قررريٍش بمكررَة، َكَباِئررٍت فيهررا، ال يسررمعه شرريئًا ممررا يكيررده

وعرررراَد ليخرررررَبه بررررذلك، يفعررررله ذلررررك كررررلَّ ليلررررٍة يف تلررررك الليررررايل الررررثالِث، فطفررررق املرشرررركون 

بررون يف جبررا ررون كررلَّ مهرررٍب، ينقِّ ِل مكررَة وكهوِفهررا، حتررى وصررلوا يرصرردون الطرررَق، ويفتِّشه

يررا أبررا »يقررول: إىل قريررٍب مررن الغرراِر، فأخررذ الررروعه مررن أيب بكررر كررلَّ مأخررٍذ، ورسرروله اهلل 

روهه َفَقرْد  (1)«بكر ما ظنهك باثنني اهلله ثالثههام ه ه اهلله تعاىل يف كتابِه: ﴿إاِلّ َتنرْصه ، وذلك ما قصه

ِذينَ  ه إِْذ َأْخَرَجهه الَّ هه اَّللَّ روله لَِصراِحبِِه ال َُتْرَزْن إِنَّ  َنرَصَ را يِف اْلَغراِر إِْذ َيقه َ وا َثاِِّنَ اْثنَرنْيِ إِْذ َهه َكَفره

َ َمَعنَررا﴾ اَّللَّ
(2)،  ، فرررأعمى اهلله أعررنَي الكفررراِر عرررن نبيِّرره وصررراحبِه، فلرررام َمَهررت الليرررايل الرررثالثه

َلرررررِب، جررررراء عبرررررده اهلل برررررن أيب أريقرررررَ، فارُتررررر َل معررررره النبررررريه ومخرررررد محررررراسه املرشررررركني يف الطَّ

 وصررراحبهه، قاصررردًا املدينرررَة النبويرررَة، برررري أن قريشرررًا سررراَءها أن ختِفرررَق يف اسررررتجاِع حممرررٍد

واحررد مررنهام جررائزًة ملررن جيرريءه هبررام حيَّررنْي أو ميتررني، وقررد أبرررا لِّ وصرراحبِه، فجعلررت ديررَة كرر

وا يف ط ررِخيه عررددًا برررَي قليررٍل مررن شررباِب العرررِب، فجررده وصرراحبِه، لررِب النبرريِّ هررذا العطرراءه السَّ

قرررةه برررنه مالرررك برررن جعشرررم،  لررروا املشررراَق، وكررران مرررن أوَلرررك الشررربان رسا وركبررروا املخررراطَر، وُتمَّ

 .فخرَج يف طلِب الرسوِل 

قَة نفِسرره، قررال    : بيررنام أنررا جررالٌس واسررمعوا أُّيررا املؤمنررون إىل نبررِأ مررا جرررا لَّسررا

قراَم علينرا، ونحرن جلروٌس، فقرال: يف جمالِس قومي بنري مردلٍج، إذ أقبرَل رجرٌل مرنهم حترى 

قررة: فعرفررت أهنررم  رراحِل أراهررا حممرردًا وأصررحاَبه، قررال رسا ، إِّن رأيررته أسررودة بالسَّ قررةه يررا رسا
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هم، فقلت هلم: إهنم ليسوا هبم، ولكنك رأيَت فالنًا وفالنرًا، ثرم لبثرته يف املجلرِس سراعًة 

، فدخلته فأمرت جاريتي أن خت ، َج بفريس، وهي من وراء أرثم قهمته ها عيلَّ كمٍة فتحبسه

وأخررذته رحمرري فخرجررت برره مررن ظهررِر البيررِت، فركبررته فررريس وانطلقررته حتررى قربررته مررن 

ررا،  رت عنهررا، ثررم قمررته فامتطيررت فررريس ثانيررًة وزجرُته رسرروِل اهلل، فعثهررَرت يب فررريس فخرررَّ

 
ِ
ءَة رسررروِل اهلل ، وأبرررو بكرررر  فانطلقرررته فررردنوته مرررنهم حترررى سرررمعته قررررا وهرررو ال يلتِفرررته

االلتفرراَت، فلررام قربررته مررنهم سرراَخت يرردا فررريس يف األرِض، حتررى بلغررْت الررركبتني، يكثِررره 

ا فنههت، فلام زجرُتا واستوْت قائمرًة، خررَج ألثرِر يردُّيا دخراٌن  فخررته عنها ثم زجرُته

، فنرراديتههم باألمرراِن، فوقفرروا فركبررت فررريس حتررى جئررتههم، ووقررَع يف قلبرري 
ِ
سرراطٌع يف السررامء

 ن احلرْبِس عرنهم أن سريظهره أمرره الرسروِل حرني لقيرته مرا لقيرته مر
ِ
، فرأخربته رسروَل اهلل

َد واملتاَع، فقال: ال حاجَة لنا، ولكرن أخرِف عنرا الطلرَب،  خرَب الناس، وعرضته عليه الزا

 فجعلت ال ألقى أحدًا يف الطلِب إال رَدْدتهه، وقلت هلم: كفيتهكم هذا الوجَه.

ر جاهردًا علريهام، وأمسرى آخرَره حارسرًا هلرام، فسبحان مقلِب القلوِب!! خرَج أول النهراِ 

قةه يف أبياٍت قاهلا عن رسِّ هذا االنقالِب، ُماطبًا أبا جهل ملا عاتَبه عىل ما فعَل:   وقد أعرَب رسا

 لو كنَت شاهداً 
ِ
ه    أبا َحَكٍم واهلل ئمه وخه قوا  ألمِر جوادي إذ تسه

هرسوٌل بربهاٍن، فمن ذ   علمَت ومل تشكْك بأنَّ حممداً   ا يقاومه

و معاملهه              عليك بكرفِّ القوِم عنه فإنَّني            (1)أرا أمَره يومًا ستبده

، فعلررم برره لقررد شرراع خررربه خررروِج النبرريِّ ! أُّيررا املؤمنررون
ِ
ء نررِب الصررحرا مررن مكررَة يف جوا
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، أهرله املدينرِة  ، وطررقتهم األنبراءه ، وكان ممن ترامت إلريهم األخبراره النبويرِة، البدوه واحلْضه

جون يرتقبون وصوَل رسوِل اهلل  قهون إىل َمقِدِمره الكرريِم، ومطلِعره فكانوا خيره ، ويتشوَّ

، يرقبررون جمرريَء  ، كررلَّ صررباٍح، يمرردون أبصرراَرهم وقلرروهَبم إىل حيررثه تنقطررعه األنظرراره البهرريِّ

 
ِ
الثاِّن عرش من  فإذا اشتدَّ احلره عادوا إىل بيوُِتم يتواعدون الَغَد، ويف اليومِ  رسوِل اهلل

شرررهِر ربيرررٍع األول، عرررام ثالثرررة عرشررر مرررن البعثرررِة النبويرررِة خررررج املهررراجرون واألنصررراره عرررىل 

، فلرررام محَِيرررت الشرررمسه رجعررروا إىل بيررروُِتم، فرررام لبثررروا أن سرررمعوا ينتظررررون الرسررروَل عرررادُِتم، 

كم  هاتَف السعادِة يصيحه ويرصرخه برأعىل صروتِه: يرا بنري ِقيلرة، هرذا صراحبهكم قرد جراَء، هرذا َجرده

رروِر، وخرررَج أهلههررا  الررذي تنتظرررون، فارَتَّررت املدينررةه تكبِرررياً، ولبسررت طيبررةه حلررَة البهجررِة والَّسه

رررْوه  رررْوه، وحيَّ يسرررتقبلون رسررروهَلم الكرررريَم، رجررراالً ونسررراًء، صرررغارًا وكبرررارًا، فخرجررروا للقاِئررره فتلقَّ

َو بتحيِة النبوِة، فأحَدقوا به مطيفني حوَله، والسكينةه تغشاه،  َ هه والوحيه ينرزله عليه: ﴿ َفِإنَّ اَّللَّ

هررْؤِمننَِي َوامْلَالِئَكررةه َبْعررَد َذلِررَك َظِهرررٌي﴾ يررله َوَصررالِحه امْل برراَء أوالً يف  ، فبنررى(1)َمررْوالهه َوِجرْبِ مسررجَد قه

ررَس بعررد النبرروِة، ثررم نررزَل بعررد ذلررك يف بنرري النجرراِر  بنرري عررامر وبنرري عرروف، وهررذا أوله مسررجٍد أسِّ

لِه ب ، وآخرى برني املهراجرين واألنصراِر، أخوا ، ثم بنى مسجَده حيث بركرت الناقرةه
ِ
توفيٍق من اهلل

 
ِ
رةه ألهِل اليامِن. وَبَدْت طيبةه بمقِدِم رسوِل اهلل  عاصمَة السالِم، وداَر اهلجرة، الغه

 فاحلمده هلل محدًا كثرياً طيبًا مباركًا فيه، كام حيبه ربنا وير . 
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 ية: اخلطبة الثان

 . أما بعد

، وقرد سرمعتم طَرفرًا منره، وهرو نبرٌأ عظريٌم، بردا هذا نبأه هجرِة نبريِّكم ! فيا أُّيا املؤمنون

فيررره كثررررٌي مرررن الِعرررررَبِ والِعظررراِت، التررري مررررن أبرِزهرررا وأظهِرهرررا بررررديعه صرررنِع اهلل تعررراىل لدينِرررره 

 ومكِرهم وخصومتِهم، فإن أع
ِ
ِة كيد األعداء  ورسرولِه وأولياِئه وحزبِه، ربم شدَّ

ِ
داَء اهلل

رررارًا، فكرررادوا لرسررروِل اهلل  بَّ ً كه  نررروِر رسرررالتِه وإزهررراِق مكرررروا مكررررا
ِ
، وَهررروا بقتلِررره لطفررراء

ررروَ   ِْرجه ررروَ  َأْو خيه ررروَ  َأْو َيْقتهله وا لِيهْثبِته رررِذيَن َكَفرررره رررره بِرررَك الَّ دعوتِررره، كرررام قرررال تعررراىل: ﴿َوإِْذ َيْمكه

ه  ه َواَّللَّ ررررره اَّللَّ وَن َوَيْمكه ررررره رررراكِِريَن﴾َوَيْمكه  َخرررررْيه امْلَ
فأفسررررَد اهلله كيررررَدهم، وخيَّررررب مكررررَرهم، ، (1)

ً لَلسرررالِم  وقلرررَب علررريهم أمرررَرهم، فكانرررت اهلجررررةه املباركرررةه التررري جعلهرررا اهلل فتحرررًا ونرصرررا

وا َثراِِّنَ  رِذيَن َكَفرره ه إِْذ َأْخَرَجرهه الَّ رهه اَّللَّ وهه َفَقْد َنرَصَ ه اْثنَرنْيِ إِْذ  وأهلِه، كام قال تعاىل: ﴿إاِلّ َتنرْصه

ه َسرِكينََتهه َعَلْيرِه َوَأيَّر َ َمَعنَرا َفرَأنَْزَل اَّللَّ روله لَِصراِحبِِه ال َُتْرَزْن إِنَّ اَّللَّ ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيقه َ نهروٍد َهه َدهه بِجه

ْلَيا وَ   ِهَي اْلعه
ِ
ْفىَل َوَكلَِمةه اَّللَّ وا السه ِذيَن َكَفره ه َعِزيرٌز َحِكريٌم﴾مَلْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ اَّللَّ

(2)  ،

 ً فررأخرج اهلله رسرروَله مررن داِر األذا واملحنررِة إىل داِر الِعررزِّ واملنََعررِة، فللررِه احلمررده أوالً وآِخرررا

ً وباطنًا، محدًا كثرياً طيبًا مباركًا فيه.   وظاهرا

 الكيرررِد، إن أعرررداَء اهلل تعررراىل مهرررام بلغررروا مرررن القررروِة يف املكرررِر، والشررردِة يف! أُّيرررا املؤمنرررون

 نوِر اهلل تعاىل وتعذيِب وإبادِة أولياِئه وأحبابِره، فرإهنم لرن 
ِ
والرصانِة يف التخطيَ، لطفاء

                                 

  .39( سورة األنفال: 1)

 .39( سورة التوبة: 2)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

106 

 الثابترررِة، وال وعررروَده اجلازمرررَة بنرِصررر أولياِئررره وأحبابِررره، فررراهلله بالرررٌب عرررىل 
ِ
يغرررريوا سرررنَن اهلل

، ٌَ   أمررِره، ولكررن أكثررَر النرراِس ال يعلمررون، واهلله تعرراىل مررن وراِئهررم حمرري
ِ
ومكررِرهم عنررَد اهلل

ْم  هه ْم َوإِْن َكراَن َمْكرره هه  َمْكرره
ِ
ْم َوِعنْرَد اَّللَّ وا َمْكرَرهه ه، كام قرال سربحانه: ﴿َوَقرْد َمَكرره جلَّ ذكره

َباله ) وَل ِمنْهه اجْلِ و اْنتَِقاٍم﴾33لَِتزه َ َعِزيٌز ذه َلهه إِنَّ اَّللَّ سه ْلَِف َوْعِدِه ره َ ُمه ( َفال َُتَْسَبنَّ اَّللَّ
(1). 

ه الذي الو ه هو ما ذكَره يف قولِِه:وعده َ َقرِويٌّ  خيلفه ريِل إِنَّ اَّللَّ سه َبنَّ َأنَرا َوره
ه أَلَْبلِ ﴿َكَتَب اَّللَّ

 اهلل تعاىل يف كلِّ عرٍصر ومرٍصر أن يصرربوا، ال سريام يف هرذا الوقرِت  (2)َعِزيٌز﴾
ِ
، فعىل أولياء

 امللرررررررِة، مرررررررن اليهررررررروِد 
ِ
والنصرررررررارا واملرشررررررركني العصررررررريِب، الرررررررذي اشرررررررتدَّ فيررررررره أذا أعرررررررداء

واملبتِدعني، واملنافقني والعلامنيرني وبررِيهم لَلسرالِم وأهلِره، وعلريهم أن ينتظرروا الفررَج 

تهه، فإنه ال  ت قهوَّ طهوبهه، واشتدَّ  تعاىل، فإن املكَر مهام أهحِكمت أساليبهه، وتوالت خه
ِ
من اهلل

ه عرن أع  تعاىل وكْيِده، كام قرال جرلَّ ذكرره
ِ
رَو يقومه ملكِر اهلل  َوهه

ِ
راِدلهوَن يِف اَّللَّ َ رْم جيه دائره: ﴿َوهه

َحاِل﴾
ِ
وَن﴾، (3)َشِديده امْل ره ْم ال َيْشعه ً َوهه ً َوَمَكْرَنا َمْكرا وا َمْكرا  . (4)وكام قال: ﴿َوَمَكره

 أُّيا املؤمنون.

لرَد  -ربيعًا األوَل -إن هذا الشهَر  ت وجَه التاريِخ، ففيره وه باٍر، بريَّ
كان حَماًل ألحداٍث كِ

 عرررىل قررروِل كثررررٍي مرررن أهرررِل العلرررِم، وفيررره وصرررَل املدينرررَة مهررراجراً، وفيررره ترررويف سررروله الر
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، وقررد مَضرر السررلفه الصرراحلون، الررذين هررم بالكترراِب والسررنِة 
ِ
وانقطررَع الرروحيه مررن السررامء

ِح  ، مرن األعيراِد أو املناسرباِت أو األفررا
ٍ
مستمِسكون عىل عدِم ختصيِص هذا الشرهِر بيشرء

 
ِ
ِن ملوتِررررره، وانقطررررراِع بمولرررررِد رسررررروِل اهلل  مرررررن املرررررآتِم أو األحرررررزا

ٍ
، أو هجرتِررررره، وال بيشرررررء

، بل مهوا 
ِ
عىل عردِّ هرذا الشرهِر كغررِيه مرن الشرهوِر، فلرام -رمحهم اهلله -الوحِي من السامء

ها هبديِرررره وسررررنَّتِه أحرررردَث ِفئرررراٌم مررررن   ورسررررولِه، ووِهررررَن استمسرررراكه
ِ
َف إيررررامنه األمررررِة برررراهلل َضرررعه

ررراِل يف املائرررةِ  بعرررِة مرررن اهلجررررِة أعيرررادًا أو مناسرررباٍت، فاخترررذوا مولرررَد النبررريِّ  اجلههَّ ِعيررردًا  الرا

حيتفلررررون برررره، ويصررررنعون فيرررره الرررروالئَم، ويتلقررررون التهرررراَِّن، وينشرررردون القصررررائَد واملرررردائَح 

، الرررذي هنرررى اهلله عنررره ورسرررولهه، فخرررالفوا هبرررذه البدعرررِة هررردَي 
ِ
ء رررِ  والطررررا الطافحرررَة بالرشِّ

رررا الصرررحابِة ريض اهلل عررر نهم والترررابعني، الرررذين هرررم أعمرررقه إيامنرررًا وأرسرررخه علررراًم وأعظرررمه حبًّ

 
ِ
كم مرن لرسوِل اهلل  البردَع واملحرَدَثاِت، فإهنرا ال تزيرده

ِ
، وتعظياًم ِمنَّا، فاحذروا عبراَد اهلل

ْعدًا، وقد كان النبري   إال به
ِ
، وخررَي »يف خطبره يقرول: اهلل

ِ
فرإن أصردَق احلرديِث كترابه اهلل

 . (1)« ٍحممداهلدِي هديه 

 البدع واستمسكوا بالسنن:  -بار  اهلل فيكم-فاهجروا 

 وَشه األموِر املحدثاته البدائعه  فخريه األموِر السالفاته عىل اهلدا
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 اإِلرساءُ  -43

 اخلطبة األوىل 

، وَ إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
َمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد .

َ َوآِمنهوا  وا اَّللَّ قه ِذيَن آَمنهوا اتَّ َا الَّ فأوصيكم أُّيا املؤمنون بتقوا اهلل تعاىل: ﴿َيا َأُّيه

وٌر بِ  ه َبفه ْم َواَّللَّ وَن بِِه َوَيْغِفْر َلكه ْم نهورًا مَتْشه  ِمْن َرمْحَتِِه َوجَيَْعْل َلكه
ْم كِْفَلنْيِ ْؤتِكه ولِِه يه َرسه

 . (1)َرِحيٌم﴾

 واشكروه، عىل أن أسبَغ عليكم نعَمه، ظاهرًة وباطنًة، واعلموا 
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

 أن من أجلِّ نعم اهلل عل
ِ
يكم أن جعلكم من أمة السالم، ومن أتباع خري عباَد اهلل

غاَر األنام، من أمة حممد  ، الذي رفع له ذكَره، ووضع عنه وزَره، وجعَل الذلَّ و الصِّ

عىل من خالَف أمَره، فهو خليله الرمحِن وسيده األناِم، صاحبه املقاِم املحموِد، والكوثِر 

 عليكم به يا ع
ِ
ها رمحًة وفهاًل، واحلوِض املوروِد، فنعمةه اهلل باَد اهلل أجله النعم، وأعظمه

 فلِلِه احلمده عىل ذلك كثرياً كثرياً. 

 عباد اهلل، أُّيا املؤمنون.

ه بخصائَص عديدٍة، وفهائَل إن اهلَل تعاىل قد اصطفى حممدًا  ، وخصَّ ، النبيَّ األميَّ
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 .(1)ِرَساَلَتهه﴾  َأْعَلمه َحْيثه جَيَْعله فاَق هبا األولني واْخرين ﴿اهلله كثريٍة، 

 به 
ِ
ء ِم إىل فمن خصائِصه العظيمِة، وآياتِه املبينِة، خربه الرسا ، من املسجِد احلرا

، واْيةه  حلةه العجيبةه  ثانيًا، تلك الرِّ
ِ
امء وِج به إىل السَّ ره املسجِد األق  أوالً، ثم العه

 .  العظيمةه الباهرةه

 
ِ
لكعبِة، قبل اهلجرِة، أتاه آٍت، فشقَّ ما بني ثغرِة نائٌم يف احلجِر، يف ا فبينام رسوله اهلل

بدابٍة بيهاَء، فمأَله حكمًة وإيامنًا، ثم أهَت  نحِره إىل أسفِل بطنِه، ثم استخرج قلَبه 

، يهعه خطَوه عند منتهى طرِفه، فركَِب لربه يقال هلا: ا ، حتى أتيا بيَت  اقه ومعه جربيله

ياَء مجيعًا، فصىل هبم ركعتني، كلههم يصيل خلَف املقدِس، فدخَل املسجَد فلقي األنب

 من ، ثم خرَج رسوله حممٍد 
ٍ
 فيه مخٌر، وإناء

ٍ
من املسجِد األق ، فجاَءه جربيله بإناء

 لبٍن، فاختاَر 
ِ
اللبَن، فقال له جربيل: اخرتت الفطرَة، ثم عرج به جربيل إىل السامء

. فقيل: من أنت؟ قال:   ،قيل: ومن معك؟ قال: حممد،جربيله الدنيا، فاستفتَح جربيله

قيل: وقد بهعَث إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنِْعم املجيءه جاء، ففتح له، فوجَد آدَم 

، فردَّ عليه السالم، وقال: مرحبًا باالبِن الصالِح والنبيِّ الصالِح، ثم عرَج فسلَّم عليه 

 الثانية، فاستفتَح جربيله ففتَح لبه 
ِ
عيسى بَن مريم ه، فرأا فيها النبيه إىل السامء

رَج به إىل السامء وحييى بَن زكريا صلواته اهلل عليهم، فرحَّ  با به وَدَعيا له باخلرِي، ثم عه

رَج الثالثة، فإذا هو  ب به ودعا له بخرٍي، ثم عه بيوسَف، وقد أعطَِي شطَر احلهسِن، فرحَّ
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بعِة، فإذا هو بإدريَس عليه   الرا
ِ
 اخلامسِة، فإذا به إىل السامء

ِ
رَج به إىل السامء السالم، ثم عه

ب به ودعا له، ثم عرج به إىل السامء السادسة، فإذا هو بموسى فرحب  هو هباروَن فرحَّ

سنِدًا  به ودعا له باخلري، ثم عرج به إىل السامء السابعة، فإذا هو بإبراهيم عليه السالم مه

يوم سبعون ألَف َمَلٍك، ال يعودون إليه،  ظهَره إىل البيت املعمور، وهو بيت يدخله كلَّ 

هب به  إىل سدرة املنتهى، فلام بشيها من أمر اهلل ما بشيها تغريت، فام أحٌد من ثم ذه

خلق اهلل يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى إليه اهلل تعاىل ما أوحى، وفرض عليه 

إىل ربك، فاسأله مخسني صالة يف كل يوم وليلة، فنرزل إىل موسى، فقال له: ارجع 

ً، وما زال التخفيف، فإن أهمتك ال يطيقون ذلك، فرجع  فوضع اهلل تعاىل عنه عرشا

يراجع حتى استقرت عىل مخس فرائض يف اليوم والليلة، ثم نادا مناٍد: قد أمهيت 

 . (1)إىل فراشه قبل الصبحفريهتي وخففت عن عبادي، ثم عاد رسول اهلل 

العظيِم، واألحداِث الكباِر، كانت يف ليلٍة واحدٍة، فسبحان  عباَد اهلل، كله هذا النبأِ 

 اهلل، واحلمده هلل، واهلل أكرب، وال اله إال اهلل. 

من  -عز وجل-من ليلتِه، فلام أصبَح يف قوِمه أخربهم بام أراه اهلله وعاد رسوله اهلل 

ُّيم عليه  ، فسألوه أن يصَف هلم آياتِه الكربا، فاشتدَّ تكذيبههم له، وأذاهم إياه، وتعدِّ

هم عن آياتِه وال يستطيعون أن  بيَت املقدِس، فجاله اهلل له حتى عاينَه، فطِفَق خيربه

وا عليه شيئًا، وكان أبو بكر  شيئًا قال: صدقَت، أشهده أنك رسول كلَّام قال يرده
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ه ورجوِعه، وأخربهم عن وقِت قدوِمها، فكان  األمر اهلل، وأخرَبهم عن إِبِلهم يف مَّْسا

 كام قال، فلم يزْدهم ذلك إال نفورًا، وأبى الظاملون إال كفورًا. 

 أُّيا املؤمنون. 

 بمحمٍد 
ِ
ء ، والعروِج به إىل السامواِت العال، آيٌة وعربٌة، ينتفعه هبا هذا خربه الرسا

دون، من أحيا اهلله قلَبه بالعلِم واليامِن، وأما الذين يف قلوهِبم مرٌض، فهم يف ريبِهم يرتدَّ 

ِذيَن  ا الَّ  ِقيال: ﴿َفَأمَّ
ِ
، ومن أصدقه من اهلل كون، وصدق اهلله ويف مثِل هذه األخباِر يشكِّ

َدُْتهْم ِرْجسًا إىَِل  ِذيَن يِف قهلهوهِبِْم َمَرٌض َفَزا ا الَّ وَن * َوَأمَّ ْم َيْسَتْبرِشه َدُْتهْم إِياَمنًا َوهه  آَمنهوا َفَزا

ْم َكافِ  وَن﴾ِرْجِسِهْم َوَماتهوا َوهه فاعتربوا يا أويل األبصار، فقد ذكر اهلل يف كتابه ، (1)ره

ِم إىَِل امْلَْسِجِد  ا بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد احْلََرا ِذي َأرْسَ ْبَحاَن الَّ ء، فقال: ﴿سه الرسا

ِذي َباَرْكنَا َحْوَله﴾  . (2)اأْلَْقَ  الَّ

ْم َوَما َبَوا 1َذا َهَوا )وقال اهلل تعاىل يف شأن املعراج: ﴿َوالنَّْجِم إِ  ( َما َضلَّ َصاِحبهكه

َو إاِلَّ َوْحٌي يهوَحى )3( َوَما َينْطِقه َعِن اهْلََوا )2) َوا )3( إِْن هه و 1( َعلََّمهه َشِديده اْلقه ( ذه

ٍة َفاْسَتَوا ) َو بِاأْلهفهِق اأْلَْعىَل )3ِمرَّ ْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى ( َفَكاَن َقاَب قَ 3( ثهمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ )1( َوهه

َؤاده َما َرَأا )19( َفَأْوَحى إىَِل َعْبِدِه َما َأْوَحى )9) وَنهه َعىَل َما 11( َما َكَذَب اْلفه ( َأَفتهاَمره

هنَْتَهى )13( َوَلَقْد َرآهه َنْزَلًة أهْخَرا )12َيَرا ) ْأَوا 13( ِعنَْد ِسْدَرِة امْل ( ِعنَْدَها َجنَّةه امْلَ
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ْدَرَة َما َيْغَشى )( إِْذ َيغْ 11) ( َلَقْد َرَأا ِمْن 11( َما َزاَغ اْلَبرَصه َوَما َطَغى )13َشى السِّ

ا﴾ رْبَ ِه اْلكه آَياِت َربِّ
(1) . 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، واعتربوا يا أويل األبصاِر بام يف هذه القصِة من اْياِت الباهراِت، 

نَِن ا
ِ
لوافياِت، فإن فيها ما يبهره العقوَل ويأرسه األلباَب، ويزيده اليامَن يف قلوِب وامل

 املتقني من العباِد. 

 أُّيا املؤمنون.

 جل وعال، 
ِ
إن أبرَز ما يف هذه القصِة: بيانه عظيِم منرزلِة هذا الرسوِل الكريِم، عند اهلل

لني خليله الرمحِن، فقَد جعله اهلله إمامًا وبلَّغه  فمحمٌد  منرزلًة مل يبلغها أحٌد من األوَّ

التي َتكتهبه  -األقالم أي: صوَت ؛-واِْخرين، فبلَغ مكانًا سِمَع فيه رصيَف األقالِم 

 األقداَر، ورأا يف معراِجه اجلنَة والناَر.

 بنبوِة حممٍد 
ِ
ره مجيِع األنبياء هم بام ويف هذه احلادثِة العظيمِة إقرا ، وبذلك يظهر وفاؤه

 هم من امليثاِق. أخَذ علي

 واملعراِج أظهَر اهلله فهَل هذه األمِة، وأهنا أمةه الفطرِة، ودي
ِ
ء ها دينه نويف ليلِة الرسا

ريِّ بني اخلمِر واللبِن اختاَر اللبَن، فسالمةه الفطرِة لبنه هذا الديِن الفطرِة، فإنه  ملا خه

نه» دانه أو ينرصا  يولده عىل الفطرِة، فأبواه ُّيوِّ
 . (1)«أو يمجسانه كل مولودٍ

 .أُّيا املؤمنون
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ِج، ويف أَشِف مكاٍن، فرَض اهلله عىل نبيِّه  الصلواِت اخلمَس، فرضها يف ليلِة املعرا

 تعاىل 
ِ
عىل نبيِّه مباَشًة، بال واسطٍة، فدلَّ ذلك عىل عظيِم منرزلِة هذه العبادِة، وعنايِة اهلل

اِت، فإنه من مل يصلِّ فقد قطَع صلَته بربِّه هبا؛ فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، وحافظوا عىل الصلو

وا مَلْ َنكه ِمَن  ْم يِف َسَقَر * َقاله ومواله، وسوف يدعو ثبورًا ويصىل سعرياً: ﴿َما َسَلَككه

 . (1)امْلهَصلِّنَي﴾

 أُّيا املؤمنون..

ً َأْن  هه َأْمرا وله ه َوَرسه ْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اَّللَّ هْؤِمٍن َوال مه
ِ
ةه ِمْن ﴿َوَما َكاَن مل رَيَ

وَن هَلهمه اخْلِ َيكه

، أو عن رسولِه (2)َأْمِرِهْم﴾
ِ
قابله بالتصديِق ، فإذا جاءه اخلربه أو احلكمه عن اهلل

هو ربه السامواِت  -أُّيا املؤمنون-والتسليِم، بال شكٍّ وال ِريبٍة، كيف ال وربهه 

،  فهو ؟!واألرِض، الذي له األمره كلهه، وإليه يرجعه األمره كلهه العليمه اخلبريه القويه العزيزه

 صادٌق أمنٌي، وما ينطق عن اهلوا، إن هو إال وحي يوحى. ورسوله اهلل 

 ورسولِه، وأحكاِم 
ِ
ونك يف أخباِر اهلل كه فاحذر يا عبَد اهلل أهَل التشكيك، الذين يشكِّ

يِق هذه األمِة أيب بكر  ه أن رسول أسوٌة حسنٌة، فإنه ملا جاءدينِك، وليكن لك يف ِصدِّ

ِج قال بلساٍن صادٍق، وقلٍب ثابٍت، وإيامٍن راسٍخ: اهلل   واملعرا
ِ
ء ثه بخرِب الرسا حيدِّ

 "إن كان قد حدثكم بذلك فهو صادق"، فريض اهلل عنه وأرضاه. 
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 أُّيا املؤمنون.

 عىل إحسانِه وامتنانِه، 
ِ
ئِد والعرِب املستفادِة من هذا اخلرِب، فاحلمده هلل هذه بعضه الفوا

 لشكره له عىل عظيِم فهلِه وإحسانِه. وا

 عباد اهلل.

ِج كانت قبَل هجرِة النبيِّ   واملعرا
ِ
ء إىل املدينِة، وقد اختلف إن حادثَة الرسا

، منهم من قال:  خون يف ُتديِد السنِة والشهِر الذي وقعت فيه هذه اْيةه العظيمةه املؤرِّ

ٍع اْخِر، ومنهم من قال: إهنا يف رجٍب، إهنا يف ربيٍع األوِل، ومنهم من قال: إهنا يف ربي

ٍل، وليس عىل واحٍد من  ومنهم من قال: إهنا يف رمهاَن، ومنهم من قال: إهنا يف شوا

ِل دليٌل صحيٌح يعتمده عليه.  هذه األقوا

َصه بقياٍم وال  ، فال خته كام أنه جيب أن تعلموا يا عباد اهلل أنه ليس يف ليلتِها فهٌل خاصٌّ

بغرِي ذلك، فإن هذا كلَّه من البَِدِع، وكله بدعٍة ضاللٌة، وهبذا يتبنيه خطأه احتفاٍل، وال 

 ً  لو كان ذلك خريا
ِ
الذين حيتفلون يف ليلِة السابِع والعرشين من هذا الشهِر، فواهلل

مه ومن تبعهم بإحساٍن.  لسبقنا إليه الصحابةه الكرا

، فإن خرَي اهلدي هديه حممٍد 
ِ
ا، وكله بدعٍة فاتقوا اهلَل عباَد اهلل ، وَشه األموِر حمدثاُته

 ضاللٌة، وعليكم باجلامعِة، فإن اهلل مع اجلامعة. 
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 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْش  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه    َهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

، واعلمرروا أن أبرررَز خصررائِص وسررامِت هررذه األمررِة املباركررِة أهنررا أمررةه 
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

رًة، جهاٍد وجماهدٍة، فقد بعث اهلل فيها خاتَم أنبيائره وآخرَر ر سرله، وأمرره بردعوة النراس كافَّ

بهعثرررته برررني َيرررَدِي »: قرررال: قرررال رسرررول اهلل وقتررراِل مرررن خرررالَف أمرررَره، فعرررن ابرررن عمررررَ 

حمرري،  عررَل ِرْزقرري ُتررَت ظررلِّ ره رريِف، حتررى يهعبررَد اهلله وحررَده ال َشيررَك لرره، وجه السرراعِة بالسَّ

غاره عىل من خالَف أمري عَل الذله والصِّ  . (1)«وجه

 حررررقَّ جهرررراِده، بالقلررررِب واجلنرررراِن،  نررررا وقرررد قررررام نبيه 
ِ
باجلهرررراِد حررررقَّ القيرررراِم، فجاهررررَد يف اهلل

؛ 
ِ
رره موقوفررًة عررىل اجلهرراِد يف سرربيِل اهلل والرردعوة والبيرراِن، والسرريِف والسررناِن، فكانررت حياته

 قردرًا، وقرد خراَض بنفِسره 
ِ
كثررياً مرن  وهلذا كاَن أرفَع العاملني ذكراً، وأعظَمهم عنرَد اهلل

هه  ، فأصيَب املعار ِ   يف بعِهها، ثم كانت العاقبةه هلم. ، وأصيَب أصحابه

مه  هه  همه العصبةه املثىل ولوال جراحه

 أوَلك أتبراعه النبيِّ وحرزبهه

لظرلَّ هبيمه الليرِل كاملوِج عاتيا ولوالهم  

 مسلم  ما كان يف األرض

                                 

 ( .1132وصححه األلباِّن يف صحيح اجلامع ) ،(1993أمحد ) ( أخرجه1)
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 ولوالهمه كرانت ظالمًا بأهلها
9 

مه  فيها بردوٌر  وأنج  مه ولكرن هه
9 

يِن خرَي قياٍم.   عليه وعىل أصحابِه، الذين قاموا بالدِّ
ِ
 فصلواته اهلل

 أُّيا املؤمنون.

بنفِسه بزوَة أحٍد، التي كانت حماًل ألحداٍث كباٍر  إن من املعارِ  التي خاَضها النبيه 

فيهرررا  ودروٍس وعرررٍب عظرراٍم، فهرري فيَّاضرررٌة بالعظرراِت الغرروايل، واملرررواعِظ القيِّمررِة، أنررزل اهلل

قعِة:  آياٍت طواالً، وإليكم أُّيا الخوةه عرضًا موجزاً رسيعًا ألحداِث هذه الوا

أي: بعررد تلررك اهلزيمررِة  ؛قررد كانررت هررذه الغررزوةه يف شرروال، مررن السررنِة الثالثررِة مررن اهلجرررةِ 

، التررري حلقرررت باملرشررركني يررروَم بررردٍر، يررروَم الفرقررراِن، يررروَم التقرررى اجلمعررراِن، فلرررم َيِقررررَّ 
ِ
ء النكررررا

هرا، وانهرمَّ لقري ٌر بعد تلرك النازلرِة، فلرام اسرتدارت السرنةه خرجرت قرريٌش وحلفاؤه ٍش قرا

إلرررريهم كررررله نرررراقٍم عررررىل السررررالِم وأهلِرررره، فخرررررج الثررررائرون يف عرررردٍد يربررررو عررررىل ثالثررررِة آالِف 

ررد، فاستشرراَر النبرريه  أصررحاَبه يرروَم  مقاتررٍل، فوصررلوا مشررارَف املدينررِة، قريبررًا مررن َجبررِل أهحه

يبِّ اجلمعة يف 
 بنه أه

ِ
اخلروِج، فخرج إليهم بنحِو ألِف مقاتٍل، فام لبث رأسه النفاق عبده اهلل

للقتراِل، وعبَّرأ مرن كران  أن انخذل بثلرِث العْسركِر، ورجرَع إىل املدينرِة، فتعبَّرأ رسروله اهلل 

 برَن جبرريٍ 
ِ
عرىل الرمراِة، وكرانوا مخسرني معه من الصحابِة ورتَّب اجليَش، فجعَل عبرَد اهلل

اًل، وقررال هلررم: امحرروا ظهوَرنررا، وأَمررَرهم أن يثبهترروا مكرراهَنم، فكانررت الدولررةه أوَل النهرراِر رجرر

 ورسرررررولِه وولررررروا مررررردبرين، حترررررى انتهررررروا إىل 
ِ
ررررراِر، فررررراهنزَم أعرررررداءه اهلل فَّ للمسرررررلمني عرررررىل الكه

، ثرررراَر يف  نسرررراِئهم، فلررررام رأا الرمرررراةه هزيمررررَة املرشرررركني، ونرَصرررر املررررؤمنني، والَحررررت الغنررررائمه

قَعهم، يبغررررون الغنررررائَم واألسررررالَب، وتركرررروا نفررررو ِس بعِهررررهم حرررربه الرررردنيا، فغررررادروا مرررروا

 
ِ
هم  مراكَزهم التي أمرهم رسوله اهلل رهم أمرريه ، الغنيمَة، فرذكَّ : يا قومه بحفظها، وقالوا
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، وظنروا أن لريس للمرشركني رجعرٌة، فرأخلوا الثغرَر، َفَكررَّ  عهرَد رسروِل اهلل  فلرم يسرمعوا

، فرسررانه قررريٍش ملرر ا رأْوا الثَّغررَر خاليررًا، فأحرراطوا باملسررلمني، وأترروهم مررن حيررث مل حيتسرربوا

ةه لصالِح املرشكني، وتلك األيامه نرداوهلا برنَي  فارتبكت صفوفه املسلمني، وانقلبت الكفَّ

تررَل سرربعون مررن الصررحابِة   َقررْدرًا، فقه
ٍ
، عررمه النرراِس، قررد جعررَل اهلله لكررلِّ يشء ، مررنهم محررزةه

 ورسرررولِهو رسررروِل اهلل 
ِ
، فحرررزن املسرررلمون لرررذلك أشررردَّ احلرررزِن، حترررى قرررال أسرررده اهلل

 : كعبه بنه مالٍك 

 بكررررررت عينرررررري وحررررررقَّ هلررررررا بكاهررررررا 

 عرررررررررررىل أسرررررررررررِد الَِل برررررررررررداَة قرررررررررررالوا 

 أصرررررررررريب املسررررررررررلمون برررررررررره مجيعرررررررررراً 
9 

 ومرررررررا يغنررررررري البكررررررراءه وال العويرررررررله  

ررررررررررررله القتيرررررررررررله  ، ذاكرررررررررررم الرجه  أمحرررررررررررزةه

 (1)هنررررا  وقررررد أصرررريَب برررره الرسرررروله 

9 

 تدَّ اخلطرربه عرررىل املسررلمني يف تلررك املعركرررِة، وخلررَص املرشرركون إىل رسررروِل اهلل واشرر

وا رأَسرررره، وكَّسرررروا َرباعيَترررره، ورَمررررْوه باحلجررررارِة،  يريرررردون قتَلرررره، فجرحرررروا وجَهرررره، وشررررجه

 ، ََ يف حفرٍة من احلهَفِر التي حفَرها أبو عمرر الفاسرقه ه، وسق وحرصوه حتى وقع عىل ِشقِّ

ْغفرِر يف وجِهره ونشبت حلقتان مرن ِحَلر
ِ
، فرانتزَعهام أبرو عبيردة حترى سرقطت ثنيتراه، ِق امل

 
ِ
تِلروا مجيعرًا،  وحاول املرشكون قتَل رسوِل اهلل ، فحاَل دونه نفرٌر قليرٌل مرن املسرلمني، قه

هرم عرن رسرول اهلل ثرم جالرَدهم طلحرةه   ، ومحرى أبرو دجانرة رسروَل اهلل ، حترى ردَّ

ررريطانه  ظهرررِر أيب دجانرررَة بظهرررِره، فكررران النَّْبرررله يقرررعه عرررىل ، ورَصَخ الشَّ -، وهرررو ال يتحرررر ه

 ورسولِه
ِ
 "!إن حممدًا قد قتلبأعىل صوتِه: " -عدوه اهلل

                                 

 (.33( احلامسة البرصية )1)
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فابتمَّ املسلمون لذلك بامًّ شديدًا، حترى ألقرى بعرضه املسرلمني السرالَح، فمررَّ أنرسه برنه 

 النِْضررر 
ِ
ترررَل رسررروله اهلل : قه فقرررال: مرررا  ،عرررىل بعرررِض هرررؤالء، فقرررال: مرررا تنتظررررون؟ فقرررالوا

، فموتررروا عرررىل مررر ،  ا مررراَت، ثرررم إنررره اسرررتقبَل املرشررركنيتصرررنعون يف احليررراِة بعرررَده؟ قومررروا

، إِّن ألجرده  ولقي يف طريِقه سعَد بَن معاٍذ ريض اهلل عنه، فقال: واهًا لريِح اجلنِة، يا سرعده

جد به سبعون ُضبًة.   رحَيها من دوِن أحٍد، فقاتَل حتى قهتَل ريض اهلل عنه، ووه

بررأعىل صرروتِه: يررا معرَشرر نحررو املسررلمني، فصرراح سررعده بررن معرراٍذ  فأقبررل رسرروله اهلل 

أن اسررركت، واجتمرررَع إليررره ، فأشرررار إليررره النبررريه  املسرررلمني، أبرشررروا، هرررذا رسررروله اهلل 

 
ِ
أن يعلرررو صرررخرًة هنرررا ، فلرررم  املسرررلمون، وهنهررروا معررره إىل الشرررعِب، فرررأراَد رسررروله اهلل

 يستطْع ملا به، فجلَس طل
ِ
عىل ظهِره، فقرال رسروله اهلل  حةه ُتته حتى صعَد رسوله اهلل

 :«  أوَجررررَب طلحررررةه» 
ِ
 ، وحانررررت الصررررالةه وهررررم عررررىل هررررذه احلرررراِل، فصررررىل رسرررروله اهلل

بأصحابِه جالسًا، وقد أصاَب العياءه الفرريقني، فانحراَز كرله فريرٍق إىل معسركِره، وركبرت 

حيِل، فلام دنرا الرحيرله أَشَف أبرو سرفيان ورصَخ قريٌش البَل، وجنبت اخليَل مؤذنًة بالرَّ 

بأعىل صوتِه: أفيكم حممٌد؟ فلم جييبروه. فقرال: أفريكم ابرنه أيب قحافرة؟ فلرم جييبروه. فقرال: 

را هرؤالء فقرد كفيتهمروهم، فلرم يملرك عمرره  أفيكم عمره بنه اخلطاب؟ فلم جييبروه. فقرال: أمَّ

أحياٌء، وقد أبقرى اهلله لرك مرا يسروؤ ، فقرال نفَسه أن قال: يا عدَو اهلل، إن الذين ذكرُتم 

ْثلٌة  َبرل  -أي: متثيل؛-أبو سفيان: قد كان يف القوِم مه رْؤِّن، ثرم قرال: اهْعرله هه مل آمرر هبرا ومل تسه

، 
ِ
، ثررم  فقررال رسرروله اهلل : اهلله أعررىل وأَجررله ؟ قررال: قولرروا : مررا نقرروله : أال َتيبونرره؟  فقررالوا

ا لكرر ررزَّ ا، وال عه ررزَّ : اهلله قررال: لنررا العه ؟ قررال: قولرروا : مررا نقرروله م، فقررال: أال َتيبونرره؟ قررالوا

َجاٌل، فأجابررررره موالنررررا، وال مررررروىل لكررررم. فقرررررال أبررررو سرررررفيان: يرررروٌم بيررررروِم برررردٍر، واحلرررررربه ِسرررر
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َء، قتالنا يف اجلنِة، وقتالكم يف الناِر. عمره   فقال: ال سوا

 أُّيا الخوة املؤمنون.

طرفررًا مررن أحررداِث تلررك الوقعررِة، الترري كرران هررذه ملحررٌة مرروجزٌة رسيعررٌة، استعرضررنا فيهررا 

ررَي،   منه، وقد حفظْتره كتربه السِّ
ٍ
 واملحنِة والفرِح واألملِ، ما وقفتم عىل يشء

ِ
فيها من البالء

وذكرررره اهلله تعرررراىل يف كتابِرررره يف سررررورِة آِل عمررررران، قررررال اهلل تعرررراىل ُماطبررررًا رسرررروَله الكررررريَم، 

رْؤِمننَِي﴾َوال َُتِنهو﴿والصحابَة الذين كانوا معه:  نْرتهْم مه روا َوَأنْرتهمه اأْلَْعَلرْوَن إِْن كه  (1)ا َوال َُتَْزنه

إىل آخرررِر تلرررك اْيررراِت، التررري قرررصَّ اهلله فيهرررا مرررا نرررزَل باملسرررلمني، مرررن النََّصرررِب والَوَصرررِب، 

تِهم.   فجزاهم اهلل عنَّا خرَي ما جزا قومًا عن أمِّ

 سررررررالٌم مررررررن الرررررررمحِن يف كررررررلِّ سرررررراعٍة 

ررررررره لكررررررل امررررررررٍئ مررررررنهم   سرررررررالٌم خيصه
9 

رررررررررررررررررمه    ورْوٌح ورحيررررررررررررررررراٌن وفهرررررررررررررررررٌل وأنعه

 يبلِّغررررررررررررررررررررررررررره األوِف إليررررررررررررررررررررررررررره ويرررررررررررررررررررررررررررنِعمه  
9 

   


 

                                 

 . 139( سورة آل عمران: 1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

إن هرذه الوقعرَة بررزوةه أحرٍد، فمررع مرا وقررَع فيهرا مرن الكرروارِث والنََّكبراِت، ومررا َحَوتره مررن 

ررَو َخرررْيٌ النرروازِل واألزمرراِت، إال أنرره يصرردقه فيهررا ق ررْم َبررْل هه ً َلكه ا رره تعرراىل: ﴿ال َُتَْسرربهوهه ََشّ وله

ْم ﴾ فإنَّ هذه الوقعَة فيها من الدروِس والعررِب واملرواعِظ واحِلكرِم يشٌء كثررٌي، ذكرره  ،(1)َلكه

اهلل تعرررراىل يف كتابِرررره، عنررررد ذكررررِر هررررذه الغررررزوِة، يف سررررورِة آل عمررررران، وإلرررريكم بعررررضه هررررذه 

 الدروس:

ه ظررراهراً يف مجيرررِع فمرررن تلرررك العررررِب والرررد روِس يف برررزوِة أحرررٍد: ذلرررك الررردرسه الرررذي َترررده

رررنٌَّة   تعررراىل للمرررؤمنني سه
ِ
، فرررإن ابرررتالَء اهلل فصررروِل هرررذه الغرررزوِة وأحرررداثِها، أال وهرررو االبرررتالءه

ئررِد واحِلَكررِم مررا ال حيصررله بالعافيررِة واألمررِن، فعررىل ربررِم أن  ماضرريٌة وراسررخٌة، فيرره مررن الفوا

ً قاسريًا، إال أن اهلل عاترَب بعرَض مرن اسرتنكَر ذلرك، فقرال البالَء يف هرذه الغرزوِة  كران مريررا

ْم َوَيْعَلررررررَم  وا ِمررررررنْكه ررررررِذيَن َجاَهررررررده ه الَّ لهوا اجْلَنَّررررررَة َومَلَّررررررا َيْعَلررررررِم اَّللَّ تعرررررراىل: ﴿َأْم َحِسررررررْبتهْم َأْن َتررررررْدخه

ابِِريَن﴾ عامِل فقد أخطَأ ، فمن ظنَّ أن اجلنََّة ُتصله له بأبخِس األَثامِن، وأضعِف األَ (2)الصَّ

رررره العبررررده يف هررررذه الرررردنيا، برررره يتميَّررررزه األوليرررراءه مررررن  مه احلسرررراَب، إذ ال برررردَّ للجنررررِة مررررن مهررررٍر يقدِّ

، فرالبالءه يميررز الصرادَق مرن الكرراذِب، واملرؤمَن مرن املنررافِق، والربالءه يكشرف عررن 
ِ
األدعيراء

                                 

 . 11( سورة النور: 1)
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 معادِن الرجاِل، كام قال األول: 

َي من َصِديقي         جزا اهلله الشدائَد كلَّ خريٍ  وِّ  عرَفته هبا َعده

فررإن اهلَل ملررا ابررتىل املسررلمني هبررذه النازلررِة، أبرردا املنررافقون رؤوَسررهم، وتكلَّمرروا بررام كررانوا 

م، وعرراد تلرروحيههم ترصررحيًا، وانقسررم النرراسه يف هررذه الغررزوِة إىل  يكتمررون، وظهرررَت ُمبررأُته

 يف أنفِسرهم، فرامَز اهلله برذلك اخلبيرَث كافٍر ومؤمٍن ومنافٍق، وعرف املؤمنون أن هلم عردوًا 

يِّرررِب، قرررال اهلل تعاىل: رررى َيِميرررَز مرررن الطَّ هرررْؤِمننَِي َعرررىَل َمرررا َأنْرررتهْم َعَلْيرررِه َحتَّ ه لَِيرررَذَر امْل ﴿َمرررا َكررراَن اَّللَّ

يِِّب﴾ ، فعرف املؤمنون يف هذه الغزوِة ضعَفهم، وهبا عرفوا أعداَءهم،  (1)اخْلَبِيَث ِمَن الطَّ

هبم هبررررا ررررَص قلرررروهَبم، وجعلهررررا سررررببًا لبلرررروِغ منررررازوهررررذَّ ودرجرررراٍت ٍ، قَضرررر يف سررررابِق  َل ، وحمَّ

ررررم، فاختررررَذ مررررنهم شررررهداَء، كتررررب هلررررم أعررررىل املنررررازِل،  ررررت عنهررررا أعامهله َ حكِمرررره أهنررررا هلررررم، َقرصه

بررررام حرررردَث يف هررررذه الغررررزوِة، مررررن البغرررريِّ -هيَّررررَأ  ورفَعهررررم أعررررىل الرررردرجاِت، كررررام أن اهلل 

 
ِ
 اهلل

ِ
هيََّأ بذلك أسرباَب حمرِق أعداِئره، فرإن  - تعاىل، وأحبابِه وأصفياِئهوالعدواِن عىل أولياء

اهلَل إذا أراَد أن ُّيلررَك أعرررداَءه قرريََّض هلرررم األسرررباَب، الترري يسرررتحقون هبررا اهلرررالَ  واملحرررَق، 

م ومبرررررالغتههم يف أذا  -بعرررررد الكفررررِر بررررراهلل-ومررررن أعظرررررِم هررررذه األسرررررباب  بغرررريههم وطغيررررراهنه

َه علررريهم، كرررام قرررال اهلل تعررراىل يف احلرررديث أوليائرره، وتفنهرررنههم يف حمررر اربتِهم وقتررراهلِم، والتسرررله

 عرىل أولياِئره وحزبِره، (2)«من آذا يل وليًّا فقد آذنتهه باحلرب»القديس: 
ِ
، فإذا عتا أعرداءه اهلل

ْم َقرْرٌح   هلم، قال اهلل تعراىل: ﴿إِْن َيْمَسْسركه
ِ
فإن ذلك من أماراِت وعالماِت قهرِب حمِق اهلل
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رِذيَن آَمنهروا َويَ  َفَقدْ  ه الَّ َا َبنْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اَّللَّ َداِوهله تَِّخرَذ َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثلههه َوتِْلَك اأْلَيَّامه نه

رررررررررررِذيَن آَمنهررررررررررروا َوَيْمَحرررررررررررَق  ه الَّ َص اَّللَّ نَي * َولِررررررررررريهَمحِّ
ِ ِ
رررررررررررامل ِررررررررررربه الظَّ ه ال حيه رررررررررررَهَداَء َواَّللَّ ْم شه ِمرررررررررررنْكه

 (1)اْلَكررراِفِريَن﴾
ِ
ررراِر وأشرررياِعهم عرررىل حرررزِب اهلل فَّ َِ الكه ه األمرررةه اليررروَم، مرررن تسرررله ، ومرررا تشرررهده

 احلكريِم 
ِ
 هلرؤالء املعَترِدين، فاحلمرده هلل

ِ
رْرِب حمرِق اهلل وأولياِئه، مرا هرو إال إحردا عالمراِت قه

 العليِم اخلبري. 

، مرررن أهرررِل العلرررِم والررردعوِة وأهرررِل اخلررررِي والصرررحوِة، أ
ِ
ن يتقررروا اهلَل وعرررىل ورثرررِة األنبيررراء

روا إذا أصرررراهبم أذا، أو نررررزَل هبررررم   قريررررٌب، وعلرررريهم أال يهررررجه
ِ
ويصررررربوا، فررررإن أجررررَل اهلل

َ َقرررِويٌّ َعِزيرررٌز﴾ ررريِل إِنَّ اَّللَّ سه ه أَلَْبلِرررَبنَّ َأنَرررا َوره مكرررروٌه، فرررإن اهلل قرررد قرررال: ﴿َكَترررَب اَّللَّ
، وقرررد (2)

 صدق القائل: 

قبهه تبَك حمموٌد عوا ت األجسامه بالِعَللِ ور           لعلَّ عه  .(3)بام صحَّ

رره، وكثهررَرت  لررت أحداثه ربتهرره، وتوا ت كه رره، وامترردَّ وقتهرره، واشررتدَّ واالبررتالءه مهررام طالررت مدته

 ضحاياه، فإن عاقبَته أن يرتفع وينكِشَف، فإنه:

نا جى يثِبه            مهام دجا الليله فالتاريخه أخرَبَ  الده
ِ
 .أن النَّهاَر بأحشاء

وا ملا نزَل هبم، من كررٍب، أو حرلَّ هبرم مرن ضريٍم، وينبغي ألولي ، وال يِذله  أال ُّيِنوا
ِ
 اهلل

ِ
اء

، وال يزيلههرا ضرعٌف آٍت،  ها انكساٌر عسكريٌّ  ولرسولِه وللمؤمنني، ال يرفعه
ِ
فإن العزَة هلل
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 هررذه املعركرررِة: ﴿َوال َُتِنهرروا َوال َُتْزَ 
ِ
ررروا بررل األمرررره كررام قرررال اهلل تعرراىل ألولياِئررره بعررد انقهررراء نه

ررْؤِمننَِي﴾ نْررتهْم مه ، فررإن مررا أصرراهبم إنررام هررو يف ذاِت اهلل تعرراىل، فعلرريهم (1)َوَأنْررتهمه اأْلَْعَلررْوَن إِْن كه

 أن يتجلَّدوا ألعداِئهم والشاِمتني هبم، كام قيل: 

هِر ال أتهْعهعه  اِمتني أرُّيهمه           َأِّنِّ لريِب الدَّ وَتلَّدي للشَّ
(2) 

 أن
ِ
 اهلل

ِ
ِة  وعررىل أوليرراء رررَل ومررن معهرررم، مررع ِصرررحَّ سه يعلمررروا أنرره إذا كررران الرربالءه يصرريبه الره

 تعرررررراىل، فإصررررررابتهه ملررررررن دوهنررررررم أوىل 
ِ
إيامهِنررررررم، وصرررررردِق بررررررذهلِم، وعظرررررريِم جرررررراِهِهم عنررررررَد اهلل

 وأحرا. 

رْؤِمها عرىل مرن   عاقبرِة املعرايص، وشه
ِ
روء ِقَعِة: َكشرفه سه وِس الكربا يف هذه الوا ره ومن الده

ا ذلررك إىل املجتمررِع، وال شرركَّ أن شررؤَم املعصرريِة سرريٌئ قبرريٌح، ويتهررحه قاَرَفهررا، بررل ويت عرردَّ

 هررذا مررن ِخررالِل مررا َوقررَع مررن الرمرراِة يف هررذه الغررزوِة، فررإهنم ملررا خررالفوا أمررَر رسرروِل اهلل 

 بام سمعتهم يف اخلطبِة األوىل. 
ِ
 عاقَبهم اهلل

 وقانا اهلله وإيَّاكم َشَّ أنفِسنا، واهلوا والشيطاَن. 
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 غزوُة األحزاِب  -45

 اخلطبة األوىل 

  أما بعد.

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

َمَّ  ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه    ًدا َعْبده

ررردًا  !فيرررا أُّيرررا املؤمنرررون ررريِف، حترررى يه  إن اهلَل َبَعرررَث حممَّ عبرررَد اهلله برررني يرررَدِي السررراعِة بالسَّ

 حرررقَّ جهررراِده، بالقلرررِب واجِلنررراِن والررردعوِة والبيررراِن  وحرررَده ال َشيرررك لررره، فجاهرررَد 
ِ
يف اهلل

ررره كلههرررا موقوفررًة عرررىل ا لررردعوِة إىل اهلل، واجلهررراِد يف سررربيِل والسرريِف والسرررناِن، فكانرررت حياته

 قررردرًا، فقاترررل  اهلل، فكررران 
ِ
وقوتررررل،  برررذلك أرفرررَع النررراِس ذكررررراً، وأعظَمهرررم عنرررد اهلل

هم  هم، وكانرت دمراؤه وأصاَب وأهصيَب منه، هو وأصرحابهه ريض اهلل عرنهم، فكران جهراده

  النوِر. مشاعَل نوٍر وهدايٍة، أخرج اهلله هبا كثرياً من الناِس من الظلامِت إىل

مه  هه  هررم العصرربةه املررثىل ولرروال جررراحه

م كانررررررررت ظالمررررررررًا ألهلِهررررررررا  ولرررررررروالهه
9 

 لظرررررررررررلَّ هبررررررررررريمه الليرررررررررررِل كررررررررررراملوِج عاتِيرررررررررررا 

رررررررررررمه  وٌر و أنجه رررررررررررده  ولكرررررررررررْن هرررررررررررم فيهرررررررررررا به
9 

 أُّيا املؤمنون.

 
ِ
بنفِسِه بزوَة األحزاِب، التي قصَّ اهلله تعاىل  إن من املعارِ  التي خاَضها رسوله اهلل

َيت باسررِم تلررك الغررزوِة، وهرري سررورةه األحررزاِب، أظهررَر اهلله نبََّأهررا  ررمِّ يف كتابِرره، يف سررورِة سه

سررربحانه وتعررراىل فيهرررا مرررن عظررريِم قدرتِررره، وبرررديِع صرررنِعه، ولطيرررِف فعلِررره ونرِصررره ألولياِئررره، 

وخذالنِره ألعداِئرره، مررا تطيرربه برره قلرروبه املرؤمنني املتقررني، ففرري السررنِة اخلامسررِة مررن اهلجرررِة 
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ٍل جررراءت قرررريٌش، ومرررن معهرررا مرررن األحرررزاِب، عرررىل الصرررفِة التررري ذكَرهرررا يف شرررهِر شررر اهلل وا

م﴾تعرراىل يف كتابِرره، حيررثه قررال: ْم َوِمررْن َأْسررَفَل ِمررنْكه ْم ِمررْن َفررْوِقكه وكه ؛(1)﴿إِْذ َجرراءه
 

وذلررك أن 

روا  -علريهم لعنرة اهلل-اليهروَد  ملرا رأوا انتصراَر املرشركني عرىل أهرِل اليرامِن يروَم أهحرٍد، طِمعه

وهنم عىل برزِو رسروِل يف  ضه  العرِب، حيرِّ
ِ
 عىل السالِم بالكليِة، فانترشوا يف أحياء

ِ
القهاء

وهنم بررررراملؤازرِة والنرِصررررر، فاسرررررتجابت قرررررريٌش  اهلل  ررررروهنم عليررررره، ويِعرررررده وبطفرررررانه  ويؤلبه

هررا مررن قبائررل العرررب هلررم، فكرران مررن واِف اخلنرردَق مررن الكفررار عرشررةه آالِف مقاتررل،  وبريه

وا نررروَر اهلل بأسررررياِفهم، واهلله يرررتمه نررروَره ولرررو كررررره الكرررافرون، فلرررام سررررمَع يريررردون أن يهطفِئررر

 
ِ
بحفرررِر بمسررررِيِهم إليررره استشررراَر أصرررحاَبه، فأشررراَر عليررره سرررلامنه الفررراريس رسررروله اهلل

بحفِر اخلندِق شاميَل املدينة، فبادَر  اخلندِق، ليحوَل بني العدوِّ وبني املدينِة، فأمَر النبيه 

بنفِسه يف احلفِر، فكان ينقله الرتاَب يوِم اخلندق،  إىل ذلك، وشارَكهم النبيه املسلمون 

 حتى ابربَّ بطنهه، وهو يقول: 

 لررررررررررررررررررررروال اهلله مرررررررررررررررررررررا اهترررررررررررررررررررررديناو
ِ
 اهلل

 فررررررررررررررررررررررررررررررأنِزَلْن سرررررررررررررررررررررررررررررركينًة علينررررررررررررررررررررررررررررررا    
9 

ْينا  ْقنا وال صرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلَّ  وال تصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردَّ

رررررررررررررررررررررررت األقرررررررررررررررررررررررداَم إن القينررررررررررررررررررررررررا  (2)وثبِّ
9 

تِرررره، وعالمرررراِت  لنبرررريِّ وقررررد كرررران أُّيررررا املؤمنررررون يف حفررررِر ا هررررذا اخلنرررردَق، مررررن آيرررراِت نبوَّ

 رسالتِه، ما ازداد هبا املؤمنون إيامنًا، فمن ذلك:

أن هذه الغزوَة كان فيها من النََّصرِب واجلهروِع مرامل يكرن يف برِيهرا، فاسرتمع إىل مرا ذكرره  
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ديٌة شديد»: من نبِأ تلك الغزوِة، قال  جابٌر  ٌة، فأخربوا كنا يوَم اخلندِق فعرضت كه

فقال: أنا نازٌل، ثم قام وبطنهه معصروٌب بحجرٍر مرن شردِة اجلروِع، فأخرذ النبريه  هبا النبيَّ 

  دية فعاد كثيبًا أْهَيَل، فقلت: يا رسوَل اهلل، ائذن يل إىل البيرِت ؟ عَوَل فْضَب يف الكه
ِ
امل

يشٌء؟ فقالرررت:  شررريئًا مرررا كررران يل يف ذلرررك صررررٌب، فعنرررد  فقلرررت المررررأت: رأيرررته برررالنبيِّ 

فررذبحت العنرراَق، وطحنررت  -وهرري الصررغريه مررن املِعررزِ -عنرردي صرراٌع مررن شررعرٍي، وعنرراٌق 

َعررريٌِّم يل،  الشرررعرَي، حترررى جعلنرررا اللحرررَم بالقررردِر، فجئرررته النبررريَّ  ، طه
ِ
فقلرررت: يرررا رسررروَل اهلل

، ورجٌل أو رجالن قال: كرم هرو ؟ فرذكرته لره، فقرال: كثررٌي طيِّرٌب،
ِ
م أنت يارسوَل اهلل  فقه

رر مررن هررذا  فردعا النبرريه  ، فجعررَل يكََّسه املهرراجرين واألنصرراَر، وقررال: ادخلرروا وال تزامحرروا

، بِ اخلبرررِز، وجيعرررله فيررره شررريئًا مرررن اللحرررِم، فرررام زاَل كرررذلك حترررى شررر َع املهررراجرون واألنصررراره

يِل هذا، وأهدي، فإن الناَس أصابتهم جماعةٌ   . (1)«وبقي بقيٌة من ذلك الطعاِم، فقال: كه

ِت أُّيررا املؤمنررون الترري ظهرررت يف حفررِر هررذا اخلنرردِق: مررا أخرجرره المررامه أمحررده ومررن اْيررا

 بررررن عررررازٍب 
ِ
ء  »قررررال: عررررن الررررربا

ِ
بحْفررررِر اخلنررررَدِق قررررال: وعررررَرَض لنررررا  أَمَرنررررا رسرررروله اهلل

 
ِ
، قرررال: فشرررَكْوها إىل رسررروِل اهلل  َصررْخرٌة يف مكررراٍن مرررن اخلنررردِق، ال تأخرررذ فيهرررا املعررراوله

 
ِ
ََ إىل الصخرِة، فأخرَذ  ، فجاَء رسوله اهلل قال عوف: وأحسبهه قال: وضَع ثوَبه، ثم هب

يرررته 
، فْضررَب ُضبرررًة فكَّسررر ثلرررَث احلجررِر، وقرررال: اهلله أكررررب، أهعطِ

ِ
املعرروَل فقرررال: باسرررِم اهلل

 ،
ِ
رررر قصرررروَرها احلْمررررَر مررررن مكرررراِّن هررررذا، ثررررم قررررال: باسررررِم اهلل  إِّن ألهبرصه

ِ
مفررراتيَح الشرررراِم، واهلل

رررَث احل  إِّن وُضب أخررررا فكََّسررر ثله
ِ
جرررِر، فقرررال: اهلله أكررررب أعطيرررت مفررراتيَح فرررارٍس، واهلل
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ررر املررردائَن، وأهبرَصررر قرَصرررها األبررريَض مرررن مكررراِّن هرررذا، ثرررم قرررال: باسرررم اهلل، وُضَب  ألهبرصه

 إِّن 
ِ
ُضبررررًة أخرررررا، فقلررررَع بقيررررَة احلجررررِر، فقررررال: اهلله أكرررررب، أهعطيررررَت مفرررراتيَح الرررريمِن، واهلل

 . (1)«ألهبرصه أبواَب صنعاَء من مكاِّن هذا

هنرررررون املرترررررابون، فقرررررال الرررررذين يف  فاستبرشررررر برررررذلك املؤمنرررررون الصرررررادقون، وتبلَبرررررَل الوا

وًرا»قلوهبم مرٌض:  ره هه إاِلَّ به وله ه َوَرسه  .  (2) «َما َوَعَدَنا اَّللَّ

فلرررام اجتمعررررت جحافرررله الكفررررِر حررروَل املدينررررِة، وضررريَّقوا عليهررررا اخلنررراَق، اشررررتدت احلرررراله 

ررَم علرريهم ال ، وزاَد األمررره أن ُّيرروَد بنرري قريظررَة نقًهرروا العهررَد الررذي باملسررلمني، وعظه كررربه

ْم ِمرررْن  بيرررنَهم وبرررنَي النبررريِّ  وكه ، فهررراَق األمرررره باملسرررلمني، كرررام قرررال اهلل تعررراىل: ﴿إِْذ َجررراءه

ْم﴾  ْم﴾  :يعني؛َفْوِقكه ُّيود بني قريظة ﴿َوإِْذ َزاَبرِت  :يعني؛األحزاب ﴿َوِمْن َأْسَفَل ِمنْكه

نهوَنرررررا اأْلَبَْصررررراره وَ   الظه
ِ
نهررررروَن بِررررراَّللَّ ررررروبه احْلَنَررررراِجَر َوَتظه له هْؤِمنهررررروَن  َبَلَغرررررِت اْلقه نَالِرررررَك اْبرررررتهيِلَ امْل هه

ررروا ِزْلررررَزاالً َشرررِديدًا﴾ ْلِزله  مرررازاد املؤمنررررون عررررىل أن  ،(3)َوزه
ِ
ِة الكرررررِب وِعظرررِم الرررربالء ومررررع شررردَّ

هه َوَصرررررررَدَق ا ررررررروله ه َوَرسه : ﴿َهرررررررَذا َمرررررررا َوَعرررررررَدَنا اَّللَّ رررررررْم إاِلَّ إِياَمنرررررررًا قرررررررالوا هه َوَمرررررررا َزاَدهه ررررررروله ه َوَرسه َّللَّ

وًرا﴾ . ، (4)َوَتْسلِياًم﴾ ره هه إاِلَّ به وله ه َوَرسه  أما املنافقون فقد قالوا: ﴿ َما َوَعَدَنا اَّللَّ
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 أُّيا املؤمنون.

، ألجررِل مررا حرراَل  أقررام املرشرركون حمررارصين رسرروَل  ررذكره شررهراً، ومل يكررن بيررنهام قترراٌل يه

ملَّررا طرراَل عررىل املسررلمني اخلْطرربه  ن اخلنرردِق بيررنَهم وبررنَي املسررلمني، فررأراد النبرريه اهلله برره مرر

 . أن يصالَح الكفاَر، إال أن الصحابَة ريض اهلل عنهم أبْوا ذلك، ملَّا شاَوَرهم النبيه 

ً مرن عنرِده، خرذَل بره  فكان من بديِع لطرِف اهلل، وعاجرِل فرِجره أن صرنَع للمسرلمني أمررا

وهررَزَم مجرروَعهم، ونرَصرر برره أوليرراَءه، وأعررزَّ حزَبرره، فكرران ممررا هيَّررأ مررن ذلررك أن نهعرريم أعرداَءه، 

، إِّن قررد  كرران مررن املرشرركني، فأسررلَم وجرراَء للنبرريِّ بررن مسررعود
ِ
فقررال لرره: يارسرروَل اهلل

رْرِّن برام شرئَت، فقرال لره النبريه  ، فمه ْل عنَّرا مرا  فينرا إنرام أنرت»: أسلمته رجرٌل واحرٌد، فخرذِّ

دعررررررةٌ اسررررررتطعَت  اخلررررررالَف بررررررني اليهرررررروِد وحلفرررررراِئهم مررررررن  فررررررأوقَع  ،(1)«، فررررررإن احلرررررررَب خه

قاِق واخلالِف بينهم.   املرشكني، فتخاذَل الفريقان، وَبَدْت عالماته الشِّ

يِح،  نرردًا مررن الرررِّ وكرران مررن عظرريِم ماهيَّررأه أيهررًا ألمررِة السررالِم أن أرسررَل عررىل املرشرركني جه

بررت بنيررراهَن  َضررْت خيررراَمهم، وخرَّ م، فلرررم َتررَدْع هلرررم ِقررردرًا إال كفأترره، وال ظنبرررًا إال قلعْتررره، فقوَّ

عَب واخلوَف، فلام بلَغ األمره مبلَغه بقرريٍش،  وأرسَل عليهم املالئكَة فألقوا يف قلوهِبم الره

ررَرْيٍش، إنكررم  رر قه  صرراَح فرريهم أبررو سررفيان: يررا َمْعرَشَ
ِ
مررا أصرربحتم بررداِر مقرراٍم ﴿ َوَردَّ  -واهلل

رِذينَ  ه الَّ را َعِزيررًزا  اَّللَّ ه َقِويًّ هرْؤِمننَِي اْلِقَتراَل َوَكراَن اَّللَّ ه امْل ا َوَكَفررى اَّللَّ وا َخررْيً وا بَِغرْيظِِهْم مَلْ َينَراله َكَفرره
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﴾(1) . 
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد. 

فقرد سررمعتم أُّيرا املؤمنررون نبرَأ هررذه الوقعررِة، وخررَب هررذه الغرزوِة، الترري َحرَوت آيرراٍت بينررًة، 

ها وأبرِزها: ودروسًا  ها كثريٌة، فسأهِشريه إىل أَهِّ  قيمًة، فدروسه هذه الوقعِة وِعربه

ه:  فمررن أهررمِّ دروِس هررذه الغررزوِة: أن اهلَل  ، كررام قررال جررلَّ ذكررره يرردافعه عررن الررذين آمنرروا

ررررِذيَن آَمنهرررروا﴾ ررررَداِفعه َعررررِن الَّ َ يه ﴿إِنَّ اَّللَّ
(1)، يبررررتيل  ، فرررراهلله سرررربحانه نِْعررررَم املرررروىل ونِْعررررَم النصررررريه

َ أهررله حمبَّتِررره وأهررله دينِرره، ومتيررزت الصرررفوفه  أوليرراَءه ليميررَز اخلبيررَث مررن الطيِّرررِب، فررإذا تبررنيَّ

ررومه  ْنَيا َوَيررْوَم َيقه ررِذيَن آَمنهرروا يِف احْلََيرراِة الررده ررَلنَا َوالَّ سه رر ره ه ررا َلنَنرْصه ه ﴿إِنَّ ه، ووقررَع خررربه جرراَءهم وعررده

 . (2)اأْلَْشَهاده﴾

 النبرريِّ ومرن دروِس هررذه الغررزوةِ 
ِ
؛ حيررث إهنررم صررربوا عررىل وأصررحابِه  : حسررنه بررالء

، ومل  رررروبه هم الكه ئَم راسرررخٍة، فلرررم تسرررتفزَّ ره اهلل تعررراىل علررريهم، بقلررروٍب ثابترررٍة، وعرررزا ماقررردَّ

، زادهررم ذلررك  ، وادهلمررت اخلطرروبه ت الكررروبه ، بررل كررانوا كلررام اشررتدَّ تقِعررْدهم اخلطرروبه

 إيامنًا وتسلياًم.

وا َهَذا َما وتصديقه ذلك يف هذه ا  َب َقاله هْؤِمنهوَن اأْلَْحَزا ه تعاىل: ﴿َومَلَّا َرأا امْل لغزوةِ قوله
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ْم إاِلَّ إِياَمنًا َوَتْسلِياًم﴾ هه َوَما َزاَدهه وله ه َوَرسه هه َوَصَدَق اَّللَّ وله ه َوَرسه َوَعَدَنا اَّللَّ
(1) . 

 ومن دروِس هذه الغزوِة: أن املؤمنني إذا اجتهدوا يف الدفاِع عن دينِ 
ِ
هم، وجهاِد أعرداء

 رسرررررولِه 
ِ
، وأعرررررداء

ِ
 ورسرررررالتِه، فرررررإن اهلَل اهلل

ِ
-، وفعلررررروا قصرررررارا طررررراقتِهم يف نرِصررررر اهلل

هم بعرروٍن منرره وتأييررٍد، فيصررنعه هلررم وُّييِّرريءه هلررم مررن أسررباِب الغلبررِة  -سرربحانه وتعرراىل يكرررمه

هم والنرِصرر، ويبعررثه هلرررم مررن جنرروِد العرررزِّ والتمكررنِي، مرررامل يكررن هلررم عرررىل حسرراٍب،  رررده ويؤيِّ

نا برررردينِنا،  قنا إيامَننررررا، ومتسرررركَّ ررررك إال هررررو، فررررإذا صرررردَّ بجنررررٍد مررررن عنررررِده، ومررررا يعلررررمه جنرررروَد ربِّ

نا كيده الكاِئدين، وال مكره املاكرين.   والتزمنا بنهِج نبيِّنا يف كلِّ أموِرنا، فال يْضه

رره م للعهرروِد ومررن دروِس هررذه الغررزوة: شرردةه عررداوِة اليهرروِد لَلسررالِم وأهلِرره، وأمررا نقهه

ثيِق، فهذه من أخصِّ خصاِئِصهم عىل مرِّ العصوِر، وكرِّ الردهوِر، قرال اهلل  ونكثههم للموا

ْؤِمنهوَن﴾ ْم ال يه هه ْم َبْل َأْكَثره وا َعْهدًا َنَبَذهه َفِريٌق ِمنْهه اَم َعاَهده لَّ  . (2)تعاىل: ﴿َأَوكه
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 احلـديبيةِ  صلح -46

 اخلطبة األوىل 

 إ ِ
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد.

 أُّيا املؤمنون.فيا 

ْم يِف والعظاِت  ِ من الِعرَب  تعاىل، واعتربوا بام يف سريِة نبيِّكم  اتقوا اهللَ  : ﴿َلَقْد َكاَن َلكه

َ َكثرِياً﴾  َ َواْليَْوَم اِْخَر َوَذَكَر اَّللَّ و اَّللَّ َْن َكاَن َيْرجه
ِ
 أهْسَوٌة َحَسنٌَة مل

ِ
وِل اَّللَّ  .(1)َرسه

 أُّيا املؤمنون.

يف شهِر ذي القعدِة، من السنِة السادسِة،  من املدينِة إىل مكَة، خرج رسوله اهلل 

ومن معه من ذي  ومعه نحوه ألِف وأربعامئٍة من أصحابه ريض اهلل عنهم، فأحرَم 

وه عن البيِت، فلام دنا  من  احلليفِة، فلام علمت قريٌش بذلك مجعوا له مجوعًا، ليصده

حبسها حابسه »:فقال  -أي: برَكْت وَأبَت املسريَ ؛-احلرِم خألت ناقةه رسوِل اهلل 

والذي نفيس بيده، ال »:فقال  -أي: حبسها اهلله ربه العاملني حلكمةِ ٍ بالغةٍ ؛ (2)«الفيلِ 

، إال أعطيتههم إياها
ِ
طًة، يعظِّمون فيها حرماِت اهلل  .(3)«يسألوِّن خه
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بعَث  ثم رجرج ناقَته، فوثبت فعدَل عن قريٍش ونزَل بأق  احلديبيِة، ثم إن النبيَّ 

ً،  ليخرَبهم أن النبيَّ  ىل قريٍش عثامَن بَن عفان إ مل يأِت لقتاِل أحٍد، إنام جاَء معتمرا

، وشاَع بني املسلمني أن قريشًا قتلته، دعا النبيه 
ِ
  فلام أبطأ عثامنه عىل رسوِل اهلل

وا إىل املوِت، فجلس  ُتَت شجرٍة يف  أصحاَبه إىل البيعِة عىل القتاِل، وأال يفره

، وفيها قال احل وَنَك اهلل تعاىل: ﴿َلَقْد َريِضَ اهلله ديبية، وبايعه الناسه َبايِعه هْؤِمننَِي إِْذ يه  َعِن امْل

ِكينََة َعَلْيِهْم َوَأثَاهَبهْم َفْتحًا َقِريبًا﴾ َجَرِة َفَعلَِم َما يِف قهلهوهِبِْم َفَأنَْزَل السَّ َُتَْت الشَّ
(1). 

ال يدخله الناَر رجٌل ممن بايَع ُتَت »ال: ، فقأصحاَبه  وبرشَّ النبيه   

عىل   مل يلبث أن رجَع، وملا رأت قريٌش تصميَم النبيِّ  ، ثم إن عثامَن (2)«الشجرةِ 

ِفها، فجاء عروةه بن مسعوٍد الثقفي، فجعل يكلم النبيَّ  ، العمرِة بعثت إليه بعَض أَشا

 -ابنه أخي عروةَ - ريةه بن شعبَة ، وكان املغوكان كلام تكلََّم أخَذ بلحيِة النبيِّ 

بسيِفه، فكان كلام مدَّ عروةه يَده ُضهبا بنعِل السيِف، وقال:  واقفًا عنَد رسوِل اهلل 

 
ِ
ْر يَد  عن حليِة رسوِل اهلل  ". "أخِّ

  وكان مما رآه عروةه شدةه تعظيِم الصحابِة 
ِ
، وانقياِدهم له، فلام رجَع  لرسوِل اهلل

 لقد وِفدته عىل امللوِ ، كَّسا وقيرص والنجايش، فام عروةه إىل قريش 
ِ
قال هلم: "واهلل

م   ما تنخَّ
ِ
رأيته َملِكًا قَ، يعظمه أصحابهه، مثلام يعظِّمه أصحابه حممٍد حممدًا، فواهلل

نخامًة، إال وقعِت يف يِد أحدهم، فَدَلَك هبا وجَهه وجلَده، وإذا أمرهم  رسول اهلل 
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َأ كادوا يتقاتلون عىل بأمٍر ابتدروا أمَره، وإ ضوِئه، وإذا تكلَّموا َخفهوا وَ ذا توضَّ

ون النظَر إليه تعظياًم له" َُتم عنَده، وما حيده  . ثم أمَرهم بقبوِل مصاحلِة النبي  ،أصوا

ملا أهخرب بقدومه: ابعثوا البل املهداة بني  ثم جاء رجل آخر من كنانة، فقال النبي 

سبحان اهلل، ما ينبغي هلؤالء أن يهَصدوا عن البيت، فلام يديه، فلام رآها الرجل قال: 

رجع إىل قريش قال هلم: لقد رأيت البل قد قلدت وأشعرت، فام أرا أن يصدوا عن 

الكاتَب،  ، فدعا النبيه البيت، ثم إن قريشًا بعثت سهيل بن عمرو ليصالح النبي 

، فقال اك بسم اهلل الرمحن الرحيم، فقال سهيٌل::فقال له : اكتٍب  تب باسِمك مهللاَّ

باسمك مهللا. ثم قال: هذا ما قا  عليه حممٌد رسوله اهلل، فقال  :: اكتْب  النبيه 

 ما صددنا  عن البيِت، وال قاتلنا ، ولكن اكتب
ِ
 :سهيل: لو كنَّا نعلمه أنك رسوله اهلل

 إِّن لرسوله اهلل، وإن كذ
ِ
بتموِّن، اكتب: حممده حممده بنه عبِد اهلل، فقال رسوله اهلل: واهلل

عىل ذلك تعظياًم حلرماِت اهلل، وملا يرتتبه عىل هذا  بنه عبِد اهلل، وإنام وافقه النبيه 

الصلِح، من اخلرِي لَلسالِم واملسلمني، وكان من مجلِة ما يف هذا الصلِح أن يرجع النبيه 

 جاَء إىل حممٍد مسلامً ، ومن معه عن مكَة هذا العاَم، ويأتوا يف العاِم املقبِل، وأن من

ه إليهم، ومن جاَء من املسلمني إىل قريٍش مل يرده.  من املرشكني يرده

ت عىل أصحاِب النبيِّ  قال: يا ن عمَر إ، حتى  فاشتمَل هذا الصلحه أمورًا شقَّ

نا عىل الباطِل؟! قال: بىل، قال: فعالَم نهعطي الدنيَة يف  رسوَل اهلل،ِ أَلْسنا عىل احلقِّ وعدوه

، ولست أعصيه، وهو نارصي»: دينِنا؟ فقال له النبي 
ِ
ثم إن رسوَل  ،(1)«إِّن رسوله اهلل
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 نحر هدَيه، وحلق رأَسه، فلام رأا الصحابةه ذلك، نحروا هدَُّيم وحلقوا 
ِ
اهلل

رؤوَسهم، وابتموا لذلك بامًّ شديدًا، فأنزَل اهلله سكينَته عىل املؤمنني، وأثاهبم فتحًا 

ه اهلله فتحًا  قريبًا، فلم متضِ  ٌل حتى تبني للمسلمني خريه هذا الصلِح، الذي سامَّ أياٌم طوا

َغ النبيه يف هذه املدِة وأصحابهه  مبينًا، وكاَن ذلك الفتحه متهيدًا لفتِح مكَة، حيثه تفرَّ

 أفواجًا، فلام نقهت قريٌش العهَد بعَد سنتني 
ِ
للدعوِة والبالِغ، فدخل الناسه يف ديِن اهلل

بعرشِة آالِف مقاتٍل، فاحلمده هلل الذي أعزَّ جنَده، ونرص عبَده، وهزم  ها النبيه منه جاء

 أهَل الرشِ  وحَده.

لقد كان يف الغزوِة من اْياِت الباهراِت: أن الصحابَة ريض اهلل ! أُّيا املؤمنون  

، وكان بني يدي النبيِّ  عنهم اشتَكْوا إىل النبيِّ 
ِ
يتوضأه منه، إناٌء صغرٌي،  قلَة املاء

، فجعل املاءه يفوره من بنِي أصابِع النبيِّ فوضع النبيه 
ِ
كأمثاِل العيوِن، يَده يف الناء

 فرِشَب الصحابةه ريض اهلل عنهم وتوضؤوا.

قعِة، فينبغي  ئِد: متامه االنقياِد هلل ورسولِه، وهذا من أعظِم دروِس هذه الوا ومن الفوا

 ورسولِه 
ِ
ْؤِمنٍَة إَِذا للمؤمِن أن يسلِّم هلل هْؤِمٍن َوال مه

ِ
، كام قال اهلله تعاىل:﴿َوَما َكاَن مل

وَلهه َفَقردْ  َ َوَرسه ةه ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَّللَّ ررَيَ
وَن هَلهمه اخْلِ ً َأْن َيكه هه َأمرْرا وله ه َوَرسه  َقََض اَّللَّ

بِينًا﴾  ورسولِه وليعلَم املؤمنه أنه مهام بدا له ،، (1)َضلَّ َضالالً مه
ِ
ِد اهلل أن اخلرَي يف برِي مرا

.فإنام ذلك خياٌل كاذٌب، ووساوسه من الشيطان ، 

ئِد هذه الغزوة تعظيمه الصحابِة النبيَّ   .  ومن فوا
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 غزوُة تبوك   -47

 اخلطبة األوىل 

ِهلَّ إ ِ ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد.

 فيا أُّيا املؤمنون.

ه هبا القرآنه العظيمه بزوَة تبو ، تلك الغزوةه  إن من بزواِت النبيِّ  التي ميَّز  التي نوَّ

بلغه أن الروَم  اهلله فيها بني املؤمنني الصادقني وبني املنافقني الكاذبني، فإن النبيَّ 

ون لقتاِل املسلمني، بعدما َِشقوا بانتصاراِت النبيِّ  ده يف جزيرِة العرِب،  النصارا يعه

ا من التهيهِؤ هلم، واالستعداِد لق بعد فتِح مكَة، فلم يَر النبيه  تاهلِم مع شدِة الوقِت، بدًّ

ِة وقوِة العدو وطيِب الثِّامِر والظالِل؛ فاستنفَر  قَّ من جدٍب وحرٍّ وقلِة املوارد، وبهعِد الشه

املؤمنني ملالقاِة العدوِّ واخلروِج إليه، والعداِد لذلك يف شهِر رجٍب من السنِة  النبيه 

ز جيَش العَّسِة، فل» :التاسعة للهجرة، فقال   . (1)«ه اجلنةمن جهَّ

 ، ئره يا النفوِس، وبليت الَّسا ، وَتلت طوا ، وبدا ما طوته الصدوره فتميزت املواقفه

وجهته  ، فأما املنافقون، فإهنم ملا أعلن النبيه فظهر مكنونه الهامئر، وانقسم الناسه 

 -أي: الروم؛-أنه منطلق إىل تبوَ  قالوا ألهِل اليامن: أتحسبون جالَد بني األصفر 
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نني يف احلبال، ويقولون كقتا ِل العرِب بعِههم بعهًا؟!، واهلل لكأنَّا بكم بدًا، مقرَّ

؛ تثبيطًا وإرجافًا، واهلل بالب عىل أمره، ولكن أكثر الناس ال  للناس: ال تنفروا يف احلرِّ

 يعلمون.

يلتمسون للقعوِد  النفاق، جاءت طائفٌة إىل النبي  رِ ومن هذا املعسكِر معسك 

دة، تنبئ عن ضعِف اليامِن يف قلوهبم وقوِة النفاق، وكان من تلك األعذاِر أعذارًا بار

رض عليه اخلروج: يا  الكاذبِة ما اعتذر به اجلَده بنه قيس، أحده املنافقني، حيث قال ملا عه

ْجبًا  ، لقد عِرف قومي أنه ما من رجٍل، أشدَّ عه
ِ
رسوَل اهلل، ائذن يل وال َتفتنِّي، فواهلل

 منِّ 
ِ
به  -أي: الروم؛-ي، وإِّن أخشى إن رأيت نساَء بني األصفر بالنساء أال أصرب، فكذَّ

وله اْئَذْن يِل َوال َتْفتِنِّي َأال يِف  ْم َمْن َيقه اهلله تعاىل وفهَحه، فقال سبحانه وتعاىل: ﴿َوِمنْهه

هِحيَطٌة بِاْلَكاِفِريَن﴾  .(1)اْلِفْتنَِة َسَقطهوا َوإِنَّ َجَهنََّم مَل

تقوا واليامن، فتسابقوا يف الطاعِة والحساِن، فجاهدوا بأمواهلم أما أهله ال

بثالثامئِة بعرٍي جمهزٍة، وجاء بامٍل كثرٍي من الذهِب، وأنفِسهم، فجاء عثامنه بن عفان

 . (2)«ما عىل عثامَن ما عِمَل بعَد اليومِ » :، فقال النبيه فصبَّه يف حجِر النبيِّ 

هل أبقيت ألهلك شيئًا؟ فأجاب : فقال له رسول اهلل  باملِه كلِّه،وجاء أبو بكر

 . (3)أبو بكر ريض اهلل عنه: أبقيت هلم اهلَل ورسوَله 
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بنصف ماله، وتسابق املؤمنون يف بذل الكثري والقليل، كلٌّ حسب طاقته وجاء عمر

 واستطاعته، ومن خلت يده من املال مل يبخل بدموعه.

ت  م، وجفَّت أيدُّيم، وانطلقت ألسنتههم يف أهِل أما املنافقون الكاذبون، فشحَّ قلوهبه

خريًة وطعنًا، فإذا جاء املؤمنه باملاِل الكثرِي قالوا: ما أراَد هذا إال  ه ً وملزاً، سه اليامِن َهزا

الفخَر والرياَء، وإذا جاء املؤمنه بالقليِل قالوا: إن اهلَل لغنيٌّ عن صدقِة هؤالء، قال اهلله 

ِذيَن ال تعاىل يف املنافقني َدَقاِت َوالَّ هْؤِمننَِي يِف الصَّ ِعنَي ِمَن امْل وَن امْلهطَّوِّ ِذيَن َيْلِمزه : ﴿الَّ

ْم َوهَلهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ه ِمنْهه ْم َسِخَر اَّللَّ وَن ِمنْهه ْم َفَيْسَخره ْهَدهه وَن إاِلَّ جه جَيِده
م ، (1) وهكذا هه

 وال ذمٍة.يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، ال يرقبون يف مؤمٍن إالًّ 

قوا للخروِج مع رسوِل اهلل  مًا تشوَّ ، لكنَّهم مل جيدوا ما حيملهم يف هذا ثم إن أقوا

، فجاؤوا إىل النبيِّ  ْوا من  السفِر البعيِد الشاقِّ ليحِمَلهم، فلم جيْد ما حيملههم عليه، تولَّ

مِع؛ حَزنًا أال جيدوا ما ينفقعند رسوِل اهلل   ون.، وأعينههم تفيضه من الدَّ

 ورسولِه 
ِ
 !!  هذا وهم معذورون عنَد اهلل

 أُّيا الناس.

واملؤمنون يف حرٍّ شديٍد، وكرٍب عظيٍم؛ طاعًة هلل، ونرصًة لدينِه  خَرَج رسوله اهلل 

، وفِرَح املخلَّفون من املنافقني بمقعِدهم ِخالَف رسوِل اهلل ، وكرهوا أن ورسولِه 

 بأمواهِلم وأن
ِ
فِسهم، وكان ممن ختلَّف أوالً أبو خيثمَة، فجاء ذاَت جياهدوا يف سبيِل اهلل

وأصحابِه، جاَء وقد هيَّأ له أهلهه طعامًا، وظالًّ باردًا،  يوٍم إىل بيتِه بعد خروِج النبيِّ 
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ٍة  فاستيقظ قلبهه، وقال لنفسه معاتبًا: أبو خيثمة يف ظلٍّ بارٍد، وطعاٍم مهيٍَّئ، وامرأ

؟ واهلله ما هذا بالنََّصف  اهلل  حسناَء، يف مالِه مقيٍم، ورسوله  يِح واحلرِّ يف الشمِس والرِّ

، وقد نزَل يف ه، وحِلق برسول اهلل لَ فأعدَّ رح -أي: ما هذا بالعدِل وال النصاِف ؛-

تبوَ ، فلام أقبَل عليهم أبو خيثمة، قال الناس: هذا راكٌب عىل الطريق مقبٌل، فقال 

: يا رسول اهلل، هو واهلل أبو خيثمَة! فجاء إىل :كن أبا خيثمَة، فقالوا  رسول اهلل 

، وأخربه اخلرَب، فقال له رسول اهلل 
ِ
 خرياً ودعا له.  رسوِل اهلل

 أُّيا املسلمون..

تبوَ  بعد مصاعَب، ومشاقٍّ عظيمٍة، فلم يلَق فيها كيدًا، ومل يواجه  بلغ رسوله اهلل 

ا، فإن اهلَل تعاىل ألقى يف قلوِب الروم  ُتممع -عدوًّ دَّ الرعَب،  -كثرِة عدِدهم وعه

 النبيِّ 
ِ
نوا يف الشاِم، ومل خيرجوا للقاء ، وكفى اهلله املؤمنني القتاَل، وكان اهلل فتحصَّ

 قويًا عزيزاً.

قال ألصحابه:  ومن معه منصورين مؤيَّدين، ويف رجوِعه  فرجع رسوله اهلل 

تم مسرياً، وال قطعت مًا، ما رِسْ : يا "إن يف املدينَة أقوا م واِديًا إال كانوا معكم". فقالوا

، وذلك فهل اهلل يؤتيه  ، وهم باملدينِة؟ قال: وهم باملدينِة، حَبَسهم العذره
ِ
رسوَل اهلل

 من يشاء. 

 أُّيا املؤمنون..

وملا دخل رسول اهلل املدينَة، بدَأ باملسجِد عىل عادتِه، فصىل فيه ركعتني، ثم جلَس 

عالنيتهم، وبايعهم واستغفَر  ن، فقبل منهم الرسوله للناِس، فجاء املخلفون يعتذرو

ئَرهم إىل اهلل.  ل رسا  هلم، ووكَّ
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 عليهم 
ِ
ت توبةه اهلل أما كعبه بن مالٍك وصاحباه ريض اهلل عنهم، وهم الذين تأخرَّ

 ومتحيٍص، ضاقت فيه 
ٍ
، فتاَب اهلله عليهم بعد بالء

ٍ
لصدِقهم، حيث مل يعتِذروا بيشء

 إال إليه، عليهم األرضه بام رحه 
ِ
هم، وظنهوا أال ملجَأ من اهلل سه َبت، وضاقت عليهم أنفه

فتاَب عليهم وعفا عنهم، أما املنافقون الكاذبون فقد فَهَحهم اهلله يف سورِة التوبِة، 

ًة فَ وقال لرسولِه  َلْن َيْغِفَر : ﴿اْسَتْغِفْر هَلهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلهْم إِْن َتْسَتْغِفْر هَلهْم َسْبِعنَي َمرَّ

ه ال َُّيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ ولِِه َواَّللَّ  َوَرسه
ِ
وا بِاَّللَّ هْم َكَفره ه هَلهْم َذلَِك بَِأهنَّ اَّللَّ

، نعوذه باهلل  (1)

 من اخلذالن، ونسأله السالمة والفوز والرضوان.
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 اخلطبة الثانية 

 .أما بعد

ً. فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، فإنه من يتِق   اهلَل جيعل له من أمره يَّسا

 أُّيا املسلمون.

لقد سمعتم يف اخلطبِة األوىل شيئًا مما جَرا يف هذه الغزوِة العظيمِة، بزوِة تبوَ ، وقد 

َحَوْت هذه الغزوةه دروسًا عديدًة، وِعرباً كثريًة، إال أن أبرَزها وأظهَرها: ما جلَّته سورةه 

ملنافقني، فسورةه التوبِة فَهَحت املنافقني، وبيَّنت التوبة، واعتنت به، أال وهو موقفه ا

"، فالنفاقه أُّيا املؤمنون من أخطِر ما الفاضحةصفاُِتم وأفعاهَلم حتى سميت بسورة "

وه  مه اْلَعده حياربه اليامَن وأهَله؛ ولذلك قال اهلل تعاىل لرسوله بعد ذكر صفاُتم: ﴿ هه

ه َأنَّى مه اَّللَّ ْم َقاَتَلهه وَن﴾ َفاْحَذْرهه ْؤَفكه  .(1)يه

أال، وإن من أبرِز صفاِت املنافقني، وقبيِح صنِعهم يف هذه الغزوِة الكذَب، فإن اهلَل 

عديدٍة، منها هذه الغزوةه حيث قال عنهم يف  تعاىل قد شِهَد عليهم به يف مواضعَ 

 َلِو اْسَتَطْعنَا خَلََرْجنَا مَ 
ِ
وَن بِاَّللَّ ْم اعتذاِرهم عن اخلروِج: ﴿َوَسَيْحلِفه َسهه وَن َأنْفه ْلِكه ْم ُّيه َعكه

هْم َلَكاِذبهوَن﴾ ه َيْعَلمه إهِنَّ َواَّللَّ
(2) . 

َلْو ومن صفاُتم: إشاعةه الفساِد والرشِّ والفتنِة بني املسلمني، قال اهلل تعاىل: ﴿ 

ْم  وكه ْم َما َزاده وا ِفيكه ْم  -أي: بخروجهم؛-َخَرجه وا ِخاَلَلكه  أي:؛إاِلَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضعه
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نيَ  -ألرسعوا يف الفساِد بينكم
ِ ِ
ه َعلِيٌم بِالظَّامل وَن هَلهْم َواَّللَّ عه ْم َسامَّ مه اْلِفْتنََة َوِفيكه وَنكه  َيْبغه

﴾(1) . 

هم بانكساِر الدين ومحلته:    ومن صفاُتم: كراهةه انتصار احلق وأهله، وفرحه

ِصيَبٌة يَ  ْم َوإِْن تهِصْبَك مه ْؤهه ْوا ﴿إِْن تهِصْبَك َحَسنٌَة َتسه وا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْن َقْبله َوَيَتَولَّ وله قه

وَن﴾ ْم َفِرحه وا ، (2)َوهه ْم َسيَِّئٌة َيْفَرحه ْم َوإِْن تهِصْبكه ْؤهه ْم َحَسنٌَة َتسه وقال تعاىل: ﴿إِْن مَتَْسْسكه

 َ ْم َشْيئًا إِنَّ اَّللَّ هه ْم َكْيده كه ه وا ال َيْضه وا َوَتتَّقه ﴾ هِبَا َوإِْن َتْصرِبه ٌَ ِي  . (3)باَِم َيْعَملهوَن حمه

 ورسوله 
ِ
، وإضاعةه الصلواِت برتكِها والتكاسِل عنها، ومن صفاُتم: الكفره باهلل

هْم إاِلَّ  ْم َنَفَقاُته ْقَبَل ِمنْهه ْم َأْن ته وكراهيِة النفاِق يف سبيِل اهلل، قال اهلل عنهم: ﴿َوَما َمنََعهه

 َوبَِرسه 
ِ
وا بِاَّللَّ هْم َكَفره ْم َأهنَّ وَن إاِلَّ َوهه نِْفقه َساىَل َوال يه ْم كه الَة إاِلَّ َوهه ولِِه َوال َيْأتهوَن الصَّ

وَن﴾  .(4)َكاِرهه

 ودينِه ورسولِه واملؤمنني، قال اهلل تعاىل: ﴿قهْل 
ِ
ءه باهلل ومن صفات املنافقني: االستهزا

نْتهْم َتْسَتْهِزئهوَن.ال َتْعتَ  ولِِه كه  َوآَياتِِه َوَرسه
ِ
ْم ﴾َأبِاَّللَّ ْم َبْعَد إِياَمنِكه وا َقْد َكَفْرته  . (5)ِذره

 أُّيا املؤمنون.

نًا يهتىل إىل يوِم القيامِة  هذا يشٌء يسرٌي من صفاِت املنافقني، ذكره اهلله تعاىل يف كتابِه، قرآ
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وهم وتنبَّهوا هلم، فإن معرفَة صفاُِتم تقي أهَل اليامِن  ً للمؤمنني وتنبِيهًا، فاحذره ُتذيرا

هم ، وال  َشَّ ٌَ وكيَدهم، واهلله ال يصلح عمَل املفسدين، وهو جلَّ وعال من ورائهم حمي

 .حييقه املكره السيئه إال بأهله
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 وفاُة النبيِّ  -44

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد. 

ررَب حلكِمرره، وال رادَّ لقهرراِئه، حكررَم  ، ال معقِّ احلمررده هلل الررذي ال إَل إال هررو احلرريه القيررومه

رررله سررربحانه بررراملوِت عرررىل مجيرررِع األ ررراِم ﴿كه نررراِم، فكرررله ذي روٍح ال برررد وأن يرررذوَق طعرررَم السَّ

.  (1)َنْفٍس َذاِئَقةه امْلَْوِت﴾  وإن طاَل هبا املقامه

له َمْن َعَلْيَها َفاٍن﴾ ه سبحانه، فقد قال: ﴿كه  .(2)أمحده

 والكررررامِل دون نقصرررران، 
ِ
وأشررررهد أن ال إَل إال اهلل وحررررده ال َشيررررك لرررره، املتفرررررد بالبقرررراء

حممرردًا عبررده ورسرروله، سرريد ولررد آدم، خررري مررن صررىل وصررام، بعثرره اهلل باهلرردا  وأشررهد أن

 والفرقان. 

 .أُّيا املؤمنون

اتقرررروا اهلل حررررق تقاتِرررره، وال مترررروتن إال وأنررررتم مسررررلمون، واشرررركروا اهلَل تعرررراىل عررررىل نعِمرررره 

ه إلررررريكم؛ ليخررررررجكم مرررررن الكثررررريِة، التررررري مرررررن أَجلِّهرررررا وأعظِمهرررررا بعثرررررةه النبررررريِّ  ، وإرسررررراله

ظلامِت إىل النروِر، فرإن اهلل تعراىل قرد أرسرله باهلردا وديرِن احلرِق، برني يردي السراعِة بشررياً ال
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ً، أنعررَم برره عررىل أهررِل األرِض نعمررًة، ال يسررتطيعون هلررا شرركورًا، فإنرره  ررَغ وأنررذَر،  ونررذيرا بلَّ

 قومًة مل يقْمها أحٌد من الناِس قبَلره، ولرن يقوَمهرا أحرٌد بعرَده، فرام زاَل 
ِ
منرذه قرال  وقاَم هلل

رررْم َفَأنْرررِذْر﴾ ي األمانرررَة، وينصرررح  (1)لررره اهلل تعررراىل: ﴿قه رررغ الرسرررالَة، ويرررؤدِّ ، يبلِّ
ِ
قرررائاًم برررأمِر اهلل

األمررَة، فررأتمَّ اهلل برره النعمررَة، فأَشقررت برسررالتِه األرضه بعررد ظلامُِتررا، وتألَّفررت برره القلرروبه 

 أفواجررًا، فلرررام  بعررد شررتاُِتا، وامررتألت بررره الرردنيا نررورًا وابتهاجررًا، ودخرررَل النرراسه 
ِ
يف ديررِن اهلل

يَن، وأترمَّ بره النعمرَة عرىل عبراِده املرؤمنني، اسرتأثَر بره جرلَّ وعرال، ونقَلره إىل  أكمَل اهلله به الردِّ

 الرفيِق األعىل، واملحلِّ األسنى. 

 أُّيا املؤمنون.

هلا إىل آخِر حلظٍة فيها من أعظِم دالئِل ِصردِقه، إن حياَة النبيِّ  وعالمراِت كلَّها، من أوَّ

ا.   حقًّ
ِ
تِه، فهي تقتِض تصديَقه ُضورًة، وتشهده بأنه رسوله اهلل  نبوَّ

 أُّيا املؤمنون.

ت  إن خطبَة اليوِم عن نبٍأ عظريم، وخطرٍب جليرل، برل هرو مرن أعظرِم األحرداِث التري مررَّ

 ، ذلرك النبرأ الرذي أذهرَل العقروَل وطررَي األلبراَب، ففريبأمة السالِم، إنه نبأه وفراِة النبري 

َء لره، ففري أواخرِر صرفر  سنة إحدا عرشة من اهلجرة النبوية، دهى املدينَة خطٌب، ال عزا

ررداء برسرروِل اهلل  ِسرره يف تلررك السررنة به ررداٌع، ألررمَّ برأ َل ذلررك صه رٌة ، وكرران أوَّ ، ثررم حرررا

فوَق العصابِة، التي عصَب هبا رأَسه، وثقَل  -أي: شدُتا؛-متَِّقدٌة، كانوا جيدون َسْورُتا 

َده، ِل اهلل برسو ررا ، فجعَل يسأله أزواَجره: أيرن أنرا بردًا؟ أيرن أنرا بردًا؟ ففهْمرن مه املرضه
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 بإىل بيرررِت عائشرررَة ريض اهلل عنهرررا، معصرررو أن يكررروَن حيرررثه شررراَء، فانتقرررل  فرررأِذنَّ لررره 

ت وطررررأةه املرررررِض عررررىل رسرررروِل اهلل  َه رجرررراله يف األرِض، واشررررتدَّ يف بيررررِت الرررررأِس، خترررر

ن لعريلِّ أعهرده »: ها، فقال عائشَة ريض اهلل عن يرتههه
لرْل أْوكِ أهريقروا عريل سربَع قررٍب، مل ُته

ففعلررن ريض اهلل عررنهن، ثررم خرررج إىل النرراِس فصررىل هبررم وخطرربهم، وكرران  ،(1)«إىل النرراسِ 

إن عبرردًا »ذلررك يرروَم األربعرراء، قبررل مخسررة أيرراٍم مررن وفاتِرره، وكرران ممررا قررال يف خطبتِرره تلررك: 

ه اهلله بني الدنيا و ، فعجرَب ، فبكرى أبرو بكرر  «بني مرا عنرَد اهلل، فاختراَر مرا عنرد اهللخريَّ

َ رسوله اهلل   أعلَمنا. ، وكان أبو بكر الصحابةه لبكاِئه، قال الراوي: فكان املهخريَّ

ال تبِك يا أبا بكر، إن أمنَّ الناِس عيلَّ يف صحبته وماله أبو بكرر، »: فقال رسول اهلل 

ختذت أبا بكر خلياًل، ولكن أخوة السالم ومودتهه، ال يبقى يف ولو كنت متخذاً خليالً ال

رررردَّ إال بررراب أيب بكررررر أوصرررريكم »، وكررران ممررررا قالرررره يف خطبتِررره تلررررك: (2)«املسرررجد برررراب إال سه

إىل بيتِرره بعرررد ثررم عرراد النبررري ، (3)«باألنصرراِر فرراقبلوا مرررن حمسررنِهم وَتررراوزوا عررن مسررريِئهم

 خطبتِرره تلررك، ويف يرروم اخلمرريس اشررتدَّ بر
ِ
رره، فقررال: سرروِل اهلل ائترروِّن أكتررْب لكرررم »وجعه

 بالكتراِب، فقرال:  ،«كتابًا، ال تهلهوا بعَده أبداً 
ِ
دعروِّن، فالرذي »فاختلفوا عنده يف املجريء

 .(4)«أنا فيه خرٌي مما تدعونني إليه

                                 

 شة ريض اهلل عنها.( من حديث عائ191( أخرجه البخاري )1)

 ( من حديث أيب سعيد اخلدري 2332(، ومسلم )3391( أخرجه البخاري )2)

 ( من حديث أنس 2119(، ومسلم )3133( أخرجه البخاري )3)

 .( من حديث ابن عباس 1331(، ومسلم )113( أخرجه البخاري )3)
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، فصرىل هبرم املغررَب،  ِة مرِضه كران خيررجه يصريل بالنراِس، حترى كران ذلرك اليرومه ومع شدِّ

 
ِ
، فلرررم يسررررتطع اخلرررروَج إىل املسررررجِد، فأرسرررل إىل أيب بكررررر  وعنرررد العشرررراء زاد عليررره الوجررررعه

 ِّأن يصررريل بالنررراس، فصرررىل هبرررم أبرررو بكرررر مرررا بقرررَي مرررن الصرررلواِت يف حيررراِة النبررري ويف ،

من نفِسه ِخفة، فخرَج بني رجلني لصرالِة الظهرر، وأبرو أثناء تلك األيام العصيبة وجَد 

ر، فأومرَأ إليره النبريه  بكر يصيل بالنراس، فلرام رآه أبرو َر، فجلرس بكرر ذهرَب ليترأخَّ أال ترأخَّ

، والنرراسه يصررلون بصررالِة أيب جنررَب أيب بكررر، فجعررل أبررو بكررر يصرريل بصررالِة رسرروِل اهلل

 . قاعٌد، واستمر املرضه بالنبي بكر، والنبيه 

أقبرررل  ويف فجرررِر يررروِم االثنرررني، الثررراِّن عرشررر مرررن ربيرررع األوِل، عرررام أحرررِد عرٍشررر مرررن اهلجررررةِ 

، واصررطفوا لصررالُتم خلررَف أيب بكررر ريض اهلل عنرره، املؤمنررون إىل مسررجِد رسرروِل اهلل 

رررَت املْضرروَب عررىل منررزِل عائشررَة ريض اهلل عنهررا، فبْينَررا هررم كررذلك رفررع رسرروله اهلل  السِّ

رحون وبرَز للناِس، فكاد املسلمون يفتتنون يف صالُِتم؛ ابتهاجرًا برؤيتِره  ، فأخرذوا يهفسِّ

رررم لررره مكا : مرررا فرحرررًا هبرررم، قرررال أنرررس نرررًا، فأشرررار بيرررده أن اثبتررروا عرررىل صرررالتِكم، وتبسَّ

رررَت، وانرصررَف ةرأيررت رسرروَل اهلل أحسررَن هيئررًة منرره يف تلررك السرراع ، ثررم رجررَع وأرخررى السِّ

 
ِ
، وهم يظنون أن رسوَل اهلل قد أفاَق من وجِعه وبرأَ، إال أن األمَر كان بخرالِف الناسه

وقته صالٍة أخرا، برل اشرتدَّ املررضه عليره، ونرزَل بره يف النبيِّ  ذلك، حيث مل يأِت عىل

صررباح يرروم االثنررني، فطِفررَق يطرررحه مخيصررًة لرره عررىل وجِهرره، فررإذا ابررتمَّ كشررَفها عررن وجِهررِه، 

ره »فقال وهو كذلك:  لعنةه اهلل عىل اليهوِد والنصارا؛ اختذوا قبوَر أنبياِئهم مساجَد، حيذِّ
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:  فكانررت هررذه، (1)«مررا َصررنعوا  مهللاَّ أعنِّرري عررىل » إحرردا وصرراياه عنررَد موتِرره، وكرران يقرروله

ده وهو يف تلك احلاِل: من شدِة ما نزَل به، وكان  (2)« َسَكراِت املوِت  الصالَة، وما  »يردِّ

، قررال أنررٌس: ) حتررى جعررَل يغربررره هبررا يف صرردِرِه، ومررا يفرريضه هبررا لسررانهه ( « ملكررت أيامنهكررم

وا املرشكني من جزيررِة العررب»موتِه: وكان مما أو  به عند  ،(3) رَل  ،(4)«أن أخِرجه فلرام ثقه

، فقالررررت فاطمررررةه ريض اهلل عنهررررا ملررررا رأت مررررا نررررزَل رسرررروِل اهلل  رررراه الكررررربه جَعررررَل يتغشَّ

، فلرام ارتفرع ضرحى (5)« ِلريس عرىل أبيرك كررٌب بعرَد اليروم »: بأبيها: وا كرَب أبتاه، فقرال 

 
ِ
سندته عائشةه ريض اهلل عنها إىل صدِرها، قالت ريض ، فأذلك اليوِم نزَل برسوِل اهلل

 عرريلَّ أن رسرروَل اهلل 
ِ
تررويف يف بيترري، ويف يررومي، وبررني سررحري اهلل عنهررا: إن مررن نعررِم اهلل

ونحرررري، وأن اهلَل مجرررع برررني ريقررري وريِقررره عنرررد موتررره؛ وذلرررك أن عبرررد الررررمحن برررن أيب بكرررر 

ٌ  يسرررتا  بررره، فنظرررَر إليررره رسررروله اهلل ، قالرررت عائشرررةه ريض اهلل عنهرررا:  دخرررل وبيرررِده سررروا

ه، فأخذتهه فقهمتهه وطيبتهه، ثم دفعتهه إليه، تقول عائشرةه ريض اهلل عنهرا:  فعلمت أنه يريده

فاستنَّ به أحسَن مرا كران اسرتنانًا، فرام عردا أن فررَغ مرن السروا ، حترى رَفرَع يرَده أو إصربَعه، 

فيررق األعررىل، يف »ثررم قررال:  فيررق األعررىل، يف الرِّ  يف الرِّ
ِ
فيررق األعررىل، ثررم قَضرر رسرروله اهلل الرِّ

                                 

 نها .( من حديث عائشة ريض اهلل ع129(، ومسلم )1231( أخرجه البخاري )1)

 ( وصححه.3131( أخرجه احلاكم )2)

 .( من حديث أنس 2391(، وابن ماجه )12199أخرجه أمحد ) ( 3)

 ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.3319(، ومسلم )3913(  أخرجه البخاري )3)

 .، من حديث أنس 3193أخرجه البخاري  ( 1) 
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»(1) . 

هرررا وآفاقههرررا، كيرررف ال؟ وقرررد  ، وأظلمرررت عرررىل أهرررِل املدينرررِة أرجاؤه رررب النبرررأه العظررريمه وتَّسَّ

هرا، قرال أنرس  جه ها، وخبرَأ رسا : فرام رأيرته يومرًا قرَ، أحسرَن وال أضروأَ مرن انطفأ ضياؤه

ن أقربَح وال أظلرَم مرن يروٍم مراَت فيره ، وما رأيته يومًا كايوٍم دخَل علينا فيه رسوله اهلل 

 
ِ
رره رسروله اهلل ، وكرران موته

ِ
ت املدينررةه بالبكراء قاصرمَة الظهررِر، ومصرريبَة العمررِر،  ، فهررجَّ

، وأصررريب املسرررلمون بنبررريِّهم  ، وجرررلَّ األمرررره رررَم اخلطررربه ، فاشرررتدت الرزيرررةه بموتِررره، وعظه

منهم من اعتهقل لسانهه فلرم فمنهم من دهَش فخولَ، ومنهم من أهقعَد فلم يهطِق القياَم، و

، وكرران أبررو يطررق الكررالَم، وقررام عمررر يف النرراس، وأنكررر موَترره، ومرراَج النرراسه واضررطربوا

ِف املدينِة، فلام بلغه اخلرب أقبل إىل املسجِد، فردخل وعمرره يكلرم النراَس، فلرم  بكر يف أطرا

ى يف بيِت عائشَة ريض اهلل عنها، فيلتفت إليه حتى دخَل عىل رسوِل اهلل  سرجًّ وجرَده مه

ٍد َحرررِبة، فكشررف عررن وجِهرره وأكرربَّ عليرره يقبلرره، ثررم بكررى وقررال: بررأيب أنررت وأمرري يررا  ،بررربه

تَّها،   ال جيمعه اهلله عليك موتتني أبدًا، أما املوتة التي كتبت عليك فقد مه
ِ
، واهلل

ِ
رسوَل اهلل

 فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

، فرقي املنررَب فحِمرَد اهلَل وأثنرى عليره، ثرم والناسه عىل احلاِل التي وصْفناثم إنه خرَج 

، فمررن كرران يعبررده حممرردًا  فررإن حممرردًا قررد مررات، ومررن كرران يعبررد اهلَل، فررإن اهلَل ،قررال: أمررا بعررده

ررله َأَفررِإْن  سه رروٌل َقررْد َخَلررْت ِمررْن َقْبلِررِه الره ررٌد إاِلَّ َرسه مَّ َ حرريٌّ ال يمرروت، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َوَمررا حمه

                                 

  (.2333(، ومسلم )3333( أخرجه البخاري )1)
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تِررَل انْ  َ َشررْيئًا﴾َمرراَت َأْو قه رر اَّللَّ َّ ْم َوَمررْن َينَْقلِررْب َعررىَل َعِقَبْيررِه َفَلررْن َيْضه ، فلررام (1)َقَلْبررتهْم َعررىَل َأْعَقررابِكه

قررد مرراَت، قررال ابررن عبرراس ريض سررِمَع النرراسه ذلررك مررن أيب بكررٍر علمرروا أن رسرروَل اهلل 

رل رسرول اهلل  سِّ ً مرن النراِس إال يتلوهرا، ثرم به ريل  ،اهلل عنهام: فام أسرمعه برشرا رن وصه فِّ وكه

 يف مكانِررره الررذي ترررويف فيررره، لقولرره 
ِ
فرررن يرروَم الثالثررراء ، إال دفرررن »: عليرره، وده مرررا قررربض نبررريٌّ

 . (2)«حيث قبض

هْم َميِّتهوَن﴾ وصدق اهلل ومن أصدق من اهلل قياًل: ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإهِنَّ
(3) . 


 

                                 

  . 133ة آل عمران: ( سور1)

  ( من حديث أيب بكر 3( رواه البزار )2)

 . 39(  سورة الزمر: 3)
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 اخلطبة الثانية: 

 أما بعد. 

رِد املنصروِر  فامزال الناسه بعد وفاة النبي  يف أمٍر مرريٍج، حترى جراد اهلله بالصرديق املؤيَّ

رق مررن وفاتِرره خررَج  إىل املسررجِد، وعمررره يكلرمه النرراَس، فقررال ريض اهلل عنره، فبعررد أن ُتقَّ

، فأبى ريض اهلل عنره، فقرال: اجلرس فرأبى، فتشرهَد أبرو بكرر ريض  أبو بكر: اجلس يا عمره

َر، فقررال أبررو بكررر: أمررا بعررد، فمررن كرران يعبررد حممرردًا اهلل عنرره، فأقبررَل النرراسه إليرره وتركرروا عمرر

فررإن حممرردًا قررد مررات، ومررن كرران يعبررده اهلل فررإن اهلَل حرريٌّ ال يمرروت، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َوَمررا 

ْم وَ  تِرَل اْنَقَلْبرتهْم َعرىَل َأْعَقرابِكه رله َأَفرِإْن َمراَت َأْو قه سه روٌل َقرْد َخَلرْت ِمرْن َقْبلِرِه الره ٌد إاِلَّ َرسه مَّ َ َمرْن حمه

َ َشْيئًا﴾ َّ اَّللَّ فكرأن النراَس مل يعلمروا مرن شردِة مرا أصراهبم أن ، (1)َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيْضه

اهلَل أنزل هذه اْيَة، حتى تالها أبو بكر ريض اهلل عنه، فتلقاه من الناِس كلههم، قرال ابرن 

ً مررن النرراس إال يتلوهررا، قررال عمررر: واهلل مررا هررو إال أن سررمعت أبررا  عبرراس: فررام أسررمع برشررا

بكرررر تالهرررا، فعقررررت حترررى مرررا تقلنررري رجرررالي، وحترررى أِّن أهويرررته إىل األرض، وعرفرررته 

قرررد مرررات، فرررام لبرررَث الصرررحابةه ريض اهلل عرررنهم أن اجتمعررروا حرررني تالهرررا أن رسرررول اهلل 

 
ِ
، ويف يرررروِم عررررىل أيب بكررررٍر ريض اهلل عنرررره، وبررررايعوه باخلالفررررِة قبررررَل أن يرررردفنوا رسرررروَل اهلل

 اليروِم الترايل ملوتِره الث
ِ
فرن يف مكانره الرذي ترويف فيرره، الثراء َ عليره، ثرم ده رريلِّ رن وصه رل وكفِّ سِّ به

ه اهلل عنا خرَي ما جزا نبيًّا عن أمتِه.   فجزا

                                 

  . 133( سورة آل عمران  1)
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جزا اهلله عنَّا كلَّ خرٍي حممدًا       فقد كان مهديًّا وقد كان هاديا
(1) 

 أُّيا املؤمنون.

، مررن أبرِزهررا: مررا قالررره ، وفيررره مررن هررذا نبررأه وفرراِة نبرريِّكم  الِعرررِب والعظرراِت اليشررءه الكثرررريه

سرررريِد املرسررررلني، وإمررررام املتقررررني، الغررررزايل رمحرررره اهلل: "فررررام بالنررررا ال نررررتعظه بمرصررررِع حممررررٍد 

 
ِ
 أفعالِنرررا عنرررد اهلل

ِ
م أنَّرررا مرررع سررروء وحبيرررِب ربِّ العررراملني، لعلنرررا نظرررن أننرررا ُملررردون، أو نتررروهَّ

 . (2) مكرمون، هيهات هيهات"

وا عباد اهلل عدَة الرحيِل قبَل فواِت األواِن، فإن اْجاَل تنزله بال استئذاٍن، وُتله فأعده 

 مررن ذكررِر هررادِم اللررذاِت، فلرريس بعررد مرروِت نبيِّنررا حممررٍد صررىل 
ِ
بررال إعررالٍن، فررأكثروا عبرراَد اهلل

له َنْفٍس َذاِئَقةه   مطمٌع، بل األمره كام قال اهلل تعاىل: ﴿كه
ِ
 .(3)امْلَْوِت﴾ خالٌد، وال يف البقاء

ئررِد الظرراهرِة يف هررذا النبررأ: شرردةه حرررِص النبرري  عررىل أمتِرره، حتررى وهررو يف آخررر ومرن الفوا

حلظاِت حياته، يويص وينصح يأمر باملعروِف، وينهى عن املنكِر، فام أصدَق ما قالره اهلل 

ْم َعِزيررررٌز َعَلْيرررررِه َمرررررا َعنِرررر ِسررررركه ررررروٌل ِمررررْن َأنْفه ْم َرسه ْم تعرررراىل فيررررره: ﴿َلَقررررْد َجررررراَءكه تهْم َحرررررِريٌص َعَلرررررْيكه

وٌف َرِحيٌم﴾  هْؤِمننَِي َرؤه  . (4)بِامْل

 النبي  ةه ومن فوائده: شد        
ِ
افتتح بأمِر التوحيِد، وذلك يتهح من أن النبي اعتناء

                                 

(1  ) 

 .1/113( إحياء علوم الدين 2)

  .31( سورة األنبياء: 3)

 .123( سورة التوبة: 3)
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دعوتررررره بالررررردعوة إىل عبرررررادة اهلل وحرررررده سررررربحانه، واخترررررتم حياَتررررره بالتحرررررذيِر مرررررن الرشررررر  

، فإن من آخرِ 
ِ
لعنةه اهلل عىل اليهوِد والنصارا اختذوا »: وصاياه قوله  وتعظيِم برِي اهلل

 . (1)«قبوَر أنبياِئهم مساجدَ 

ها، فإن النبيَّ  ر األمرَر هبرا، وحرثَّ  ومن فوائد هذا النبأ: عظمه شأِن الصالِة وخطره كرَّ

، فإهنر
ِ
ا عمروده عىل االهتامِم هبرا وهرو يعراِّن سركراِت املروِت، فراهلَل اهلَل بالصرالِة يرا عبراَد اهلل

 السالم، وال إسالَم ملن ال صالَة له. 

 الكفراِر مرن املرشركني واليهروِد والنصرارا يف جزيررِة 
ِ
ومن فوائد هذا النبرأ: خطرورةه بقراء

أو  بإخراِجهم يف آخِر حياتِه، وما ذلك إال خلطِر بقاِئهم يف هرذه العرِب، فإن النبيَّ 

.  اجلزيرِة، فإن هذه اجلزيرَة جزيرةه السالمِ   وحصنهه احلصنيه

يَن، ومن فوائد هذا احلدث العظيم: ِعظمه منزلِة أيب بكر  ، فقد نرَص اهلله به الدِّ

 خرٌي منه، فهو أعمقه الصحابِة ريض اهلل 
ِ
وثبََّت به املؤمنني، وليس يف الناِس بعد األنبياء

 ورسوله 
ِ
هم باهلل هم يف دينِ عنهم إيامنًا، وأثبتههم يقينًا وأعلمه هم  وأحزمه ، وأطوعه

ِ
اهلل

 ورسوله، 
ِ
ه عنا وعن املسلمني خري اجلزاء.هلل  ، وجزا

 

                                 

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها .129(، ومسلم )1231( أخرجه البخاري )1)
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يُق   -44 دِّ    أبو بكر  الصِّ

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشَهده  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه    َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون

لني واِْخرين، واصطفى له خرَي الناِس بعد النبيني، إن اهلَل اصطفى حممدًا  عىل األوَّ

ررررررررَتصه بَِرمْحَتِررررررررِه َمرررررررر ه خَيْ و اْلَفْهررررررررِل اْلَعظِرررررررريِم﴾فجعلهررررررررم أصررررررررحاَبه ﴿َواَّللَّ ه ذه ْن َيَشرررررررراءه َواَّللَّ
(1) 

، 
ِ
هرم علراًم، وأصردقههم  فأصحابه رسوِل اهلل هرم فهراًل، وأعمقه هم خريه األمرِة، وأعظمه

م قلوبًا، ال يرتابه يف ذلك العامِله بأخباِرهم، املطرالِع لسرريهم، فهرم مصرابيحه  هه إيامنًا، وأبره

والتنزيررَل، وعلمرروا التفسرررَي والتأويررَل، السررابقون  الرردجى، وأئمررةه اهلرردا، شررهدوا الرروحَي 

 
ِ
رررررروله اَّللَّ ررررررٌد َرسه مَّ َ ررررررون يف اْخرررررررِة أعررررررايَل اجلنررررررات ﴿حمه ئه إىل الفهررررررائِل واملكرمرررررراِت، واملتبوِّ

رروَن َفْهرراًل  دًا َيْبَتغه ررجَّ عررًا سه كَّ ْم ره هه ْم َتررَرا رراءه َبْيررنَهه مَحَ رراِر ره فَّ اءه َعررىَل اْلكه ررِذيَن َمَعررهه َأِشرردَّ  َوالَّ
ِ
ِمررَن اَّللَّ

ْم يِف  رررررْوَراِة َوَمرررررَثلههه ْم يِف التَّ وِد َذلِرررررَك َمرررررَثلههه رررررجه ررررروِهِهْم ِمرررررْن َأثَرررررِر السه جه ْم يِف وه نًا ِسرررررياَمهه َوِرْضرررررَوا

اَع لَِيِغرريَظ  رَّ ْعِجرربه الررزه رروِقِه يه اِلنِجيررِل َكررَزْرٍع َأْخررَرَج َشررْطَأهه َفررآَزَرهه َفاْسررَتْغَلَظ َفاْسررَتَوا َعررىَل سه

ً َعظِرياًم﴾هِبِمه الْ  ْم َمْغِفرَرًة َوَأْجررا راحِلَاِت ِمرنْهه روا الصَّ ِذيَن آَمنهوا َوَعِمله ه الَّ اَر َوَعَد اَّللَّ فَّ كه
فرال  ،(2)

                                 

  ( .191( سور البقرة )1)

  ( . 29( سورة الفتح )2)
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هم إال منافٌق.   خرَي إال يف سبيلِهم، ال حيبههم إال مؤمٌن، وال يبغهه

 أُّيا املؤمنون.

عنررررره، إال أن  أصرررررحابه رسررررروِل اهلل هرررررم خرررررريه قررررروٍم ومعرٍشررررر، ريض اهلل عرررررنهم ورضررررروا 

 برررنه عرررثامَن 
ِ
يقه هرررذه األمرررِة أبرررو بكرررر عبرررده اهلل ، أفهرررَلهم منزلرررًة، وأعالهرررم مكانرررًة، صررردِّ

جاِل. السابقه إىل السالمِ   واليامِن، فهو أوله َمن آمن من الرِّ

ا   خرريه الربيِة أتقاها وأعدهله

ه  والثاِّن التايل املحموده مشهده
9 

 بعَد الرنبيِّ وأوفرراها بام محال 

ق الرسال  (1)وأوله الناِس منهم صدَّ

9 

، صرررراحبه رسررررول اهلل  يف اجلاهليررررِة والسررررالِم، وأعظررررمه الصررررحابِة أبررررو بكررررر الصررررديقه

ً، فقرررد الزَم أبرررو بكرررر ً وسرررفرا ، رسررروَل اهلل اجتامعررًا برسررروِل اهلل، لرررياًل وهنرررارًا، حْضرررا

عينررررًا ونصرررررياً، وكرررران معرررره يف اهلجرررررِة إىل املدينررررِة رفيقررررًا  حياَتررره كلَّهررررا، فكرررران معرررره يف مكررررَة مه

املشرراهَد واملعررارَ  كلَّهررا، شررفيقًا، وكرران معرره يف املدينررِة َعهرريدًا وزيررراً، شررهَد مررع النبرريِّ 

، فقررال اهلل تعرراىل:  ءه وشررهد اهلله لرره بالصررحبِة يف كتابِرره، وتلررك منقبررٌة عظيمررٌة، وفهرريلٌة شررامَّ

ه إِْذ أَ  ررهه اَّللَّ رروهه َفَقررْد َنرَصَ ه رروله ﴿إاِلّ َتنرْصه ررا يِف اْلَغرراِر إِْذ َيقه َ وا َثرراِِّنَ اْثنَررنْيِ إِْذ َهه ررِذيَن َكَفررره ْخَرَجررهه الَّ

َ َمَعنَا﴾ لَِصاِحبِِه ال َُتَْزْن إِنَّ اَّللَّ
(2). 

                                 

 (1ألفية العراقي يف السرية )ا| ديوان حسان بن ثابت،و( 1)

  ( .39( سورة التوبة )2)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

168 

 أُّيا املؤمنون.

تهه.أبو بكر صاحبه الفهائِل واملناقِب، ِحبه رسوِل اهلل   وخاصَّ

 (1)لربيِة مل يعدْل به رجالفكان حبَّ رسوِل اهلل قد علموا          من ا

إن من َأَمنِّ الناِس عيل يف صحبتِه ومالِه أبا بكر، ولو كنت متَِّخذًا »: قال رسول اهلل 

 .(2)«خلياًل الختذته أبا بكر خلياًل، ولكنه أخي وصاحبي

ِشيدًا بأيب بكر وقال إن اهلَل بعَثني إليكم فقلتم:كذبَت، وقال أبو بكر: صَدَق، »:مه

 .(3)«؟بنفِسه ومالِه، فهل أنتم تاركو يل صاحبي؟ فهل أنتم تاركو يل صاحبي وواساِّن

 أُّيا املؤمنون.

رررررل تلرررررك املنزلرررررَة العاليرررررَة، واملكانرررررَة الرفيعرررررَة، إال بجررررردٍّ وإخرررررالٍص إن أبرررررا بكرررررر مل حيصِّ

ره وجهاٍد، همِّ ٌَة عاليٌة؛ رببٌة صادقٌة؛ أعامٌل صراحلٌة؛ يرٌد باذلرٌة؛ عرنٌي باكيرٌة، وجيمرع ذلرك  كلَّ

قلررٌب صررادٌق، ونفررٌس زاكيررٌة يف طلررِب مررا عنررد اهلل، جررادٌة صررادقٌة، روا المررام مسررلم مررن 

مررن أصرربَح مررنكم اليرروَم »ألصررحابه يومررًا : قررال: قررال رسررول اهلل حررديث أيب هريرررة 

فقال رسول اهلل : فمن تبَِع منكم اليوَم جنازًة ؟ قال أبو بكر :  ،صائامً ؟ قال  أبو بكر : أنا 

قال رسول اهلل :  ،ال رسوله اهلل : فمن أطعَم اليوَم منكم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : أنا ق،أنا

مرا اجرتمعن يف امررٍئ » :فقرال النبري  ،فمن عاَد منكم اليوَم مريهًا ؟ قال أبو بكر : أنا 

                                 

 (132ديوان حسان بن ثابت)( 1)

  ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.3399( ، ومسلم )333( أخرجه البخاري )2)

  ديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه.( من ح 3333( أخرجه البخاري )3)
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 .(1)« َإال دخَل اجلنة

 أُّيا املؤمنون.

رابقه  را، فرأبو بكرر السَّ ردعى يروَم القيامرِة مرن  عند الصباِح حيَمرده القرومه الَّسَّ إىل اخلررياِت يه

 أبواِب اجلنة الثامنيِة. 

 أُّيا املؤمنون.

هم إيامنًا، وشرواهده أبو بكر   صرباً، وأثبتههم يقينًا، وأعمقه
ِ
أعظمه األمِة بعد رسوِل اهلل

 ريض اهلل عرررررنهم ملرررررا 
ِ
ررررت اهلله برررررأيب بكررررر صرررررحابَة رسرررروِل اهلل ذلررررك كثرررررريٌة عديرررردٌة، فقرررررد ثبَّ

هم عند موِت رسوِل اهلل طاشت عقوهله  لزلت أقدامه م، وزه ، فقام أبو م، وارَتت أفئدُته

، فحِمرَد اهلَل وأثنرى عليره، ثرم قرال: أال مرن كران يعبرده حممردًا، فرإن حممردًا قرد مرات، بكر 

ررَك َميِّررٌت  ومررن كرران يعبررد اهلَل، فررإن اهلل حرريٌّ ال يمرروت، وقرررأ علرريهم قرروَل اهلل تعرراىل : ﴿إِنَّ

هررْم  ررله  (2)َميِّتهرروَن﴾َوإهِنَّ سه رروٌل َقررْد َخَلررْت ِمررْن َقْبلِررِه الره ررٌد إاِلَّ َرسه مَّ َ ، وقررول اهلل تعرراىل : ﴿َوَمررا حمه

َ َشررررْيئاً  رررر اَّللَّ َّ ْم َوَمررررْن َينَْقلِررررْب َعررررىَل َعِقَبْيررررِه َفَلررررْن َيْضه تِررررَل اْنَقَلْبررررتهْم َعررررىَل َأْعَقررررابِكه  َأَفررررِإْن َمرررراَت َأْو قه

را ه الشَّ ، فكشررف اهلله بره عرنهم االضررطراَب، وثراَب النراسه بكالِمرره (3)كِِريَن ﴾َوَسرَيْجِزي اَّللَّ

 وتوجيِهه إىل اجلادِة والصواِب. 

، ! أُّيرررا املؤمنرررون ه األزمررراته ، وال تسرررتفزه ررره العواصرررفه أبرررو بكرررر جبرررٌل شرررامٌخ، ال تزعزعه

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1191(  "صحيح مسلم" )1)

 ( .39( سورة الزمر )2)

 ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام. 3393(، واحلديث أخرجه البخاري )133( سورة آل عمران )3)
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ِي، فرررام أن ذاَع نبرررأه مررروِت رسررروِل اهلل  َه اجلرررأِش، سرررديده الررررأ مرررن  حترررى ارتررردَّ أحررررياءٌ رابررر

، وتررررربَّص اليهرررروده والنصررررارا، فكرررران خْطبررررًا  العرررررِب؛ ومنررررَع قرررروٌم الزكرررراَة، ونَجررررَم النفرررراقه

، فقررال أبررو بكررر: أنررا هلررا، أنررا هلررا، ألقرراتلن  ررد لرره اجلبرراله الراسررياته جلرراًل؛ وحرردثًا جسررياًم، تنهَّ

َق بررني الصررالِة والزكرراِة، فبعررث البعرروَث، وجهررز اجليرروَش، وقاتررل املرترردين ﴿َورَ  دَّ مررن فرررَّ

وا َخررررررْياً﴾ وا بَِغرررررْيظِِهْم مَلْ َينَررررراله رررررِذيَن َكَفرررررره ه الَّ اَّللَّ
رررررت اهلله التوحيرررررَد يف جزيررررررِة العررررررِب ، (1) وثبَّ

ررِ  والوثنيررِة، فررريض اهلله عنررك يررا أبررا بكررر، وجررزا  عررن  يق، وقصررم فيهررا فقرراَر الرشِّ رردِّ بالصِّ

  السالِم واملسلمني خرَي اجلزاء، ومجعنا بك يف جناِت النعيم .

 أُّيا املؤمنون.

يِق، وهرري قليررٌل مررن كثرررٍي، وبرريٌض مررن فرريٍض،  رردِّ هررذه ومهرراٌت وملحرراٌت مررن سررريِة الصِّ

فِخررررالل أيب بكررررٍر معلومررررٌة مشررررهورٌة: زهررررٌد يف ورٍع، بكرررراٌء يف خشرررريٍة، بررررذٌل وعطرررراٌء، صرررررٌب 

 وجهاٌد؛ صحبٌة وهجرٌة، خشية وإنابة؛ حزٌم وبصرية؛ صدٌق وإحساٌن.

 الشمس ِتذهب باطال         قاَم بنفسه    وإذا استطاَل اليشءه 
ِ
 (2)وصفاته ضوء

 

 

                                 

  ( .21( سورة األحزاب )1)

 (.32( محاسة الظرفاء )2)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

َقاتِِه  َ َحقَّ ته وا اَّللَّ قه ِذيَن آَمنهوا اتَّ َا الَّ  وصيةَ َ ربٍّ رحيٍم، قال لكم: ﴿َيا َأُّيه
ِ
فالزموا عباَد اهلل

وَن﴾ ْسرررررررلِمه هررررررروتهنَّ إاِلَّ َوَأنْرررررررتهْم مه ، واقررررررررؤوا سررررررررَي الصررررررراحلني فررررررراتق، (1)َوال مَت
ِ
وا اهلَل عبررررررراَد اهلل

هم عربًة وعظًة، ينشئه اهلل هبا أمثاهَلم   السابقني والالحقني؛ فإن يف قصِصهم وِسرَيِ

لعررلَّ يف أمرررِة السرررررالِم نابتررًة     حتررى 

 ترررررررررا بعررررررررَض مررررررررا شررررررررادت أوائلههررررررررا
9 

َة ماضرررررررررررررريها   َتلررررررررررررررو حلاُِضهررررررررررررررا ِمرررررررررررررررْرآ

ررررررررررروِح ومرررررررررررا عانررررررررررراه بانِيهررررررررررر  امرررررررررررن الرصه
9 

، لتعرفوا فهَلهم وسابقَتهم، ولريسَخ اعتربوا عباَد اهلل، بِسرَيِ صحابِة رسول اهلل 

ََ فيهررررا صرررردقه الرببررررِة يف التررررأيسِّ هبررررم، ولتعلمرررروا عظررررَم جرررررِم  يف قلرررروبِكم حرررربههم، وينشرررر

م   وعابهوهم وسبهوهه
ِ
 الرافهِة الذين كّفروا صحابَة رسوِل اهلل


 

                                 

  ( .192آل عمران ) ( سورة1)
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  .صالُح القلوِب  -50

 .خلطبة األوىل ا

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 د. أما بع

 فيا أُّيا املؤمنون.

لن تسرتقيَم لكرم إال بإصرالِح  -جل وعال -اتقوا اهلَل حقَّ تقاتِه، واعلموا أن تقوا اهلل

ه -قلوبِكم وتطهرِيها من األمراِض واْفاِت بالربِّ والطاعاِت؛ وهلذا فإن اهللَ   -جل ذكرره

 طييبِها.بعَث الرسَل وأنزَل الكتَب لصالِح القلوِب وتطهرِيها، وتزكيتِها وت

ررره، فيتعررررفه عرررىل أسرررامِئه وصرررفاته، وبالقلرررِب يعلرررم  كيرررف ال ؟ وبالقلرررِب يعررررفه العبرررده ربَّ

ررر العبرررد أمرررَر اهلل وهنيررره، وبالقلرررِب حيرررب العبرررده   العبرررده  يفلرررحه  ه ويرجررروه، وبالقلرررِب ربررره وخيافه

 َمْن َأتَرى اَّلّلَ بَِقْلرٍب قال اهلل تعاىل: ﴿َيْوَم ال َينَْفعه َماٌل َوال َبنهوَن * إاِلَّ ،القيامة  وينجو يومَ 

َسرررلِيٍم﴾
(1)

 وهنَيررره، ومرررن كرررلِّ  ؛
ِ
أي: أترررى اهلَل بقلرررٍب سرررليٍم مرررن كرررلِّ شرررهوٍة خترررالفه أمرررَر اهلل

بهٍة تعارضه خرَبه ونبَأه.   شه

ررَي إىل اهلل تعراىل سرريه القلروِب ال سرريه  وبالقلِب يا عبراد اهلل يهقطرعه سرفره اْخررِة، فرإن السَّ

 األبداِن. 

                                 

 .39-33( سورة الشعراء: 1)
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كبانِ   سافِة بالقلوِب إليِه القطعه امل رِي فوَق مقاعِد الره  بالسَّ

وخرواصِّ أصرحابِه  فأفهله الناِس من سلك طريَق النبيِّ "قال ابن رجب رمحه اهلل: 

ِل القلبيَّررررررِة، فررررررإن سررررررفَر اْخرررررررِة يهقطررررررعه بسرررررررِي القلرررررروِب، ال بسررررررري  يف االجتهرررررراِد يف األحرررررروا

 . "األبدان

 والقلررربه يرررا عبرررراد اهلل هرررو م
ِ
مررررن  "صرررحيح مسرررلم"مرررن عبرررِده، ففرررري  وضرررعه نظررررِر اهلل

ررروِركم وأبشررراِركم، وإنرررام »قرررال:  أن النبررري حرررديث أيب هريررررة  رررره إىل صه إن اهلَل ال ينظه

«ينظره إىل قلوبِكم وأعاملِكم
(1)

. 

ٍم رصفررروا جرررلَّ اهرررتامِمهم يف ُتسرررنِي ظرررواهرهم، وبفلررروا عرررن  ، مرررن أقررروا  العجررربه
ِ
فيرررا هلل

 وما أصدَق ما قاله ابن القيم رمحه اهلل:  قلوهِبم وأفئدُِتم،

 ليس بهصورِة ال
ِ
 (2)أعامِل بل بحقائِق اليامنِ   فالفهله ِعنِد اهلل

، ففري  مرن حرديث الرنعامن  "الصرحيحني"وبصالِح القلِب يا عبراد اهلل تصرلهحه األجسراده

رره،  أال وإنَّ يف اجلسررِد مهررغًة، إذا صررلهَحت صررلهَح اجلسررده »قررال: أن النبرري بررن بشررري كله

«القلبه  وإذا فسدت فَسَد اجلسده كلهه، أال وهي
(3)

 . 

 ورسوله،ِ يرا مرن ترجرون اهلَل والرداَر اْخررَة، علريكم بحفرِظ قلروبِكم 
ِ
أُّيا املؤمنون باهلل

                                 

 (.2133( "صحيح مسلم" )1)

 (.393( القصيدة النونية )2)

 .من حديث النعامن بن بشري  ،(1199ومسلم ) ،(12(" صحيح البخاري" )3)
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وإصالِحها وحسِن النظِر فيها وبذِل املجهوِد يف استقامتِها، واعلمروا أنره لرن يرتمَّ لكرم مرا 

 تى تسلَم قلوبهكم من أربعِة أموٍر: ترجونه من صالِح قلوبِكم ح

أن تسَلَم من الرشِ  صغرِيه وكبرِيه، فإنه من أعظم مفسداِت القلوِب، قال ابن األول: 

إال بتوجيرررررِه حمبتِررررره وعبادتِررررره وخوِفررررره  –أي: للقلرررررب  –القررررريم رمحررررره اهلل: "وال صرررررالح لررررره 

 . (1)ورجاِئه"

إن كلَّ بدعٍة ضاللٌة، وكل ضاللٍة يف الناِر، أن تسَلَم من البدعِة وُمالفِة السنِة، فالثاِّن: 

 فإذا امتأل القلبه بالبدِع أظلَم، وإذا أظلَم مِرَض ومل يصح. 

هررررا وُتملههررررا عررررىل اتبرررراِع اهلرررروا والتكررررذيِب الثالررررث:  أن تسررررلَم مررررن الشرررربهاِت الترررري تزيغه

 .  باحلقِّ

بع:  ها. الرا ها وتفسده ِت التي مترضه  أن تسلَم من الشهوا

 .ونأُّيا املؤمن

إن السررررالمَة مررررن هررررذه اْفرررراِت الكررررربا، ال تتررررأتَّى إال بأسررررباٍب، ال بررررد مررررن األخررررِذ هبررررا، 

 ومقدماٍت ال بد من ُتصيلِها. 

ِن العظرررريِم، تررررالوًة وحفظرررررًا  فمررررن أسررررباِب صررررالِح القلرررروِب واسرررررتقامتِها: األخررررذه بررررالقرآ

ررراًم، فرررإن اهلل  ً وتعله صررردوِر وهررردا، ورمحرررًة أنزَلررره شرررفاًء ملرررا يف ال-سررربحانه وتعررراىل -وتررردبرا

ررا يِف  َ
ِ
ررْم َوِشررَفاٌء مل ْم َمْوِعَظررٌة ِمررْن َربِّكه َررا النَّرراسه َقررْد َجرراَءْتكه للمررؤمنني، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه

                                 

 .1/39( إباثة اللهفان من مصائد الشيطان 1)
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ْؤِمننَِي﴾ دًا َوَرمْحٌَة لِْلمه وِر َوهه ده الصه
(1)

 . 

 فرررررالقرآنه أبلرررررغه موعظرررررٍة ملرررررن كررررراَن لررررره قلرررررٌب أو ألقرررررى السرررررمَع وهرررررو شرررررهيٌد، وهرررررو أنفرررررعه 

ملا يف الصدوِر من أمراِض الشبهاِت والشهواِت، قال ابن القريم رمحره اهلل:  فاءاألدويةش

 . (2)"مجاعه أمراِض القلوِب هي أمراضه الشبهاِت والشهواِت، والقرآنه شفاٌء للنوعني "

ررِك برره،  ، فإنرره ال صررالَح لكررم، وال سررعادَة إال بالتمسه
ِ
فررأقبلوا عررىل كترراِب اهلل يررا عبرراَد اهلل

ٍط مستقيٍم. فا دي إىل رصا  فقد هه
ِ
 عتصموا به ومن يعتصْم باهلل

هرررا بمحبرررِة اهلل تعررراىل،ٍ فرررال فرررالَح وال  ومرررن أسرررباِب صرررالح القلررروب واسرررتقامتِها: إعامره

 تعرراىل، قررال النبرري 
ِ
ررِة اهلل يررَب إال بمحبَّ

ثررالٌث مررن »: صررالَح وال اسررتقامَة وال لررذَة وال طِ

نَّ فيه وَجَد هبنَّ حالوَة الي ه أحرَب إليره ممرا سرواَهاكه «امِن: أن يكون اهلله ورسروله
(3)

، قرال 

شيخ السالم ابن تيميرة رمحره اهلل: "فاملحبرةه أعظرمه واجبرات الردين وأكثرره أصرولِه وأجرله 

يِن"  .(4)قواعِده، بل هي أصله كلِّ عمٍل من أعامِل اليامِن والدِّ

 تعرررررا
ِ
رررررِة اهلل  يف ُتصررررريِل حمبَّ

ِ
ررررروا أن طريَقهرررررا األكررررررَب أداءه فاجتهررررردوا يرررررا عبررررراَد اهلل ىل، واعلمه

فرررِل واملسرررتحباِت، قرررال اهلل تعررراىل يف احلرررديث  الفررررائِض والواجبررراِت، واالجتهررراده  يف النوا

                                 

 . 11( سورة يونس: 1)

 .1/33 ( إباثة اللهفان من مصائد الشيطان2)

 ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.33(، ومسلم )13( أخرجه البخاري )3)

 .19/33( جمموع الفتاوا 3)
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فِل حتى أحبَّه»الهلي:  به إيلَّ بالنوا «وما يزاله عبدي يتقرَّ
(1)

. 

 
ِ
 َتْطَمررررررِئنه ومررررررن أسررررررباِب صررررررالِح القلرررررروِب وتطييبِهررررررا: ِذكررررررره اهلل تعرررررراىل: ﴿َأال بِررررررِذْكِر اَّللَّ

﴾ ررروبه له اْلقه
(2)

ررره كمَثرررِل احلررريِّ »: وقرررال النبررري ، ره ربَّ ررره والرررذي ال يرررذكه  مَثرررَل الرررذي يرررذكره ربَّ

«وامليِت 
(3)

 . 

فرررذكر اهلل تعررراىل أُّيرررا املؤمنرررون جرررالءه القلررروِب، فرررإن القلرررَب يصررردأه كرررام يصررردأه النحررراسه 

 تعرررراىل، فررررأكثروا أُّيررررا املؤمنررررو ،والفهررررةه 
ِ
ه ذكررررره اهلل  تعرررراىل يف مجيررررِع وجررررالؤه

ِ
ن مررررن ذكررررِر اهلل

األوقاِت، ال سريام يف أدبراِر الصرلواِت، ويف الصرباح واملسراء، وبررِي ذلرك مرن املناسرباِت، 

 فإهنا من أعظِم ما يصلِحه القلوَب. 

عبرررراد اهلل، إن مررررن أسررررباِب صررررالِح القلرررروِب: تطهرَيهررررا مررررن اْفرررراِت واألمررررراِض، الترررري 

ها وتعطبههررا كاحلسررِد والغررلِّ  ، فررإن هررذه األمررراَض تفسررده  تفِسررده  والشررحِّ
ِ
والعجررِب والريرراء

عىل تطهرِي قلوبِكم  -بار  اهلل فيكم-القلَب وترصفهه عن صحتِه واستقامتِه، فاحرصوا 

 من هذه اْفاِت، فإنه ال نجاَة للقلِب إال بالنجاِة منها. 

 ! أُّيررررا املؤمنررررون
ِ
ه إصررررالَح وسررررؤالَ  إن مررررن أهررررمِّ أسررررباِب صررررالِح القلرررروِب: دعرررراَء اهلل

 النبريِّ 
ِ
، ومرن دعراء

ِ
مهللاَّ مرصرَف »: القلرِب وتطييَبره، فرإن سرؤال ذلرك مرن أنفرِع الردعاء

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.3192( أخرجه البخاري )1)

 .23( سورة الرعد: 2)

 ( من حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.3391( أخرجه البخاري )3)
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َف قلوَبنا عىل طاعتِك «القلوِب رصِّ
(1)

يا مقلَب القلوِب ثبِّت قلبي »: ومن دعائه أيهاً  ،

)«عىل دينِك
2)
 فأكثروا من سؤال اهلل التثبيَت وإصالَح القلوب. ، 


 

                                 

 ( من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه.2313) ( أخرجه مسلم1)

 ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه، واحلديث حسنه الرتمذي.2139( أخرجه الرتمذي )2)
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 لثانيةاخلطبة ا

 .أما بعد

 فيا أُّيا املؤمنون.

ررا، ففرري الصررحيِح قررال  هبه  توبررًة نصرروحًا، فررإن الررذنوَب فسرراده القلرروِب وخرا
ِ
توبرروا إىل اهلل

وًدا»: النبري  وًدا عه لهوِب َكاحْلَِصرِي عه هَبَرا نهِكرَت ِفيرِه  ،تهْعَرضه اْلِفَتنه َعىَل اْلقه َفَأاه َقْلرٍب أهَْشِ

ْكَتٌة َسْوَداءه  ْكَتٌة َبْيَهاءه َحتَّى َتِصرَي َعىَل َقْلَبرنْيِ  َوَأاه  ،نه َعرىَل َأبْرَيَض :َقْلٍب َأنَْكَرَها نهِكَت ِفيِه نه

رَمَواته َواألَْرضه  رهه ِفْتنَرٌة َمرا َداَمرِت السَّ ه َفا َفاَل َتْضه وِز ،ِمْثِل الصَّ ا َكراْلكه ْرَبرادًّ َواَْخرره َأْسرَوده مه

وًفرا ًيرا الَ َيْعرِرفه َمْعره َخِّ هه  جمه َب ِمرْن َهرَوا نَْكرًرا إاِلَّ َمررا أهَْشِ نِْكرره مه )«َوالَ يه
1)

فبرنيَّ هرذا احلررديثه  ،

ها وخيتمه عليها، كام قال ابنه املبار  رمحه اهلل:  أثَر الذنوِب عىل القلِب، وأنه يطِمسه

 وقد يورثه الذله إدماهَنا  رأيته الذنوَب متيته القلوَب 

ا وخريٌ   وتر ه الذنوِب حياةه القلوِب   (2)لنفِسك عصياهنه

ويف احلديِث أيهًا أثره التوبِة يف تصفيِة القلِب وتطهرِيه وتنقيتِه، قال شريخ السرالم ابرن 

بًا مررن ختليطاتِرره حيرررَث  تيميررة رمحرره اهلل: "القلررربه إذا ترراَب مررن الرررذنوِب كرران ذلررك اسرررتفرا

ََ عمرررراًل صررراحلًا وآخررررر سرررريئًا، فرررإذا ترررراَب مرررن الررررذنوِب ختلصررررت قررروةه القلررررِب  رررره  خلررر وإرادته

، وقرال (3)لألعامِل الصاحلِة، واسرتاَح القلبه من تلك احلوادِث الفاسدِة التي كانت فيره"

                                 

 ( من حديث حذيفة ريض اهلل عنه.133( أخرجه مسلم )1)

 (.23( ديوان ابن املبار  )2)

 .19/91( جمموع الفتاوا 3)



 -----------------------------------صالح القلوب   -51 

 

179 

ت ونشأت مرن صرميِم القلرِب أحرقرت مرا  ابن القيم رمحه اهلل: "فإذا عزمت التوبةه وصحَّ

ت عليه من السيئاِت، حتى كأهنا مل تكن، فإن التائَب من الذنِب كمن ال ذنَب له"   .(1)مرَّ

فأكثروا أُّيا املؤمنون من التوبِة واالستغفاِر، فإن التوبة َتلو القلَب وتزيل عنه أوضاَر 

إنره »قرال:  املعايص والسيئاِت، ففي الصحيح مرن حرديث األَبررِّ املرزِّن أن رسروَل اهلل 

« ٍليغانه عىل قلب، وإِّن ألستغفره اهلَل يف اليوِم مائَة مرة
(2)

 . 

قلروهبم، إن مرن أسرباِب اسرتقامةِ ِ القلرِب وصرالِحه: تعظريَم أُّيا احلريصون عىل إصرالِح 

ررْم َشررَعاِئَر  َعظِّ  تعرراىل الررذي ينشررأه عنرره تعظرريِم أمررِره وهنِيرره، قرراَل اهلله تعرراىل: ﴿َذلِررَك َوَمررْن يه
ِ
اهلل

رررروِب﴾ له َررررا ِمررررْن َتْقررررَوا اْلقه  َفِإهنَّ
ِ
اهلل

(3)
هيرررره، فعظِّمرررروا اهلَل  ه ونوا  هرررري أوامررررره

ِ
-، وشررررعائره اهلل

 يصلْح لكم قلوَبكم ويغفْر لكم ذنوَبكم. -ه وتعاىل سبحان

ومرررررن أسرررررباِب صرررررالِح القلررررروب وتطييبِهرررررا: احلررررررصه عرررررىل البهعرررررِد عرررررن أسرررررباِب فسررررراِدها 

رْم َأْطَهررره   ِحَجرراٍب َذلِكه
ِ
نَّ ِمرْن َوَراء نَّ َمَتاعررًا َفاْسرَألوهه وهه هِبرا، قرال تعرراىل: ﴿َوإَِذا َسرَأْلتهمه وخرا

ررررروهِبِ  له ْم َوقه ررررروبِكه له ﴾لِقه نَّ
(4)

رررررعدي رمحررررره اهلل: "وكلرررررام بعرررررد  ، قرررررال الشررررريخ عبرررررده الررررررمحِن السِّ

النسانه عن األسباِب الداعيِة إىل الرشِّ فإنه أسلمه له وأطهره لقلبه"
(5)

 . 

                                 

 (. 11( الوابل الصيب )1)

 ( .2192( أخرجه مسلم )2)

 . 32( سورة احلج : 3)

 . 13( سورة األحزاب : 3)

 .3/133( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان 1)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

181 

، فاحرص عرىل َتنهبِره والبعرِد عنره، فرإن قلبرك أعظرمه مرا   يفسده قلَبك أُّيا العبده
ٍ
فكله يشء

ه، وإذا فسَد عليك فسَدْت علي  ك حياتهك وآخرتهك. متلكه

 وزكها فأنت خري من زكاها.  ،وآت نفوَسنا تقواها،مهللا أصلح قلوَبنا 
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 سالمة الصدر. -51

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

، َوَأْشهَ  .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه    ده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

فيا أُّيا الذين آمنوا اتقوا اهلل تعاىل حقَّ تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون، واعلموا 

حلقِد واحلسِد والهغائِن أُّيا املؤمنون أن من لوازِم التقوا سالمَة الصدِر من الغلِّ وا

مْ ﴿والرذائِل، قال تعاىل:  وا َذاَت َبْينِكه حه
َ َوَأْصلِ وا اَّللَّ قه ﴾َفاتَّ

(1)
وال يكون صالحه ذاِت ، 

البنِي إال بسالمِة الصدِر من تلك اْفاِت؛ لذا فإن ديَن السالِم قد حرَص حرصًا 

ها عواطفه احلبِّ املشرتِ  شديدًا عىل أن تكوَن األمةه أمًة واحدًة يف قلبِها وقالبِها ، تسوده

، والتعاونه عىل الربِّ والتقوا، والتناصحه البنَّاء الذي يثِمره إصالَح  والِوده الشائعه

 .  القلوِب وتآلِفها، دوَن فرقٍة وبلٍّ وحسٍد ووقيعٍة وكيٍد وبغيٍّ
ِ
 مع صفاء

ِ
 األخطاء

نيةه واْثاره النبويةه منسجمًة مت ناسقًة متهافرًة لتحقيِق ذلك وقد جاءت اْياته القرآ

 املقصِد الرشعيِّ الكبرِي.

هْؤِمنهوَن ﴿فمن تلك اْياِت: قوله اهلل تعاىل يف الطائفتني املقتتلتني من املؤمنني:  اَم امْل إِنَّ

                                 

 . 1( سورة األنفال: 1)
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ْرمَحهونَ  ْم ته وا اهلَل َلَعلَّكه قه ْم َواتَّ وا َبنْيَ َأَخَوْيكه حه
﴾إِْخَوٌة َفَأْصلِ

(1)،
تعلو عىل  فاألخوةه اليامنيةه  

تهه، وبَلَغ حدَّ االشتباِ  املسلِح.   كلِّ خالٍف مهام اشتدت وطأتهه واضطَرَمْت ِشدَّ

، فمنها: قوله  ال تباَبهوا وال ُتاَسدوا وال تداَبروا وال تقاطعوا،  »: أما األحاديثه

ناً   إخوا
ِ
«وكونوا عباَد اهلل

(2)
 . 

ه  ه بعهاً املؤمنه للمؤمِن كالبنياِن، يشده »:ومنها قوله «وشبََّك بني أصابِِعه،بعهه
(3)

 . 

ولقد ُضَب الصحابةه ريض اهلل عنهم أروَع األمثلِة يف سالمِة القلوِب وطهارِة 

الصدوِر، فكان هلم من هذه الصفِة أوفره احلظِّ والنصيِب، فلقد كانوا ريض اهلل عنهم 

هم بعهًا، وحيبه  هم عىل بعٍض، ويرحم بعهه ا واحدًا يعطفه بعهه هم بعهًا، صفًّ بعهه

وِرِهْم َحاَجًة مِمَّا أهوتهوا ﴿بذلك حيث قال: -جل وعال-كام وصفهم  ده وَن يِف صه َوال جَيِده

ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ  وَن َعىَل َأنْفه ْؤثِره يف وصفهم:  -جل ذكره-وكام قال  ،(4)﴾َويه

اءه عَ ﴿ ِذيَن َمَعهه َأِشدَّ  َوالَّ
ِ
وله اهلل ٌد َرسه مَّ َ دًا حمه جَّ عًا سه كَّ ْم ره هه ْم َتَرا مَحَاءه َبْينَهه اِر ره فَّ ىَل اْلكه

ناً   َوِرْضَوا
ِ
وَن َفْهاًل ِمَن اَّللَّ  . (5)﴾َيْبَتغه

لقد كان لسالمِة الصدِر عنَدهم منزلٌة كربا، حتى إهنم جعلوها سبَب التفاضِل 

                                 

 . 19( سورة احلجرات: 1)

 ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.2119(، ومسلم )3931( أخرجه البخاري )2)

 ( من حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.2131(، ومسلم )3921لبخاري )( أخرجه ا3)

 . 9( سورة احلرش: 3)

 . 29( سورة الفتح: 1)
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م عنَدهم : "كان أفهَلهبينهم، قال إياسه بن معاوية بن قرة عن أصحاِب النبيِّ 

هم صدرًا وأقلههم ِبيبةً  أليب برش أحِد السلِف  ، وقد قال سفيانه بن دينارٍ (1)"أسلمه

أخربِّن عن أعامل من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسرياً ويؤَجرون كثرياً. "الصاحلني:

 . (2)"قال سفيان: ومل ذا ؟ قال أبو برش: لسالمة صدورهم

 أُّيا املؤمنون.

ِض عجبهه من ذلك اجليِل الصالِح الكريِم حيث إن قلوهبم بقيت صافيًة إن املرَء ال ينق

ئرهم طيبة نقية،وسليمًة،  ربم ما وقَع بينهم من فتٍن كباٍر، أهشهرت فيها السيوفه  رسا

، فال إَل إال اهلل، ما أطيَب املعرَش وأكرَمه، ومن تلك املواقف  واشتبكت فيها الصفوفه

طلحة بن عبيد  ه اهلل قال: رأا عيل بن أيب طالب ما حفظه التاريخ عن الشعبي رمح

وبني عائشَة وطلحَة  يف واٍد ملقى، بعد وقعِة اجلمِل التي كانت بني عيلٍّ  اهلل 

فمسَح الرتاَب عن وجِه طلحَة، وقال: عزيٌز عيلَّ يا  والزبرِي ريض اهلل عنهم، فنزل 

َجري وبهَجري أبا حممد أن أراَ  جمندالً يف األوديِة ُتَت نجومِ   أشكو عه
ِ
، إىل اهلل

ِ
 . (3)السامء

 أُّيا املؤمنون..

ها واندثرت معاملهها  سومه دِر خصلٌة من ِخصاِل الربِّ عظيمٌة، بابت ره إن سالمَة الصَّ

ها، حتى َبَدت عزيزَة املناِل عسريَة احلصوِل، مع ما فيها من الفهائِل  وخبت أعالمه

                                 

 .391/ 13( مصنف ابن أيب شيبة 1)
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 واخلرياِت.

ئلِها عسى أن تكوَن حافزا لنا عىل األخِذ هبا واحلرِص وها أنا ذا أذكر بعَض فها

 . ماء متأل الكنائنه  عليها، فإنه قبَل الرِّ

قال  ،أهنا صفةه أهِل اجلنة الذين هم خريه أهٍل ومعرٍش  :فمن فهائِل سالمة الصدرِ 

 . (1)﴾َيْوَم ال َينَْفعه َماٌل َوال َبنهوَن إال َمْن َأتَى اهلَل بَِقْلٍب َسلِيمٍ ﴿تعاىل: 

قد سئل  فإن النبي ،ومن فهائِل سالمة الصدِر أن صاحَبها خريه الناِس وأفهلههم 

قالوا: فام ُممومه القلِب؟  «كله ُمموِم القلِب صدوقه اللسانِ »: أي الناس أفهل؟ فقال:

«هو التقيه النقيه ، ال إثَم فيه وال بغَي وال بلَّ وال حسدَ »:قال 
(2)

بالتقوا  ، فَبدَأ 

 ي تثمره صفاَء القلوِب وسالمَتها من اْفاِت والرذائِل. الت

وجباِت اجلنِة فعن أنِس بِن مالٍك  : كنا قال ومن فهائِل سالمِة الصدِر أهنا من مه

فطلع رجل من ، يطلع عليكم اْن رجل من أهل اجلنة»فقال:  جلوسًا مع رسول اهلل 

ه الشامل، فلام كان اليوم الثاِّن قال األنصار تنطف حليته من وضوئه قد تعلق نعليه يف يد

تبع  مقالته األوىل. فطلع ذلك الرجل، وكذلك يف اليوم الثالث. فلام قام النبي  النبي 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص ذلك الرجل فقال: إِّن الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل 

نس )راوي احلديث فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى متِض؟ فقال: نعم. قال أ ،عليه ثالثاً 

                                 

 .39-33( سورة الشعراء: 1)

 بن عمرو ريض اهلل عنهام، وصححه الكناِّن يف مصباح ( من حديث عبد اهلل3213( أخرجه ابن ماجه )2)
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(: وكان عبد اهلل حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث فلم يره يقوم من الليل شيئًا بري 

أنه إذا تقلب عىل فراشه ذكر اهلل عز وجل وكرب حتى يقوم لصالة الفجر، قال عبد اهلل: 

 ً ت: فلام مهت الثالث ليال وكدت أن أحتقر عمله قل،بري أِّن مل أسمعه يقول إال خريا

ياعبد اهلل إِّن مل يكن بيني وبني أيب بهب وال هجر، ولكن سمعت رسول اهلل يقول لك 

ثالث مرات: يطلع عليكم اْن رجل من أهل اجلنة فطلعت أنت ثالث مرات. فأردت 

أن آوي إليك ألنظر ما عملك فأقتدي به. فلم أر  تعمل كثري عمل، فام الذي بلغ بك 

ال: فلام وليت دعاِّن فقال: ما هو إال ما رأيت بري أِّن ال قال: ما هو إال مارأيت. ق؟ذلك 

ا وال أحسد أحدًا عىل خري أعطاه اهلل إياه. فقال  أجد يف نفيس ألحد من املسلمني بشًّ

 . (1)«عبد اهلل: هذه التي بلغت بك وهي التي ال نطيق

 ملؤمنون.أُّيا ا

والطاعِة والصالِح، فليس  إن من فهائِل سالمة الصدِر مجعيَة القلِب عىل اخلرِي والربِّ 

 املسلمني. 
ِ
 وال أطرَد للهمِّ وال أقرَّ للعنِي من سالمِة الصدِر عىل عباِد اهلل

ِ
 أروَح للمرء

ومن فهائِل سالمِة الصدِر أهنا تقطعه سالسَل العيوِب وأسباَب الذنوِب، فإن من 

َر قلبهه عن الراداِت الفاسدِة والظنوِن السيئةِ  ه وَطهه عفَّ لسانهه عن الِغيبِة  سلَِم صدره

 .
ِ
 والنميمِة وقالِة السوء

 بالنبيِّ 
ِ
أسلمه الناِس  فإنه ؛ ومن فهائل سالمِة الصدِر أن فيها ِصدَق االقتداء

صدرًا وأطيبههم قلبًا وأصفاهم رسيرًة، وشواهده هذا يف ِسريتِه كثريٌة، ليس أعظَمها أن 
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وا ر قوَمه أدَموا وجَهه  أَسه وكَّسوا رباعيَته، فكان يسلت الدم يوَم أهحٍد وشجَّ

 . «مهللا ابفر لقومي فإهنم ال يعلمون»ويقول: 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 فيا أُّيا الناس.

روها من اْفاِت، كام أمركم اهلل تعاىل حيث قال:  اتقوا اهلَل وطيبوا قلوَبكم وطهِّ

وا َظاِهَر اْل ﴿ نَهه إِنَّ الَّ َوَذره
فهونَ ِذيَن َيْكِسبهوَن اْلِ ْثِم َوَباطِ ﴾ْثَم َسيهْجَزْوَن باَِم َكانهوا َيْقرَتِ

(1)

 

 فإن سوَء الطويِة وفساَد الصدوِر ومرَض القلِب من باطِن الثِم الذي أهمرتم برتكِه. 

 أُّيا املؤمنون.

ٍب اعلموا أنه ال نجاَة وال فالَح للعبِد يوَم القيامِة، إال بأن يقدَم عىل مواله بقلٍب طيِّ 

َيْوَم ال َينَْفعه َماٌل َوال َبنهوَن * إاِلَّ َمْن َأتَى اهلَل بَِقْلٍب ﴿سليٍم، كام قال اهلل تعاىل: 

﴾َسلِيمٍ 
(2)

   ِ ه من الرشِّ ه وعويف فؤاده وصاحبه القلِب السليِم هو الذي سلَم صدره

ن كلِّ آفٍة تبعده والغلِّ واحلقِد واحلسِد والشحِّ والِكرْبِ وحبِّ الديناِر والرياسِة، فسلم م

 تعاىل. 
ِ
 عن اهلل

 أُّيا املؤمنون 

قًا ال بدَّ من سلوكِها.  إن لسالمِة الصدِر أسبابًا وطره

 تعاىل، فعن زيِد بن ثابٍت 
ِ
: قالأن النبيَّ  فمن تلك األسباِب: الخالصه هلل

ِر، ولزوم ثالٌث ال يهِغله عليهن قلبه امرٍئ مسلٍم: إخالصه العمِل، ومناصحةه والةِ األم»

                                 

 .129( سورة األنعام: 1)

 .39، 33( سورة الشعراء: 2)
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«مجاعِة املسملني
(1)

، قال ابن األثري عند هذا احلديث: "إن هذه اخلالَل الثالَث تستصلح  

، فمن متسك هبا طهر قلبه من اخليانة والد  . (2)ل والرش"بهبا القلوبه

 تعاىل، الذي أنزله شفاًء ملا يف 
ِ
ومن أسباِب سالمِة الصدِر: القباله عىل كتاِب اهلل

ا يِف ﴿ تعاىل: الصدوِر، قال اهلل َ
ِ
ْم َوِشَفاٌء مل ْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّكه َا النَّاسه َقْد َجاَءْتكه َيا َأُّيه

ْؤِمننِيَ  دًا َوَرمْحٌَة لِْلمه وِر َوهه ده  تالوة  ،(3)﴾الصه
ِ
فكلام أقبلت يا عبد اهلل عىل كتاِب اهلل

راً وفهاًم صلهَح صدره  وسلَم قلبهك.   وحفظًا وتدبه

 تعاىل أن جيعَل قلَبك سلياًم من الهغائِن ومن أسباب سال
ِ
مِة الصدِر: دعاءه اهلل

نِك املؤمنني، قال اهلل تعاىل: ولهوَن ﴿ واألحقاِد عىل إخوا وا ِمْن َبْعِدِهْم َيقه ِذيَن َجاءه َوالَّ

له  ياَمِن َوال ََتَْعْل يِف قه وَنا بِاأْلِ ِذيَن َسَبقه نِنَا الَّ ْخَوا نَا اْبِفْر َلنَا َوِلِ نَا َربَّ ِذيَن آَمنهوا َربَّ وبِنَا ِبالًّ لِلَّ

وٌف َرِحيمٌ   . (4)﴾إِنََّك َرؤه

 أُّيا املؤمنون..

ِق إصالِح القلِب وسالمِة الصدِر: إفشاَء السالِم بني املسلمني، ففي  إن من طره

والذي نفيس بيِده ال »:قال أن النبي  من حديث أيب هريرة "صحيح مسلم"

                                 

( :"حديث زيد بن ثابت 2313) قال الرتمذي(. من حديث زيد بن ثابت، 12931( أخرجه أمحد )1)

 رواه الطرباِّن يف األوسَ ورجاله وثقوا". ( :"11/132"، وقال اهليثمي يف "املجمع")حديث حسن

 . 3/111( النهاية يف بريب احلديث واألثر 2)

 .11( سورة يونس: 3)

 .19( سورة احلرش: 3)
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 إذا فعلتموه  تدخلوا اجلنَة حتى تؤمنوا،
ٍ
لهكم عىل يشء وال تؤمنوا حتى ُتابوا، أوال أده

 وقد أجاد من قال:  ،(1)«ُتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

مه  ً ليس بينَهه ه التسليمه واللطفه  قد يمكثه الناسه دهرا  (2)ِودٌّ فيزرعه

، فإنه بئَس   الظنِّ
ِ
قال  رسيرةه الرجِل، ومن أسباِب سالمِة الصدِر: االبتعاده عن سوء

ِذيَن آَمنهوا اْجَتنِبهوا َكثرِياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾اهلل تعاىل: َا الَّ ﴿َيا َأُّيه
وقد قال  ،(3)

سوا وال تنافسوا وال »:النبيه  ، فإن الظنَّ أكذبه احلديِث، وال َتسَّ إياكم والظنَّ

 
ِ
ناً  ُتاسدوا وال تبابهوا وال تدابروا، وكونوا عباَد اهلل  . (4)«إخوا

؛ ألنه الذي عنه تصدره سائره اْفاِت املذكورِة يف   الظنِّ
ِ
فانظر كيف بدَأ بالنهيِّ عن سوء

 الظنِّ ما وجدت إىل ذلك سبياًل. 
ِ
َر قلَبك من سوء  احلديث، فالواجب عليك يا عبد اهلل أن تطهِّ

 أُّيا املؤمنون.

 ه من صدق يف طلبِها أدرَكها فر: هذه بعضه أسباِب صالِح القلِب وسالمِة الصدِر، فإن

  (5)لو صحَّ منك اهلوا أهرشدَت للِحَيلِ 

مهللا طهر قلوبنا من الرش  ،مهللا إنا نسألك صدورًا سليمة وقلوبًا طاهرة نقية 

.والشك والنفاق وسائر اْفات

                                 

 (.13( أخرجه مسلم )1)

 (. 11( هبجة املجالس وأنس املجالس )2)

 .12سورة احلجرات: ( 3)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2133(، ومسلم )3933( أخرجه البخاري )3)

 (.33( التمثيل واملحاُضة )1)
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 أسباب انرشاح الصدر. -52

 اخلطبة األوىل

هه َوَنْسَتِعيإ ِ  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه نههه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

  أما بعد.

.  فيا أُّيا الناسه

ِحها، وزواِل فررإن سررعادَة الرردنيا ونعرريَم ،اتقرروا اهلَل  نرراله بصررالِح القلرروِب وانرشررا اْخرررِة ته

موِمها.   َهوِمها وبه

 أهيا املؤمنون.

لنِي واآلِخِرين يف حمكم  إن أعظَم ما تنرشُح به صدوُر العاملني: ما ذكره اللُ ربُّ األوَّ

ْح َصْدَرُه لإِِلْسالِم َوَمْن يُ  ُه ََيَْعْل َصْدَرُه التنزيل: ﴿ َفَمْن ُيِرِد اللُ َأْن هَيِْدَيُه َيرْشَ ِرْد َأْن ُيِضلَّ

﴾ 
ِ
اَمء ُد يِف السَّ عَّ اَم َيصَّ دَر، فبقدِر (1)َضيِّقًا َحَرجًا َكَأنَّ ، فاإلسالُم أعظُم ما يرشُح اللُ به الصَّ

التزاِم العبِد به حيصُل من البهجِة والرسوِر، فالزموا طاعَة اللِ وطاعَة رسولِه تدركوا هذا 

 قلوَبكم.  رنِ اللُ صدوَركم ويُ  حا أركاَنه، واحفظوا رشائَعه وحدوَده يرشاملطلوَب، أِقيمو

                                 

  (.121( سورة األنعام )1)



ح -12  ---------------------------------------  الصدر أسباب انرشا

 

190 

 .أُّيا املؤمنون

دِر: اللَهَج بِذْكِر اهلل تعاىل وترطيِب اللساِن عىل الدواِم  إن من أعظِم أسباِب َْشِح الصَّ

﴾بررذلك  رروبه له  َتْطَمررِئنه اْلقه
ِ
رر(1)﴿َأال بِررِذْكِر اهلل ه، ، فررإذا أكثررَر العبررده ذكررَر ربِّ ه انفسررَح لرره صرردره

رره، وأقبررَل عررىل اخلرررياِت وانرصررَف عررن السرريئاِت، جرراَء رجررٌل إىل النبرريِّ   وانرشررَحت نفسه

 أتشرربَّثه برره. فقرراَل 
ٍ
ِّن بيشررء ، فررأخرِبْ ئررَع السررالِم قررد كثهرررْت عرريلَّ ال َيررزاله »:فقررال: إن َشا

 
ِ
 .(2)«لسانهك رطبًا بِذكِر اهلل

ه َمَثل احليِّ وامليِت  َمَثله »: قال  "صحيِح البخاري"ويف  ره ربَّ ه والذي ال يذكه ره ربَّ  .(3)«الذي يذكه

 فاذكروا اهلَل كثرياً أُّيا املؤمنون لعلكم تفلحون. 

 .أُّيا املؤمنون

رعَي يف نفِعهرم باملراِل أو اجلراِه  دِر: الحساَن إىل اخللرِق، والسَّ ِح الصَّ إن من أسباِب انرشا

ِع  الحسررراِن، فرررإن الكرررريَم املحسرررَن أَشحه النررراِس صررردرًا أو البررردِن أو بغررررِي ذلرررك مرررن أنررروا

هم منره فإنره أضريقه  هم قلبًا، أما الرذي حيربِسه اخلررَي عرن النراِس ويمرنعه وأطيبههم نفسًا وأنعمه

، فأحسرررنوا أُّيرررا النررراس و  رررا وبرررامًّ هرررم َهًّ رررهم عيشرررًا وأعظمه ال حيِقرررَرنَّ »النررراِس صررردرًا وأنغصه

كم من املعروِف شيئًا، ولو أن   .(4)«تلقى أخا  بوجٍه َطلٍِق أحده

                                 

  (.23( سورة الرعد )1)

، وقال ( عن عبد اهلل بن بَّس 3193(، وابن ماجه ) 3311(، والرتمذي )11221( أخرجه أمحد )2)

 ي: " حسن بريب".الرتمذ

  .( من حديث أيب موسى األشعري 3391(" صحيح البخاري" )3)

  .( من حديث أيب ذر 2323( أخرجه مسلم )3)
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 أُّيا املؤمنون.

ِح الصررردر: العلرررم بالكتررراب والسرررنِة، فرررإن العلرررَم الرشرررعيَّ يرشرررحه  إن مرررن أسرررباِب انرشرررا

ه  ه حترررى يكررروَن أوسرررَع مرررن الررردنيا، فكلرررام اتسرررَع علرررمه العبرررِد انرشرررَح صررردره رررعه الصررردَر ويوسِّ

ررورًا َيْميِشررر بِرررِه يِف النَّررراِس َأَوَمررْن َكررراَن َمْيترررًا َفَأْحيَ ﴿واتسررَع، قرررال اهلل تعررراىل:  ْينَرراهه َوَجَعْلنَرررا َلرررهه نه

 .(1)﴾َكَمْن َمَثلههه يِف الظهلهاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها

 وسنِة رسولِه، فإن فيهام اخلرَي واهلدا والربَّ والتقى 
ِ
فأقبلوا أُّيا املؤمنون عىل كتاِب اهلل

 والسعادَة يف اْخرِة واألوىل. 

 ن.أُّيا املؤمنو

 تعاىل وحمبَتره والقبراَل عليره والتوبرَة إليره، 
ِ
ِح الصدر: النابَة إىل اهلل إن من أسباِب انرشا

ثررالٌث مررن كررنَّ فيرره وجررَد هبرررن »: فإنرره ال يشَء أَشحه لصرردِر العبررِد مررن هررذا، وقررد قرررال 

ه أحربَّ إليره ممرا سرواَها، وأن حيربَّ املررَء ال  حيبهره إال حالوَة اليامِن: أن يكوَن اهلله ورسوله

، وأن يكَره أن يعوَد يف الكفِر بعد إذ أنجاه اهلله منه كام يكَره أن يهلقى يف النارِ 
ِ
 .(2)«هلل

 أُّيا املؤمنون.

نَِّة النبيِّ  ِح الصدِر اتباَع سه  .يف األمِر كلِّه، فإن خرَي اهلديِّ هديه حممٍد إنَّ من أسباِب انرشا



                                 

 (.122( سورة األنعام )1)

  ( من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.33(، ومسلم ) 13( أخرجه البخاري ) 2)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

 أُّيا املؤمنون.        

اتقوا اهلَل ربَّكم، واستكثِروا من األعامِل الصاحلِة قبَل نزوِل اْجاِل وانقطاِع    

وا عليها، ففي  األعامِل، سابقوا  أُّيا املؤمنون إىل اخلرياِت وباِدروا إىل الطاعاِت واعِزمه

ما »: ص من حديث عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت خترِبه عن النبيِّ  "الصحيحني"

 .(1)«رأيته يف شهٍر أكثَر صيامًا منه يف شعبانَ 

، فإنَّ  ،كاَن يكثِره الصياَم يف هذه األيامِ  فالنبيه    فأكثِروا من صياِمها أُّيا الناسه

ياِم، فصيامه شعباَن بمنزلِة خرَي اهلدِي هديه حممد  ، ويف ذلك متريٌن لكم عىل الصِّ

تبِة للفريهِة، تهعنيه عليها  لها. الرا  وتسهِّ

 أُّيا الناس.

 
ِ
ه قبَل جميء  رمهاَن السابِق، فيجبه عليه قهاؤه

ِ
من كان منكم عليه يشٌء من قهاء

، وبادروا 
ِ
ه عن ذلك إال لْضورٍة، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل رمهاَن اْخِر، وال جيوزه تأخريه

روا أهليكم بذلك، وأِعينوهم عليه كام أمركم اهلله بذل ، وذكِّ
ِ
ك، حيث قال: إىل القهاء

الِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها﴾ ْر َأْهَلَك بِالصَّ فهذا احلكمه يعمه كلَّ عبادٍة واجبٍة، وإنام ذَكَر  (2)﴿َوْأمه

                                 

 (.2119(، ومسلم )1939( أخرجه البخاري )1)

 (. 132طه ) ( سورة2)
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 الصالَة لكوهنا أَشَف العباداِت، وأجلَّ الواجباِت، بعد التوحيد. 

 أُّيا املؤمنون..

ِل ليلِة النصِف من شهِر شعباَن، جيدر بنا التنبيهه إىل أنه مل يثبْت نصٌّ يستنده إليه يف فه

 من العباداِت، 
ٍ
وبايةه ما ورَد آثاٌر عن بعِض التابعني، فال ينبغي أن متيَز هذه الليلةه بيشء

 .بل اجتهدوا يف اخلرياِت وفَق سنِة خرِي الرِبيَّاِت، نبيِّنا حممٍد 
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 آالم وآمال. -53

 اخلطبة األوىل 

 َنْحَمده إ ِ
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

ه فرراتقوا اهلل عبرراد اهلل، فقرررد روه عررىل أن اختررراَركم عررىل العررراملني، أوصرراكم بتقررروا ، واشرركه

، يف وقررٍت اندرسررت فيررره فجَعَلكررم مررن أتبرراِع خرراتِم النبيررني وإمرراِم املرسررلني نبيِّنررا حممررٍد 

رررررَر فيررررره أهرررررله الباطرررررِل والفسررررراِد، ونفقرررررت فيررررره بهررررراعةه أهرررررِل الباحيرررررِة  أعرررررالمه اهلررررردا، وكثه

رررررت فيررررره البررررردعه والحلررررراِد، وراجرررررت فيررررره سررررروقه الزندقرررررِة والنفررررراِق عنرررررد أك ثرررررر العبررررراِد، تفشَّ

، قررررلَّ الفقهرررراءه  ، وفنِررررَي عليهررررا الكبرررراره ، فلبسررررت األمررررةه فررررتٌن، َرَبررررا فيهررررا الصررررغاره واحلادثرررراته

، فظهر صدقه ما أخرب النبي  ءه ، وكثهر األدعياءه والقّرا مما سرتقع فيره  والعلامءه والصلحاءه

فاِت واملنكرات واملخالفاِت.  األمِة من االنحرا

ر من الرشِ  ويدعو إىل التوحيِد،  ك: أن النبيَّ فمن ذل  الذي أمَض أكثَر دعوتِه حيذِّ

ررررِة فقررررال:  ترررري »أخرررررب أن الرشررررَ  سرررريقعه يف األهمَّ ال تقررررومه السرررراعةه حتررررى يلحررررَق حرررريٌّ مررررن أمَّ

تي األوثان فإن ِفئامًا ، وها هو صدقه ما أخرَب به  (1«باملرِشكني، وحتى تعبَد ِفئاٌم من أمَّ

ررررون املشررراهَد واألُضحرررَة، يررردعون بررررَي اهلل مرررن األمررر ِة يبنرررون القبررراَب عرررىل القبررروِر، ويعمِّ

                                 

( من حديث ثوبان ريض اهلل عنه، 3912(، وابن ماجه )2219(، والرتمذي )3212(  أخرجه أبو داود )1)

  (.2313وصححه األلباِّن يف صحيح اجلامع الصغري )



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

196 

ويعبدون األمواَت ويذبحون هلم القرابني، وينِذرون هلرم النرذوَر، يهعلرون أعرالَم الرشرِ ، 

 ويطمسون مناراِت التوحيِد.

م واألخذه عنهم، ففي : متابعةه اليهود والنصارا والتشبهه هبومما وقَع يف األمِة وقد أخرَب به 

ِة بالقررذِة حتررى لررو  »قررال:  أن النبرري  "نيالصررحيح" ررذَّ لتترربعن َسررنَن مررن كرران قرربَلكم حررذَو القه

: يا رسول اهلل اليهود والنصارا؟ قال: فمن  ؟ (1«؟ دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه. قالوا

هم  واألمة اليوَم تتسابقه وتتسارعه يف التبعيَِّة لليهوِد والنصارا والتشبههِ  به، حتى أصبَح تقليده

ِمِهررررم واقتصررررادياُِتم وسياسرررراُِتم معيرررراَر  م يف سررررلوكِِهم وأفكرررراِرِهم وأخالِقِهررررم ونهظه ومهرررراهاُته

ِن عند كثرٍي من املسلمني، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.  ِ والتقدِم والتمده  التحْضه

ررها  وأخربنررا أيهررًا  هررا، أن األمررَة ستهررطربه موازينههررا وتنررتِكسه مقاييسه وتهغررشه معايريه

ب فيهرررا »:فقرررال  ق فيهرررا الكررراذبه ويهكرررذَّ اعاٌت، يهصررردَّ سررريأت عرررىل النررراِس سرررنواٌت خررردَّ

، قيررل: ومررا  َويبِهررةه ررقه فيهررا الره
، وينطِ نه فيهررا األمررنيه ، وخيرروَّ ررؤمتنه فيهررا اخلررائنه ، ويه الصررادقه

ةِ  له التَّاِفهه يتكلَّمه يف أمِر العرامَّ جه ؟ قال: الرَّ َويبِهةه  . (2«الره

قرراِد، فقررال وممررا أخرررَب برره  : : أن األمررَة سررتدعه اجلهرراَد وتأخررذه أسررباَب الهررعِف والرِّ

إذا تبررايعتهم بالِعينرررِة، وأخرررذتم أذنررراِب البقرررِر ورضررريتم برررالزرِع وترررركتهم اجلهررراَد سرررلََّ اهلله »

ه حتى ترجعوا إىل دينِكم  . (3«عليكم ذالً ال ينرِزعه

                                 

  (.111( تقدم خترجيه يف ص )1)

 ه.(وصححه، من حديث أيب هريرة ريض اهلل عن 3393(، واحلاكم )3933( أخرجه ابن ماجه )2)

( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، واحلديث صححه األلباِّن يف صحيح 3332( أخرجه أبو داود )3)

 (.1339الرتبيب والرتهيب )
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ِقرد وهاهي األمةه َرَكنَْت إىل ال نيا وأعَرَضْت عن اْخرِة، َهَجَرْت ظهروَر اخليرِل التري عه ده

لَّ املوعوَد،  ،يف نواصيها اخلريه إىل يوِم القيامِة، وأَخَذْت أذناَب الَبَقرِ  ََ اهلله عليها الذه فسلَّ

َبرْت علريِهم  ِ غاِر من أذلِّ اخللِق ُّيود، الرذين ُضه ِن والصِّ لِّ واهلوا عت كؤوَس الذه حتى َترَّ

 لذلةه واملْسَكنةه وباؤوا بغهٍب عىل بهٍب حتى بَدت كام قال األول: ا

ْم شهوده  ويهقَض األمره حنَي تغيبه تيٌم        (1)وال يستأذنون َوهه

أنررره سررريقعه يف األمررِة، وهرررو ولألسرررِف جررزٌء مرررن واقِعهرررا  هررذا بعرررضه مررا أخررررب بررره النبرريه 

اِر الوَهِن والهعف والغفلرِة مرن أبناِئهرا، و اليوَم ال يمكن إبفالهه، فاألمةه اليوَم تصطيل بن

 والتشرررررويه والتررررردمري واملسرررررِخ مرررررن أعرررررداِئها، فاألزمررررراته 
َِ بنررررراِر الكيرررررِد واملكرررررِر والتخطررررري

والكروبه ُتِدقه هبا من كل جانرٍب، فراحلقه يف أمتِنرا ضرعيفه الشروكِة مهريضه اجلنراِح؛ لرذا 

اليررأِس والقنرروِط مررن ابتعرراِث هررذه األمرررة فررإن النرراظَر حلرراِل أمتِنررا اليرروَم قررد تعرتيررره مشرراعره 

وقرررد تنتابررره مشرراعر الحبررراط مرررن أن تعررود هرررذه األمرررة إىل سررابق عزهرررا وسرررالف ،وحياُتررا 

 جمدها ومكانتها. 

عررراَن مرررا تتبررردَّ  ده وتنقشرررعه وترررزوله ولكرررن هرررذا الشرررعوَر وهرررذه اهلرررواجَس والوسررراوَس رَسَ

كرررام قرررال تعررراىل: ﴿إنرررا نحرررن نزلنرررا َوَعرررَدنا بحفرررِظ دينِررره  وتهرررمحله عنررردما نررردر ه أن اهلل

فهذه األمة حمفوظٌة بحفظ رسالتِها ودينِها وكتاهبا، فهي باقيرٌة  (2الذكر وإنا له حلافظون﴾

 .  ما بقَي الليله والنهاره
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َدت وأعرَضت  َفت وبعه وَوعَد اهلله هذه األمَة أن ال جيمَعها عىل ضاللٍة، وأهنا مهام ضعه

يَن، هررري منررراٌر للسرررائرين عرررن ذكرررِره ودينِررره سررربحانه، فرررال ترررز اله فيهرررا طائفرررٌة ُتمرررله هرررذا الررردِّ

ودليررله ٌ للحررائرين ومررالٌذ للمستهررعفني، يقومررون هلل باحلجررِة ويرردعون إليرره عررىل بصررريٍة، 

َتَر عن النبيِّ   »قوله:  يبلغون رساالِت اهلل وخيشونه وال خيشون أحدًا إال اهلَل، فمام توا

تررري عررىل احلررقِّ  هرررذا لفررظ مسررلم، ولفرررظ  (1«ظررراهرين إىل يرروِم القيامررةِ  ال تررزاله طائفررٌة مررن أمَّ

، ال »قرال: البخاري من حديث معاويرة أن النبري 
ِ
ال يرزال مرن أمتري أمرٌة قائمرٌة برأمِر اهلل

 وهررم عررىل ذلررك
ِ
ررهم مررن خررَذهلم وال مررن خررالَفهم حتررى يررأتَيهم أمررره اهلل جعلنررا اهلل  (2«يْضه

 وإياكم منهم. 

ررري عرررن املرررؤمنني الصررر م ممرررا نرررزَل وممرررا يَّسِّ م وتفتقرررت أفئررردُته َحرررت قلررروهبه ادقني الرررذين تقرَّ

، وأنرره لرريس أحررٌد أبرررَي مررن 
ِ
باألمررِة مررن املررآيس واخلطرروِب أن يعلمرروا أن السررالَم ديررنه اهلل

وا، وهررررو سرررربحانه  قَهرررره بوا أو يه عررررذَّ رررذلَّ أو يهمررررتهن، وال عررررىل أولياِئررره أن يه  عرررىل دينِرررره أن يه
ِ
اهلل

رررَل بنرِصررر ِدينِررر رررِذي َأْرَسررررَل  ه وإظهرررراِره عرررىل كرررلِّ ديرررٍن، قررررال اهلل تعررراىل: ﴿وتعررراىل تكفَّ رررَو الَّ هه

ونَ  كه ِه َوَلْو َكِرَه امْلهرْشِ لِّ يِن كه وَلهه بِاهْلهَدا َوِديِن احْلَقِّ لِيهْظِهَرهه َعىَل الدِّ  .(3﴾َرسه

إن »بذلك فقال فيام أخرجره مسرلم وبرريه عرن ثوبراَن ريض اهلل عنره:  وقد برشَّ النبيه 

ها :أي – زوا يل األرض اهلل تري  -مجَعها وضمَّ لرَك أمَّ فرأيته مشاِرَقها ومغارهَبا، وإن مه

                                 

 ( من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه113( أخرجه مسلم )1)

  (.3331( أخرجه البخاري )2)

 .33ة: التوب( سورة 3)
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 . (1«سيبلغه ما زوا يل منها

ه: ) وقال  َته فيام أخرجه أمحده وبرريه ً أمَّ ا ، مبرشِّ ليبلهغنَّ هذا األمره ما بلرَغ الليرله والنهراره

لِّ ذليٍل، عّزاً يعز وال يرت ه اهلله بيَت َمَدٍر وال َوَبٍر إال أدخله اهلله  يَن، بعزِّ عزيٍز أو بذه  هذا الدِّ

 . (2«اهلله به السالَم، وذالًّ يِذله به الكفرَ 

 وما أمجل ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف نونيته: 

 فرررررررررررررررررراهلله ناصرررررررررررررررررررره ديرنرررررررررررررررررررِه وكرررررررررررررررررررتابِه

 ال خترررررَش مرررررن كيرررررِد العررررردوِّ ومكرررررِرهم 

ررررررْت وقاتررررررْل ُتررررررَت رايرررررراِت اهلرررررردا  واثبه

 منصررررررررررررررروٌر وممَتَحررررررررررررررررٌن فررررررررررررررررال واحلرررررررررررررررقه 

قبررررررررى ألهررررررررِل الرررررررررحقِّ إْن فررررررررا  لكررررررررنام العه
9 

 واهلل كررررررررررراٍف عرررررررررررربَده بأمرررررررررررانِ   

م بالكررررررررررررررررررررررررذِب والبهتررررررررررررررررررررررررانِ   فقترررررررررررررررررررررررراهله

رررررررررررررررررررررك دانِ   ربِّ
ِ
ررررررررررررررررررررر اهلل  واصررررررررررررررررررررررْب فنرصه

 تعجررررررررررررررررْب فهرررررررررررررررررذي سرررررررررررررررررنةه الررررررررررررررررررمحنِ 

 (3)ترررررررررررْت هنرررررررررررا كانرررررررررررت لررررررررررردا الرررررررررررديانِ 
9 


 

                                 

  (.2339( أخرجه مسلم )1)

( من حديث متيم الداري ريض اهلل عنه، واحلديث صححه اهليثمي يف جممع 13199( أخرجه أمحد )2)

 (.9391الزوائد )

 (. 13( القصيدة النونية )3)
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 اخلطبة الثانية  

  أما بعد. 

أمَترررره مررررا رواه أبررررو داود عررررن أيب هريرررررة  ترررري برشرررر هبررررا نبيهنررررا حممررررٌد فمررررن بشررررائِر اخلررررري ال

 قال: قال رسول اهلل :«  ده إن اهلَل يبعثه هلذه األمِة عرىل رأِس كرلِّ مائرِة سرنٍة مرن جيردِّ

ها بديِن اهلل تعاىل بعث اهلله  (1«هلا دينَها كه ، وقل متسه ، فكلام أصاب األمَة الهعفه والوهنه

ها ط املستقيم.  هلا من يرده ها إىل الرصا  إىل جادِة الطريِق، ويعيده

وإن مررن بشررائِر اخلرررِي وبرروارِق األمررِل الترري تشررعه يف النفرروِس الفرررَح والَّسرروَر، وتلبسررها 

لباَس البهجِة واحلهبوِر، هذه اجلذوةه التي تلوحه يف األفرِق، ترشرقه كرالفجِر والتري يسرموهنا  

ر بره الصحوَة، وهي حقيقةه َتديٍد وبعٍث هل ين، أهلهها من الغرِس املوعوِد الذي برشَّ ذا الدِّ

نبرررة اخلررروالِّن قرررال: قرررال رسرررول بسرررند جيرررد عرررن أيب ع "ابرررن ماجرررهسرررنن "، ففررري النبررريه 

يِن برسًا يستعملههم يف طاعتِه »: اهلل فأهله الصحوِة  ،(2«ال يزال هاَّلله يغرسه يف هذا الدِّ

ين ومحه  اسه الدِّ رَّ ، وهم حه
ِ
اتهه، قبلوا َشيعرة اهلل قروالً وفعراًل، وحرسروا سرنَة هم برسه اهلل

ين ينرافحون، ودوَنره يناضرلون، ينفرون عنره  مرون برأمِر اهلل، عرن الردِّ نبيه حفظًا وعماًل، قوا

 ُتريَف الغالني وانتحاَل املبطلني وتأويَل اجلاهلني.

 املنحرفررررررة، صرررررراحوا 
ِ
بررررررأعىل  هرررررردَم اهلله هبررررررم البرررررردَع املحدثررررررَة للمررررررذاهِب الهررررررالة واْراء

أصواُتم ينرادون برالعودِة إىل الكتراِب والسرنِة والتمسرِك هبرام يف العقائرِد واألحكراِم، فَمرنَّ 

                                 

 (.2111( وصححه األلباِّن يف صحيح اجلامع الصغري )3291"سنن  أيب داود" ) ( 1)

  (.3وصححه الكناِّن يف مصباح الزجاجة )( 3ابن ماجه ")"سنن  (2)



 --------------------------------------------------  آالم وآمال  -13

 

410 

ئرررِق والعقبررراِت،  اهلل عرررىل كثررررٍي مرررن املسرررلمني فاسرررتجابوا لررردعاِة اليرررامِن مرررع كثررررِة العوا

جوعرررررًا خاشرررررعاً  هرررررَت رأيرررررت ره  فعررررراد ِقطررررراٌع عرررررريٌض مرررررن األمرررررِة إىل اهلل تعررررراىل، فحيرررررثام توجَّ

ين وأهلِررررره، مشرررررتاقًة إىل السرررررالِم  خاضرررررعًا هلل تعررررراىل، ووجررررردت نفوسرررررًا متعطشرررررًة إىل الررررردِّ

ررررا وراَء منرررراهِج الكفررررِر والحلرررراِد، وأرهَقهررررا طرررروله  ورجالِرررره، بعررررد أن أضررررناها طرررروله الَّسَّ

السرعي وراَء الَّسرراب، وأمهراها السررريه يف دروِب التِيره والظررالِم، فحيرثام مشرريَت سررمعت 

ِت النرررادمني وعررررباِت البررراكني ترررردده ودمررروعه اخلشررروِع والنررردِم ترررزينه  آهررراِت الترررائبني وزفررررا

 الرررذي نرصررر دينَررره وأنجرررَز وعرررَده 
ِ
وجررروَههم: ترررائبون عائررردون لربنرررا حامررردون، فاحلمرررد هلل

:  ،وهزَم األحزاَب وحده  وصدَق القائله

رياء وأشررقا    بٌح تنفَس بالهِّ  قاوالصحوةه الكربا ُتزه الَبرْي            صه

قرا  ا أمر َهذي األوبِة الكربا سوام  اجلليِل ُتقَّ
ِ
 َوْعٌد من اهلل

ِت ال تعفي األمَة وأهَل الصرحوِة  عباَد اهلل، إن هذه الوعوَد وهذه اْماَل وهذه املبرشا

فررال بررد مررن جهررٍد صررادٍق ونيررٍة  ،واخلرررِي خاصررًة مررن العمررِل الرردائِب والكرردِّ الرردائِم الناصررِح 

ر اهلل تعراىل، فرإن اهلَل سرربحانه صراحلٍة ودعروة مثرابرة  وعلررم راسرٍخ حترى يتحقرَق لألمررِة نرصه

 واملعانردين إذا اسرتقامت عرىل 
ِ
وعد األمَة بالنرِص والعزِّ والتمكرنِي والظهروِر عرىل األعرداء

قال اهلل تعاىل: ﴿الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا ،الرشِع القويم علاًم ودعوًة وعماًل 

 . (1روا باملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور﴾الصالة وآتوا الزكاة وأم

وال يظررنه ظررانٌّ أن هررذا النرَصرر وهررذا الوعررَد بررالتمكنِي سرريأت برراردًا بررال آالٍم وتهررحياٍت 
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ْم َمَثرله  قال تعراىل ﴿ ،فإن سنة اهلل تعاىل تأبى ذلك، لهوا اجْلَنَّرَة َومَلَّرا َيرْأتِكه َأْم َحِسرْبتهْم َأْن َترْدخه

ررِذينَ  ررِذيَن  الَّ رروله َوالَّ سه رروَل الرَّ رروا َحتَّررى َيقه ْلِزله ءه َوزه ررا َّ مه اْلَبْأَسرراءه َوالْضَّ ررْتهه ْم َمسَّ َخَلررْوا ِمررْن َقررْبلِكه

 َقِريٌب 
ِ
 َأاَل إِنَّ َنرْصَ اهلل

ِ
 .(1﴾آَمنهوا َمَعهه َمَتى َنرْصه اهلل

الديِن، وأن فنسأل اهلَل الكريَم ربَّ العرِش العظيم أن يرزقنا وإياكم الثباَت عىل 

 .جيعلنا مجيعًا من عباده املتقني ومن حزبه املفلحني وأن يقر أعيننا بنرص الدين
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 وجوب اخلوف من الذنوب. -54

 اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

.لَ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    هه

 أما بعد.

ه، فإن الذنوَب واْثاَم أصله كلِّ نَ أُّيا املؤمنون اتقوا اهلَل، وذروا ظاهَر الثِم وباط

، ومصدر كلِّ فتنٍة، وسببه كلِّ فساٍد يف الربِّ 
ٍ
 أو البحِر، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َظَهَر بالء

ْم  ِذي َعِملهوا َلَعلَّهه ْم َبْعَض الَّ اْلَفَساده يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأيِْدي النَّاِس لِيهِذيَقهه

وَن﴾ َيْرِجعه
(1)

ِل الناِس، ،  ٍ يف أحوا  وحادثٍة، وكله فتنٍة وكارثٍة، وكله تغريه
ٍ
فكله بالء

ِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت ،ِب ذنوهِبم وما كسبت أيدُّيم فبسب ْم ِمْن مه قال تعاىل: ﴿َوَما َأَصاَبكه

و َعْن َكثرٍِي﴾ ْم َوَيْعفه َأيِْديكه
(2)

 . 

 تعاىل، 
ِ
وا عن الذنوِب واملعايص، واحذروا مكَر اهلل فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وأقلِعه

 بأع
ِ
يَِّئاِت َأْن خَيِْسَف تعاىل: داِئه شديٌد، قال اهلله فإن مكَر اهلل وا السَّ ِذيَن َمَكره ﴿َأَفَأِمَن الَّ

بِِهْم َفاَم  ْم يِف َتَقله َذهه وَن * َأْو َيْأخه ره مه اْلَعَذابه ِمْن َحيْثه ال َيْشعه اهلله هِبِمه اأْلَْرَض َأْو َيْأتَِيهه
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ٍف فإن ربكم لرؤوٌف رح ْم عىل ختوه َذهه ْعِجِزيَن * أو َيْأخه ْم بِمه يٌم﴾هه
(1)

وقال اهلل تعاىل: ، 

َرا َأْن َيْأتِيَ  وَن * َأَوَأِمَن َأْهله اْلقه ْم َناِئمه نَا َبَياتًا َوهه ْم َبْأسه َرا َأْن َيْأتَِيهه ْم ﴿َأَفَأِمَن َأْهله اْلقه هه

 إاِلَّ اْلقَ 
ِ
 َفال َيْأَمنه َمْكَر اهلل

ِ
ْم َيْلَعبهوَن* َأَفَأِمنهوا َمْكَر اهلل حًى َوهه نَا ضه ْومه َبْأسه

وَن﴾ اخْلَارِسه
(2)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

نوِب واملعايص واحلََذِر من عاقبتِها وشؤِم مآلِها أنَّ  ده وجوَب اخلوِف من الذه إن مما يؤكِّ

مًا وقرًا وقرونًا، كانوا أشدَّ قوًة وأطوَل أعامرًا وأربَد  اهلَل تعاىل قد أهلَك أهممًا وأقوا

وٍع أباَدهم﴿أمواالً، فاستأصَلهم و عيشًا وأكثرَ  ره يهوٍن * َوزه وا ِمْن َجنَّاٍت َوعه َكْم َتَركه

َوَمَقاٍم َكِريٍم * َوَنْعَمٍة َكانهوا ِفيَها َفاكِِهنَي * َكَذلَِك َوَأْوَرْثنَاَها َقْومًا آَخِريَن * َفاَم َبَكْت 

نَْظِريَن﴾ اَمءه َواأْلَْرضه َوَما َكانهوا مه  إال (3)َعَلْيِهمه السَّ
ِ
  بسبِب الذنوِب واْثامِ وما ذا  واهلل

لِِه َفَحاَسْبنَاَها واخلطايا واألوزاِر، قال تعاىل: سه َا َوره ﴿َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َرهبِّ

﴾ً َّْسا ْبنَاَها َعَذابًا نهْكراً * َفَذاَقْت َوَباَل َأْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبةه َأْمِرَها خه ِحَسابًا َشِديدًا َوَعذَّ
(4)

 ،

َبت اهلَل ورسَله:  وقال تعاىل بعَد أن ذكَر مْجعًا من األمِم التي عَصْت وَعَتت وأذَنَبت وكذَّ

مْ  ْيَحةه َوِمنْهه ْم َمْن َأَخَذْتهه الصَّ ْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمنْهه الًّ َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنْهه  ﴿َفكه
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ْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنْ  َسهه ْم َوَلِكْن َكانهوا َأنْفه ْم َمْن َأْبَرْقنَا َوَما َكاَن اهلله لَِيْظلَِمهه هه

وَن﴾ َيْظلِمه
(1)

 . 

كالمًا طوياًل، منه قوله رمحه اهلل: "وهل يف  -رمحه اهلل-هلذا املعنى قال ابنه القيِم 

هَل األرِض الدنيا واْخرِة َشٌّ وداٌء إال سببهه الذنوبه واملعايص، وما الذي برق أ

كلَّهم حتى بلغ املاءه فوَق رؤوِس اجلباِل، وما الذي أرسَل عىل قوِم ثمود الصيحَة حتى 

ِفهم وماتوا عن آِخِرهم، وما الذي أهلَك القروَن من بعِد نوٍح  م يف أجوا قهطَِّعت قلوهبه

رها تدمرياً، وما الذي رفَع قرا اللوطيِة حتى سمعت املالئ ِع العقوباِت ودمَّ كةه بأنوا

نبيَح كالهِبم ثم قلَبها عليهم، فجعل عالَيها سافَلها، فأهلَكهم مجيعًا ثم أتبَعهم حجارًة 

 أمطَرها عليهم فجمَع عليهم من العقوبِة مامل جيمْعه عىل أمٍة برِيهم، 
ِ
من السامء

ا، وما هي من الظاملني ببعيد" هِنم أمثاهله  . (2)ولخوا

 يف كلِّ مل جيِر ما جَرا هلؤال! ؤمنونأُّيا امل
ِ
نوِب واْثاِم، وهذه سنَّةه اهلل  إال بسبِب الذه

ِ
ء

 . داه وهي ال تتغريه وال تتبدله طِه، وَهَجر هه َب عن رصا  من عصاه وخالَف أمَره و تنكَّ

 الدينيةه الرشعيةه مطردٌة منهبطٌة، ال تتغريه فام وقَع من العذاِب لألمِم 
ِ
فسننه اهلل

وَن إاِلَّ كلِّ عرٍص ومرٍص، كام قال تعاىل:ها يف السابقِة يقعه لكلِّ أمٍة شاهبتْ  ﴿َفَهْل َينْظهره

 َُتِْوياًل﴾
ِ
نَِّت اهلل َد لِسه

 َتْبِدياًل َوَلْن ََتِ
ِ
نَِّت اهلل َد لِسه

لنَِي َفَلْن ََتِ نََّت اأْلَوَّ سه
(3)

 . 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 فيا أُّيا املؤمنون.

،  أن من الذنوِب  قد أخرَب النبيه  واْثاِم ما هو سبٌب حللوِل العقاِب والعذاِب العامِّ

فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجه واحلاكم بسنٍد ال بأس به من حديث ابِن عمَر ريض اهلل 

وذه »: عنهام، وفيه قال: قال رسول اهلل  هَهاِجِريَن مَخٌْس إَِذا اْبتهلِيتهْم هِبِنَّ ، َوَأعه َيا َمْعرَشَ امْل

 َأْن 
ِ
ونه بِاَّللَّ َه ، َحتَّى يهْعلِنهوا هِبَا ، إاِلَّ َفَشا فِيِهمه الطَّاعه نَّ :مَلْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشةه يِف َقْوٍم َق وهه تهْدِركه

ْن َمَهْت يِف  تِي مَلْ َتكه ِذيَن َمَهْوا ، َواألَْوَجاعه الَّ يَزاَن ، ، َأْساَلفِِهمه الَّ
ِ
ْكيَاَل َوامْل

ِ
وا امْل صه َومَلْ َينْقه

ْلَطاِن َعَليِْهمْ إاِلَّ أه  وَنِة ، َوَجْوِر السه ِة امْلَؤه ننَِي ، َوِشدَّ وا بِالسِّ هِلِْم ، إاِلَّ ، ِخذه وا َزَكاَة َأْمَوا َومَلْ َيْمنَعه

 ، َوَلْوالَ 
ِ
اَمء وا اْلَقْطَر ِمَن السَّ نِعه وامه ْ يهْمَطره ولِ ،  اْلبََهائِمه مَل ، َوَعْهَد َرسه

ِ
وا َعْهَد اهلل هه ْ َينْقه ِه، َومَل

وا َبْعَض َما يِف َأيِْدُّيِمْ  ِهْم، َفَأَخذه ا ِمْن َبرْيِ وًّ ََ اهلله َعَليِْهْم َعده ْم ، إاِلَّ َسلَّ تههه ْم َأئِمَّ َوَما مَلْ َُتْكه

ْم َبيْنَ  ، إاِلَّ َجَعَل اهلله َبْأَسهه وا مِمَّا َأنَْزَل اهلله ه ، َوَيتََخريَّ
ِ
«همبِِكَتاِب اهلل

(1)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

با، الذي قال فيه النبيه إن م  وحلوِل اهلالِ  ظهوَر الرِّ
ِ
با »:ن أسباِب نزوِل البالء الرِّ

با االستطالةه يف  ه، وإن أربى الرِّ ها مثله أن ينكَح الرجله أمَّ ثالٌث وسبعون شعبًة، أيَّسه
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 «عرِض الرجِل املسلمِ 
(1)

 . 

َدهم، فقال تعاىل با وتوعَّ د اهلله تعاىل أهَل الرِّ وا اهلَل وقد ُتدَّ قه ِذيَن آَمنهوا اتَّ َا الَّ : ﴿َيا َأُّيه

ْؤِمننِي َفِإْن مَلْ َتْفَعلهوا َفْأَذنهوا بَِحْرٍب ِمَن ا نْتهْم مه با إِْن كه وا َما َبِقَي ِمَن الرِّ  َوَذره
ِ
هلل

ولِِه﴾ َوَرسه
(2)

ين باحلرِب، فياهلا من عقوبٍة عظيمٍة، ال،  بنِي املرِصِّ  فقد آذَن اهلله تعاىل املرا

وايِس.   تقومه هلا اجلباله الرَّ

يِّباِت وقد جعَل اهلله تعاىل أكَل الرِّ  ِذيَن فقال تعاىل:،با سببًا لتحريِم الطَّ ْلٍم ِمَن الَّ ﴿َفبِظه

با   َكثرِياً * َوَأْخِذِهمه الرِّ
ِ
ِهْم َعْن َسبِيِل اهلل ْمنَا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت أهِحلَّْت هَلهْم َوبَِصدِّ وا َحرَّ َهاده

هوا َعنْهه﴾وَ  َقْد هنه
(3)

 . 

ما »:قال: قال رسوله اهلل من حديِث عْمِرو بِن العاِص  "مسنِد الماِم أمحدَ "ويف 

با إال أهخذوا با نةمن قوٍم يظهره فيهم الرِّ «لسَّ
(4)

.  :أي؛  َِ  اجلَْدِب والَقْح

 فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون والتأكلوا الربا أضعافًا مهاعفة. 

 أُّيا املؤمنون.

لَِيت به كثرٌي من النفوِس، فحملتهم عىل  حه الذي به ومن أسباِب نزول العقوباِت الشه

                                 

،قال احلاكم :"حديث صحيح عىل َشط ( من حديث ابن مسعود 33|2احلاكم يف مستدركه )( أخرجه 1)

 . الشيخني ومل خيرجاه "

 . 219-213( سورة البقرة: 2)

 . 131-139( سورة النساء: 3)

 (.11331( "مسند أمحد" )3)
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 من برِي ِحلِّها، ومنِع ما أوجَب اهلله عليها من احلقوِق، وحقيقةه الشحِّ 
ِ
أخِذ األشياء

م اهلله وَمنََع، فال يقنعه املرءه بام أحلَّ اهلله له من ماٍل أون قه النفِس إىل ماحرَّ كاٍح أو تشوه

َم اهلله تعاىل، و ا إىل ما حرَّ ، فقال:نصيٍب، فيتعدَّ ر اهلله من الشحِّ حَّ قد حذَّ ﴿َوَمْن يهوَق شه

وَن﴾ حه
هْفلِ مه امْل وََلَِك هه َنْفِسِه َفأه

(1)

 . 

، فإن »:قال: قال رسول اهلل  من حديث جابٍر  "صحيِح مسلمٍ "ويف  اتقوا الشحَّ

 «م عىل أن َسَفكوا دماَءهم واستحلوا حماِرَمهمالشحَّ أهلك من كان قبَلكم، محَله
(2)

 . 

 .نعوذ باهلل من معصيته وبهبه وسوء عاقبته

 


 

                                 

 . 13( سورة التغابن: 1)

 (.2113( أخرجه مسلم )2)
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 أسباب املغفرة. -55

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

.َلهه  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه    ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

روا اهلَل إِنَّ اهلَل َخبِررٌي  قه َمْت لَِغرٍد َواتَّ رْر َنْفرٌس َمرا َقردَّ روا اهلَل َوْلَتنْظه قه رِذيَن آَمنهروا اتَّ َرا الَّ بِراَم ﴿َيا َأُّيه

 . (1)َملهوَن﴾َتعْ 

 أُّيا الناس.

برررون» ا رررائني التَّوَّ ررراٌء وخرررريه اخلطَّ ، فرررنحن أُّيرررا النررراسه مررروطنه اخلطايرررا  (2)«كرررله ابرررِن آدَم خطَّ

تنرررررا هرررررذه الررررردنيا  ، مسرررررتودعه الرررررذنوِب واهلفرررررواِت، برَّ
ِ
والسررررريئاِت، أنرررررا وأنرررررت يرررررا عبرررررَد اهلل

ِفهررررا، ومررررا فيهررررا مررررن الشررررهواِت وامللررررذاِت، وأعرررراَن عررررىل ذلررررك  ررررارٌة، نفرررربزخره  أمَّ
ِ
ٌس بالسرررروء

ررد، وعررىل برراِب املعررايص والسرريئاِت قررائٌم  وشرريطاٌن رجرريٌم عررىل برراِب الصرراحلاِت قاعررٌد يزهِّ

هْسررَتِقيَم ) َطررَك امْل ا ررَدنَّ هَلهررْم رِصَ ْقعه
رربه ﴿َقرراَل َفررباَِم َأْبررَوْيَتنِي ألَ ْم ِمررْن َبررنْيِ  (13يربِّ ررمَّ ْتَِيررنَّهه ثه

ْم َشاكِِرينَ َأيِْدُّيِْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوعَ   . (3)﴾ْن َأياَْمهِنِْم َوَعْن َشاَمِئلِِهْم َوال ََتِده َأْكَثَرهه

                                 

 (. 13( سورة احلرش )1)

واحلاكم ،(  2121(؛ والدارمي )3211(؛ وابن ماجه )2323(؛ والرتمذي )12113( أخرجه أمحد )2)

 . ، من حديث أنس( وصححه1311)

 (. 11-13ف )( سورة األعرا 3)
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 أُّيا الناس.

نِب والِعصرررياِن، وهْجرررٌر وترررْرٌ  للطاعرررِة والحسررراِن  هرررذه حررراله كثررررٍي منَّرررا، إقامرررٌة عرررىل الرررذَّ

رْؤِمننِيَ   وإنرا إل، (1)﴾﴿َوَما َأْكَثره النَّراِس َوَلرْو َحَرْصرَت بِمه
ِ
يره راجعرون، فرال ملجرَأ وال فإنرا هلل

رْم   إِِّنِّ َلكه
ِ
وا إىَِل اهلل ره وإحسرانهه: ﴿َفِفرره  ورمحتهره ومغفرته

ِ
مالَذ وال مفرَّ وال َوَزَر إال عفوه اهلل

بنِيٌ   .(2)﴾ِمنْهه َنِذيٌر مه

لِرررر ْم َوخه ررررَف َعررررنْكه فِّ َ ِريررررده اهلله َأْن خيه ٌد َبرررررٌّ رحرررريٌم ﴿يه ، إن ربَّكررررم عفررررٌو كررررريٌم َجرررروا
ِ
َق عبرررراَد اهلل

 بنَررا  (3)﴾اِلْنَسررانه َضررِعيفاً 
ِ
ضررعيفًا يف َخلِقرره وبِنيتِرره، ضررعيفًا يف رأيِرره وإرادتِرره، فمررن رمحررِة اهلل

ه عنَّا:  ختفيفه

ه َوِسَع الَوَرا                لواله باَر األرضه بالنسانِ و  (3)هو العفوه فَعفوه

رذِ  ِريده الَّ ْم َويه ِريده َأْن َيتهوَب َعَلْيكه روا َمرْياًل َعظِريامً ﴿َواَّلله يه ِت َأْن مَتِيله رَهَوا روَن الشَّ  (5)﴾يَن َيتَّبِعه

 
ٍ
ء رررلَّ يَشْ ، فربنرررا الرررربه الررررؤوفه الررررحيمه أُّيرررا املؤمنرررون واسرررعه املغفررررِة والرمحرررِة ﴿َوِسرررْعَت كه

رررًة َوِعْلررراًم  ْغِفرررَرِة قرررال جرررلَّ شرررأنه:، (4)﴾َرمْحَ رررَك َواِسرررعه امْلَ اله مل ، فررراهلله جرررل يف عررر (5)﴾﴿ إِنَّ َربَّ

عكررررم يف جرررروِده وكرِمرررره  مررررًا طمَّ يررررزل ذا عفررررٍو عررررن الررررذنِب، مل يررررزل جيررررود ويعفررررو ِمنَّررررًة وتكره

                                 

 (. 193( سورة يوسف )1)

 (. 19( سورة الذاريات )2)

 (. 23( سورة النساء  ) 3)

 (. 1( سورة بافر ) 3)

 (. 32( سورة النجم )1)
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روا  ِسرِهْم ال َتْقنَطه روا َعرىَل َأنْفه فه رِذيَن َأرْسَ ومغفرتِه وإحسانِه، فقال سبحانه: ﴿قهْل َيا ِعَباِدَي الَّ

نهوَب مَجِيعاً   إِنَّ اهلَل َيْغِفره الذه
ِ
ِحيمه  ِمْن َرمْحَِة اهلل وره الرَّ َو اْلَغفه  . (1)﴾إِنَّهه هه

بعلِمرره وِحكمتِره وفهررلِه ورمحتِرره لنيررِل عْفرِوه وحصرروِل مغفرتِرره أسرربابًا  وقرد جعررَل اهلله 

عررًة، فاجتهرردوا يف األخررِذ بأسررباِب العفررِو واملغفرررِة، فررإن  وطرقررًا كثررريًة عديرردًة يسررريًة متنوِّ

نهررررررِق    الررررررذنوَب واملعررررررايَص سالسررررررله وأبررررررالٌل يف عه
ِ
رررررره منهررررررا إال عفرررررروه اهلل صرررررراحبِها، ال يفكه

 ليغفررَر لكررم مررن ذنرروبِكم، وقررد أمررركم بحررثِّ اخلهطررا 
ِ
رره، فرراهلله يرردعوكم يررا عبرراَد اهلل ومغفرته

ررررَها  ررررْم َوَجنَّررررٍة َعْرضه وا إىَِل َمْغِفررررَرٍة ِمررررْن َربِّكه رررررْيِ إليرررره سرررربحانه، فقررررال: ﴿َوَسرررراِرعه ِع السَّ وإرسا

اَمَواته َواألَْرضه أهعِ  تَِّقنيَ السَّ ْت لِْلمه  . (2)﴾دَّ

 الدنيا كلَّ ليلٍة حني يبقى ثلهثه »: ويف الصحيحني قال رسوله اهلل 
ِ
نا إىل السامء ينزله ربه

ِّن  َيرره ؟مررن يسررتغفره
وِّن فأسررتجيَب لرره؟ مررن يسررألني فأهعطِ : مررن يرردعه ، فيقرروله الليررِل اِْخررره

هفسبحان من َوِسَع  (3)«؟فأبفَر له ه ورمحتهه أهَل  ِحلمه  السامواِت واألرِض.  وعفوه

 فيا أُّيا الناس :

 كم ذا التأخره ال إقالَع َيصحبهه         وال عزيمَة هذا العجزه والكسله 

ِن قبررَل فررواِت األواِن، أال   إىل األخررِذ بأسررباِب العفررِو والغفرررا
ِ
فالبررداَر البررداَر يررا عبرراَد اهلل

 ُتبهون أن يغفَر اهلله لكم واهلله بفوٌر رحيٌم . 

                                 

 (. 13( سورة الزمر )3)

 (. 133( سورة آل عمران )2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1231(، ومسلم )1911( أخرجه البخاري )3)
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 وعفرَوه كثررةه التوبرِة واالسرتغفاِر؛ ! ملؤمنونأُّيا ا
ِ
ل بره العبرده مغفررَة اهلل إن أعظَم ما حيصِّ

 ولررذلك أمررَر اهلله 
ِ
وا إىَِل اهلل وبه َررهبررا مجيررَع املررؤمنني، فقررال تعرراىل:﴿َوته يعررًا َأُّيه

ررْم  ا مَجِ هْؤِمنهرروَن َلَعلَّكه امْل

ونَ  ْفلِحه رِذي َيْقَبرله التَّوَبرَة َعرْن ِعَبراِدِه فقرال تعر،وقرد وعرد اهلل الترائبني برالقبول  ،(1)﴾ته َو الَّ اىل:﴿َوهه

يَِّئاِت  و َعِن السَّ  . (2)﴾َوَيْعفه

 إىل التوبرررِة النصررروِح، فرررإن التوبرررَة َتهررربه مرررا قبَلهرررا؛ فبالتوبرررِة يمحرررو اهلله 
ِ
فبرررادروا عبررراَد اهلل

 ال تكررونه 
ِ
إال بررالقالِع  اخلطايررا ويعفررو عررن السرريئاِت، أال وإن التوبررَة الصررادقَة يررا عبرراَد اهلل

ذيلرررِة، وَردِّ  قعرررِة اخلطيئرررِة، والعرررزِم عرررىل عررردِم العرررودِة إىل الرَّ عرررن املعصررريِة، والنررردِم عرررىل موا

املظاملِ إىل أهلِهرا أو اسرتحالهِلم، فرإن عرذاَب الردنيا أهرونه مرن عرذاِب اْخررِة، فرإذا فعلرت 

ب ، فررررإن اهلل حيرررربه الترررروا
ِ
ني وحيرررربه املتطهرررررين، أُّيررررا املررررؤمنه هررررذا فأبرْشرررر فإنررررك حبيرررربه اهلل

وا فكونروا  ْم َذَكررره َسررهه رروا َأنْفه روا َفاِحَشررًة َأْو َظَلمه ررِذيَن إَِذا َفَعله : ﴿َوالَّ  ممررن وصررَف اهلله
ِ
عبرراَد اهلل

ْم َيْعَلمه اهلَل  وا َعىَل َما َفَعلهوا َوهه نهوَب إاِلَّ اهلله َومَلْ يهرِصه نهوهِبِْم َوَمْن َيْغِفره الذه وا لِذه  .(3)﴾ونَ َفاْسَتْغَفره

 : يا عبادي  »فأكثروا عباَد اهلل من التوبِة واالستغفاِر، قال اهلل تعاىل يف احلديِث الهلريِّ

ئون بالليِل والنهاِر، وأنا أبفره الذنوَب مجيعًا، فاستغِفروِّن أبفْر لكم
 . (4)«إنكم ختطِ

ررله برره مغِفررةه السرريئاِت ! أُّيرا املؤمنررون ررره بره اخلطايررا وُتصه األعررامَل الصرراحلاَت، إّن ممررا تكفَّ

                                 

 (. 31النور )( سورة 1)

 (. 21( سورة الشورا )2)

 (. 131( سورة آل عمران )3)

 ( من حديث أيب ذرٍّ ريض اهلل عنه. 2111( أخرجه مسلم )3)
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َْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ثهمَّ اْهَتَدا
ِ
اٌر مل  .(1)﴾قال اهلل تعاىل : ﴿َوإِِّنِّ َلَغفَّ

رريئاِت، ففرري الصررحيِح جرراَء رجررٌل إىل النبرريِّ   ررره اخلطايررا والسَّ فاحلسررناته والصرراحلاته تكفِّ

«ًة يف أق  امل ، إِّن عاجلْته امرأ
ِ
دينِة، وإِّن أصبته منها ما دوَن أن فقال : يا رسوَل اهلل

ها، فأنا هذا فاْقِض يّف ما شئَت، فقال له عمره  : لقد سرَت  اهلله لو سرْتَت نفَسك. أمسَّ

د النبيه  شيئًا، فقام الرجله فانطلَق فأرسَل إليه النبيه رجاًل، وتال عليه هذه قال: فلم يره

ررالَة َطررَريَفِ النََّهرر اْيررة: رريَِّئاِت َذلِررَك ﴿َوَأِقررِم الصَّ ررْذِهْبَن السَّ ْيررِل إِنَّ احْلََسررنَاِت يه َلفررًا ِمررَن اللَّ اِر َوزه

اكِِرينَ   . (3) («2)﴾ِذْكَرا لِلذَّ

 والصرررررالِة 
ِ
، واسرررررتكثِروا مرررررن األعرررررامِل الصررررراحلاِت، مرررررن الوضررررروء

ِ
فررررراتقوا اهلَل عبررررراَد اهلل

.والصدقِة والصوِم واحلجِّ واجلهاِد وبرِي ذلك من أبواِب اخلرِي و بِل الرِبِّ  سه

 أُّيا املؤمنون.

ررررروِده وكَرِمررررره وإحسرررررانِه ورمحتِررررره أن يغفرررررَر  إن اهلَل ال يتعررررراَظمه ذنبرررررًا أن يغِفرررررَره، برررررل مرررررن جه

ررررَو  ررررهه هه نهوَب مَجِيعررررًا إِنَّ للمسررررتغِفِر الرررردقيَق واجلليررررَل، الصررررغرَي والكبرررررَي : ﴿ إِنَّ اهلَل َيْغِفررررره الررررذه

ِحيمه  وره الرَّ  .(4)﴾اْلَغفه

 (5)ذنبي فلام قرنتهه             بعْفِو  ريب كان عفوه  أعظمَ تعاظَمني 

                                 

 (. 32( سورة طره )1)

 (. 113( سورة هود )2)

  ( من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. 2133( أخرجه مسلم )3)

 (. 13( سورة الزمر )3)

 (. 123مام الشافعي )( ديوان ال1)
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 مهللا إنك عفو ُتب العفو فاعف عنا .
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 اخلطبة الثانية

ه  ، أمحرده احلمده هلل الذي تتالشى وتهرمحله يف واسرِع عفرِوه ومغفرتِره اخلطايرا والرذنوبه

، ال إَل إال اهلل اجلررن وأشررهد أ ،عررىل حلِمرره وواسررِع جرروِده وكرِمرره ده الكررريمه الررربه الرررحيمه وا

 .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

 أما بعد.

رله بره مغفررةه  ، وأحِسنوا إن اهلَل حيبه املحسنني، واعلموا أن مما ُتصه
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

بيرنام رجرٌل »: قرال رسروله اهلل "الصرحيحني"ففري ،الغفوِر الررحيِم الحسراَن إىل اخللرِق 

ً فنررَزَل فيهررا فرِشررَب ثررم َخررَرَج، فررإذا كلررٌب يميشرر بطريررٍق اشررت ، فوَجررَد بِئرررا دَّ عليرره العطررشه

: لقد َبَلَغ هذا الكلبه من العطِش مثَل الذي  ، يأكله الثَّرا من العطِش، فقال الرجله يلهثه

ره مراًء، ثرم أمَسرَكه بِفيرِه  فَّ حترى رِقرَي  -أي: بفِمره؛كاَن قد بلرَغ منِّري، فنرزَل البئرَر، فمرأَل خه

، إنَّ لنا يف البهائِم أجراً؟ فقال ،الكلَب  فسقى
ِ
: يا رسوَل اهلل فشكَر اهلله له فغفَر له. قالوا

 ٌ(1)«: يف كلِّ كبٍد رطبٍة أجر . 

 فانظْر إىل هذا كيَف بَفَر اهلله ه له بسبِب سقِيِه الكلَب؟!

هْحِسررررننِيَ  ِرررربه امْل لقررررد رأيررررته )»:قررررال "صررررحيح مسررررلم  "، ويف﴾﴿َوَأْحِسررررنهوا إِنَّ اهلَل حيه

 . (2)«رجاًل يتقلَّب يف اجلنِة يف شجرٍة قَطَعها من ظهِر الطريِق، كانت تؤِذي املسلمني

 يف الحسرراِن إىل اخللررِق، وال ُتِقررَرنَّ مررن املعررروِف شرريئًا :﴿َمررا َيْفَعررله 
ِ
فاجتهردوا عبرراَد اهلل

                                 

  . ( من حديث أيب هريرة 2233(، ومسلم )2333( "صحيح البخاري" )1)

  . ( من حديث أيب هريرة 1913( "صحيح مسلم" )2)
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ْم َوآَمنْررررتهْم َوَكرررراَن اهلله َشرررراكِراً  ْم إِْن َشررررَكْرته ِهرررريعه َأْجررررَر (1)﴾َعلِرررريامً  اهلله بَِعررررَذابِكه . ﴿إِنَّ اهلَل ال يه

ه : ﴿إِنَّا ال نهِهيعه َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً  ،(2)﴾امْلهْحِسننِيَ   .(3)﴾وقال جلَّ ذكره

ه بال حسبان  (4)فهو الشكوره فلْن يهيَِّع سعيَهم          لكن يهاعفه

روا فال َتْبخلن يا عبَد اهلل عىل نفِسك بالصاحلاِت، فر ﴿إِ   رِذيَن َخَِّسه يَن الَّ نَّ اخْلَرارِسِ

ِقريمٍ  نَي يِف َعَذاٍب مه
ِ ِ
ْم َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأال إِنَّ الظَّامل َسهه وََلِرَك ﴿ (5)﴾َأنْفه َوَمرْن مَلْ َيتهرْب َفأه

هونَ 
ِ
مه الظَّامل  .(6)﴾هه

 


 

                                 

 (. 131( سورة النساء )1)

 (. 12( سورة التوبة )2)

 (. 39( سورة الكهف )3)

 (.293( القصيدة النونية )3)

 (. 31( سورة الشورا )1)

 (. 11احلجرات ) ( سورة3)
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 ظالل املحبة. -56

  .اخلطبة األوىل

 َنحْ إ ِ
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

 تعراىل لره، فهري الغايرةه إن أ،اتقوا اهلَل 
ِ
عظَم ما حيصله العبرده يف دنيراه وآخرتِره هرو حمبرةه اهلل

ر الصررادقون،  الترري يتنررافسه فيهررا املتنافسررون، وإليهررا شررِخَص العرراملون، وإىل علِمهررا شررمَّ

رره، فالقلرربه ال يفلررحه وال يصررلحه وال يتررنعمه وال  رره وحياته ته فهرري جنررةه الرردنيا ولررذةه القلررِب وقوَّ

رره يبررتهجه وال   تعرراىل وحمبتِرره، فمحبررةه العبررِد لربِّ
ِ
يلتررذه وال يطمررئنه وال يسرركنه إال بمعرفررِة اهلل

، وهري التري ُتمرل العبراَد إىل برالٍد مل   لعبِده هي النروره والشرفاءه والسرعادةه واللرذةه
ِ
وحمبِة اهلل

هم إىل درجرررراٍت ومنررررازَل مل يكونرررروا  يكونرررروا بالغيهررررا إال بشررررقِّ األنفررررس، وهرررري الترررري ترررررفعه

نيا واْخرِة. بد  لقد ذهَب أهله املحبِة برَشِف الده
ِ
 وهنا واصليها، تاهلل

.  أُّيا الناسه

كيرررِة أحرررىل وال ألرررذه وال  إنررره لررريس عنرررد العقررروِل السرررليمِة واألرواِح الطيبرررِة والعقررروِل الزا

 تعررراىل والقبررراِل عليررره واألنرررِس بررره والشررروِق إليررره، 
ِ
أطيررربه وال أرسه وال أنعرررمه مرررن حمبرررِة اهلل

 تعرراىل فررروَق كررلِّ حرررالوٍة، فعررن أنرررس برررن فررا
ِ
ررلها العبرررده يف قلبِرره بمحبرررِة اهلل حلالوةه التررري حيصِّ

وذكررر  «ثرالٌث مرن كررنَّ فيره وجرَد هبرنَّ حرالوَة اليرامنِ »: قرال: قرال رسرول اهلل مالرك 

ه أحبَّ إليه مما سواَها، وأن حيبَّ الرجَل ال حيبهره إال »عىل رأسرهن:  أن يكوَن اهلله ورسوله
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ِ
«وأن يكره أن يعوَد يف الكفِر بعد أن أنقَذه اهلله منه كام يكرهه أن يهلقى يف النارِ ، هلل

(1)
 . 

هرررا كبررررٌي، فرررإن اهلَل تعررراىل إنرررام خلرررَق  ا عظررريٌم، وأمره  تعررراىل أُّيرررا املؤمنرررون شرررأهنه
ِ
فمحبرررةه اهلل

ه، قال ابنه القيِم اخلْلَق لعبادتِه، وعبادتهه ال تكونه إال بمحبتِه واخلهوِع له واالنقياِد ألمرِ 

، فرال 
ِ
ره هلل ه باملحبِة وأن يكون احلربه كله ده رمحه اهلل: "فأصله العبادِة حمبةه اهلل تعاىل بل إفرا

ه، وإنرام حيربه ألجلِره وِفيره، كرام حيربه أنبيراَءه ورسرَله ومالئكَتره، فمحبتره هلرم  حيب معه سروا

 . (2)"من متاِم حمبتِه وليست حمبًة معه

اعثرةه عرىل العبوديرِة؛ لرذا فرإنَّ اهلَل تعراىل قرد َفَطرَر القلروَب عرىل أنره لرريَس يف واملحبرةه هري الب

داتِه ما تطمئنه إليه وتنتهي إليه إال اهلله وحَده، فمن أحبَّ ِمن دونِه شيئًا كام  حمبوباتِه ومرا

 أنررردادًا يف احلررربِّ والتَّعظررريِم، قرررال اهلل تعررراىل: 
ِ
﴿َوِمرررَن حيبهرره سررربحانه فقرررد اخترررَذ مرررن دوِن اهلل

﴾
ِ ِ
ّبرًا َّلل رِذيَن آَمنهروا َأَشرده حه  َوالَّ

ِ
ربِّ اهلل ِبهروهَنهْم َكحه  َأنْرَدادًا حيه

ِ
وِن اهلل النَّاِس َمْن َيتَِّخذه ِمْن ده

(3)

 ،

فقد َجَعَل اهلله تعاىل رصَف املحبِة لغرِيه َِشكًا، ينقضه أصَل اليامِن، وما ذا  إال أن حمبة 

عرِده، برل هري أصرله كرلِّ اهلل تعاىل أعظمه واجباِت الي امِن، وأكثر وأكرب أصوله وأجرله قوا

 عمٍل من أعامِل اليامِن والديِن، كام قال شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهلل. 

 أُّيا املؤمنون.

 إىل ِمنَّررِة اهلل تعرراىل 
ِ
رره سرربحانه: مطالعَتررك يررا عبررَد اهلل إن مررن أسررباِب بعررِث حمبررِة العبررِد لربِّ

                                 

 (. 13( أخرجه البخاري )1)

 . 1/99( مدارج السالكني 2)

 . 131( سورة البقرة: 3)
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لِرررررك وأطرررررواِر ، فرررررإن نعمَتررررره عليرررررك ال ُته ررررر، كرررررام قرررررال وإحسرررررانِه إليرررررك يف مج يرررررع أحوا

رروَها إِنَّ اهللَ  ْصه  ال ُته
ِ
وا نِْعَمرررَة اهلل ررده رروٌر َرِحررريٌم﴾ سرربحانه:﴿َوإِْن َتعه َلَغفه

(1)

فبقرردِر مطالعتِرررك  

نَّة اهلل تعاىل ونعِمه الظاهرِة والباطنِة عليك بقدِر ما يكونه يف قلبِرك مرن حمبرِة، 
ِ
أُّيا العبد مل

إن القلوَب جمبولٌة عىل حبِّ من أحسَن إليها وليس للعبِد إحساٌن قرَ، إال مرن اهلل تعراىل، فرال ف

أحد أعظمه إحسانًا منه سربحانه، فرإن إحسرانه عرىل عبرده يف كرلِّ نَفرٍس وحلظرٍة، فالعبرده يتقلربه يف 

لِه، فلله احلمده محدًا كثرياً طيبًا مباركًا فيه كام نا وير .  إحساِن ربِّه يف مجيِع أحوا  حيبه ربه

ررره عليهرررا: نظرررَره يف ! أُّيرررا املؤمنرررون ررره سررربحانه ويثبته إن ممرررا يرسرررخه يف قلرررِب العبرررِد حمبَتررره لربِّ

 تعاىل وصفاتِه، فإن أسامَءه وصفاتِه توِجبه تعلهَق قلوِب العباِد به؛ ولذا جراءت 
ِ
 اهلل

ِ
أسامء

فني وإليه داعني، قرال ابرن القريم رمحر سلهه مجيعًا به معرِّ فروا الرربَّ املردعَو إليره ره ه اهلل: "فعرَّ

بأسررامئه وصررفاته وأفعالرره تعريفررًا مفصرراًل، حتررى كررأن العبرراَد يشرراهدونه سرربحانه وينظرررون 

ره أمررَر مملكتِرره ويسررمعه أصررواَت خلِقرره  ررمه مالئكَترره ويرردبِّ إليرره فرروَق سررامواتِه عررىل عرشرره، يكلِّ

د ظرواهَرهم، يرأمر وينهرى ويرر  ويرا أفعاهَلم وحركاُِتم ويشاهده بواطنَهم، كام يشراه

هم ويغيثه ملهوَفهم  ويغهب ويهحك من قنوطِهم وقهْرِب ِبرِيه، وجييب دعوَة مهطرِّ

ويعرررني حمتررراَجهم وجيررررب كسررررَيهم ويغنررري فقررررَيهم ويميرررت وحييررري ويمنرررع ويعطررري، يرررؤت 

احلكمررررَة مررررن يشرررراء، بيررررِده اخلررررري ويررررررحم مسرررركينًا ويغيررررثه ملهوفررررًا، ويسرررروق األقرررررداَر إىل 

قيتِها وجيرُّيا عىل نظاِمها"  .(2)موا

                                 

 . 13( سورة النحل: 1)

 .  3/333( مدارج السالكني 2)
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 احلسرنى والصرفاِت العليرا أوَرَثره ذلرك 
ِ
ره هرذا وبررَيه مرن األسرامء فإذا عرف العبده عن ربِّ

فون هبا عليه.   الذي فتَح لعباِده طريقًا يتعرَّ
ِ
د َمداه، فاحلمده هلل ه وال حيه را  حبًّا ال تنفصمه عه

ه ومن أسباِب حصوِل حمبِة الع! أُّيا املؤمنون ره ِن العظريِم وتردبه ءةه القررآ ره تعراىل: قررا برِد ربَّ

ٍر، فتالوةه القرآِن وحمبتهه سبٌب  ٍر وتفكه ِن الكريم بتدبه ءِة القرآ وتأملهه، فال يشَء أنفعه من قرا

 تعاىل لعبِده، فإن رجاًل من أصحاِب النبيِّ 
ِ
 بتالوِة سرورٍة  ملحبِة اهلل

ِ
استجلَب حمبَة اهلل

ِرها  «أخربوه أن اهلل حيبه»: وحمبتِها، فقال النبي واحدٍة وتدبه
(1)

 . 

 تعررراىل شرررعاره 
ِ
 تعررراىل: إدامرررةه ذكرررِره سررربحانه، فرررِذْكره اهلل

ِ
ومرررن األسرررباِب اجلالبرررِة ملحبرررِة اهلل

 املتقني، فإن النبي 
ِ
 اهلل

ِ
: أنرا مرع عبرِدي مرا  إن اهلَل »قال:  املحبِّني ودثاره أولياء يقروله

َكرررررت يب شرررررفتاه «ذكررررررِّن وُترَّ
(2)

 واملحمررررردِة 
ِ
، فصررررراحبه األذكررررراِر مرررررذكوٌر عنرررررد اهلل بالثنررررراء

وِن﴾ ررررررره وا يِل َوال َتْكفه ره ْم َواْشرررررركه ررررررْركه وِِّن َأْذكه ره واملحبررررررِة، كررررررام قررررررال اهلل تعرررررراىل: ﴿َفرررررراْذكه
(3)

 ،

ه هلل تعاىل.   عىل قدِر ذكرا
ِ
 من حمبِة اهلل

ِ
 فنصيبك يا عبَد اهلل

رررررل هبرررررا العبرررررده حمبرررررةَ  فرررررِل بعرررررد  ومرررررن األسرررررباِب التررررري حيصِّ  تعررررراىل: التقرررررربه إليررررره بالنوا
ِ
اهلل

: قرال اهلل تعرراىل: قرال: قرال رسروله اهلل  عرن أيب هريررَة  "الصرحيح"الفررائِض، ففري 

ْضرته ،َمْن َعاَدا يِل َولِيًّا َفَقْد آَذْنتههه بِاحْلَْرِب »  َأَحبَّ إيَِلَّ مِمَّا اْفرَتَ
ٍ
ء َب إيَِلَّ َعْبِدي بيَِشْ َوَما َتَقرَّ

                                 

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.313(، ومسلم )1311( أخرجه البخاري )1)

 ، و صححه احلاكم.هريرة ( من حديث أيب 1323( واحلاكم )19193( أخرجه أمحد )2)

 . 112( سورة البقرة: 3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

411 

ررهه  ،ْيررهِ َعلَ  ررى أهِحبَّ ِفررِل َحتَّ به إيَِلَّ بِالنََّوا له َعْبررِدي َيَتَقرررَّ ررِذي ،َوَمررا َيررَزا نْررته َسررْمَعهه الَّ ررهه كه َفررِإَذا َأْحَبْبته

تِي َيْميِش هِبَا  تِي َيْبطهشه هِبَا َوِرْجَلهه الَّ ْبرِصه بِِه َوَيَدهه الَّ ِذي يه هه الَّ َوإِْن َسرَأَلنِي ،َيْسَمعه بِِه َوَبرَصَ

َينَّهه 
هه ،ألهْعطِ . «َوَلِئِن اْسَتَعاَذِِّن ألهِعيَذنَّ

 

لِررررره يف أعاملِررررره وأق ومرررررن األسرررررباِب اجلالبرررررِة ملحبرررررِة اهلل تعررررراىل لعبرررررده: متابعرررررةه النبررررريِّ  وا

لِرررره، قرررررال اهلل تعاىل: رررررْم وأحوا مه اهلله َوَيْغِفرررررْر َلكه بِررررْبكه ْ وِِّن حيه بِعه ررررروَن اهلَل َفررررراتَّ به
ِ نْررررتهْم ُته رررررْل إِْن كه ﴿قه

رررروٌر َرِحرررريٌم﴾ذه  ْم َواَّلله َبفه رررروَبكه نه
(1)

بررررَع العبررررده ،  ررررله إال إذا اتَّ ررررةه اهلل تعرررراىل لعبررررِده ال ُتصه فمحبَّ

قه خرباً وأطاعه أمرراً وأجابره دعروًة، فرام مل ُتصرل  ً وباطنًا، وصدَّ رسوَل ربِّه وحبيَبه ظاهرا

 تعراىل، وال اهلله تعر املتابعةه لنبريِّ اهلل 
ِ
ءه مرن جرنِس فلريس العبرده حمبًّرا هلل اىل حمبًّرا لره، فراجلزا

 العمل. فلله كم فهحت هذه اْيةه من كاذِب، واألمره كام قال األول: 

م حبَّه  هذا حماٌل يف القياِس شنيعه   تعيص الََل وأنت تزعه

 (2)إن املحبَّ ملن حيبه مطيعه   لو كان حبهك صادقًا ألطعَته

 ُمالٌف ألمِره مرتكٌب لنهيه 
ِ
ه املحبرَة، فرإن اهلل قرد نَصرَب فكله عاٍص هلل كاذٌب يف دعروا

 طاعَته واخلهوع َله عىل ِصْدِق املحبِِّة دلياًل. 

عاوا إن مل تقيموا عليها  ها أدعياءه   والدَّ  بيناٍت أبناؤه
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 فيا أُّيا املؤمنون.

َن والسرررنَة مم،تررردبَّروا كتررراَب ربِّكرررم وسرررنة نبررريِّكم  ررره اهلل فرررإن القررررآ لررروءان برررذكِر مرررن حيبه

ِل، فمن ذلرك عرىل سربيِل املثراِل ال  ِل واألحوا تعاىل، وما حيبهه سبحانه من األعامِل واألقوا

هْحِسررننِي﴾ ِرربه امْل احلرِصرر قولرره تعرراىل: ﴿إِنَّ اهلَل حيه
(1)

بنَِي  ، ا ِرربه التَّرروَّ وقولرره تعرراىل: ﴿إِنَّ اهلَل حيه

وحيرررررب املتطهررررررين﴾
(2)

رررررابِِريَن﴾ وقولررررره: ﴿َواَّلله  ، ِررررربه الصَّ حيه
(3)

وقولررررره تعررررراىل: ﴿إِنَّ اهلَل ، 

لنَِي﴾ هَتَوكِّ ِبه امْل حيه
(4)

ْم َعرْن ِدينِرِه َفَسرْوَف ،  رِذيَن آَمنهروا َمرْن َيْرَتردَّ ِمرنْكه َرا الَّ وقوله تعراىل: ﴿َيرا َأُّيه

هررْؤِمننِيَ  ررٍة َعررىَل امْل ِبهوَنررهه َأِذلَّ ْم َوحيه ِرربههه وَن يِف َسرربِيِل  َيررْأِت اهلله بَِقررْوٍم حيه اِهررده َ ٍة َعررىَل اْلَكرراِفِريَن جيه َأِعررزَّ

ْؤتِيِه َمْن َيَشاءه َواَّلله َواِسٌع َعلِيٌم﴾  يه
ِ
افهوَن َلْوَمَة الِئٍم َذلَِك َفْهله اهلل  َوال خَيَ

ِ
اهلل

(5)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

ه املحسررررنني َذَكررررَر اهلله تعرررراىل يف اْيرررراِت الترررري سررررمعتهموها أصررررنافًا ممررررن حيرررربههم مررررن عبررررادِ 

والترروابني واملتطهررررين والصررابرين واملتررروكلني، ويف آخرررر مررا ذكرتررره مررن اْيررراِت َذَكرررَر اهلله 
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سرربحانه ملررن حيرربههم أربررَع صررفاٍت: أذلررٌة عررىل املررؤمنني، أعررزٌة عررىل الكررافرين، جياهرردون يف 

 ولر
ِ
سرررولِه سررربيل اهلل، وال خيرررافون لومرررة الئرررم، فرررإن مرررن لررروازم حررربِّ اهلل تعررراىل الررروالَء هلل

 »: من أعداِئه، كام قال النبي ةَ وألولياِئه، والرباء
ِ
 احلبه يف اهلل

ِ
إن أحبَّ األعامِل إىل اهلل

«والررربغضه يف اهلل
(1)

 
ِ
، ثرررم واَلرررْوا أعرررداَء اهلل

ِ
عررروا حمبرررَة اهلل ، وهبرررذا يتبرررني لنرررا كرررذبه الرررذين ادَّ

 وحابوهم.

ررناِن والعلررِم والبيرراِن، فررإ   تعرراىل توِجبهرره قطعررًا، قررال وأمررا اجلهرراده بالسرريِف والسِّ
ِ
ن حمبررَة اهلل

شرريخ السررالم رمحرره اهلل: "فررإن مررن أحرربَّ اهلَل وأحبَّرره اهلله أحرربَّ مررا حيبرره اهلله وأبغررض مررا 

ليه وعادا من يعاديه" ، وواىل من يوا يبغهه اهلله
(2)

 . 

، فمرن النصروص التري وردت يف ذكرر مرن حيبهره اهلله ومرا حيبهره، فقرد قرال الن بري وأمرا السرنةه

  :عن الذي خيتمه قراءَته يف الصالِة بسورة الخالِص لكوهنا صفة الرمحِن، وهو حيبههرا

 تعررراىل، فقرررد روا  وكرررذلك أخررررَب ، «أخرررربوه أن اهلل حيبررره»
ِ
أن قرررِويَّ اليرررامِن حمبررروٌب هلل

 من املؤمِن »قال:  مسلم يف صحيحه أن رسول اهلل 
ِ
املؤمنه القويه خرٌي وأحبه إىل اهلل

«عيِف اله
(3)

 . 

فاحرصرررروا أُّيررررا املؤمنررررون عررررىل  ،وبررررريه ذلررررك مررررن الصررررفاِت الررررواردِة يف السررررنِة الرشرررريفةِ 

                                 

ث أيب ذر ريض اهلل عنه، واحلديث صححه األلباِّن يف صحيح اجلامع ( من حدي29193( أخرجه أمحد ) 1)

 (.3393الصغري )

 . 2/211( جامع الرسائل 2)
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االتِّصررراف بصرررفاِت املرررؤمنني عسرررى أن تكونررروا مرررن الرررذين حيررربههم اهلله تعررراىل، فرررإن النترررائَج 

 بمقدماُِتا، واألشرياءه مربوطرٌة بأسرباهِبا، فاجتهردوا يف االتصراِف هبرذه الصرفاِت، فرإن حمبَّرةَ 

َعِة والكسِل.  تعاىل ِمنٌَّة وموهبٌة، وهي ال ُتصل بالدِّ
ِ
 اهلل

له باجتهاٍد أو بكسٍب   فتلك مواهبه الرمحِن ليست  ُتصه

 بإخالٍص وجدٍّ ال بلعٍب   ولكن ال بنى عن بذِل جهدٍ 

 وانتهرررروا عررررامَّ هنرررراكم، واعلمرررروا أن هررررذه الفهررررائَل وتلررررك 
ِ
 بطاعررررِة اهلل

ِ
فرررراعَملوا عبرررراَد اهلل

رها اهلله عليرره، وهري حاصررلٌة لكرلِّ مرن جرردَّ يف طلبِهرا وَسررَعى يف املنرازَل  َ يسرريٌة عررىل مرن يَّسَّ

 :  ُتصيلِها، فإن األمَر كام قال األوله

ماِت   (1)إذا جئَتها حاجٌب حيِجبهك  فليَس عىل اجلهوِد واملكره
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 مبطالت األعامل. -57

 اخلطبة األوىل

هه َوَنْس إ  َنْحَمده
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه َتِعينههه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

 وأنرتم مسرلمون، فإهنرا خرري مرا يقردم فيا أُّيا املؤمنرون اتقروا اهلل حرق تقاتره وال متروتن إال

روِن َيرا أهويِل ،به العبد عىل ربه تعاىل  قه ِد التَّْقرَوا َواتَّ ا وا َفرِإنَّ َخررْيَ الرزَّ ده قال اهلل تعاىل: ﴿َوَتَزوَّ

 . (1)اأْلَْلَباِب﴾

فإهنررا واهلل بررئس زاد املرررء يقرردم ،عبرراد اهلل احررذروا الررذنوب واْثررام صررغريها وكبريهررا 

فهرري سرربب كررل َش وداء يف الرردنيا واْخرررة، ومررن شررؤمها وسرروء عاقبتهررا أن  برره عررىل ربرره،

ولذا فإن اهلل تعراىل أمرر املرؤمنني بطاعرة  ؛منها ما حيبَ العمل ويبطل السعي ويبدد اجلهد

َرررا  ،وهنررراهم عرررن إبطرررال أعامهلرررم بمعصرررية اهلل ورسررروله ،اهلل ورسررروله فقرررال تعررراىل: ﴿َيرررا َأُّيه

ررررر يعه
رررررِذيَن آَمنهررررروا َأطِ رررررْم﴾الَّ ررررروا َأْعاَمَلكه ْبطِله ررررروَل َوال ته سه ررررروا الرَّ يعه

. قرررررال أبرررررو جعفرررررر (2)وا اهلَل َوَأطِ

اهلل ورسررروله (  :أي؛والتبطلررروا بمعصررريتكم إياَهرررا )"الطررربي رمحررره اهلل عنرررد هرررذه اْيرررة: 
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 . "فإن الكفر باهلل حيبَ السالف من العمل الصالح،وكفركم بربكم ثواب أعاملكم 

فرررإن اهلل تعررراىل قرررد توعرررد عرررىل بعرررض الرررذنوب ،الثرررم وباطنررره  أُّيرررا املؤمنرررون ذروا ظررراهر

بإحبرراط العمررل وإبطررال السررعي فمررن ذلررك: االرتررداد عررن ديررن اهلل، والكفررر بعررد اليررامن، 

ْم َعررْن ،فإنرره أعظررم مررا يبطررل األعررامل وحيبطهررا بالكليررة  قررال اهلل تعرراىل: ﴿َوَمررْن َيْرَتررِدْد ِمررنْكه

َو َكاِفٌر فَ  ْت َوهه وََلَِك َأْصَحابه النَّراِر ِدينِِه َفَيمه ِخَرِة َوأه ْْ ْنَيا َوا هْم يِف الده وََلَِك َحبَِطْت َأْعاَمهله أه

وَن﴾ ررررْم ِفيَهررررا َخالِررررده ررررَو يِف  ،(1)هه ررررهه َوهه ََ َعَمله ررررْر بِرررراْلياَمِن َفَقررررْد َحرررربِ وقررررال تعرررراىل: ﴿َوَمررررْن َيْكفه

يَن﴾ ِخرررَرِة ِمرررَن اخْلَرررارِسِ ْْ ر واملكرررذبني: ﴿َوَقرررِدْمنَا إىَِل َمرررا وقرررال تعررراىل عرررن أعرررامل الكفرررا، (2)ا

رررورًا﴾ ررروا ِمرررْن َعَمرررٍل َفَجَعْلنَررراهه َهَبررراًء َمنْثه واْيرررات يف هرررذا املعنرررى كثررررية يف كتررراب اهلل  (3)َعِمله

فقد حبَ عمله وبطرل  ،تعاىل، دالة عىل أن كل من كفر أو ارتد عن دينه ومات عىل ذلك

 سعيه ومآله إىل جهنم وبئس املصري. 

م إن االرتررداد عررن ديررن اهلل تعرراىل والكفررر برراهللأُّيررا الخررو يكررون  -جررل وعررال -ة الكرررا

 بأمور عديدة منها: 

الرش  باهلل تعاىل يف عبادته سبحانه أو ربوبيته تعاىل ذكره أو أسامئه وصفاته عز وجرل  

 َشررررراِهِديَن 
ِ
وا َمَسررررراِجَد اَّللَّ رررررره ررررركنَِي َأْن َيْعمه رْشِ ِسرررررِهْم قرررررال اهلل تعررررراىل: ﴿َمرررررا َكررررراَن لِْلمه َعرررررىَل َأنْفه

                                 

 .211سورة البقرة: ( 1)

 .1سورة املائدة: ( 2)

 .23سورة الفرقان: ( 3)
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وَن﴾ ررررْم َخالِررررده هرررْم َويِف النَّرررراِر هه وََلِررررَك َحبَِطررررْت َأْعاَمهله ْفِر أه بِررراْلكه
فالرشررر  يررررا عبرررراد اهلل حيرررربَ  (1)

هرْم  ِْم َأْعاَمهله وا بِرَرهبِّ رِذيَن َكَفرره العمل بالكلية فال تنفع معه حسنة كام قال اهلل تعراىل: ﴿َمَثرله الَّ

ْت بِِه ا الله َكَرَماٍد اْشَتدَّ َو الهَّ  َذلَِك هه
ٍ
ء وَن مِمَّا َكَسبهوا َعىَل يَشْ يحه يِف َيْوٍم َعاِصٍف ال َيْقِدره لرِّ

﴾  . (2)اْلَبِعيده

ولتقريررر هررذه احلقيقررة وهرري أن الرشرر  حيرربَ العمررل خاطررب اهلل سرربحانه نبيرره ورسرروله 

طبرًا فقرال تعراىل ُما ،الذي عصمه من الوقوع يف الكبائر فهاًل عن التلطخ برأرض الرشر 

رَك نبيه حممدًا  ْكرَت َلَيْحرَبَطنَّ َعَمله رِذيَن ِمرْن َقْبلِرَك َلرِئْن َأَْشَ : ﴿َوَلَقرْد أهوِحرَي إَِلْيرَك َوإىَِل الَّ

يَن﴾ وَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ  . (3)َوَلَتكه

أُّيرا النرراس إن الرشر  برراهلل تعرراىل يف ألوهيتره أو ربوبيترره أو أسررامئه أو صرفاته، أمررر خطررري 

 ،عررررىل أصررررحابه ريض اهلل عررررنهم و العررررزم مررررن الرسررررل وخافرررره النبرررري عظرررريم خافرررره أولرررر

وال يظررررنن أحرررردكم أنرررره بمنررررأا عررررن الرشرررر  أو يف أمرررران مررررن ،فاحررررذروا الرشرررر  عبرررراد اهلل 

 إاِلَّ ،الوقوع فيه 
ِ
 َفرال َيرْأَمنه َمْكرَر اهلل

ِ
فإن هذا خطرأ وضرالل قرال تعراىل: ﴿َأَفرَأِمنهوا َمْكرَر اهلل

وَن﴾  . (4)اْلَقْومه اخْلَارِسه

                                 

 .11سورة التوبة: ( 1)

 .13سورة إبراهيم: ( 2)

 .31سورة الزمر: ( 3)

 .99سورة األعراف: ( 3)
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أُّيررا املؤمنررون إن الرشرر  الررذي حيرربَ العمررل بالكليررة هررو أن َتعررل هلل نرردًا وهررو خلقررك 

أو ُترب معره ،كرأن ُترب برري اهلل ؛وذلك بأن ترصف العبادة أو نوعًا منهرا لغرري اهلل تعراىل 

أو تنرررذر ،أو تررذبح لغررريه ،أو ترردعو بررريه ،أو تتوكررل عررىل برررريه ،أو تعظررم بررري اهلل  ،بررريه

يرررع برررريه يف ُتليرررل مرررا حررررم اهلل أو ُترررريم مرررا أحرررل اهلل تعررراىل. ومرررن الرشررر  أو تط ،لغرررريه

املحررربَ للعمرررل اعتقررراد العبرررد النفرررع والْضررر بغرررري اهلل تعررراىل وأن برررريه سررربحانه قرررادر عرررىل 

جلب املنافع ودفرع املهرار اسرتقالالً. ومرن الرشر  أيهرًا جحرد يشء مرن أسرامئه وصرفاته 

 نعوذ باهلل من ذلك. 

ا ُتصررل برره الررردة املبطلررة لألعررامل عرردم اعتقرراد كفررر الكفررار أو الشررك يف عبرراد اهلل إن ممرر

ز الترردين بغررري ديررن السررالم  قررال اهلل تعرراىل: ،كفرررهم أو تصررحيح مررذهبهم أو اعتقرراد جرروا

 
ِ
رررْؤِمْن بِرراَّلل وِت َويه ررابه رررْر بِالطَّ ْشرررده ِمررَن اْلَغررريِّ َفَمررْن َيْكفه َ الره يِن َقرررْد َتَبررنيَّ َه يِف الرردِّ  َفَقرررِد ﴿ال إِْكررَرا

ْثَقى ال اْنِفَصاَم هَلَا َواَّلله َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ْرَوِة اْلوه اْسَتْمَسَك بِاْلعه
من قال: ال إَل »: وقال  (1)

رواه  «إال اهلل وكفرررر برررام يعبرررد مرررن دون اهلل حررررم مالررره ودمررره وحسرررابه عرررىل اهلل عرررز وجرررل

شررك يف كفرررهم أو  . فكررل مررن مل يكفررر الكفررار مررن اليهررود والنصررارا وبررريهم أو(2)مسررلم

 نعوذ باهلل من ذلك. ،اعتقد صحة ماهم عليه فقد كفر بام أنزل عىل حممد 

قررررال اهلل  ،وممرررا ُتصررررل برررره الررررردة املحبطررررة لألعررررامل بغرررض يشء ممررررا جرررراء برررره الرسررررول 

                                 

 .213(  سورة البقرة:1)

  (.من حديث أيب مالك عن أبيه 23( "صحيح مسلم" ) 2)
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وا َفَتْعسررًا هَلهررْم َوَأَضرررلَّ َأْعاَمهَلهررْم ) ررِذيَن َكَفررره ررو3تعرراىل: ﴿َوالَّ هْم َكِرهه ا َمررا َأنْرررَزَل اهلله ( َذلِررَك بِررَأهنَّ

ََ َأْعاَمهَلهْم﴾ َفَأْحَب
فمن كره ُتريم الربا أو وجوب الصالة مثاًل فقد حبَ عملره وكفرر براهلل  .(1)

 تعاىل. 

بررره أو  وممرررا حيصرررل بررره االرترررداد عرررن ديرررن اهلل االسرررتهزاء بيشرررء مرررن ديرررن اهلل تعررراىل أو ثوا

  ،عقابه أو ما يتعلرق برذلك
ِ
رْل َأبِراَّلل نْرتهْم َتْسرَتْهِزئهوَن * قرال اهلل تعراىل: ﴿قه رولِِه كه  َوآَياتِرِه َوَرسه

رررْم﴾ ْم َبْعرررَد إِياَمنِكه وا َقرررْد َكَفرررْرته ومنهرررا ومنهرررا جحرررد يشء ممرررا جررراء بررره الرسرررول  (2)ال َتْعَترررِذره

فرررإن هرررذه األمرررور ممرررا ُتصرررل بررره الرررردة والكفرررر بررراهلل ،سرررب اهلل تعررراىل أو سرررب الرسرررول 

 نعوذ باهلل من ذلك.  ،تعاىل

ملؤمنررررون إن ممررررا حيرررربَ أعررررامل العرررراملني وخييررررب سررررعيهم الريرررراء يف العمررررل وهررررو أن أُّيررررا ا

قرررررال اهلل تعررررراىل يف حرررررق املررررررائني  ،يطلرررررب العبرررررد بعملررررره ثنررررراء النررررراس ومررررردحهم وذكررررررهم

رررهه َكَمَثررر ِخرررِر َفَمَثله ْْ  َواْلَيرررْوِم ا
ِ
رررْؤِمنه بِررراَّلل نِْفرررقه َماَلرررهه ِرَئررراَء النَّررراِس َوال يه رررِذي يه ِل بنفررراقهم: ﴿َكالَّ

 مِمَّررا َكَسرربهوا َواَّلله ال 
ٍ
ء وَن َعررىَل يَشْ َكررهه َصررْلدًا ال َيْقررِدره ٌب َفَأَصرراَبهه َوابِررٌل َفرَتَ ررَرا ٍن َعَلْيررِه ته َصررْفَوا

. ويف حررديث أيب أمامررة قررال: جرراء رجررل فقررال: يررا رسررول اهلل (3)َُّيْررِدي اْلَقررْوَم اْلَكرراِفِريَن﴾

ل: اليشء لرره. فأعرراده عليرره ثالثررًا كررل أرأيررت رجرراًل بررزا يلررتمس األجررر والررذكر مالرره؟ قررا

                                 

 .9-3سورة حممد: ( 1)

 .33-31سورة التوبة: ( 2)

 .233ة:سورة البقر ( 3)



 --------------------------------مبطالت األعمال  -57 

 

410 

إن اهلل ال يقبرل مرن العمرل إال ماكران خالصرًا وابتغري بره »ذلك يقول: اليشء له. ثم قال: 

وهرررذا يفيرررد أن العمرررل الرررذي ال يبتغرررى بررره وجررره اهلل تعررراىل حرررابَ  ،(1)رواه النسرررائي«وجهررره

 فرررإن عملررره باطرررل ال ينفرررع صررراحبه، فكرررل مرررن عمرررل عمررراًل طلرررب فيررره برررري وجررره اهلل تعررراىل

 مردود عليه وليس له عند اهلل فيه من خالق. 

أُّيررررا املؤمنررررون إن ممررررا حيرررربَ العمررررل وجيعلرررره هبرررراء منثررررورًا انتهررررا  حرمررررات اهلل تعرررراىل يف 

مررًا مررن أمترري يررأتون يرروم القيامررة بحسررنات »فعررن ثوبرران مرفوعررًا:  ،اخللرروات ألعلمررن أقوا

ًا. قال ثوبران: يرا رسرول اهلل صرفهم لنرا، هباًء منثور ال جبال ُتامة بيهًا جيعلها اهللأمث

جلهررررم لنررررا أن ال نكررررون مررررنهم ونحررررن ال نعلررررم، قررررال: أمررررا إهنررررم إخرررروانكم ومررررن جلرررردتكم 

م إذا خلوا بمحارم اهلل انتهكوهرا رواه ابرن «ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوا

 . (2)ماجه بسند صحيح


 

                                 

 ( . 3139( "سنن النسائي" )1)

 ( . 3231( " سنن ابن ماجه" )2)
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 اخلطبة الثانية: 

 أما بعد. 

َرررا  ،العمرررل أُّيرررا املؤمنرررون املرررن واألذا بالطاعررراتفرررإن ممرررا يبطرررل  قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َيرررا َأُّيه

ْم بِامْلَنِّ َواأْلََذا﴾ ْبطِلهوا َصَدَقاتِكه ِذيَن آَمنهوا ال ته . فَمْن َمنَّ بصردقته وطاعتره فقرد حربَ (1)الَّ

ثالثررة ال يكلمهررم اهلل »فعررن أيب ذر مرفوعررًا:  ،عملرره وخرراب سررعيه وأوجررب ذلررك عقوبترره

قرررال أبرررو ذر:  ،كررهرررا ثالثررراً  «م القيامرررة وال ينظرررر إلررريهم وال يرررزكيهم وهلرررم عرررذاب ألررريميرررو

املسررربل إزاره، واملنررران، واملنفرررق سرررلعته »خرررابوا وخَّسررروا مرررن هرررم يرررا رسرررول اهلل؟ قرررال: 

. فاتقوا اهلل عباد اهلل واشهدوا ِمنَّرَة اهلل علريكم أن هرداكم (2)رواه مسلم«باحللف الكاذب

هررل اهلل علرريكم مررا زكررا مررنكم مررن أحررد أبرردًا ولكررن اهلل يزكرري مررن يشرراء فلرروال ف،لَليررامن 

 واهلل سميع عليم. 

قررال:  فعررن جررابر بررن عبررد اهلل ،عبرراد اهلل إن ممررا حيرربَ العمررل تررر  الصررالة املفروضررة 

. ويف املسرند قرال (3)رواه مسلم «بني الرجل وبني الكفر تر  الصالة»: قال رسول اهلل 

 :«وقررد أمجررع الصررحابة ، (4)«ا وبيررنهم الصررالة فمررن تركهررا فقررد كفرررالعهررد الررذي بيننرر 

                                 

 .233( سورة البقرة:1)

  ( . 193( "صحيح مسلم" ) رقم 2)

  ( . 32( "صحيح مسلم" ) رقم 3)

  (.  22393( "مسند أمحد" من حديث عبد اهلل بن بريدة عن أبيه ) رقم 3)
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ال يررون  قال: "كان أصرحاب حممرد فعن عبد اهلل بن شقيق ،عىل كفر تار  الصالة

يف شرررريئًا مررررن األعررررامل تركرررره كفررررر إال الصررررالة". رواه الرتمررررذي بسررررند صررررالح. وقررررد جرررراء 

 . (1)«بَ عملهمن تر  صالة العرص ح»قال:  أن النبي  "صحيح البخاري"

فهذه النصوص أُّيا املؤمنون تفيد أن تر  الصرالة مرن حمبطرات األعرامل قرال ابرن القريم 

د  والرذي يظهرر يف احلرديث "رمحه اهلل عند كالمه عىل احلديث األخري: واهلل أعلرم بمررا

أن الرت  نوعان: تر  كيل ال يصليها أبدًا فهذا حيبَ العمل مجيعه، وتر  معرني  رسوله 

واحلبوط ،فاحلبوط العام يف مقابلة الرت  العام  ،م معني فهذا حيبَ عمل ذلك اليوميف يو

، فعرىل هرذا أُّيرا املؤمنرون مرن ترر  صرالة مرن الصرلوات يف "املعني يف مقابلة الررت  املعرني

يوم من األيام كأن يررت  صرالة الفجرر مرن يروم أو الظهرر أو العرصر أو املغررب أو العشراء 

أمررا مررن تررر  الصررالة بالكليررة ،حررابَ باطررل ولررو كرران أمثررال اجلبررال فررإن عملرره ذلررك اليرروم 

 نعوذ باهلل من اخلذالن. ،فهذا كافر مرتد كل عمله باطل حابَ 

أُّيررررا املؤمنرررررون إن ممررررا حيررررربَ العمرررررل ويفسررررد السرررررعي الترررررألي عررررىل اهلل تعررررراىل املصررررراحب 

اهلل  إن رجرررراًل قررررال: واهلل ال يغفررررر»: قررررال: قررررال رسررررول اهلل للعجررررب فعررررن جنرررردب 

مررن ذا الررذي يتررألى عرريل أال أبفررر لفررالن؟ قررد بفرررت لفررالن »وإن اهلل تعرراىل قررال: ،لفررالن 

                                 

  (.  193) رقم ( "صحيح البخاري" من حديث بريدة1)
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 . (1)«وأحبطت عملك

أن التعامررررررل بالربررررررا ممررررررا حيرررررربَ العمررررررل  -رمحهررررررم اهلل-أُّيررررررا املؤمنررررررون ذكررررررر أهررررررل العلررررررم 

واسرتدلوا لرذلك برام جرراء عرن عائشرة ريض اهلل عنهررا أهنرا قالرت: ملرا أخررربت برأن زيرد بررن ،

ه بستامئة نقدًا قالت للتي أخربُتا: أبلغي زيردًا أنره قرد أ رقم باع عبدًا بثامنامئة نسيئة واشرتا

 إال أن يتوب.  أبطل جهاده مع رسول اهلل 

واعلموا أن من السيئات ما ،وال تأكلوا الربا أضاعفًا مهاعفه  ،فاتقوا اهلل عباد اهلل

 .كم اهلل تعاىل بذلكفذروا ظاهر الثم وباطنه كام أمر ،يذهب احلسنات

 


 

                                 

 ( . 2321( أخرجه مسلم )1)
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 مهال يا دعاة التحرر. -58

 اخلطبة األوىل: 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

يَك لَ  ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه    هه

 أما بعد. 

ررْم ِمررْن َنْفررٍس َواِحررَدٍة َوَخَلررَق ِمنَْهررا َزْوَجَهررا َوَبررثَّ  ررِذي َخَلَقكه ررمه الَّ رروا َربَّكه قه َررا النَّرراسه اتَّ ﴿َيررا َأُّيه

وَن بِرررِه وَ  رررِذي َتَسررراَءله قررروا اهلَل الَّ اَم ِرَجررراالً َكثِررررياً َونِسررراًء َواتَّ ْم ِمرررنْهه اأْلَْرَحررراَم إِنَّ اهلَل كررراَن َعَلرررْيكه

 . (1)َرِقيبًا﴾

 أُّيا املؤمنون.

ت كثررررررياً مرررررن  ِة مرررررن القهرررررايا الكرررررربا التررررري شرررررغلت األفكررررراَر، واسرررررتفزَّ إن قهررررريَة املررررررأ

َوَحررررررت بررررررني الغلرررررروِّ  ئررررررَق عرررررردًة، ومررررررذاهَب شررررررتى، ترا األقررررررالِم، وافرررررررتَق فيهررررررا النرررررراسه طرا

 َِ ِط والتفررري َه ال نسررتغِربهه ممررن مل والتقصرررِي، وبررني الفرررا ، وهررذا االضررطرابه وذا  التخرربه

ِم، لكننرا  رآَن، وال ما كان عليه سلفه األمرِة الكررا نَة والقه ُّيتِد بنوِر السالِم ومل يعرْف السه

رررنِة  ٍم نشرررؤوا يف برررالِد السرررالِم، وعرفررروا شررريئًا مرررن السه ِب مرررن أقررروا نسرررتغربهه بايرررَة االسرررتغرا

هرررم مرررا جِهلررروه مرررن أهرررِل العلرررِم والبيررراِن: ﴿َوَمرررا َأْرَسرررْلنَا ِمرررْن والقررررآِن، وعنرررَدهم مرررن يع لِّمه

وَن﴾ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه َك إاِلَّ ِرَجاالً نهوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ
 . (2)َقْبلِ
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ررروهِبِْم َمررررَ  له ؟ ﴿َأيِف قه ِة، وملررراذا هرررذا االضرررطرابه َه يف شرررأِن املررررأ ٌض َأِم فلرررامذا هرررذا التخررربه

هوَن﴾
ِ
مه الظَّامل وََلَِك هه هه َبْل أه وله افهوَن َأْن حَيِيَف اهلله َعَلْيِهْم َوَرسه اْرَتابهوا َأْم خَيَ

(1) . 

 أُّيا املؤمنون.

ررره مررررن لررردِن عزيررررٍز حكررريٍم، عرررراملٍ  ئعه ره َشا يَن العظرررريَم يسرررتِمده أحكاَمرررره وتْصرررده إن هرررذا الررردِّ

هم يف معاِشهم ومعاِدهم ﴾باخللِق وما يصلحه َو اللَّطِيفه اخْلَبرِيه  . (2): ﴿َأال َيْعلمه َمْن َخَلَق َوهه

 أُّيا املؤمنون.

 -جرل وعرال-إن ديَن السرالِم ديرنه عردٍل ورمحرٍة، ال ظلرَم فيره بوجرٍه مرن الوجروِه، فراهلله 

ٍم لِْلَعبِيرِد﴾ رَك بَِظرالَّ  ، فردينه السرالِم أعطرى كرلَّ ذي حرقٍّ (3)ال يظلمه الناَس شيئًا: ﴿َوَمرا َربه

ئرررِع السرررالِم احلاكمرررِة عرررىل  ، ال ههرررَم وال ظلرررَم، فجميرررعه َشا ََ ررره، ال وكرررَس وال شرررط حقَّ

ئعه عدٍل وخرٍي، تكفل لكلِّ من أَخَذ هبا األمَن واالهتداَء، ومن  جِل َشا ِة، أو عىل الره املرأ

ئرع السرالم، فقرد خلرَع  عنره داَخَله يف ذلك شكٌّ أو ريٌب، فَظنَّ اخلرَي والعردَل يف بررِي َشا

ررروَ  ِفررررياَم  مه َكِّ ررررى حيه ْؤِمنهررروَن َحتَّ ررررَك ال يه ه منررره بريئرررران: ﴿َفرررال َوَربِّ ربقرررَة اليرررامِن، واهلله ورسرررروله

وا َتْسلِياًم﴾ َسلِّمه ِسِهْم َحَرجًا مِمَّا َقَهْيَت َويه وا يِف َأنْفه ْم ثهمَّ ال جَيِده  . (4)َشَجَر َبْينَهه

 أُّيا املؤمنون.
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م بنرري  ررلهم عررىل كثرررٍي ممررن خلررَق تفهررياًل، وإن إن اهلَل تعرراىل قررد كرررَّ آدم ذكررورًا وإناثررًا وفهَّ

نظررررًة عجرررىل يف بعرررِض آيررراِت الكتررراِب احلكررريِم، وأحاديرررِث السرررنِة املطهررررِة تكِسررربه النررراظَر 

َرهرررا مرررن كرررلِّ سررريئٍة،  َة وحرَّ َم املررررأ املنِْصرررَف يقينرررًا ثابترررًا، وإيامنرررًا راسرررخًا، برررأن السرررالَم كررررَّ

ةه يف ديررررِن ال ٌة كريمررررٌة مصررررونٌة، ذاته حقرررروٍق مرعيَّررررٍة، ال ظلررررَم عليهررررا وال فرررراملرأ سررررالِم حرررررَّ

ِة وصيانَة حقوِقها، يف أعظِم جممٍع شِهَده جوَر، وقد أكدَّ النبيه  يف خطبِة  تكريَم املرأ

، »يرروِم عرفررَة يف حجرررِة الرروداِع فقررال: 
ِ
، فرررإنكم أخررذمتوهن بأمررراِن اهلل

ِ
فررراتقوا اهلَل يف النسرراء

 . (1)«فروَجهن بكلمِة اهللواستحللتم 

 أُّيا املؤمنون.

لرٌة لره  ٍع، برل هري مكمِّ ةه يف السالم َشيكةه الرجِل، ال تعاِّن من خصاٍم معره وال نرزا املرأ

ررررٌل هلرررا، هرررري جرررزٌء مررررن الرجررررِل، هْؤِمنهوَن وهرررو جررررزٌء منهرررا، قررررال اهلل تعرررراىل: وهرررو مكمِّ ﴿َوامْل

ْم َأْولَِيررراءه َبْعرررضٍ  رررهه هْؤِمنَررراته َبْعهه ْم ِمرررْن َبْعرررٍض﴾، وقرررال يف آيرررٍة أخرا:(2)﴾َوامْل ررركه ، (3)﴿َبْعهه

 ،
ٍ
ِة يف املجتمررررِع املسررررلِم عالقررررة مررررواالٍة ومنررررارصٍة ومؤاخرررراٍة وانررررتامء فعالقررررةه الرجررررِل برررراملرأ

ةه جناحان، ال تقومه احلياةه البرشيةه السويةه إال هبام.   فالرجله واملرأ

 .أُّيا املؤمنون

ةه يف ديررِن السررالِم هرري األم ة يف  املرررأ الترري جعَلهررا أحررقَّ النرراِس بحسررِن الصررحبِة، واملررررأ
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ديرررِن السرررالم هررري البنرررته التررري مرررن أحَسرررَن تربيَتهرررا ورعايَتهرررا كانرررت لررره ِسررررتاً مرررن النررراِر، 

ةه يف ديِن السالِم هي الزوجةه التي قال كم ألهلِره وأنرا »:فيهرا النبري  واملرأ كم خرريه خرريه

كم ألهيل          .                  (1)«خريه

 ون.أُّيا املؤمن

َة يف ديررررِن السررررالِم هرررري كالرجررررل متامررررًا يف ﴿َوَمررررا  الغايررررِة مررررن اخللررررِق، قررررال تعاىل:إن املرررررأ

وِن﴾ ْنَس إاِلَّ لَِيْعبهرده نَّ َواْلِ  وحرده ال (2)َخَلْقته اجْلِ
ِ
لَِقرا مجيعرًا لعبرادِة اهلل ةه والرجرله خه ، فراملرأ

ْم َشيك له، وبقدِر ُتقيِق واحٍد منهام هلذ مرِة واهلدايرِة ﴿إِنَّ َأْكرَرَمكه ه الغايِة ينرال مرن الكرا

ْم﴾  َأتَْقاكه
ِ
 . (3)ِعنَْد اَّللَّ

 أُّيا املؤمنون.

 يف األحكرررراِم، إال مررررا 
ِ
ءه الرجرررراِل والنسرررراء رررررِة اسررررتوا إن األصررررَل يف أحكرررراِم الرشرررريعِة املطهَّ

ررا بأحررِدَها مجيرِع مررا جيرربه  فهرام مسررتويان يف ،اقتهرت حكمررة احلكريِم اخلبررري أن يكرون خاصًّ

ه مررن أصرروِل اليررامِن وأركانرِه وفرريام علرريهام مررن أركران السررالم وواجباترره وكررذلك  ،اعتقراده

رَزا إاِلَّ ِمْثَلَهرا َوَمرْن قال اهلل تعراىل: ،َها مستويان يف جزاء اْخرة ْ ﴿َمْن َعِمرَل َسريَِّئًة َفرال جيه

رررْؤِمنٌ  رررَو مه نَْثرررى َوهه ررروَن ِفيَهرررا بَِغررررْيِ  َعِمرررَل َصررراحِلًا ِمرررْن َذَكرررٍر َأْو أه ْرَزقه لهوَن اجْلَنَّرررَة يه وََلِرررَك َيرررْدخه َفأه

                                 

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.1911(وصححه، وابن ماجه )3391الرتمذي ) ( أخرجه1)
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 . (1)ِحَساٍب﴾

َة يف ديرِن  هذا أُّيا املؤمنون بيٌض من فيٍض، وقليرٌل مرن كثررٍي، مرن الردالئل عرىل أن املررأ

ِم، مصررررررونَة اجلانررررررِب، حمفوظررررررَة  السررررررالِم تعرررررريشه حيرررررراًة عزيررررررزًة كريمررررررًة، موفررررررورَة االحرررررررتا

 منزلتهرررا وعلررروِّ احلقررروِق، لررريس كمث
ِ
 العررراملني يف جرررالِل حياُترررا وسرررناء

ِ
ٌة مرررن نسررراء لهرررا امررررأ

 مكانتها. 

 معاََش املسلمني.

إن ديَن السالِم ليس يف مقاِم ُتمٍة، نحاول دفَعها عنه، وليس فيه نقٌص نجهده يف 

ْم إخفاِئه أو سرته، بل هو شمٌس مرشقٌة ال نقَص فيه وال مطعَن: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلته َلكه 

مه اْلِسالَم ِدينًا ﴾ ْم نِْعَمتِي َوَرِضيته َلكه ْم َوَأمْتَْمته َعَلْيكه  .(2)ِدينَكه

فرضينا باهلل ربًّا وبالسالم دينًا وبمحمد نبيًّا، وإنام هو البيانه وإقامةه احلجِة، ليحيا من 

 حيَّ عن بينٍة، وُّيلَِك من َهَلك عن بينٍة، بار  اهلل يل ولكم.
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 لثانيةاخلطبة ا

 أما بعد.

، وبررادروا برراألعامِل فتنررًا كِقطررِع الليررِل املظلِررِم، يهصرربحه الرجررله مؤمنررًا 
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

ً، فررررررتٌن تطررررررريِّ األلبرررررراَب وتقلِرررررربه القلرررررروَب  ويميسرررررر كررررررافراً ويميسرررررر مؤمنررررررًا ويصرررررربح كررررررافرا

 من الفتِن ما ظهر منها وما بطن. 
ِ
 واألبصاَر، نعوذه باهلل

 ن.أُّيا املسلمو

ِة، واخلررروِج  ٍم َزَعمرروا كررِذبًا وَمْينررًا أهنررم دعرراٌة لتحريررِر املرررأ إن العجرَب ال ينقِضرر مررن أقرروا

 العجبه ممَّ حيرروهنا؟ 
ِ
 هبا مما هي فيه من الظلِم والقهِر، فيا هلل

 بالسرلِف الصرالِح يف 
ِ
أِمن ديِن السالِم الذي ال سرعادَة للبرشريِة إال بره؟ أم مرن االقترداء

 والعفِة والصيانِة؟ 
ِ
 احلشمِة واحلياء

ِة وُتريَرها؟ أم يريدون َتريَدها من  ِم ودعاةه التحرِر تكريَم املرأ ا يريده أدعياءه التقده أحقًّ

 وتقييِدها بأوضاِر السيئ
ِ
 ة الرذيلة. العفِة واحلياء

 أُّيا املؤمنون.  

مه هرؤالء لألمرِة حترى يوَثرَق  باهلل َمْن هم أدعياء ُترير املرأة؟ وما تارخيهم؟ ما الذي قدَّ

هبررم وبرررام يقولرررون ويررردعون؟ إن جانبررًا مرررن نتررراِج هرررؤالء كرراٍف يف إسرررقاِط عررردالتِهم والثقرررِة 

كررررراِم الرشرررررريعِة وآداِب هبرررررم، فررررراملتتبع لكتابررررراِت هرررررؤالء جيرررررده فيهرررررا اهلمرررررَز والتشررررركيَك بأح

السرررالِم ُترررَت مسرررمى "نبرررِذ التقاليرررِد الباليرررِة" جيرررد فيهرررا التلمررريَح والترصررريَح بالررردعوِة إىل 

وَن ِمرررَن  َم وال رقرررَي إال بمسرررايرة أمرررِم الكفرررر ﴿َيْسرررَتْخفه تقليرررِد األمرررِم الغربيرررِة، وأنررره ال تقرررده
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﴾
ِ
وَن ِمرَن اهلل ا  (1)النَّراِس َوال َيْسررَتْخفه رروحي بعبرراراٍت برَّ رمَّ ﴿يه رون فيهررا السه قرٍة فهفاضررٍة يدسه

ورًا﴾ ره َف اْلقْوِل به خره ْم إىِل َبعٍض زه  . (2)َبْعههه

 أُّيا املؤمنون.  

ٌة مهيهررةه  ةه املسرلمةه يف الرربالِد السررعوديِة املباركررِة امرررأ ة يقولررون: املرررأ إن دعراَة ُتريررِر املرررأ

شةه  وِر، ال وزَن هلا يف املجتمِع وال أثرَر،  اجلناِح، مسلوبةه احلقوِق مصاَدَرةه الرادِة مهمَّ الدَّ

هذه دعواهم هبتانًا وزورًا تهلياًل وتلبيسًا، يلبسون احلقَّ بالباطِل، ويكتمرون احلرقَّ وهرم 

 يعلمون. 

ِر أن َُتهربَّ  ؟ إن احلرلَّ عنرد دعراِة التحرره
ِ
فام حله هرذه املشركلِة أُّيرا املؤمنرون يف نظرِر هرؤالء

ةه من سباُِتا وتن  زعه حجاهبَا الذي عطَّلها وألغى دوَرها!املرأ

َه الرجررراَل األجانرررَب؛ فعررردمه  ةه مرررن حياِئهرررا فتخرررال إن احلرررلَّ عنرررد أوَلرررك أن تنخلرررَع املررررأ

 االختالِط شذوٌذ وانحراٌف!

إن احلررلَّ عنررد هررؤالء أن تقرروم اخلصررومةه واملنازعررةه املريرررةه بررني رجرراِل املجتمررع ونسرراِئه؛ 

، خررابوا وخَّسرروا، فرراهلل هررا القبرريِح هِ  حرراولوا إخفرراَء وجهررذه حلرروهلم وأطروحرراُتم، مهررام

 جل يف عاله ال يصلح عمَل املفسدين. 

ه يف بالِدنررا ! أُّيررا املؤمنررون  سررعداء بررأن نرررا
ِ
أمررا نتيجررةه هررذا السررعيِّ املشررؤوِم، فلسررنا واهلل

عرَظ ب ره ومرن سرار يف ركراهِبم، فالسرعيده مرن وه َق بره أهله غررِيه، احلبيبِة الغاليِة، كيف وقرد َشَّ

                                 

 .193النساء: ( سورة 1)

 .112األنعام: ( سورة 2)
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فحررديثه الحصرراءاِت والدارسرراِت عررام تعانيرره املجتمعرراته الغربيررةه مررن دمرراٍر ووبرراٍل مررن 

 وتفكرررِك األرسِة وانخفررراِض نسررربة الرررزواِج وارتفررراِع معررردالِت 
ِ
كثررررِة الزنرررى ورواِج البِغررراء

ِعهررررا النفسرررريةِ  ، وشرررريوعه األمررررراِض بأنوا
ِ
نررررى واللهَقطرررراء  الطررررالِق، وكثرررررِة اخليانررررِة وأوالِد الزِّ

والعصرربيِة والبدنيررِة كرراٍف عررن خرروِض بررامِر هررذا املسررتنقِع اْسررِن، ولررو أنررك سررألت أحررَد 

هم-هؤالء األدعياء  مره -هداهم اهلل وكفى املسلمني َشَّ : ما النموذجه األمثله الرذي تقدِّ

ِة الغربيرررررِة املطحونرررررِة الغارقرررررِة يف محرررررأِة  ِة السرررررعوديِة؟ مل َترررررد عنرررررده إال نمررررروذَج املررررررأ للمررررررأ

ى هبا. الرذيل ها وينتِشلهها، ال من يتأسَّ  ِة، التي تتلمس من ينِقذه

 أُّيا املؤمنون.

ة قهيٌة كربا ُتتاجه إىل عنايٍة فائقٍة ورعايٍة تامٍة ومعاجلٍة منبثقٍة من هدِي  إن قهيَة املرأ

ِة مرن كتاِب اهلل تعاىل وسنِة نبيِّره   وسرريِة السرلِف الصرالِح، وإنَّ أيَّ معاجلرٍة لقهريِة املررأ

 برِي هذا السبيِل إنام هي وْهٌم وضالٌل.

، استمسررررررركوا برررررررالعروِة الررررررروثقى، و احرررررررذروا هرررررررؤالء املررررررررجفني  
ِ
فررررررراتقوا اهلل عبررررررراَد اهلل

ررررروَن  رررررِذيَن َيْعَمله هرررررْؤِمننَِي الَّ ررررر امْل ه َبرشِّ تِررررري ِهرررررَي َأْقرررررَومه َويه َن َُّيْرررررِدي لِلَّ رررررْرآ كني: ﴿إِنَّ َهرررررَذا اْلقه املشررررركِّ

احِلَاِت َأنَّ هَله  ً َكبرِياً )الصَّ ِخَرِة َأْعَتْدَنا هَلهْم َعَذابًا َألِيامً﴾9ْم َأْجرا ْْ ْؤِمنهوَن بِا ِذيَن ال يه  . (1)( َوَأنَّ الَّ
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 الثبات وأسبابه. -59

 اخلطبة األوىل 

ْهلِ إ ، َوَمْن يه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
ْل َفاَل َهاِدَي نَّ احْلَْمَد َّلل

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد. 

َ َحرررقَّ  ررروا اَّللَّ قه ررِذيَن آَمنهررروا اتَّ َرررا الَّ فرراتقوا اهلل أُّيرررا املؤمنرررون كررام أمرررركم ربهكرررم فقررال: ﴿َيرررا َأُّيه

َقاتِررررهِ  وَن﴾ ته ْسررررلِمه هرررروتهنَّ إاِلَّ َوَأنْررررتهْم مه َوال مَت
(1)

واعلمرررروا أُّيررررا املؤمنررررون أن قلرررروَب العبرررراِد بررررني ، 

أصبعني من أصابِع الرمحِن يرصفهها كيف شاَء، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العراص ريض 

إن قلروَب بنري آدَم كلَّهرا برني أصربعنِي مرن »: يقرول اهلل عرنهام قرال: سرمعت رسرول اهلل 

ْف أصاب ِع الرمحِن كقْلٍب واحٍد، يرصفه حيثه شاَء، ثم قرال: مهللا مرصرَف القلروِب رصِّ

َلقلربه ابرِن آدَم »مبينًا شدَة تقلهِب قلوِب العباد:  ، وقد قال النبيه (2)«قلوَبنا عىل طاعتِك

 ، وقد قيل:  (3)«أشده انقالبًا من الِقْدِر إذا اجتمعت بلياناً 

 (4)وال القلب إال أنه يتقلب    ْسيِهِ وما سمي النسان إال لِنَ 

هررا  شرراهٌد ملمرروٌس يف واقررِع النراِس، فكررم مررن روضررٍة أمَسررْت وزهره ومصرداقه هررذا كلرره مه

                                 

 .192( سورة آل عمران: 1)

  (.2313مسلم )( أخرجه 2)

 ( من حديث املقداد بن أسود ريض اهلل عنه.23393( أخرجه أمحد )3)

 (.123( زهر األكم يف األمثال و احلكم )3)
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هرا يرابٌس هشريٌم، فبينرا تررا الرجرَل مرن أهرل اخلرري والصرالح،  يانٌع عميٌم أصربحت وزهره

نقلرَب عرىل وجِهره فررتَ  ومن أرباِب التقى والفالِح قلبهه بطاعرِة ربره مرشرٌق سرليٌم، إذا بره ا

الطاعَة وتقاعس عن اهلدا، وَبْينا ترا الرجَل من أهل اخلنا والفساِد أو الكفِر والحلراِد 

 مظلٌم سقيٌم إذا به أقبَل عىل الطاعِة والحساِن وسلك سبيَل التقى واليامِن. 
ِ
 قلبهه بمعصيِة اهلل

 أُّيا الخوة املؤمنون.

ر هرررذا األمرررِر َلَتطرررريه   وتنفطرررره منررره قلررروب األتقيررراء وتنصررردعه لررره إن ترررذكه
ِ
لررره ألبرررابه العقرررالء

، كيف ال واخلامتةه مغيَّبٌة والعاقبةه مستورٌة، واهلل بالب عىل أمره والنبي 
ِ
 أكباده األولياء

فوالذي ال إَل بريه إن أحَدكم َليعمله بعمِل أهِل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها » قد قال:

، فراهلل املسررتعان، وال (1)«الكترابه فيعمرله بعمرل أهرِل النراِر فيردخلها إال ذراٌع فيسربقه عليره

 حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. 

فيا عباَد اهلل، عليكم أن َتتهدوا يف أخِذ أسباِب الثبراِت، وأن ُتتفروا هبرا علراًم برأن املقراَم 

 ثابتررٌة ِجررده خطرررٌي، والنتررائجه ال ختررالفه مقرردماُِتا، واملسرربباته مربوطررٌة 
ِ
بأسررباهِبا، وسررننه اهلل

، سنةه اهلل، ولن َتد لسنة اهلل تبدياًل.   ال تتغريه

 أُّيا املؤمنون.

إننرررا يف هرررذه العصررروِر أحررروجه مرررا نكرررونه إىل معرفرررِة أسرررباِب الثبررراِت واألخرررِذ هبرررا، فرررالفتنه 

ِت  رب والقلروبه ضرعيفٌة واملعرنيه قليرٌل والنرارصه عزيرٌز، وقرد أخر ،ترتا بالشبهاِت والشرهوا

راعِة ِفتنرًا »عن رسعِة تقلهِب أهل آخر الزماِن لكثرِة الفتن فقرال:  النبي  إن برني يردِي السَّ

                                 

 ( من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.2333(، ومسلم )3193( أخرجه البخاري )1)
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كِقَطررِع الليررِل املظلررِم، يصرربحه الرجررله فيهررا مؤمنررًا ويميسرر كررافراً، ويميسرر مؤمنررًا ويصرربح 

«كافراً 
(1)

 .  

ررره بعررَض أسررباِب الثبرراِت، عسررى اهلل أ ن ينفعنررا هبررا لكررل واحررٍد مررنكم أُّيررا احلرراُضون أذكه

 وأن يثبتنا بالقول الثابت. 

ين والتقرررى: الشرررعوره برررالفقِر إىل  فمرررن أسرررباِب حصرررول الثبررراِت عرررىل احلرررقِّ واهلررردا والررردِّ

، وإال   تعرراىل، وذلررك أنرره لرريس بنررا بنررى عررن تثبيتِرره طرفررَة عررنٍي، فررإن مل يثبتنررا اهلله
ِ
تثبيررِت اهلل

رررره عررررن مكاهنررررا، وقررررد قررررال ُم اطبررررًا خرررررَي خلِقرررره وأكرررررَمهم عليرررره: زالررررت سررررامءه إيامنِنررررا وأرضه

ْدَت َتْرَكنه إَِلْيِهْم َشْيئًا َقلِياًل﴾
﴿َوَلْوال َأْن َثبَّْتنَاَ  َلَقْد كِ

(2)

رَك ،  روِحي َربه وقال تعراىل: ﴿إْذ يه

ِذيَن آَمنهوا﴾ ْم َفَثبِّتهوا الَّ إىَِل امْلَالِئَكِة َأِّنِّ َمَعكه
(3)

 ال ومرصرِف »يكثره من قولره:  وكان نبينا  

«القلوِب 
(4)

ده أَهيَة استشعاِر هذا األمِر واستحهاِره.    مما يؤكِّ

َثبِّررته ،ومررن أسررباِب الثبرراِت عررىل اخلرررِي والصررالح:اليامن برراهلل تعرراىل  قررال عررز وجررل: ﴿يه

ِخَرة﴾ ْْ ْنَيا َويِف ا ِذيَن آَمنهوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الده اهلله الَّ
(5)

 . 

                                 

 .( من حديث أيب هريرة 323( أخرجه أخرجه مسلم )1)

ء: ( سورة الرس2)  . 13ا

 . 12( سورة األنفال: 3)

 ، وحسنه األلباِّن.( من حديث عبد اهلل بن عمر 2992( أخرجه ابن ماجه )3)

 . 21( سورة إبراهيم: 1)
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ررره وأصرررحابهه بالتثبيرررت هرررو الرررذي يرسرررخ يف القلرررب وينطرررق بررره  واليرررامن الرررذي عرررَد أهله وه

اللسان وتصدقه اجلوارح واألركان فليس اليرامن برالتحيل وال برالتمني ولكرن مرا وقرر يف 

َِ واملكررررره هررررو  م الصررررادق يف الظرررراهِر والبرررراطِن واملنشرررر ، فررررااللتزا قه العمررررله القلررررب وصرررردَّ

روَن بِرِه قر،أعظمه أسباب التثبيِت عىل الصراحلات  روا َمرا يهوَعظه هرْم َفَعله ال اهلل تعراىل: ﴿َوَلرْو َأهنَّ

َلَكاَن َخرْياً هَلهْم َوَأَشدَّ َتْثبِيتًا﴾
(1)

، فاملثابرة عىل الطاعرِة املرداوِم عليهرا املبتغرى وجرهه اهلل هبرا 

ِفها.   مقلِب القلوِب ومرصِّ
ِ
 موعوٌد عليها باخلرِي والتثبيِت من اهلل

هرررا وكبرِي  صرررغرِيهاعرررىل الطاعرررِة واخلررررِي: ترررر ه املعرررايص والرررذنوِب ومرررن أسرررباِب الثبررراِت 

فرررريام أخرجرررره  هررررا، فررررإن الررررذنوَب مررررن أسررررباِب زيررررِغ القلرررروِب، فقررررد قررررال هررررا وباطنِ رِ ظاه

ال يررزِّن الررزاِّن حرني يررزِّن وهررو مررؤمٌن،  » البخراري ومسررلم عرن أيب هريرررة ريض اهلل عنره:

يرشرررربه اخلمررررَر حررررني يرشررررهبها وهررررو وال يَّسررررقه السررررارقه حررررني يَّسررررقه وهررررو مررررؤمٌن، وال 

«مؤمنٌ 
(2)

. 

إيرررراكم وحمقررررراِت »:قررررال: قررررال رسررررول اهلل  وأمررررا الصررررغائره فعررررن سررررهِل بررررن سررررعٍد 

الذنوِب، كقوم نزلوا بطَن واٍد، فجاَء ذا بعود وجاَء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنهجوا 

ه  بزَُتم، وإن حمقراِت الذنوِب متى يؤخذه هبا صاحبهها ُتلكه «خه
(3)

 . 

 وكبرَيهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ذا  التقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى  َخررررررررررررررررررررررررررلِّ الررررررررررررررررررررررررررذنوَب صررررررررررررررررررررررررررغرَيها

                                 

 . 33( سورة النساء: 1)

 ( .211(، ومسلم )1119( أخرجه البخاري )2)

 (.11332وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ،(3321( أخرجه أمحد )3)
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 واصررررررررررررررررررررررررررنْع كررررررررررررررررررررررررررامٍش فرررررررررررررررررررررررررروَق أر

 ال ُتقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنَّ  صرغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريةً 
9 

 ِض الشررررررررررررررررررررررررروِ  حيرررررررررررررررررررررررررذره مرررررررررررررررررررررررررا يررررررررررررررررررررررررررا

 (1)إن اجلبررررررررررررررررررررررررررررررررررررراَل مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن احل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
9 

 تررررالوًة وتعلرررراًم 
ِ
ومررررن أسررررباب الثبررررات عررررىل السررررالم واليررررامن: القبرررراله عررررىل كترررراِب اهلل

 ً نررزل هررذا الكترراب املجيررد تثبيتررًا للمررؤمنني وهدايررًة أخرررَب بأنرره أ فررإن اهلل ،وعمرراًل وترردبرا

رِذيَن آَمنهروا  رَك بِراحْلَقِّ لِيهَثبِّرَت الَّ ِس ِمرْن َربِّ رده وحه اْلقه َلرهه ره رْل َنزَّ هلم وبرشا، قال اهلل تعاىل: ﴿قه

ْسررررررلِِمنَي﴾ ررررررا لِْلمه رررررردًا َوبهرْشَ َوهه
(2)

طه املسررررررتقيمه ،  فكترررررراب اهلل هررررررو احلبررررررله املتررررررنيه والرصررررررا

َك به وعِمَل. والهياءه   املبنيه ملن متسَّ

، فررإن اهلل
ِ
ر   ومررن أسررباب الثبررات عررىل الصرراحلات: عرردمه األمررِن مررن مكررِر اهلل قررد حررذَّ

 إاِلَّ اْلَقرررررررْومه 
ِ
 َفرررررررال َيرررررررْأَمنه َمْكرررررررَر اهلل

ِ
عبررررررراَده مكرررررررَره، فقرررررررال عرررررررز وجرررررررل: ﴿َأَفرررررررَأِمنهوا َمْكرررررررَر اهلل

وَن﴾ اخْلَرررارِسه
(3)

ظهررروَر املتقرررني املحسرررنني، وبفرررل عنررره وقرررد قطرررع خررروفه مكرررِر اهلل تعررراىل ، 

 اجلليرررِل توقيعرررًا باألمررران، قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َأْم 
ِ
الظررراملون املسررريئون، كرررأهنم أخرررذوا مرررن اهلل

هررررررْم بِررررررَذلَِك  ْم َأُّيه رررررروَن * َسررررررْلهه مه ررررررا َُتْكه ررررررْم مَلَ ررررررْم َأيْرررررراَمٌن َعَلْينَررررررا َبالَِغررررررٌة إىَِل َيررررررْوِم اْلِقَياَمررررررِة إِنَّ َلكه َلكه

َزِعيٌم﴾
(4)

.  

 َأتاَ  توقيعه أمن أنت متلكه  يا آمنًا مَع قبِح الفعِل منه َأَهْل 

                                 

 .31ن ابن املعتز ص ديوا ( 1)

 . 192( سورة النحل: 2)

 . 99( سورة األعراف: 3)

 . 39- 39( سورة القلم: 3)
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ه  مجعت شيئني أمنًا واتباَع هوا  ُتلِكه
ِ
 هذا وإحداَها يف املْرء

أمررررا املحسررررنون مررررن السررررلِف واخللررررِف فعررررىل جاللررررِة أقررررداِرهم وعمررررِق إيامهِنررررم ورسرررروِخ 

سرررلَب اليرررامِن وانسرررالَخ  علِمهرررم وحسرررِن أعامهلرررم، فقرررد سرررلكوا درَب املخررراوِف، خيرررافون

 القلِب من ُتكيِم الوحيِّ والقرآِن حتى صاح حاِدُّيم يقول: 

 ما أخشى الذنروَب فإهنا
ِ
 لعىل سبيِل العفِو والغفرانِ     واهلل

 ُتكيِم هذا الوحِي والقرآنِ                              لكنام أخشى انسالَخ القلِب من

ده فإنك عىل خطرٍر، فاحلذَر احلذَر من األمِن والرك ك يرتدَّ وِن إىل النفِس، فإنه مادام َنَفسه

مقلرررب القلررروب -سررربحانه وتعررراىل -قرررال ابرررن القررريم رمحررره اهلل: "إن العبرررد إذا علرررم أن اهلل 

 ،وأنه حيول بني املرء وقلبه وأنره تعراىل كرل يروم هرو يف شرأٍن يفعرل مرا يشراء وحيكرم مرا يريرد

فررع مررن يشرراء وخيفررض مررن يشرراء فررام يؤّمنرره أن وير،وأنرره ُّيرردي مررن يشرراء ويهررل مررن يشرراء 

اهلل عررىل عبرراده املررؤمنني  وقررد أثنررى،يقلررب اهلل قلبرره وحيررول بينرره وبينرره ويزيغرره بعررد إقامترره 

ررِزْغ قهلهوَبنَرا َبْعررَد إِْذ َهررَدْيَتنَا﴾بقولره: نَا ال ته فلروال خرروف الزابررة ملرا سررألوه أن ال يزيررغ  ،﴿َربَّ

 . (1)قلوهبم"

 التثبيررَت، فررإن اهلل هررو الررذي يثبِّتررك ومررن أسررباِب الثبررات 
ِ
عررىل اهلرردا واحلررق: سررؤاله اهلل

ْنَيا َويِف  رررِذيَن آَمنهررروا بِررراْلَقْوِل الثَّابِرررِت يِف احْلََيررراِة الرررده رررته اهلله الَّ َثبِّ وُّيرررديك، قرررال اهلل تعررراىل: ﴿يه

نَي َوَيْفَعرله اهلله 
ِ ِ
رامل ِخَرِة َويهِهله اهلله الظَّ ْْ  َمرا َيَشراءه﴾ا

(2)

 تعراىل بالسرؤال أن ، فرأل
ِ
وا عرىل اهلل حه

                                 

 (. 331( طريق اهلجرتني وباب السعادتني )1)

 . 21( سورة إبراهيم: 2)
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ََ عىل قلوبِكم ويثبَتكم عىل دينِكم، فرالقلوبه ضرعيفٌة والشربهاته خطَّافرٌة، والشريطانه  يرب

مك مرررن املرررؤمنني أسررروٌة حسرررنٌة، فرررإن مرررن دعرررائهم:  قاعرررٌد لرررك باملرصررراِد، ولرررك فررريمن تقررردَّ

ِزْغ قهلهوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب  نَا ال ته ﴾ ﴿َربَّ رابه ْنَك َرمْحًَة إِنََّك َأنَْت اْلَوهَّ َلنَا ِمْن َلده
(1)

، ومرا 

رررررَنا َعرررررىَل اْلَقرررررْوِم  ْ رررررْت َأْقرررررَداَمنَا َواْنرصه نَرررررا َأْفرررررِرْغ َعَلْينَرررررا َصررررررْباً َوَثبِّ ذكرررررره اهلله تعررررراىل عرررررنهم: ﴿َربَّ

اْلَكاِفِريَن﴾
(2)

 النبيِّ 
ِ
« دينِكيا مقلَب القلوِب ثبت قلبي عىل»:، وقد كان أكثَر دعاء

(3)

 . 


 

                                 

 . 3( سورة آل عمران: 1)

 . 219( سورة البقرة: 2)
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 اخلطبة الثانية

ِر يف الرردنيا واْخرررِة،   مقلررِب القلرروِب واألبصرراِر، ومثبِّررِت عبرراِدِه املتقررني األبرررا
ِ
احلمررده هلل

ِر، وأصيل وأسلم عىل نبيِّنا حممٍد املخت  اِر، وعىل آله وأصحابه األطهار. داِر القرا

 أما بعد  

رر  رر أولياِئرره املتقررني فمررن أسررباِب الثبرراِت عررىل اليررامِن: نرصه  الواحررِد الرردياِن، ونرصه
ِ
ديررِن اهلل

ْم﴾ ررررْت َأْقررررَداَمكه َثبِّ ْم َويه رررركه ْ رررروا اهلَل َينرْصه ه وحزبِرررره املفلحررررني، قررررال اهلل تعرررراىل: ﴿إِْن َتنرْصه
(1)

 ،

، وال تقرف عنرد رسرٍم،  ها حردٌّ ئرَق عديردٍة ال حيرده ونرصه ديِن اهلل تعراىل وأوليائره يكرون بطرا

 ب
ِ
 ،جميرِع صرَوِرها نرٌصر لرديِن اهلل فالدعوة إىل اهلل

ِ
والعمرل  ،وطلربه العلرم نرٌصر لرديِن اهلل

والررررد عرررىل  ،وجهررراد الكفررار واملنرررافقني والعصرراة نرصررر لرردين اهلل ،بررالعلم نرصررر لرردين اهلل

والبررذل يف سرربيل اهلل والنفررراق يف ،خصرروم السررالم وكشرررف ُمططرراُتم نرصرر لررردين اهلل 

هل العلم والردعوة وأهرل اخلرري والصرحوة نرصر والذب عن أ،وجوه الرب نرص لدين اهلل 

ئرررق نرصررر ديرررن اهلل وأوليائررره كثررررية جعلنرررا اهلل وإيررراكم مرررنهم مرررن أوليائررره  ،لررردين اهلل وطرا

اتق النار ولو بشق متررة "فقاعدة الطريق ،وال ُتقرن من هذه األعامل شيئًا  ،وأنصار دينه

 قال ابن القيم رمحه اهلل: ".

 ال للكفايِة بل عىل األعيانِ   مٌ هذا ونرصه الديِن فرٌض الز

عاء بجنانِ   بَِيٍد وإما باللساِن فإن َعَجزْ  ه والده   (2)َت فبالتوجه

                                 

 . 1ة حممد: ( سور1)

 (.331( القصيدة النونية )2)
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 والررردعاِة 
ِ
ومررن أسرررباب الثبرررات عرررىل اهلررردا: الرجررروعه إىل أهرررِل احلرررقِّ والتقرررى مرررن العلرررامء

ر، فرافزع إلريهم عنرد تروايل  الشربهاِت الذين هم أوتاده األرِض ومفاتيحه اخلرِي ومغاليقه الرشِّ

ها يف قلبِرك فترورده  املهالرَك  -قرال ابرن القريم  ،وتعاقِب الشهواِت، قبل أن تنشَب أظفاره

حاكيررًا عررن نفسرره وأصررحابه: "وكنررا إذا اشررتدَّ بنررا اخلرروفه وسرراءت بنررا الظنررون -رمحرره اهلل 

ه فام هو إال أن ن -شيَخ السالِم ابَن تيمية رمحه اهلل  :أي؛ -وضاقت بنا األرضه أتيناه  را

حًا وقوة ويقينًا وطمأنينة"  . (1)ونسمَع كالَمه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انرشا

ومررن أسررباب الثبررات عررىل احلررقِّ والتقررى: الصررربه عررىل الطاعرراِت والصررربه عررن املعررايص، 

فإنه لن حيصرَل العبرده اخلررياِت إال هبرذا، وقرد أمرر اهلل تعراىل نبيَّره بالصررِب، فقرال: ﴿َواْصررِبْ 

ِريرده  َنْفَسَك  ْم ته وَن َوْجَههه َوال َتْعده َعْينَاَ  َعرنْهه ِريده هْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ يه وَن َرهبَّ ِذيَن َيْدعه َمَع الَّ

ْنَيا﴾ِزينََة  احْلََياِة الده
(2)

«وما أعطي أحٌد عطاًء خرياً وأوسَع من الصرِب »: ، وقد قال النبي 
(3)

 . 

رٌّ مذاقتهه قبهه أحىل من الَعَسلِ        فالصربه مثله اسِمه مه  لكن عوا

ومرررن أسرررباِب الثبررراِت عرررىل الرررديِن والصرررالِح: كثررررةه ه ذكرررِر اهلل تعررراىل، كيرررف ال وقرررد قرررال: 

﴾ لهوبه  َتْطَمِئنه اْلقه
ِ
﴿َأال بِِذْكِر اَّللَّ

(4)

ه » :وقال  ، مَثله الذي يذكره ربَّه والذي ال يذكر ربَّ

                                 

 (. 31( الوابل الصيب )1)

 . 23( سورة الكهف: 2)
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«مَثله احليِّ وامليِت 
(1)

رِذيَن وقد أمر اهلله  ؟! َا الَّ  تعاىل عباَده بالكثاِر من ذكِره فقال: ﴿َيا َأُّيه

ْم  َصررررريلِّ َعَلرررررْيكه رررررِذي يه رررررَو الَّ ْكرررررَرًة َوَأِصرررررياًل * هه وهه به ً َكثِرررررريا * َوَسررررربِّحه وا اهلَل ِذْكررررررا رررررره آَمنهررررروا اْذكه

هْؤمِ  رراَمِت إىَِل النهروِر َوَكرراَن بِرامْل له ْم ِمرَن الظه ننَِي َرِحررياًم﴾َوَمالِئَكتهرهه لِيهْخررِرَجكه
(2)

 كثرررياً ، 
ِ
فرذكره اهلل

ه كثرياً سبٌب لصالتِه سبحانه وصالِة مالئكتِه التي خيرج هبرا العبرده مرن الظلرامِت  وتسبيحه

رموا من خرِيه وفهلِه وإحسانِه.  م ماذا حه  إىل النور فياحَّسَة الغافلني عن رهبِّ

عاقبتهره وخيمرٌة، وقرد جعرل  ومن أسباب الثباِت عىل احلق واهلدا: تر ه الظلِم، فالظلم

َثبِّرررته اهلله  اهلل التثبيرررَت نصررريَب املرررؤمنني والضرررالَل حرررظَّ الظررراملني، فقرررال جرررل ذكرررره: ﴿يه

رررِذيَن  نَي َوَيْفَعرررله اهلله َمرررا الَّ
ِ ِ
رررامل ِهرررله اهلله الظَّ ِخرررَرِة َويه ْْ ْنَيا َويِف ا آَمنهررروا بِررراْلَقْوِل الثَّابِرررِت يِف احْلََيررراِة الرررده

﴾ َيَشاءه
(3)

 . 

فرررراتقوا الظلررررَم أُّيررررا املؤمنررررون، اتقرررروا ظلررررَم أنفِسرررركم باملعررررايص والررررذنوِب، واتقرررروا ظلررررَم 

 يف حقرروِقهم والتهررييِع هلررم، واتقرروا ظلررَم مررن اسرررتعاكم اهلله إيرراهم مررن 
َِ أهلِرريكم بررالتفري

 العامِل ونحوهم، فإن الظلَم ظلامٌت يوَم القيامة. 

يِن والتقررى، مررن أَخررَذ هبررا فقررد أخررَذ هررذه بعررضه أسررباب الثبرراِت عررىل احلررقِّ واهلرردا و الرردِّ

 بحظٍّ وافٍر ووقاه اهلله سوَء العاقبة واملآل. 

 مهللا أحسن عاقبتنا يف األمور كلها. مهللا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل طاعتك. 

                                 

 . ( من حديث أيب موسى األشعري 1923( أخرجه البخاري )1)

 . 33-31( سورة األحزاب: 2)
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   .أال بِذْكِر الل تطمئُن القلوُب  -60

 اخلطبة األوىل 

 الذي زيَّن بذكِره أ
ِ
لسَن الذاكرين وأظهَر من مجيِل أسامِئه وصفاتِه وأفعالِه ما احلمده هلل

ون املوحدون من األولني واْخرين،  ده رَسَّ به قلوَب العارفني، فأثنى عليه هبا املفرِّ

ه  ه، وأشهده أن ال إَل إال اهلل وحَده ال َشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده أمحده تعاىل وأشكره

 ورسوله. 

 أما بعد.  

 
ِ
اكِرين، وهو عباَد اهلل  اتقوا اهلَل وأكثِروا من ذكِره، فإن ذكره سبحانه قوته قلوِب الذَّ

هم الذي ال َيبىل، وهو دواءه أسقاِمهم  م الكربا، وسالحه ُته دَّ ةه عيوِن املوحدين وهو عه قهرَّ

، فانَتَكسوا عىل أعقاهِبِم خارسين.   الذي متى تركوه أهصيبت منهم املقاتله

مه إذا مِرْضنا َتَداويْ  كَر أحيانًا فننتكسه  نا بِذكِركه  ونرت ه الذَّ

 ، فبالذكِر يستدفعه الذاكرون اْفاِت ِ ويستكشفون الكرباِت وُتون عليهم املصيباته

روِب، به  ِرِث والكه ، وإليه املفزعه عند توايل الكوا فإليه امللجأ إذا ادهلمت اخلطوبه

. تنقشعه الظهلهامته واألكداره وُتله األفراحه واملَّسَّ  ته  ا

 ً وا اهلَل ِذْكرا ره ِذيَن آَمنهوا اْذكه َا الَّ وقد أمَر اهلل تعاىل به املؤمنني، فقال تعاىل: ﴿َيا َأُّيه

َكثرِياً﴾
(1)

وِن﴾،  ره وا يِل َوال َتْكفه ره ْم َواْشكه ْركه وِِّن َأْذكه ره وقال تعاىل: ﴿َفاْذكه
(1)

،  

                                 

 . 31( سورة األحزاب: 1)
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اكِِرين، فقال تعاىليف كتابِ  وقد أثنى اهلله  هْسلِاَمِت :ه عىل الذَّ هْسلِِمنَي َوامْل ﴿إِنَّ امْل

ِت َأَعدَّ اهلله  اكَِرا اكِِريَن اهلَل َكثرِياً َوالذَّ هْؤِمنَاِت﴾ إىل أن قال: ﴿َوالذَّ هْؤِمننَِي َوامْل هَلهْم  َوامْل

ً َعظِياًم﴾ َمْغِفَرًة َوَأْجرا
(2)

. 

ةه عىل أن أفهَل ما  وأما األخباره عن النبيِّ  شغَل العبده به نفَسه يف فقد دلَّْت األدلَّ

 تعاىل، فمن ذلك ما رواه أمحد عن أيب الدرداء
ِ
قال: قال رسول اجلملِة ذكره اهلل

م وأرفِعها يف درجاتِكم، وخرٌي »: اهلل أال أنبِّئهكم بخرِي أعاملِكم وأزكاها عند ملِيِككه

كم فتْضبوا  أعناَقهم  لكم من إنفاِق الذهِب والَوِرِق، وخرٌي لكم من أن تلقوا عدوَّ

: بىل، قال:   «ويْضبوا أعناَقكم  تعاىل»قالوا
ِ
 «ذكره اهلل

(3)

 . 

كان  "قال: عن أيب هريرة  "صحيِحه"ومن ذلك أيهًا ما رواه المام مسلم يف 

دان فقال  :يسريه يف طريِق مكَة فمرَّ عىل َجَبٍل يقال له رسوله اهلل  هذا مجدانه ):مجه

دون : وما ا( قالوسبَق املفرِّ دون يا رسوَل اهلل؟ قال:ا ً »ملفرِّ الذاكرون اهلل كثريا

«والذاكرات
(4)

 . 

 بن بٍَّس 
ِ
كِر وعلَو مرتبتِه ما أخرجه الرتمذي عن عبد اهلل أن  ومما يهظِهره فهَل الذِّ

                                 
= 

 . 112( سورة البقرة: 1)

 . 31( سورة األحزاب: 2)

 (.13133( من حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه، وحسنه اهليثمي يف املجمع )21991( "مسند أمحد" )3)

 (. 2313( "صحيح مسلم ")3)
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 أتشبَّثه به  "رجاًل قال:
ٍ
ئَع السالِم قد كثهَرت عيلَّ فأخرْبِّن بيشء  إن َشا

ِ
يا رسوَل اهلل

«انهك رطبًا من ذكِر اهللال يزال لس»قال: 
(1)

 . 

ومما يدل عىل ذلك أن اهلَل تعاىل أمَر املؤمنني بأن يذكروه قيامًا وقعودًا وعىل جنوهِبم، 

ْم﴾ نهوبِكه ودًا َوَعىَل جه وا اهلَل ِقَيامًا َوقهعه ره الَة َفاْذكه فقال تعاىل: ﴿َفِإَذا َقَهْيتهمه الصَّ
(2)

 . 

ره اهلَل  كان رسوله اهلل »اهلل عنها قالت:  فعن عائشَة ريض وهكذا كان النبيه  يذكه

«عىل كلِّ أحيانِه
(3)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

 ، َطأه فيه القلبه واللسانه كِر الذي أمر اهلله به هو ما توا تِب الذِّ اعلموا أن أعىل مرا

َفِة واللسانِ   واعلموا أن هذا الفهَل العظيَم واألجَر الكثرَي ليس معلَّقًا عىل ذكِر الشِّ

، فذكره  رٍ فحسب، بل ال يثبت هذا األجره املوعوده إال عىل ذك يتواطأه فيه القلبه واللسانه

ِل  ع والتذله ، وإن مل يكن مصحوبًا بالتْضه ْش به النفسه ، وإن مل تعه  إن مل خيِفْق به القلبه
ِ
اهلل

يا والفهائِل.   تعاىل فلن يكوَن سببًا لتحصيِل هذه املزا
ِ
 واملحبَِّة هلل

ِع وأعامِل الربِّ مع أنه خفيٌف عىل وقد يس كِر عىل سائِر أنوا أل املرءه ما رِسه تفهيِل الذِّ

 اللساِن، وال حيصل به تعٌب عىل األبداِن ؟

فاجلوابه أن رسَّ هذا التفهيِل هو أن الذكَر يوِرثه يقظَة القلِب وحياَته وصالَحه؛ 

                                 

 (. 13313وصححه األلباِّن يف اجلامع الصغري )،(3311( أخرجه الرتمذي )1)

 . 193( سورة النساء:  2)

 (. 313( أخرجه مسلم )3)
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ره ربَّه والذ»: ولذلك قال النبيه  ره ربَّه َمثَله احليِّ وامليِت َمثَله الذي يذكه «ي ال يذكه
(1)

 

 للسمِك، ال 
ِ
 للزرِع بل كاملاء

ِ
ها، فالذكر للقلِب كاملاء فالذكره حياةه القلوب وصالحه

حياة له إال به، فإذا َحَيت القلوبه وَصلهَحت صلحت اجلوارحه واستقامت، قال النبي 

 :«لهه، وإذا فسدت فسد اجلسده أال وإن يف اجلسِد مهغًة إذا َصلهحت صلهح اجلسده ك

لهه، أال وهي القلب « هكه
(2)

 . 

 بالكثاِر من ذكِره سبحانه وعامرِة األوقاِت واألزماِن باألذكاِر 
ِ
فعليكم عباَد اهلل

 ،
ِ
واألوراِد املطلقِة واملقيدِة، كقوِل: ال إََل إال اهلله فإهنا من خرِي األقواِل وأحبِّها إىل اهلل

 
ِ
 وال إَل إال اهلل واهلله أكرب، فإهنا خرٌي مما طلعت عليه  أو قول: سبحاَن اهلل

ِ
واحلمده هلل

، وبريِ  ى هبا احلسناته وترفعه هبا الدرجاته وتوضعه  الشمسه ِل التي تنمَّ ذلك من األقوا

، تهك عن تلك املنازِل الكباِر، فال أقلَّ من أن  ،السيئاته ت َِهتهك وضعفت قوَّ َ فإن قرصه

وأقل ذلك "ملؤقتِة واملقيدِة، قال شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهلل: ُتافَظ عىل األذكاِر ا

أن يالزَم العبده األذكاَر املأثورَة  -أي: ما ينبغي عىل العبِد املحافظةه عليه من األذكارِ ؛–

وعند أخِذ ،كاألذكاِر املؤقتِة يف أول النهار وآخره عن معلِِّم اخلرِي وإماِم املتقني 

واألذكاِر املقيدِة، مثل ما يقاله ،وأدبار الصلواِت ،ستيقاِظ من املناِم وعند اال ،املهجع

 واخلروِج من 
ِ
عند األكِل والرشِب واللباِس واجلامِع ودخوِل املنزِل واملسجِد واخلالء

                                 

 .( من حديث أيب موسى األشعري 119( أخرجه مسلم )1)

 (. من حديث النعامن بن بشري 1199(، ومسلم )12( أخرجه البخاري )2)
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، وقد صنفت يف ذلك بعضه الكتيِّباِت فام عليك (1)"ذلك وعنَد املطِر والرعِد وبرِي ذلك

 تنَي واحدًا من تلك املصنفاِت وتواظبه عىل املسابقِة يف اخلرياِت. أُّيا املبار  إال أن تق

ئَد  ومما يشحذه َهَتك ويلِهبه محاَسك وجيذبهك إىل ذكِر موال  أن تعلَم أن للذكِر فوا

 كثريًة وعواقَب محيدًة ملن حافظ عليه وَأكَثَر منه، وإليك بعض هذه الفوائد. 

ئد الذكر الكبار: أنه يورثه حم فالذكره بابه املحبة  ،بَة اهلل سبحانه وتعاىلفمن فوا

ً ازداد له حبًا  طهها األقوم، فكلام ازداد العبده هلل ذكرا فمن أراَد ،وشارعها األعظمه ورصا

 أن يفوَز وينال حمبَة اهلل تعاىل فليلهْج بذكِره. 

ه، ويزيله اهلمَّ  ه ويكَّسه والغمَّ ومن فوائد ذكر اهلل تعاىل: أنه يطرده الشيطاَن ويقمعه

، ففي الرتمذي وأيب داود والنسائي  ََ واحلزَن، وجيلبه للقلِب الفرَح والَّسوَر والبس

: -إذا خرج من بيته  :يعني –من قال »: قال: قال رسوله اهلل  عن أنس بن مالك 

قيَت،  ديَت ووه فيَت وهه باسم اهلل توكلت عىل اهلل ال حول وال قوة إال باهلل، يقال له: كه

ى عن قيوتنحَّ في ووه دي وكه «ه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجٍل قد هه
(2)

.   

أن  وقد ثبت أن الشيطاَن ُّيربه من األذاِن، ففي البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

إذا نودي للصالةِ أدبَر الشيطانه وله ُضاط حتى ال يسمع التأذين »قال:  رسول اهلل 

الصالة أدبر حتى إذا قِض التثويبه أقبل حتى خيطَر فإذا قِض النداء أقبل حتى إذا ثوب ب

، حتى يظلَّ الرجله ال يدري كم   ونفِسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكره
ِ
بني املرء

                                 

 .19/331( جمموع الفتاوا 1)

 صححه األلباِّن.و (،9331والنسائي يف الكربا)(،1991(، وأبو داود ) 3323("سنن الرتمذي" )2)
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«صىل
(1)

. 

ه بالقوِة يف قلبه وبدنه حتى  ده ومنها: أنه يكسو الذاكَر املهابَة واحلالوَة والنْضَة، ويمه

ابنَته فاطمَة وعيلَّ بن أيب  ال يفعله بدونِه؛ ولذلك علَّم النبيه إنه ليفعل مع الذكِر ما 

وحيمدا ،طالب ريض اهلل عنهام أن يسبحا كلَّ ليلة إذا أخذا مهاجعهام ثالثًا وثالثني 

إنه خري لكام من »ويكربا أربعًا وثالثني ملا سألته أن يعطيها خادمًا وقال: ،ثالثًا وثالثني 

«خادم
(2)

 . 

 ومنها: أن 
ِ
ْم تعاىل للعبِد، قال اهلل تعاىل: الذكَر يورثه ذكَر اهلل ْركه وِِّن َأْذكه ره ﴿َفاْذكه

وِن﴾ ره وا يِل َوال َتْكفه ره َواْشكه
(3)

فإن ذكرِّن يف نفِسه »حلديث القديس قال تعاىل:ويف ا،

«ذكرتهه يف نفيس، وإن ذكرِّن يف مأٍل ذكرته يف مأٍل خرٍي منهم
(4)

 . 


 

                                 

 (. 339(، ومسلم )393( أخرجه البخاري )1)

 (. 2121ومسلم )،( 3191( أخرجه البخاري )2)

 . 112( سورة البقرة: 3)
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 .اخلطبة الثانية 

مده هلل الذي أمَر بِذكِره ورتَّب عىل ذلك عظيَم أجِره، والصالةه والسالمه عىل أعظِم احل

ً لربِّه، نبيِّنا حممٍد وعىل آله وصحبه ومن سار عىل دْربه.   الناِس ذكرا

 أما بعد. 

ئِد الذكِر أن اهللَ  يباهي بالذاكِرين مالئكَته، كام يف  فاعلموا أُّيا املؤمنون أن من فوا

رون اهلَل:  أن النبيَّ   سعيد اخلدري حديث أيب أتاِّن »قال جلامعٍة اجتمعوا يذكه

«جربيله فأخربِّن أن اهلَل يباِهي بكم مالئكتَه
(1)

 . 

ئد الذكر: أنه سبٌب لنزوِل الرمحِة والسكينِة كام قال  وما اجتمع قوم يف »: ومن فوا

 ويتدارسونه بينهم إ
ِ
 يتلون كتاَب اهلل

ِ
ال نزلت عليهم السكينةه بيت من بيوِت اهلل

«وبشيتهم الرمحةه وحفتهم املالئكةه، وذكرهم اهلله فيمن عنده
(2)

 . 

قبَة حتى يهدخل العب ئده: أنه يورثه املرا ه. دَ ومن فوا  يف باِب الحساِن، فيعبد اهلَل كأنه يرا

ئد الذكر: أنه يورث النابَة، وهي الرجوعه إىل اهلل تعاىل، فإنه متى َأكَثرَ  العبده  ومن فوا

ِل،   تعاىل بقلبِه يف كلِّ األحوا
ِ
 تعاىل بِذكِره أورَثه ذلك رجوَعه إىل اهلل

ِ
الرجوَع إىل اهلل

فيصري اهلله تعاىل مفزَعه وملجَأه ومالَذه ومعاَذه وقبلَة قلبِه ومهرَبه عند النوازِل 

 والباليا. 

فإن الغافَل بينه وبني ومن فوائده: أنه يزيل الوحشَة بني العبِد وبني ربه تبار  وتعاىل، 

                                 

 (. 2191( أخرجه مسلم )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2399( أخرجه مسلم )2)
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 حجاٌب كثيٌف ووحشٌة ال تزوله إال بالذكِر. 
ِ
 اهلل

ومن فوائده: أنه سببه اشتغاِل اللساِن عن الغيبِة والنميمِة والكذِب والفحِش 

والباطِل، فإن العبَد ال بد له من أن يتكلَم، فإن مل يتكلم بذكِر اهلل تعاىل تكلَّم هبذه 

لسالمة منها ألَبتََّة إال بذكِر اهلل تعاىل، واملشاهدةه والتجربةه املحرماِت، وال سبيَل إىل ا

د لساَنه ذكَر اهلل صاَن لساَنه عن الباطِل واللغِو، ومن يبس  شاهدان بذلك، فمن عوَّ

 تعاىل ترطَّب بكلِّ باطٍل ولغٍو وفحٍش، وال حول وال قوة إال باهلل، 
ِ
لسانهه عن ذكِر اهلل

ك إن مل تشغْلها باحل  قِّ شغلتك بالباطِل والبد. ونفسه

ئد الذكر: أنه من أكرِب العون عىل طاعتِه سبحانه  فإنه حيببه الطاعَة إىل العبِد ،ومن فوا

 . ه الغافله  ما جيده
ِ
 ويسهلها عليه، جيعلها قرَة عينه فال جيد يف الطاعِة من الكلفِة واملشقة والعناء

فام ذكر اهلل عىل ،فف املشاق ومن فوائده: أنه يسهله املصاعَب وييَّس العسريه وخي

وال عىل شدٍة إال زالت ،وال عىل شاقٍّ إال خفَّ ،وال عىل عسري إال تيََّس  ،صعب إال هان

وله تأثرٌي ،وال كربٍة إال انفرجت؛ وذلك ألن الذكَر يذِهبه عن القلِب املخاوَف كلَّها ،

 عزَّ  عجيٌب يف حصوِل األمِن، فليس للخائِف الذي قد اشتدَّ خوفهه أنفعه 
ِ
من ذكِر اهلل

 قال اهلل تعاىل:،وجلَّ إذ بحسِب ِذكِره جيده األمَن ويزوله اخلوفه 
ِ
َتْطَمِئنه  ﴿َأال بِِذْكِر اهلل

﴾ لهوبه اْلقه
(1)

 . 

ئد الذكِر: أنه ينبِّه القلَب من نوِمه ويوِقظهه من ِسنَتِه، والقلبه إذا كان  ومن أعظم فوا

، و َن، فإذا استيقظ وعلم ما فاته يف نائاًم فاتته األرباحه واملتاجره كان الغالبه عليه اخلَّسا

                                 

 . 23( سورة الرعد: 1)
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ِره، واستدر  ما فاته وال ُتصل يقظتهه إال بذكٍر.  مه  نومتِه شدَّ املئزَر وأحيا بقيَة عه

 أُّيا املؤمنون.

ئد الذكِر الذي هو من أسهِل األعامِل وأيَِّسها وأقلِّها كلفةً  رنا  ،هذه بعضه فوا فهال عمَّ

غلنا به املشاهَد واخللواِت، عسى أن ندر  بعض هذه املناقِب به األوقاَت، وش

 من أعظِم احلرماِن ومن أشدِّ اخلذالِن أن يمِِضَ الواحده منَّا 
ِ
 وباهلل

ِ
واخلرياِت، فإنه واهلل

الساعاِت، إما صامتًا ساكتًا أو متكلاًم فيام ال يعوده عليه بنفٍع، ال يف الدنيا وال يف يوِم 

ئِب املشاهداِت عنَد أكثِر الناِس أن يَرْوا من حيرِّ  شفتيْه املعاِد، بل إنه ق د أصبَح من برا

بالذكر يف املجامِع واخللواِت، فام أن يروا من ذلك شيئًا إال رَمَقه الناسه بأبصاِرهم 

وتابعوه بأنظاِرهم، وقد ييسء به بعههم الظنَّ فينسبهه إىل قلِة العقِل أو بري ذلك من 

  وإنا إليه راجعون. األمراِض، فإنا هلل
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نى -61  .الزِّ

 .اخلطبة األوىل

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي إ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه  َنْحَمده
ِ ِ
نَّ احْلَْمَد َّلل

 َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ .َلهه هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده    مَّ

 .أما بعد

 
ِ
وجبرراِت ِ ِعقابِرره، فررإن عررذاَب اهلل فرراتقوا اهلَل أُّيررا املؤمنررون، واحررذروا أسررباَب َسررَخطِه ومه

 ظراهَر الثرِم وباطنَره، صرغرَيه وكبررَيه 
ِ
َرده عن القوِم املجرمني، فذروا عبراَد اهلل إذا جاَء ال يه

نررى وتيسرررَي أسرربابِه لعلكررم تفلحررون، أال وإنَّ ِمررن كبررا ئِر الثررِم وعظررائِم الررذنوِب ظهرروَر الزِّ

ِب العررراملِ وفسررراِد نظررراِم الكررروِن، وقررررِب قيررراِم  نرررى مرررن أمررراراِت خررررا ررربهلِه، فرررإن ظهررروَر الزِّ وسه

، »: قال  "الصحيحني"الساعِة، ففي  ، ويظَهَر اجلهرله ِط الساعِة أن يقلَّ العلمه من أَشا

نى  . (1)«ويظهَر الزِّ

 . عباد اهلل

 ومْقتِررِه 
ِ
نررى وتيسرررَي ُتصرريلِه وانتشرراَر أسرربابِه مررن أعظررِم أسررباِب َبَهررِب اهلل إن ظهرروَر الزِّ

: قال  "الصحيحني"وعاِجِل عقوبتِه، ففي   إنره »ملا كسفت الشمسه
ِ
يا أمَة حممٍد، واهلل

ه أو ترزَِّن َأَمتهره، يرا أمرَة حممرٍد، واهلل لرو تعلمر  أن يزَِّن عبده
ِ
ون مرا أعلرمه ال أحَد أبريه من اهلل

 . (2)«لهِحكتهم قلياًل ولبكيتهم كثرياً 

                                 

  .( من حديث أنس 2311(، ومسلم )31( "صحيح البخاري" )1)

  ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.1933(، ومسلم )933( أخرجه البخاري )2)
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فدلَّ هذا عىل أن فاحشَة الزنى تغهبه اجلباَر وتقصمه األعامَر وختربه الفيرايَف والقفراَر، 

 فهي من أعظِم أسباِب الفقِر والدماِر. 

 أُّيا املؤمنون.

 وجديرِد األمرر
ِ
نى من أعظِم أسباِب ظهوِر بريِب األدواء اِض ومنكرراِت إن فاحشَة الزِّ

، حترررى يعلِنررروا هبرررا إال فشرررا فررريهم الطررراعونه  َْ األسرررقاِم، فإهنرررا مل تظهرررر الفاحشرررةه يف قررروٍم قررر

، كرررام قرررال  وهرررا نحرررنه اليررروَم واألوجررراعه التررري مل تكرررن َمَهرررْت يف أسرررالِفهم الرررذين َمَهرررْوا

قه عن اهلوا، فهاهي معهالته األمراِض ومنكراته 
نشاهده صدَق ما أخرب به من ال ينطِ

َء،  ت اخلررررررربا َ ، وحررررررريَّ
ِ
رررررر يف بررررررالِد الباحيررررررِة والفجرررررروِر، أعَيررررررْت مَهررررررَرَة األطبرررررراء  تنترشه

ِ
األدواء

 قررررياًل: 
ِ
ررررهه َكرررراَن َفاِحَشررررًة َوَسرررراَء وصرررردَق اهلله ومررررن أصرررردقه مررررن اهلل َنررررى إِنَّ رررروا الزِّ ﴿َوال َتْقَربه

 . (1)َسبِياًل﴾

 أُّيا املؤمنون.

نررررى مركرررروٌز يف الِفَطرررررِ  ، وإنرررره ملررررن إن قرررربَح فاحشررررِة الزِّ ررررِل َمررررن برررررَبَ سه ئررررِع ره ، مقرررررٌر يف َشا

عرررن عمررررو برررن ميمرررون  "صرررحيحه"عجائرررِب القصرررِص واألخبررراِر، مرررا رواه البخررراري يف 

قررردًا زنررى بقررردٍة، فرراجتمَع القررروده فرمجوَهررا  ِ رأيررته يف اجلاهليررة"األودي رمحرره اهلل قررال: 

نى مستقبٌح ممقوٌت، ح (2)"حتَّى ماتا ناِت. فدلَّ هذا عىل أن الزِّ  تى عند بعض احليوا

 أقرررَبحه 
ِ
نرررى إنررره كررران فاحشرررًة وسررراَء سررربياًل، فهرررو واهلل عبررراد اهلل، اتقررروا اهلَل وال تقربررروا الزِّ

                                 

ء )1)   (.32( سورة الرسا

  (. 3339( "صحيح البخاري" )2)
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ِِّن سرررربيٍل وَشه طريررررِق خررررزيٍّ وعررررذاٍب يف الرررردنيا واْخرررررِة، أمررررا الرررردنيا فررررر:  ا نَِيررررةه َوالررررزَّ ا ﴿الزَّ

اَم ِماَئرَة َجْلرَدةٍ  لَّ َواِحٍد ِمرنْهه وا كه ده
ْؤِمنهروَن  َفاْجلِ نْرتهْم ته  إِْن كه

ِ
ْم هِبِراَم َرْأَفرٌة يِف ِديرِن اهلل رْذكه َوال َتْأخه

هْؤِمننَِي﴾  َواْلَيْوِم اِْخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبهاَم َطاِئَفٌة ِمَن امْل
ِ
. (1)بِاَّلل  ، هذا إن كانا برَي حمصننَْيِ

ا رمرريٌّ  َهه نيررة حمصررننَْيِ َفَحررده ا اِّن والزَّ باحلجررارِة حتررى املرروِت، هررذه عقوبررةه أمررا إن كرران الررزَّ

ال يرزِّن الرزاِّن »: البَدِن، وأعظمه من ذلك وأشده عذابه القلرِب، ففري الصرحيحني قرال 

 -أي: اليرررامن؛-، فرررإذا زنرررى العبرررده انخلرررَع منررره اليرررامِن، وكررران (2)«حرررني يرررزِّن وهرررو مرررؤمنٌ 

ررحابِة فرروَق رأِسرره مررا داَم عررىل هررذه املعصرريِة، فررإن شرراَء اهلله  سررلَبه إيرراه، وإن شرراَء جررلَّ  كالسَّ

ه عليه.   وعال ردَّ

 أُّيا املؤمنون.

هررذه عقوبتهرره يف الرردنيا، أمررا عقوبتهرره يف الررربزِخ بعررد املرروِت، وقبررَل أن َيقرروَم النرراسه لررربِّ 

 العررراملني، فرررام رواه البخررراري عرررن سرررمرَة برررِن جنررردٍب 
ِ
رأيرررته »:قرررال: قرررال رسررروله اهلل

 عىل مثِل التنهوِر، أعاله ضيٌِّق  الليلَة رجلني أتياِّن فأخَرجاِّن،
ٍ
فانطلقته معهام فإذا أنا ببناء

ٌة، فرإذا أهوقردت النراره ارتفعروا حترى  وأسفله واسٌع، يوقرد ُتَتره نراٌر، فيره رجراٌل ونسراٌء عررا

لنِي: مرن هرؤالء؟ قراال: هرم الزنراةه  جه ، فقلرته للررَّ  (3)«يكادوا خيرجرون، وإذا مَخرَدت رجعروا

 أعظم عذاهبم وأشد بؤسهم.  ما ،فال إَل إال اهلل.

                                 

  (.2( سورة النور )1)

  ( .33(، ومسلم )2291( أخرجه البخاري )2)

  ( .3121( "صحيح البخاري" )3)
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 أُّيا املؤمنون.

م يف اْخرِة، فقال جلَّ وعال فيه:  ﴿َوَمْن َيْفَعْل َذلِرَك َيْلرَق َأثَامرًا. يهراعف لره أما عذاهبه

 . (1)العذاب يوم القيامة﴾

 حقَّ تقاتِه، واجتنبوا هذه الفاحشَة املبينَة واملوبقَة الكبريَة، فرإن اهلل
ِ
 فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

هه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء ﴿تعاىل هناكم عن قرباهِنا فهاًل عن الوقوِع فيها:  َنى إِنَّ َوال َتْقَربهوا الزِّ

 . (2)﴾َسبِيالً 

 أُّيا املؤمنون.

نرى: التسرراهَل يف أسربابِه ودواِعيرره، كررإطالِق  إن مرن أعظررِم أسرباِب الوقرروِع يف فاحشررِة الزِّ

 
ِ
ِف أو املجالِت، أو  البرِص يف املحرماِت والنظِر للنساء ِق أو الصحه األجنبياِت يف األسوا

 من خالِل الشاشات والقنواِت.

ومن أسبابِه أيهًا: سامعه األباِّن التي ُتيِّجه النفروَس عرىل الرذائرِل وسرامِع الكلرامِت التري 

 تبعث يف القلِب الشهواِت.

 واخللوةه هبرن
ِ
: االختالطه بالنساء

ِ
يف البيروِت والسرياراِت  ومن أسباِب الزنى يا عباَد اهلل

 وبرِي ذلك. فاتقوا اهلل الذي إليه ترجعون. 

 أُّيا املؤمنون.

ْم باَِم َكانهوا  لههه ْم َوَأيِْدُّيِْم َوَأْرجه احذروا هذا اليوَم ﴿َيْوَم َتْشَهده َعَلْيِهْم َأْلِسنَتههه

                                 

  (.39-33( سورة الفرقان )1)
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 .﴾َيْعَملهونَ 

له  َؤاَد كه ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلفه والً﴾واعلموا: ﴿ إِنَّ السَّ وََلَِك َكاَن َعنْهه َمْسؤه  . (1)أه

نرى، فرإن  َلكرم وأيرديكم عرن الزِّ  أبصراَركم وأسرامَعكم وأرجه
ِ
 النبرريَّ فراحفظوا عبراَد اهلل

، واللسرران يررزِّن »قررال: ، واألذنرران تزنيرران وزناَهررا االسررتامعه العينرراِن تزنَيرراِن وزناَهررا النظررره

، والرِّ  ، واليررده تررزِّن وزناهررا الرربطشه ْجررله تررزِّن وزناهررا اخلهطررا، والقلرربه ُّيرروا وزنرراه الكررالمه

ه ق ذلك أو يكذبه  . (2)«ويتمنَّى، والفرجه يصدِّ


 

                                 

ء )1)   (.33( سورة الرسا

 (.193( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، وصححه األلباِّن يف ظالل اجلنة )3992( أخرجه أمحد )2)
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 اخلطبة الثانية

 ،فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون وقوا أنفسكم َش الزنى إنه كان فاحشة وسراء سربيالً ! أما بعد

ىل الررزواج بررادروا إ ،احفظرروا أبصرراركم وجرروارحكم عررام يرردعو إليرره الشرريطان ويزينرره لكررم

قبررررره الوخيمرررررة يف الررررردنيا واْخررررررة ،فإنررررره أبرررررض للبرصررررر وأحصرررررن للفررررررج  تفكرررررروا يف عوا

اصربوا وصابروا وتذكروا ما أعده اهلل لعباده املتقرني مرن اجلنران والنعريم والفروز برضرا ،

تذكروا عقوبة العاصني وما أعده اهلل هلم من العذاب وبئس املصري ذهبرت ،اهلل الكريم 

وِل ﴿حلَّساتاللذات وبقيت ا سه َْذته َمَع الرَّ وله َيا َلْيَتنِي اختَّ امِله َعىَل َيَدْيِه َيقه َوَيْوَم َيَعضه الظَّ

 . (1)َسبِياًل. َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ َأتَِّخْذ فهالنًا َخلِياًل ﴾

قوا أهليكم أزواجكرم أبنراءكم بنراتكم هرذه البليرة الكرربا فرامنعوا عرنهم ! أُّيا املؤمنون

بررررادروا إىل تررررزويج مررررن بلررررغ مررررن أبنررررائكم وبنرررراتكم وال  ،ب الفسرررراد ودواعرررري الرشررررأسرررربا

فررإن أسررباب االنحررراف كثرررية ودواعرري الفسرراد منترشررة وأسرربابه ميَّسررة وطرقرره ،تررؤخروا ذلررك 

 مذللة ال سيام يف هذه العصور املتأخرة التي ضعف فيها اليامن وراجت فيها سوق الشيطان. 

توبوا قبل فوات األوان، تب يا عبد اهلل  ،مجيعًا لعلكم تفلحونعباد اهلل توبوا إىل اهلل 

استكثروا عباد اهلل  ،من النظرة املحرمة والكلمة القبيحة والزلة اخلفية والسيئة الظاهرة

 .من أعامل الرب واخلري فإن احلسنات يذهبن السيئات
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 راته دِّ اخلموره واملخ -32

 اخلطبة األوىل 

 إ
ِ ِ
، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  نَّ احْلَْمَد َّلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده َمَّ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه ، َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ    َلهه

 أما بعد.

 فيا  أُّيا املؤمنون.

كم براملعروف، وينهراكم  حممدًا  إن اهلَل بعَث  ً، يرأمره ، بشررياً ونرذيرا باهلردا وديرِن احلرقِّ

مه علررريكم اخلبائرررَث، قرررال اهلل تعررراىل يف وصرررف مرررا  عرررن املنكرررر، وحيرررله لكرررم الطيبررراِت، وحيررررِّ

يِّ ﴿: جررراء بررره النبررري  ِرررله هَلهرررمه الطَّ هنَْكرررِر َوحيه ْم َعرررِن امْل وِف َوَينَْهررراهه ْم بِرررامْلَْعره هه ره مه َيرررْأمه ررررِّ َ َبررراِت َوحيه

َعَلْيِهمه اخْلََباِئث﴾
(1)

 . 

، كررررام قررررال النبرررري  «اخلمررررره أمه اخلبائررررث  »: أال، وإن أمَّ اخلبائررررث اخلمررررره
(2)

، وقررررد أخرررررب 

  النبررريه 
ِ
ال ترَشرررْب  » قرررال: قرررال رسررروله اهلل بأهنرررا مفتررراحه الرشررروِر، فعرررن أيب الررردرداء

«اخلمَر، فإهنا مفتاحه كلِّ َشٍّ 
(3)

 . 

، فإنه قد اجتمَع فيها من الرشوِر واْثاِم واخلبائرِث مرامل جيتمرعه اهلله ورسولهه وصدق 

                                 

 . 111( سورة األعراف: 1)

 وحسنه األلباِّن.  من حديث عبد اهلل بن عمرو،(3319الدارقطني )( أخرجه 2)

 وصححه األلباِّن . ،(3311( أخرجه ابن ماجه )3)
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يف بريهرا، كيررف ال واملرررءه إذا سرركَر خررَج عررن طرروِره، وفقررد عقَلره، وضرراَع سررمتهه، وبررِرَق 

ِن املعايص واملوبقاِت   .؟!يف ألوا

العقررروَل، وُتتررررك  فررراخلمره يرررا أُّيرررا املؤمنرررون، تهفِسرررده األديررراَن، وُتلرررك األنفرررَس، وتعطرررل

َل، وهرررررررذا رسه تسرررررررميِة النبررررررريِّ  اخلمرررررررَر: أمَّ اخلبائرررررررِث، وأمَّ  األعرررررررراَض، وتتلرررررررف األمررررررروا

اخلمرره أمه  » :الفواحِش، ففي حديِث ابن عباس ريض اهلل عرنهام قرال: قرال رسرول اهلل 

تِرره رره وخالتِرره وعمَّ « الفررواحِش، وأكررربه الكبررائِر، َمررْن َِشهبررا وقررَع عررىل أمِّ
(1)

عرروذ برراهلل مررن . ن

 ذلك، فإيا  يامن يرجو نجاته: 

ده وجَه العبِد يف اليوِم والغردِ           وإيررا  شرربًا للخرموِر فإهنا               تهسوِّ

عْت              َيت أمَّ الفرجوِر فأسندِ             وكله صفاِت الذمِّ فيها َتمَّ مِّ  كذا سه

راَم اخْلَْمرره وقد جاء ُترريمه اخلمرِر يف الكتراِب  رِذيَن آَمنهروا إِنَّ َرا الَّ والسرنة، فقرال تعراىل: ﴿َيرا َأُّيه

رراَم  رروَن . إِنَّ حه
ْفلِ ررْم ته ررْيَطاِن َفرراْجَتنِبهوهه َلَعلَّكه رر َواأْلَنَْصررابه َواأْلَْزالمه ِرْجررٌس ِمررْن َعَمررِل الشَّ ْيَِّسه َوامْلَ

مه اْلَعَداَوَة وَ  ْيَطانه َأْن يهوِقَع َبْينَكه ِريده الشَّ  يه
ِ
ْم َعْن ِذْكِر اهلل كه دَّ ْيَِّسِ َوَيصه اْلَبْغَهاَء يِف اخْلَْمِر َوامْلَ

وَن﴾ نَْتهه الِة َفَهْل َأنْتهْم مه َوَعِن الصَّ
(2)

 . 

ررة عررىل ُتريمهررا كثررريٌة عديرردٌة، فمررن ذلررك مررارواه ابررن عمررر  ررنة، فاألحاديررثه الدالَّ أمررا السه

                                 

 (. 1313وحسنه األلباِّن يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري )،( 11299( أخرجه الطرباِّن )1)

 . 91-99( سورة املائدة: 2)
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مٌ  كررله مسرركرٍ  » :قررال: قررال رسررول اهلل  امريض اهلل عررنه «مخررٌر، وكررله مخررٍر حرررا
(1)

، وعررن 

ٌم  » :عائشررَة ريض اهلل عنهررا قالرررت: قررال رسرررول اهلل  ِب أسررركَر فهررو حررررا «كررله َشا
(2)

  ،

ٌء كران مرشروبًا  وقد أمجع املسلمون عىل ُتريِمها، وهذا احلكرمه ثابرٌت لكرلِّ مرا أسركر، سروا

هررا حكرررمه أو مطعومررًا أو مستنشررقًا أو متعرراطًى بغرررِي ذلرررك، فاملخرردراته ومررا  شرراهبها حكمه

. مرِ اخل  ، أو أشده

 أُّيا املؤمنون.

ه بعقوبررراٍت  إن اهللَ  رررِب اخلمرررَر، توعررردَّ ا حررردوَده، فرَشِ رررَد مرررن خرررالَف أمرررَره، وتعررردَّ توعَّ

 دينيٍة َشعيٍة، وعقوباٍت كونيٍة قدريٍة. 

اهلل قد لعَن يف اخلمِر تسعًة، فعرن ابرِن عمرَر ريض  فمن العقوباِت الرشعيِة: أن النبيَّ 

 »:عنهام قال
ِ
 وعارَصها ،ومبتاَعها،وبائَعها ،وساقَيها ،اخلمَر، وشارهَبا  لعَن رسوله اهلل

«واملحمولَة إليه،وحامَلها ،ومعترَصها 
(3)

 . 

ٌد بنرررزِع اليرررامِن، ورفِعررره مرررن  َهررردَّ ومرررن العقوبررراِت الرشرررعيِة الكرررربا: أن شرررارَب اخلمرررِر مه

ا، وهرو مرؤمنٌ  وال يرشبه »:قال  "الصحيحني"قلبِه، ففي  « اخلمَر حني يرشرهبه
(4)،

قرال  

                                 

 (. 2993( أخرجه مسلم )1)

 (. 2991، ومسلم )(232( أخرجه البخاري )2)

 (. 1129وصححه األلباِّن يف الرواء ) ،(1333( أخرجه أمحد )3)

 (. 11(، ومسلم )1113( أخرجه البخاري )3)
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"من زنى أو َشَب اخلمَر نزَع اهلله منه اليامَن، كرام خيلرعه النسرانه القمريَص :أبو هريرة 

من رأسه"
(1)

 ، نعوذ باهلل من اخلذالن. 

 أُّيا املؤمنون.

فعرن عبرد إن من العقوبراِت الرشرعيِة لشرارِب اخلمرِر أنره ال تقبرله لره صرالٌة أربعرني يومرًا، 

من َِشَب اخلمَر وسكر  »اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو وابن عباس ريض اهلل عنهم: 

مل تقبل له صالٌة أربعني صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن تاَب تاب اهلله عليه، من َشَب 

فرإن تراب تراب اهلل  ،اخلمر وسكر مل تقبل له صالٌة أربعني صباحًا، وإن مات دخرل النرارَ 

من َشب اخلمر وسكر مل تقبل له صالٌة أربعني صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن عليه، 

را عرىل اهلل أن يسرقَيه مرن ردبرِة اخلبرال، يروَم القيامرة  تاب تاب اهلل عليه، وإن عاَد كان حقًّ

: يارسول اهلل، وما ردبةه اخلباِل؟ قال: عصارةه أهِل الناِر ، «قالوا
(2)

 . 

ررمه َشهَبرا يف اْخررة، ففرري  ومرن العقوبراِت الرشرعية: أن شرارَب اخلمرِر يف هررذه الردنيا حيه

مررن َِشَب اخلمررَر يف الرردنيا فررامَت وهررو يرردِمنهها، مل يرشررهبا يف »:ال ق "صررحيح مسررلم"

« اْخرةِ 
(3)

 . 

َعررٌد بحرمرراِن اجلنررِة، فعررن أيب  بررل األمررر أعظررمه مررن ذلررك وأدهررى، فررإن شررارَب اخلمررِر متوَّ

                                 

 (. 11( أخرجه احلاكم )1)

 وحسنه الرتمذي.  ،(3311(، وابن ماجه )1332( أخرجه الرتمذي )2)

 ( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام. 2993( أخرجه مسلم )3)
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ٌب بالقردرِ ال»: أن النبيَّ  الدرداء  ، وال مردمنه مخرٍر، وال مكرذِّ « يدخله اجلنَة عاقٌّ
(1)،

 

ررردمنه مخرررٍر، وال مرررؤمٌن  »عنرررد ابرررن حبررران: ويف روايرررة عرررن أيب موسرررى ل اجلنرررَة مه ال يررردخه

« بالسحِر، وال قاطعه رحم
(2)

 . 

ومرن أعظرم مررا ورد يف حرال مردمن اخلمررر، مرارواه ابرن عبرراس ريض اهلل عنهامقرال: قررال 

« مدمنه اخلمِر إذا ماَت لِقَي اهللَ َ كعابِد وثنٍ  » :رسول اهلل 
(3)

 . 

لررَد شرراربه اخلمررِر، فعررن أنررٍس  جلررَد يف  أن النبرريَّ  »: ومررن العقوبرراِت الرشررعيِة أن جيه

« أربعررنياخلمررِر باجلريررِد والنَِّعرراِل، وجلررد أبررو بكررر 
(4)

ر ذلررك منرره، فقررد قررال ، فررإ ن تكرررَّ

بعِة فاقتلوهمن ََش »:فيام رواه معاويةه  النبي «َب اخلمَر فاجلدوه، فإذا عاَد يف الرا
(5)

.  

رره  فمررن أدمررَن اخلمررَر، فهررو عنرٌصرر فاسررٌد، جيرربه عررىل املجتمررِع أن يررتخلَّص منرره؛ دفعررًا لرشِّ

 وأذاه. 

 أُّيا املؤمنون، هذه بعضه العقوباِت الرشعيِة.

، فكثرررررريٌة ال حررررردَّ هلرررررا، إال أن منهرررررا:  أن َشَب اخلمررررروِر أمرررررا العقوبررررراته القدريرررررةه الكونيرررررةه

                                 

 (. 321وحسنه األلباِّن يف ظالل اجلنة ) ،(3313أخرجه أمحد ) (1)

 (. 3919وحسنه األلباِّن يف صحيح الرتبيب والرتهيب ) ،(3131( أخرجه ابن حبان )2)

 (.3219وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ،(2339( أخرجه أمحد )3)

 (. 1193ومسلم ) ،(3113( أخرجه البخاري )3)

 (. 19331وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد )،( 3331(، وأبو داود )13393( أخرجه أمحد )1)
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ٍع مررررن األسررررقاِم، واألمررررراِض الصررررحيِة  واملخرررردراِت، ومررررا شرررراهبها سرررربٌب لَلصررررابِة بررررأنوا

ون يف بياِن تأثرِي هذه املوبقاِت عىل صحِة النساِن، فام من  والنفسيِة، وقد أفاَض املختصه

هِبا، وعقوبةه تعاطِيها.  ْ  الَبَدِن، إال وتطاله آثاره َشه
ِ
 عهٍو من أعهاء

، فذا  البحره الذي ال ساحَل له، فإن شارهَبا يعاِّن من أما ا ألمراضه النفسيةه والعصبيةه

رره إال  رره، وال يررذهبه بمه ِب الهرريِق والهررنِك، فررال يسرركنه َهه باِت، وأُضا ِن االضررطرا ألرروا

،  بمعرراقرِة اخلمرروِر، ومداومررِة َشهِبررا، فللررِه مررا أصرردَق مررا أخرررَب برره الصررادقه املصرردوقه 

ها  أنرررره سررررأل النبرررريَّ عفرررريفعررررن طررررارٍق اجل عررررن اخلمررررِر فنهررررى عنهررررا، فقررررال: إنررررام أصررررنعه

، فقال:
ِ
، ولكنها داءٌ »للدواء

ٍ
«إهنا ليست بدواء

(1)
.  

، فللرِه كرم هردمت مرن بيرٍت، وشرتَّتت مرن شرمٍل، وأزهقرت  ره اخلمِر االجتامعيرةه أما أُضا

 من نفٍس، وأفسدت من عقٍل، ونغَّصت من عيٍش.

 كم َبنَْت من منكرٍ 
ِ
مرن َِشهَبرا »:، وقَلَعت من معروٍف، كيف ال؟ وقد قال النبي وهلل

ه وخالتِه وعمتِه «وقَع عىل أمِّ
(2)

. 

رر عررىل شررارهِبا، بررل يمتررده ذلررك إىل أهرستِرره، وأهررِل  فشررؤمه معرراقرة اخلمرروِر وَشهِبررا ال يقترصه

ا بليررده الحسرراِس، بررريه مهررتمٍّ بررأوالِده أ و أهلِرره، وال بيتِرره وجمتَمِعرره، فمرردمنه اخلمررِر وشررارهبه

ل املسؤوليِة.   هو أهٌل لتحمه

: إشرراعةه الفاحشررِة واجلريمررِة بررني املسررلمني، فررإن 
ِ
ِر َشِب اخلمرروِر يررا عبرراَد اهلل ومرن أُضا

                                 

 (. 3319( أخرجه مسلم )1)

 (.11299( أخرجه الطرباِّن يف الكبري )2)
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ه  ره رررنهه، وال َيَقرررره قررررا ررر وحيسِّ َط هبرررا عهرررٌو فاسرررٌد يف جمتمِعررره، يرررزيِّنه الرشَّ شرررارَب اخلمرررِر املترررورِّ

 القذِر. حتى جيرَّ برَيه إىل هذا املستنقِع 

هرا، فكثرري مرن اجلررائم تقرع  م رواده اجلريمرِة وَتَّاره يَّ اخلموِر واملخدراِت هه
كام أن متعاطِ

راً  بسرربب َشب اخلمررر، وقررد صرردق رسررول اهلل  ال ترشررب اخلمررَر؛ فإهنررا »:ملررا قررال حمررذِّ

«مفتاحه كلِّ َشٍّ 
(1)

 ، فتباعدوا ياعباد اهلل عنها وعن أهلها.  

َدا فتباعدوا عن َشِب مفتاِح   ومغالق للخرِي واليامنِ   الرَّ


 

                                 

 (. 9311وحسنه الكناِّن يف مصباح الزجاجة ) ،(3311( أخرجه ابن ماجه )1)
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 اخلطبة الثانية

م علينررا اخلبائررَث واملنكررراِت، وأصرريل وأسررلِّم  احلمررده هلل الررذي أحررلَّ لنررا الطيبرراِت، وحرررَّ

، الرررذي خرررتم اهلل بررره الرسرررل والنبررروات، وعرررىل آلررره وأصرررحابه وسرررائر  عرررىل نبيِّنرررا حممرررد 

 .املؤمنني واملؤمنات

  أما بعد.  

ا اهلل أُّيررا املؤمنررون، وتعرراونوا عررىل الررربِّ والتقرروا، كررام أمررركم اهلله تعرراىل، فتعرراونوا فرراتقو

 العهرراِل 
ِ
دًا ومجاعرراٍت، عررىل مكافحررِة هررذا الررداء مجيعررًا، صررغارًا وكبررارًا، ذكررورًا وإناثررًا، أفرررا

 الفتاِ ، الذي إذا تفشى يف املجتمِع كان أحَد أهمِّ أسباِب هالكِه ودمراِره، ويشرهده لرذلك

رر يف آخررِر الزمرراِن، الررذي هررو وقررته قرررِب هررالِ  الرردنيا، فعررن أنررس قررال: أن اخلمررَر تنترشه

، ويهرشرررب » :قرررال رسرررول اهلل  ، ويثبرررت اجلهرررله رفرررَع العلرررمه ِط السررراعِة أن يه إن مرررن أَشا

نى ، ويظهره الزِّ «اخلمره
(1)

 . 

 اخلطرررررِي بنررررا
ِ
 الكبررررررِي، والررررداء

ِ
، تههيررررامِن وإشررررراعال ءه إن أهررررمَّ وسررررائِل مكافحررررِة هررررذا الرررربالء

ِمررررت بررراليامن فلرررن  وترسررريخه  الررروازِع الررردينيِّ يف النفررروس، فرررإن القلررروَب إذا مل تكرررن قرررد عه

ٌر صررحيٌة، وال أزمرراٌت نفسرريٌة، وال مشرراكله أرسيررٌة أو اجتامعيررٌة، وال ضررائقٌة  يردَعهررا أُضا

م ا اقتصاديٌة، فالنفوسه ضعيفٌة، والشهواته جذابٌة؛ ولذا فإن اهلل  خلمَر يف بداية مل حيرِّ

مهرررا بعرررد أن اسرررتقر اليرررامنه يف قلررروب املسرررلمني، ورسرررَخ وأينرررَع ،  دعررروة النبررري  برررل حرَّ

ررِق العرررِب برراخلمر يف ذلررك الوقررِت، إال أن اليررامَن الصررادَق الراسررَخ  وأثمرَر، فَمررَع شرردِة تعله
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، ومل يكررررن قرررد تغلررررب عررررىل هررررذا العشرررِق اجلررررامِح للخمررررر، قررررال أنرررس  مررررت اخلمررررره رِّ : "حه

م عليهم يشٌء أشدَّ من اخلمِر" للعرب عيٌش أعجَب منها، وما حره
(1)

 . 

رِق العررِب براخلمر قبرل ُتريِمهرا أن بعرَض الصرحابِة ريض اهلل عرنهم مل  حه شدَة تعله ويوضِّ

رره منهرا،  رده فيهرا، وتنفِّ يهقلِعوا عنها إال عند الترصيِح بتحريِمهرا، مرع تروايل اْيراِت التري تزهِّ

 فرررام أن نرررادا منرررا
ِ
مرررت": دي رسررروِل اهلل رِّ "، حترررى أهرررَرَق الصرررحابةه أال إنَّ اخلمرررَر قرررد حه

رةه املدينرِة براخلمِر،  َب، وكَّسوا الكؤوَس والقالَل، حتى سالت أِزقَّ ريض اهلل عنهم الرشا

نا، انتهينا.  : انتهينا ربَّ  وتوقََّف الناسه عن َشهِبا، وقالوا

 أُّيا املؤمنون.

، ٌة تربَّْت عىل ِعْشِق اخلموِر والتعلهِق هبا، حتى قال قائلهها  هكذا يفعله اليامنه الراسخه أمَّ

 عند موتِه موصيًا: 

ي عظامي بعد موت عروقهها        إذا ِمته فادفني إىل جنِب َكْرمةٍ   تروِّ

 (2)أخافه إذا ما ِمته أن ال أذوَقها          وال تدفنَّني بالرفالِة فرإنِّنى

ررِق، ويررزول عنرردما سررمعوا قرروَل املنررادي: "أال إنَّ اخلمررَر قررد  يرتفررعه كررله هررذا احلرربِّ  والتعله

مت"  رِّ هم! ما أعمَق إيامهَنم. ،حه  فللِه دره

 أُّيا املؤمنون.
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إن مكافحَة املخدراِت واخلموِر شغٌل شابٌل لكثرٍي من األمِم، ولكننا أمرَة السرالِم لرن 

رررررَق النجررررراَح، يف مكافحرررررِة السررررروءاِت، إال بإشررررراعةِ   ِخرررررالل اليرررررامِن وخصرررررالِه، وتربيرررررةِ  نحقَّ

ررررق عررررىل جرررردرانِنا ال للخمرررروِر وال للمخرررردرات"املجتمررررِع عليهررررا، فقبررررل أن نقررررول:  ِ"، ونعلِّ

رررخ يف قلوبِنرررا: "ال للخمررروِر أو ال للمخررردراِت وشرروارِعنا: " " ال إَل إال اهلل" جيررربه أن نرسِّ

َر إعالَمنا املرئيَّ  واملسرموَع واملقرروَء، مرن كرلِّ مرا وأن نصبَغ حياَتنا بمقتهياُتا، وأن نطهِّ

يرررزيِّن اخلمررروَر والفررررواحَش، ومرررا يرررردعو إليهرررا، وبغررررِي ذلررررك لرررن نجنررررَي إال العْطرررَب، ولررررن 

نصرريَب إال اخلبرراَل، والشرراهده عررىل ذلررك قررائٌم نرراطٌق، فأمريكررا سررنَّت يف أوائررِل هررذا القرررِن 

ْت سررنواٌت إال  املرريالدي قانونررًا يمنررعه َشَب اخلمرروِر وصررناعَتها وبيَعهررا، فررام هررو إال أن مرررَّ

، وكانت النتيجةه عكسريًة، فرزادت نسربةه الشراربني  ، وَأَفَل هذا النظامه وُتاوا هذا القانونه

ْمرآنه َمراًء َحتَّرى  َسربههه الظَّ ٍب بِِقيَعرٍة حَيْ را هرْم َكََّسَ وا َأْعاَمهله رِذيَن َكَفرره للخمِر، قال اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

ْيئًا﴾إَِذا َجاَءهه مَلْ جَيِْدهه َش 
(1)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

 الفتررراِ  إظهررراَر األمرررِر بررراملعروِف، والنهررريِّ عرررن 
ِ
إن مرررن أهرررمِّ وسرررائِل مكافحرررِة هرررذا الرررداء

املنكررررر يف املجتمررررع، ودعررررِم اْمرررررين برررراملعروف، والنرررراهني عررررن املنكررررر، الررررذين هلررررم أثررررٌر 

هرررم ملمررروٌس، ودوٌر رائرررٌد، وجهرررٌد مشررركوٌر يف حماربرررة أهرررل الزيرررغ والفسررراد، فللرررهِ  ، مرررا دره

ٍج لره قرد فهرحوه، وكرم  أحسَن صرنيَعهم، فَكرْم مرن مصرنِع مخرٍر قرد هردموه، وكرم مرن مرروِّ

 من تائٍه ضائٍع حائٍر، بارٍق يف املعايص واْثام والذنوب قد انتشلوه وأنقذوه. 
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إن من وسائِل مكافحِة انتشاِر هذه الباليا إقامرَة احلردوِد وإظهاَرهرا، فرإن ! أُّيا املؤمنون

رررر، احلررررد رررر وينحَّسه وَد عررررىل اسررررِمها، ُتهررررده مررررن انتشرررراِر الرذائررررِل واْثرررراِم، فبهررررا يهررررعفه الرشه

 وينقمعه أهله الباطِل وخينسون. 

ومرررن وسرررائِل الوقايرررِة مرررن هرررذه الكبررررية: حفرررظه األوالِد وتررروعيتههم، واالبتعررراده هبرررم عرررن 

وتردعو إليره ،أو أسرباب الوقروع يف هرذه القراذورات، مرن رفقرٍة سريئٍة خبيثرٍة، ترزين الباطرل 

إعرالٍم مرردمٍر يغررري باخلبائرث، ويررزين الفررواحَش، أو سررفٍر إىل برالد خلعررت ثرروَب اليررامن، 

 ولبست لباَس الكفِر والباحيِة والفجوِر والعصياِن. 

طوا يف َشِب اخلموِر أو برِيها من اْثاِم. ، فتورَّ  وأخرياً أقوله ألوَلك الذين استنزهلم الشيطانه

ِم الزمررران، فقرررد فالبرررداَر البررردارَ  ِت األواِن، وانرصرررا ، التوبرررَة التوبرررَة، القرررالَع القرررالَع، قبرررل فررروا

ٍب، قرال اهلل تعاىل:دعا  مروال  إىل التوبرة، فرأخرِبْ  رِذيَن  خررَي جروا رْل َيرا ِعَبراِدَي الَّ روا َعرىَل ﴿قه فه َأرْسَ

 إِنَّ اهلَل َيْغِفره الذه 
ِ
ِسِهْم ال َتْقنَطهوا ِمْن َرمْحَِة اهلل ﴾َأنْفه ِحيمه وره الرَّ َو اْلَغفه هه هه يعًا إِنَّ

نهوَب مَجِ
(1)

  . 

 فقل كام قال األول: 

نيا فللِه عهٌد ال أخيسه بعهِدِه       (2)لئن فهِرَجْت أن ال أزوَر احلَوا
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  استقبال شهر اخلري ) رمضان(. -63

 اخلطبة األوىل

، َمْن َُّيْ  إِنَّ احْلَْمَد هلل هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ِدِه اهلله َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

ا َبْعده    .َأمَّ

 أُّيا املؤمنون.

م شهٌر كريٌم، وموسٌم عظيٌم، فها هو يطرقه  ره، يهرتقرب الليلرَة أو  قد أظلَّكه األبواَب هالله

القابلررررررَة، فررررررال إَل إال اهلل، مررررررا أرسَع تعاقررررررَب الليررررررايل واأليرررررراِم، ومررررررا أعجررررررَل دوراَن رحررررررى 

مه َتفنرى، ويبقررى وجرهه ربِّرك ذو اجلررالِل  الزمراِن، فالليرايل واأليرامه تهطرروا، واألعرامره واألعروا

ِم، لكلِّ أجٍل كتاٌب  ونَ ﴿ َفِإَذا َجاَء َأَج والكرا وَن َساَعًة َوال َيْسَتْقِدمه ْم ال َيْسَتْأِخره  ﴾لههه

، فهذا مولوٌد يبكي،  وهذا مقبروٌر يهبكرى، وكرله النراِس يغردو، فبرائٌع نفَسره إىل ربره ومرواله 

ها، وب هلِ فمعتقه ه فمه ها. ائٌع نفَسه للشيطان وهوا  كه

 أُّيا املؤمنون.

، والررردموعه اهلاميرررةه عرررىل إن خررررَي مرررا اسرررتقبلتم بررره شرررهَر رمهررراَن املبرررارَ  ا لتوبرررةه الصرررادقةه

َِ والتقصرِي  روَن﴾التفري حه
ْفلِ رْم ته هْؤِمنهروَن َلَعلَّكه َرا امْل يعرًا َأُّيه

 مَجِ
ِ
فرإنَّ مرن مل  ﴿َوتهوبهوا إىَِل اَّللَّ
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 يتب فأوَلك هم الظاملون.

 إِِّنِّ »: قال: قال رسول اهلل  من حديث أيب ـهريرة  "صحيح البخاري"ويف 
ِ
 َواَّللَّ

ةً  َ َوَأتهوبه إَِلْيِه يِف اْلَيْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّ  .«أَلَْسَتْغِفره اَّللَّ

ط مرررن السررريئات،  ، إن التوبرررَة الصرررادقَة املقبولرررَة ال تكرررون إال بالنررردِم عرررىلعبرراد اهلل مرررا فررررَّ

قعررة الررذنوِب وا عررن اخلطايررا واملوبقرراِت، والعررزمِ  فرروراً  والقررالعِ  ملهلكرراِت، عررىل عرردِم موا

 وردِّ املظاملِ، والتحلِل من أصحاب احلقوِق واجلناياِت. 

  أُّيا املسلمون.

سررتقبله برره هررذا املوسررمه الكررريمه الفرررَح ببلوِبرره وإدراكِرره، فررإن مررن الررنعِم العظيمررِة إن ممررا يه 

َغرره اهلله مواسررَم اخلرررياِت، ومنررازَل املغفرررِة والرمحرراِت  :عررىل العبرردِ  ررْل بَِفْهررلِ :أن يبلِّ   ﴿قه
ِ
اَّللَّ

وَن ﴾ َو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمعه وا هه  .َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرحه

 أُّيا الخوة الكرام.

إن املرررؤمَن يفررررحه برمهررراَن؛ ملرررا فيررره مرررن أسرررباِب الفررروِز باجلنررراِت، والنجررراِة مرررن النررررياِن، 

ررره ومررروال ه مرررن خرررري الررردنيا يفررررحه املرررؤمنه برمهررران، يصرررومه هنررراَره، ويقررروم ليَلررره، ويسرررأل ربَّ

 ال َخْوٌف َعَلْيِهْم واْخرة، فيحقق بذلك التقوا، التي قال يف أهلها:
ِ
﴿َأال إِنَّ َأْولَِياَء اَّللَّ

وَن﴾ ِذيَن آَمنهوا َوَكانهوا َيتَّقه َزنهوَن. الَّ ْم حَيْ  .َوال هه
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صرررِب يفرررح املررؤمنه برمهرران؛ ألنرره شررهٌر يررريبِّ فيرره نفَسرره عررىل الصرررِب عررن الشررهوات، وال

عررىل الطاعررات، فيفيررده ذلررك قرروًة يف دينرره، ورسرروخًا يف يقينرره، وزيررادًة يف إيامنرره، فررام أهعطِررَي 

رب أحٌد عطاًء خرياً، وال أوسَع من  . الصَّ

ره به ما صنَع اهلله ألوليائه، من االنتصراراِت والفتروِح،  يفرح املؤمنه برمهان؛ ألنه يتذكَّ

الكرررربا، وفيررره فرررتَح اهلَل لنبيررره  ، فيررره وقعرررت بررردرٌ مرررِة السرررالمِ فشرررهره رمهررراَن شرررهره نرٍصررر أل

َم، وفيه معركةه الريموِ  وحطنَي، وبريه ذلك من وقائِع النرِص والفتِح املبنِي.  مكَة، البلَد احلرا

ت  ، وبرررريَّ فكرررله انتصررراراِت أهرررِل السرررالِم العظررراِم، التررري حصرررل هبرررا للمسرررلمني الفررررجه

:  املبرارِ ، فصرَدَق رسروله اهلل  موازيَن القوا، إنام كانت يف هذا الشهرِ  واعلرم »القائرله

 .«مع العَِّس يَّساً  الفرَج مع الكرِب، وأنَّ  النرَص مع الصرِب، وأنَّ  أنَّ 

د يف نفسه األمَل، فإن املستقبل لَلسرالم، مهرام اشرتد  يفرح املؤمنه هبذا الشهر؛ ألنه جيدِّ

ا يِعزه اهلله به أهرَل  الظالم، وإن اهلل نارصه دينِه، ومعيل كلمتِه، بِعزِّ  لِّ ذليٍل، ِعزًّ عزيٍز، أو بذه

الًّ يررررِذله برررره الكفرررراَر، فررررام أحرررروَج األمررررَة اليرررروَم، وهرررري تعرررريشه هررررذه النكبرررراِت،  السررررالم، وذه

رها بأسررباب اخلررروج مررن هررذه  واخلطرروَب املرردهلامِت، إىل مررن حييرري يف قلبهررا األمررَل، ويررذكِّ

  :لره ُمرجرًا، وجيعررْل لره مررن أمرره يَّسرراً األزمراِت، فإنره مررن يترِق اهلَل جيعررْل 
ِ
رْل بَِفْهررِل اَّللَّ ﴿قه

وَن﴾ َو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمعه وا هه  . َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرحه

 .أُّيا املؤمنون
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، ومل يَر فيره  إن من الناس من عِمَي عن كلِّ هذه املعاِّن، التي حيملهها هذا الشهره املبار ه

رررَهِر إال موسرراًم سرررنويًّ  ئررِد الزاخررررِة، وفرصررًة للسرررمِر واللهررِو، ومتابعرررِة الررربامج، والسَّ ا للموا

 أخشرى عرىل هرذا 
ِ
املمترِد إىل برزوِغ الفجرِر، والنروِم الطويرِل إىل برروِب الشرمِس، فرإِّن واهلل

َن عليه خاتمه املرسلني  :أن جييَب اهلله فيه دعاَء جربيل، الذي أمَّ

أترراِّن »: قررال: قررال رسررول اهلل هريرررة  مررن حررديث أيب "صررحيح ابررن خزيمررة"ففرري 

جربيله فقال: َمن أدر  رمهاَن، فلم يهغفر له فدخل الناَر، فأبَعَده اهلل. قال جربيله للنبيِّ 

 .«صىل اهلل عليه وسلم: قهْل آمني. فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: آمني

 .أُّيا املؤمنون

كم  ره شرِفٍق -إنني أحرذِّ أن تسرتجيبوا إىل شرياطنِي النرس، الرذين  -حِمربٍّ  نصريحًة هلل، نصريحَة مه

وا عرررن سرررربيل اهلل،  ِت؛ ليصرررده وه مرررن الرررربامِج والفقرررررا يررردعونكم إىل متابعرررِة القنررروات، بررررام أعرررده

 قلوبهكم من التقوا واليامن، بسبب الّصياِم والقياِم. ويذهبوا بام حصلته

، فعنرد فاتقوا اهلل عباد اهلل، واجعلوا شهَركم شهَر توبٍة وأوب
ٍ
ٍع وبكاء  وتْضه

ٍ
ٍة وصالٍح ودعاء

رررا رررا ، جعلنرررا اهلل وإيررراكم ممرررن يقرررول: ()الصرررباح حَيمرررده القرررومه الَّسَّ رررا َقْبرررله يِف َأْهلِنَ نَّ رررا كه وا إِنَّ ﴿َقررراله

وهه إِنَّهه  نَّا ِمْن َقْبله َنْدعه وِم. إِنَّا كه مه ه َعَلْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ ْشِفِقنَي. َفَمنَّ اَّللَّ ﴾ مه ِحيمه َو اْلرَبه الرَّ  . هه
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

فرررررراتقوا اهلل عبرررررراد اهلل، واسررررررتقبلوا شررررررهَركم بررررررالعزِم عررررررىل الطاعررررررات، ونيررررررِة اخلررررررريات، 

واملسرررارعِة إىل الباقيررراِت الصررراحلاِت، فرررإن ذلرررك مرررن املسرررابقِة إىل اخلررررياِت، ونيرررةه الطاعرررِة 

 اد اهلل.طاعٌة يثابه عليها املؤمنه يا عب

ففي الصرحيحني مرن حرديث عبرد اهلل برن عبراس ريض اهلل عرنهام قرال رسرول اهلل صرىل 

َ َذلِرَك َفَمرْن َهرمَّ بَِحَسرنٍَة َفَلرْم »: اهلل عليه وسلم رمَّ َبرنيَّ ريَِّئاِت، ثه َ َكَتَب احْلََسرنَاِت َوالسَّ إِنَّ اَّللَّ

ه ِعنَْدهه َحَسنًَة َكاِمَلةً  ر َيْعَمْلَها َكَتَبَها اَّللَّ ه َعرزَّ َوَجرلَّ ِعنْرَدهه َعرْشَ ، َوإِْن َهمَّ هِبَا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اَّللَّ

ه   َحَسرنَاٍت، إىَِل َسررْبِعاِمَئِة ِضرْعٍف، إىَِل َأْضررَعاٍف َكثِررَيٍة، َوإِْن َهررمَّ بَِسريَِّئٍة َفَلررْم َيْعَمْلَهرا َكَتَبَهررا اَّللَّ

ه َسيَِّئًة َواِحَدةً ِعنَْدهه َحَسنًَة َكاِمَلًة، َوإِْن َهمَّ هِبَ   .  «ا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اَّللَّ

.. مه  أُّيا الخوةه الكرا

إن من نعمِة اهلل تعاىل عىل أهرِل السرالم أن خرصَّ شرهَر الصرياِم، شرهَر رمهراَن املبرارِ  

 بفهائَل قدريٍة وَشعيٍة.

رفمن ذلك: أن اهلل تعاىل أنزل فيره أحسرَن كتبِرِه:  رْرآنه ﴿َشرْهره َرَمَهراَن الَّ نْرِزَل ِفيرِه اْلقه ِذي أه

ْرَقاِن﴾ دًا لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلهَدا َواْلفه  .هه

فرررررقه فيهررررا كررررله أمررررٍر حكرررريٍم،  ومررررن تلررررك اخلصررررائِص: أنرررره جعررررل فيرررره ليلررررَة القرررردِر، الترررري يه

                                 

 (.131(، ومسلم )3391( أخرجه البخاري )1)

 (131( سورة البقرة: ) 2)



 ----------------------------------يف استقبال شهر اخلري   -63

 

485 

نِة.  عز وجل ملا يكون يف تلك السَّ
ِ
 فيجري فيها تقديره اهلل

ا َأنَْزْلنَاهه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر . َوَما َأْدَراَ  َما َلْيَلرةه اهلل شأهَنا، فقالليلةه القدِر، التي عظَّم   : ﴿إِنَّ

 .اْلَقْدِر﴾

من قام ليلة القدر »ليلةه القدر، التي قال فيها الصادقه املصدوقه صىل اهلل عليه وسلم: 

 . «إيامنًا واحتسابًا بفر له ما تقدم من ذنبه

خلصائِص التي جعلها اهلله لشهر الصيام: أْن مرنَّ عرىل عبراِدِه املرؤمنني، ومن الفهائِل وا

ِل ليلٍة من ليالِيه.  ِب النرياِن، و تصفيِد الشياطنِي من أوَّ  بفتِح أبواِب اجلناِن، وتغليِق أبوا

إذا دخرل شرهر رمهران »قال: أن النبي من حديث أيب هريرة  "الصحيحني"ففي 

 .  «لت الشياطنيلِس أبواب جهنم وسه فتحت أبواب السامء وبلقت 

ّفدت»ويف رواية:   .  «الشياطني وصه

 أقبْل، ويا بابَي الرشِّ أقرْص. وفيه ينادي منادي اليامن: يا بابَي اخلرِي 

ومررررن فهررررائِل الشررررهِر املبررررارِ : أن اهلل جررررلَّ وعررررال مررررنَّ ِفيررررِه عررررىل أهررررِل السررررالِم بررررأعظِم 

عرىل أهرل الكفرِر والحلراِد، يروَم  ، ففيه َنرَصَ اهلله رسوَله االنتصاراِت، وأكرِب الفتوحاِت 

 الفرقاِن، يوَم التقى اجلمعان يف بزوِة بدر الكربا، التي هي شامٌة يف عنِي التَّاريِخ:

                                 

  ( 2 -1: )( سورة القدر1)

  ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )31( أخرجه البخاري ) 2)

 ( .2133(، ومسلم ) 1399( "صحيح  البخاري" )3)

 ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.1919( أخرجه مسلم )3)
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احه من بدر ابتدأَ  ً                 فتارخيهنا الوضَّ ده مفاِخرا  إذا قامت الدنيا تعه

ِك، ولوثاِت الكفر.  م لنبينا حممد وفيه فتح اللُ بيَته املعظَّ  ْ  ، وخلَّصه بذلك من أوضاِر الرشِّ

رِرم  ، ويهعفى عن السيئاِت، من حه حى الذنوبه ره اخلطايا، ومته شهٌر عظيٌم مبارٌ ، فيه تكفَّ

ِرم.  خرَيه فقد حه

 أترررررررررررى رمهرررررررررررانه مزرعرررررررررررةه العبررررررررررراِد 

 فررررررررررررررررررأدِّ حقررررررررررررررررررروَقه قرررررررررررررررررروالً وِفعررررررررررررررررررالً 
9 

 لتطهررررررررررررررِي القلررررررررررررروِب مرررررررررررررن الفسررررررررررررررادِ  

 وبررررررررررررررررررررررررررررررادْر فيرررررررررررررررررررررررررررررره أزواَد املعرررررررررررررررررررررررررررررررراد
9 
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 .شهُر النَّْص  -64

 اخلطبة األوىل

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

يَك  .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه  َلهه

 أما بعد. 

وا أن شهَر رمهاَن مل يكن ِعنَد سلِفنا شهَر صياٍم وقياٍم  ا املؤمنون، واعلمه فاتقوا اهلَل أُّيه

 واعتكرررراٍف وعمرررررٍة وإكثرررراٍر مررررن العبررررادِة فحسررررْب، بررررل كرررران شررررهَر جهرررراٍد وجماهرررردٍة 
ٍ
ودعرررراء

أعظررَم االنتصرراراِت، وأكرررَب الفتوحرراِت، وإن ليررايَل هررذا ودعرروٍة وعمررٍل، فقررد سررطَّروا فيرره 

الشررهِر وأياَمرره ُتكرري مررا حققتهرره األمررةه مررن انتصرراراٍت وأجمرراٍد، فقررد كرراَن يف هررذا الشررهِر يررومه 

 الفرقاِن، يوَم التقى اجلمعاِن يف بزوِة بدٍر الكربا، التي هي شامٌة يف جبنِي التاريِخ. 

ده مفاِخ  نيا َتعه احه من بدر ابتدا  راً إذا قامت الده  ()فتارخيهنا الوضَّ

رر اهلله دينَرره، وأظَهررَر نبيَّرره، وأطرراَح  َق اهلله يف هررذِه الغررزوِة بررني احلررقِّ والباطررِل، فنرََصَ فقررد فرررَّ

رر وال ه بَِبررْدٍر َوَأنْررتهْم ظلررِم والطغيرراِن، قرال اهلل تعاىل:رؤوَس الكفرِر والرشِّ مه اَّللَّ رركه ﴿َوَلَقررْد َنرَصَ

رٌة َفررا وَن﴾َأِذلَّ ره رْم َتْشرركه َ َلَعلَّكه وا اَّللَّ قه ، فكانررت هرذه الغررزوةه صررفحًة مرن صررفحاِت املجررِد تَّ

 املرشِق، يف تاريِخ هذه األمِة.
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ررره مرن أو اِر ضرروقرد مرنَّ اهلله تعرراىل عرىل األمررِة يف هرذا الشررهِر أيهرا، ففرتَح بيَترره لنبيِّره، وطهَّ

، فكران حرديثًا عظرياًم كبررياً، لريس يف الرشِ ، ولوثاِت الكفر، ومظاهِر الظلرِم واالسرتكبارِ 

ترراريِخ األمررِة فحسررب، بررل ويف ترراريِخ البرشرريِة كلِّهررا، كيررف ال؟ وقررد أعررزَّ اهلله هبررذا الفررتِح 

 وحزَبه، واستنقَذ به بلَده وبيَته من أيدي الكفاِر واملرشكني. دينَه ورسوَله 

، وُضبت أطنابه وقد استبرَش هبذا ا
ِ
ه لفتِح أهله السامء ، ودخل  عزِّ

ِ
عىل مناكِب اجلوزاء

 أفواجررا، وأَشَق برره وجررهه األرِض؛ ضررياًء وابتهاجررًا، وانحَّسررت برره 
ِ
النرراسه برره يف ديررِن اهلل

 الوثنيةه يف جزيرِة العرِب. 

ومررا انفرركَّ هررذا الشررهره املعطرراءه أن يكررون حمرراًل ومهررامرًا، ألجمرراٍد وبطرروالٍت وانتصرراراٍت 

رررر ده أن شررررهَر الصررررياَم لرررره أثررررٌر بررررالٌغ يف ُتقيررررِق النرِصرررر، هلررررذه األمررررِة عرررررَب الترررراريِخ، وهررررذا يؤكِّ

وصناعِة املجِد، وكيف ال يكون كذلك، وهو شهره الصرِب والتقوا؟ أمرا الصرربه فرإن مرن 

سررررلَم عررررىل ترررررِ  املحررررابِّ فالصررررومه يررررريبِّ امل الكررررالم املررررأثور: "الصررررومه نصررررفه الصرررررِب"

كله عمِل ابرِن آدَم لره إال الصروَم، »هلل تعاىل: قال ا والشهواِت؛ ولذا قال النبي  واملالذِّ 

َبه وشهوَته من أجيل  . «فإنَّه يل وأنا أجِزي به، يرت ه طعاَمه وَشا

َررا  أمرا التقرروا، فرإن اهلَل إنررام َفررَرَض الصرياَم عررىل عبراِدِه لتحقيِقهررا، قررال اهلل تعراىل: ﴿ َيررا َأُّيه

َيا مه الصِّ تَِب َعَلْيكه ِذيَن آَمنهوا كه وَن﴾الَّ ْم َتتَّقه ْم َلَعلَّكه ِذيَن ِمْن َقْبلِكه تَِب َعىَل الَّ  .مه َكاَم كه

                                 

(،ومن حديث سلامن الفاريس عند ابن 1131ه شاهد بلفظه من حديث أيب هريرة عند ابن ماجه)( ل1)

 ( وفيه يف وصف رمهان: وهو شهر الصرب.1331خزيمة )

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1111( مسلم )1921( أخرجه البخاري )2)
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َل درجررراِت النرِصرر الكررربا وأسررباَبه، قررال اهلل تعررراىل:  وبالصرررِب والتقرروا حيقررقه العبررده أوَّ

ررررروا هِبَرررررا َوإِْن َتْصررررررِبه  ْم َسررررريَِّئٌة َيْفَرحه ِصرررررْبكه ْم َوإِْن ته رررررْؤهه ْم َحَسرررررنٌَة َتسه ررررروا ال ﴿إِْن مَتَْسْسررررركه وا َوَتتَّقه

﴾ ٌَ ِي َ باَِم َيْعَملهوَن حمه ْم َشْيئًا إِنَّ اَّللَّ هه ْم َكْيده كه ه  .َيْضه

ها، ودافرررَع عنهرررا ﴿إِنَّ  وِّ قررْت اهلَل سررربحانه وتعررراىل َوَقاَهررا َشَّ عرررده ، واتَّ ت األمرررةه فررإذا صررررَبَ

ِبه كه  َ ال حيه ِذيَن آَمنهوا إِنَّ اَّللَّ َداِفعه َعِن الَّ َ يه وٍر﴾اَّللَّ ٍن َكفه ا  . لَّ َخوَّ

ررروا بايررراِت  قه مني ملرررا حقَّ رررده أَهيرررَة ُتقيرررِق املقصررروِد مرررن الصرررياِم، فرررإن املتقررردِّ وهرررذا ممرررا يؤكِّ

 الصياِم ومقاصَده جعَل اهلله شهَر صوِمِهم شهَر عزٍّ ونرٍص ومتكنٍي وجمٍد. 

ها بررردينِها، وتركرررت اجلهرررا ررركه هرررا ومتسه َف صرررربه األمرررِة، وقرررّل تقوا َد، جعلهرررا اهلله وملرررا ضرررعه

َن الكيررررِد  -أعظررررَم الهرررريمِ - ضررررًا ألعررررداِئها، فأحررررلَّ هبررررا الكفررررره بر وأنررررزَل هبررررا األعررررداءه ألرررروا

 والتعذيِب: 

 أَحررررررررررلَّ الكفررررررررررره بالسررررررررررالِم َضررررررررررْيامً 

 َفَحرررررررررررررررررقٌّ ضررررررررررررررررررائٌع ومِحرررررررررررررررررًى مبررررررررررررررررراٌح 
9 

يِن النَّحيررررررررربه    يطررررررررروله بررررررررره عرررررررررىل الررررررررردِّ

 وِمررررررررررررررررررررررريٌض قرررررررررررررررررررررررراطٌع ودٌم صررررررررررررررررررررررربيبه 
9 

 أُّيا املؤمنون.

َل حلركِة املدِّ واجلزِر يف تاريِخ األمِة ال يعرتيه شكٌّ أنَّ األمَة اليوَم مترره بأصرعِب إن امل تأمِّ

هِلرررا، فإنررره  رررْت هبرررا الكررروارثه -أياِمهرررا، وأشررردِّ أحوا رررِة نكبررراٌت، وحلَّ وإن كررران قرررد نرررزَل باألهمَّ

ررا، معتررزًة بالسررالِم، فخررورةً  -واألزمرراته  برراليامِن؛ لررذا  فإهنررا مل تررزْل عررىل ثقررٍة برردينِها ورهبِّ
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ا.  ا بمراجعِة ديِن رهبِّ باُتا، وانقشَعْت كروهبه  فإهنا رسعاَن ما َوَثَبْت من سه

هم، واجتمررررررَع علرررررريهم أمررررررا اليرررررروَم، فررررررإنَّ كثرررررررياً مررررررن املسررررررلمني أهصرررررريبوا يف إيامهِنررررررم وديررررررنِ 

هم، فَ  م عررن قرروٍس واحرردٍة، كررام أخرررب النبرريه أعررداؤه  َتررَداَعى علرريكم»حيررث قررال:  َرَمررْوهه

؟ قال: ال، 
ِ
ٍة بِنَا يوَمئٍذ يا رسوَل اهلل : أوِمْن ِقلَّ األهَممه كام تَداعى األكلةه عىل َقْصعتِها. قالوا

ردوِر أعرداِئكم،  رْيِل، ولينرزَعنَّ اهلله مهرابَتكم مرن صه  السَّ
ِ
ثاٌء كغثاء بل أنتم كثرٌي، ولكنَّكم به

م الوَهَن، قالوا وما الوهنه يا رس
ِهيةه وليهلِقنَيَّ يف صدوِركِ ْنيا، وكرا به الده ؟ قال حه

ِ
وَل اهلل

 . ()«املوِت 

ه، فأعررداده املسررلمني كثررريٌة، ولكنهررا ال  ررحه ررده هررذا احلررديَث ويوضِّ وواقررعه األمررِة اليرروَم جيسِّ

ْيِل.  السَّ
ِ
ثاٌء كغثاء ا، فهم به  تهفِرحه صديقًا، وال ختيفه عدوًّ

نا من اليهوِد واملرشكني والنصارا واملنراف روا وأما أعداؤه روا فهلروهَلم، ورصه قني، فقرد مَجَعه

 صفوَفهم، ومجعوا كلمَتهم عىل حرِب األمِة وتدمرِيها وإذالهِلا، وهنِب ثرواُِتا. 

ون املسررررلمني باحلديررررِد والنَّرررراِر،  ون وامللحرررردون ممثَّلررررون بالعرررراملَ فررررالوثنيه  ، َيسررررَحقه الرشررررقيِّ

رررون فيهرررا عرررن  يرتبَّصرررون باألمرررِة الررردوائَر، ويكيررردون هلرررا املكائرررَد، وال سه جيررردون فرصرررًة، ينفِّ

نِنرررا يف كشرررمرٍي، ويف  ، ومرررا يفعلوَنررره بإخوا م أكرررربه هه ، ومرررا ختفررري صررردوره أحقررراِدِهم إال فعلررروا

وِة عداوُِتم.   اهلنِد، ويف بورما، ويف بالِد الشيشاِن خريه شاهٍد عىل ُضا

ِد والهرغائِن عرىل األمرِة، أما الصرليبيهون ممثَّلرون بالعرامِل الغرريبِّ الكرافِر، فهرم وَرثرةه األحقرا

وا مررررع املسررررلمني يف حررررروٍب  نررررذه ظهرررروِره، وقررررد اشررررتَبكه فالصررررليبيهون ضررررائقون بالسررررالِم مه
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رًا  ، وإرِصا
ِ
ْبثرررررررًا يف األَداء ، وخه

ِ
ًة يف العرررررررداء طويلرررررررٍة مهرررررررنيٍة، إال أن التررررررراريَخ مل يشرررررررهْد ِحررررررردَّ

  وتصمياًم عىل تدمرِي األمِة وإفناِئها، كام جيِرا منهم اليوَم.

م يتنراَدْون حلررِب السرالِم، ومرا ذا  الرذي جيرري  م وساسرتههه هه م وكرباؤه هه م خرباؤه فهاهه

يف برررررررالِد البهوسرررررررنِة واهلرسرررررررِك، وبرِيهرررررررا مرررررررن برررررررالِد السرررررررالِم إال ثمررررررررَة أعامهِلرررررررم، وجنرررررررَي 

 أحقاِدِهم. 

، واالسرررررررتكباره احلهررررررراريه عرررررررىل  َه االقتصررررررراديه ، والتسرررررررل ومررررررا هرررررررذه اهليمنرررررررةه السياسررررررريةه

:امل  سلمني، إال قلياًل من كثرٍي، وبيًها من َفْيٍض، وقد صدق القائله

 عررررررررررررررررررررررراَد  الصرررررررررررررررررررررررليبيهون  ثانيررررررررررررررررررررررررًة 

يارِ   عررررررررررررررررررررررررررراثوا فسرررررررررررررررررررررررررررادًا يف الررررررررررررررررررررررررررردِّ
9 

 وجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالوا يف البطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراِح  

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأٌل  مبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحه   كأهنَّ
9 

، فقررد زَ  ررا اليهرروده رروا دولررَتهم يف قلررِب العرراملَ أمَّ ، وهررم سررامرِسةه الَكْيررِد واملْكررِر  َرعه السررالميِّ

َِ علرررريهم،  واخلهبررررِث، وقررررد ُضبرررروا أفظررررَع الصرررروِر يف ترشرررريِد املسررررلمني وإِذالهِلِررررم، والتسررررله

ِب هبم، وانتهاِ  مقدساُِتم.  والتالعه

رررمه الرررذين قرررال اهلله عنهم:وال عجرررَب يف ذ رررِذيَن لرررك، فهه ﴿َلَتِجرررَدنَّ َأَشررردَّ النَّررراِس َعرررَداَوًة لِلَّ

وا﴾ كه ِذيَن َأَْشَ وَد َوالَّ  .آَمنهوا اْلَيهه

 
ِ
ثيَق.وهم الذين آَذْوا رسوَل اهلل وا العهوَد واملوا  ، ودبَّروا له املكائَد، ونقهه

 وهل ما جيري اليوَم يف فلسطنَي الغاليِة، ويف برِيها من البالِد، إال من صناِئِعهم؟!

رلِم، مرع أربراِب  رلِح أو السِّ ِب، بطلرِب الصه ر الكتراَب، وركرَض وراَء الَّسرا فعجبرًا ملرن َنيِسَ
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 لغدِر واملكِر، اليهوِد!!ا

 إْن كاَن يف القلِب إيامٌن وإسالمه                 ملثِل هذا يذوبه القلبه ِمْن َكَمدٍ 

رررم فْتكرررًا؛ لرررذا قرررال اهلل تعررراىل عرررنهم:  هه  خطرررراً، وأعظمه
ِ
أمرررا املنرررافقون، فهرررم أشرررده األعرررداء

ْؤفَ  ه َأنَّى يه مه اَّللَّ ْم َقاَتَلهه وه َفاْحَذْرهه مه اْلَعده وَن﴾﴿هه  .كه

ررأِن عررىل قلرروِب الررذئاِب، فررالظواهره  سرروَح الهَّ رروا مه ررًة، لبِسه بررون يف مررؤمٍن إالًّ وال ِذمَّ ال َيرقه

ون عرن  رده ظواهره األنصاِر، والبواطنه قد ُتيَّزت إىل الكفاِر، دعراٌة عرىل أبرواِب جهرنَم، يصه

، ويبغوهنا ِعَوًجا. 
ِ
 سبيِل اهلل

لت شعارا م، وتشكَّ نت راياُته م، فترارًة قوميرون، وترارًة وطنيهرون، وترارًة علامنيهرون، تلوَّ ُته

ره  َدت األسامءه والكفره واِحٌد، عاثوا يف األمِة فسادًا ودمارًا، فهل التغريبه الذي تعيشه تعدَّ

 األمةه إال من صنِعِهم؟!

ننَي الوضعيِة إال ِمْن أعامهِلم؟!  وهل تنحيةه الرشيعِة، وتطبيقه القوا

م؟!إيِن وأهلِه وعلامِئه ودعاتِه وهل حماربةه الدِّ   ال َتارُته

وها؟  يِن قد نكسه  فلّلِه، َكْم من رايٍة للدِّ

 وكْم من شعريٍة من شعائِره قد عطَّلوها؟ 

 قد آَذْوه؟
ِ
 وكْم من عاملٍ أو عامٍل أو داعيٍة هلل

 وإنَّا إليه راجعون. 
ِ
 فال يزال السالمه وأهلهه منهم يف حمنٍة وبليٍة، فإنَّا هلل

 أُّيا املؤمنون.
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ئِق واألزمررراِت،  ون، َسرررَعْوا إلررريكم برررالبوا رررم أعرررداءه ديرررنِكم الظررراهرون واملسرررترِته  هه
ِ
هرررؤالء

رررا، وبالسرررالم دينًرررا، وبمحمرررٍد   ربًّ
ِ
كم الرررذي اقرتفتمررروه أنَّكرررم رضررريتهم بررراهلل نبيًّررررا  وجررررمه

 اْلَعِزيِز احْلَ 
ِ
ْؤِمنهوا بِاَّللَّ ْم إاِلَّ َأْن يه وا ِمنْهه  . ِميِد﴾﴿َوَما َنَقمه
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 اخلطبة الثانية

 بعد. أما

 . أُّيا املؤمنون

اِخِل، فررذلك  هررا مررن الرردَّ ٌة مررن داخلِهررا، وحماَربررٌة مررن خارِجهررا، أمررا َبْزوه وَّ م َمغررزه ررَتكه إن أمَّ

ررا ودينِهررا،  باملنرافقني املرتبِّصررني مررن العلامنيرني وأشررياِعهم، الررذين أضررعفوا إيرامَن األمررِة برهبِّ

بههاُِتم   وَشَهواُِتم.بشه

ررِم الكفررِر، مررن اليهرروِد والنصررارا  ررا مررن خارِجهررا، فبهررذا التَّررداِعي العررامليِّ ألهمه وأمررا حرهبه

ررررَبَحني، إال  ررررةه مررررن هررررذين الشَّ واملرشرررركني وامللحرررردين عررررىل أمررررِة السررررالِم، ولررررن تنجررررَو األهمَّ

ررا، ورجوِعهررا إىل دينِهررا، وإعالِئهررا رايرراِت اجلهرراِد بأنو ِعرره، جهرراِد الررنفِس، بإقباهِلررا عررىل رهبِّ ا

صاِة، باألمر باملعروِف، والنهِي عن املنكِر، وجهاِد املنافقني، وجهاِد الكفراِر،  وجهاد العه

مرررا أصررراَب األمرررَة مرررا أصررراهَبا إال ملرررا َهَجرررَرت ظهررروَر اخليرررِل، وأَخرررَذت بأذنررراِب البقرررِر،  هفإنررر

 بررنِ 
ِ
ه بإسررناِده عررن عبرِد اهلل عمرَر ريض اهلل عررنهام عررن  ويردله لررذلك مرا رواه أبررو داود وبرريه

رِع، وَتَركتهم اجلهاَد »قال: النبيِّ  إذا َتَبايعتهم بالِعينَِة، وأخذتم أذناَب البقِر، ورضيتم بالزَّ

ه حتى ترِجعوا إىل ِدينِكم ، ال ينزعه الًّ ََ اهلله عليكم ذه  . ()«سلَّ

 اليررروِم، وُتقيرررِق يِس فعلينرررا أُّيرررا األخررروةه األخرررذه بأسرررباِب النَّرِصررر وسرررننِه للخرررروِج مرررن مرررآ

                                 

(، وصححه ابن القطان من طريق آخر عند أمحد بلفظ: "إِذا بغى النَّاس تبايعوا 3333( أخرجه أبو داود )1)

م َحتَّى يراجعوا بِاْلعنِي،  َهاد يِف َسبِيل اهلل، أنزل اهلل هبم باَلء، َفلم يرفْعهه َعنْهه وا اجْلِ وا َأْذَناب اْلَبقر، َوتركه َواتبعه

 دينَهم".
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َه آ ، فرررإنَّ النرَصررر ال ينرررزله اعتباطرررًا، وال خيرررب ، برررل مررراِل الغررردِّ
ٍ
ء ََ عشررروا  ِوفرررَق سرررنن جيررريءَخرررْب

ننَي مهبوطٍة، ك  َسرْيِ الشمِس. انهباط حركة وقوا

نرا موالنرا، حيرث قرال   تعراىل، كرام أخرَبَ
ِ
فمرن هرِذِه السرنِن: أن تعلرَم أنَّ النرَصر مرن عنرِد اهلل

 اْلَعِزيِز احْلَِكيِم﴾﴿َوَما النَّ 
ِ
،  رْصه إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اَّللَّ نا اهلله ، فمهام طلبنا النرَص من برِيه أذلَّ

 : له  تعاىل بام قاَله األوَّ
ِ
 وخيََّب سعَينا، وما أْحَوَجنا إىل أْن نجَأَر إىل اهلل

له َعليِهْم وهْل إاِل عليَْك امله   فياربِّ هْل إاِل بَِك النَّرْصه يهرََتى  عوَّ

لِ ا ننرصرأن : ومرن أسرباِب النرِصر  تعراىل بأقوا
ِ
وقلوبِنرا، فرإنَّ اهلَل تعراىل قراَل:  نراو أعاملِ  نراهلل

ْم﴾ َثبِّْت َأْقَداَمكه ْم َويه كه ْ َ َينرْصه وا اَّللَّ ه ِذيَن آَمنهوا إِْن َتنرْصه َا الَّ  . ﴿َيا َأُّيه

 تعرراىل يكررونه بتعظررريِم دينِرره، وامتثرراِل أمرر
ِ
ررنا هلل  كلمتِرره، وُتكرريِم َشِعررره، ونرصه

ِ
ِره، وإعرررالء

ْم يِف  نَّرررراهه ررررِذيَن إِْن َمكَّ واجلهرررراِد يف سرررربيلِه، قررررال اهلل تعرررراىل يف بيرررراِن املسررررتحقني للنرِصرررر: ﴿الَّ

 َعاِقَبررررةه 
ِ
َّ
ِ
هنَْكررررِر َوَّلل وِف َوهَنَررررْوا َعررررِن امْل وا بِررررامْلَْعره َكرررراَة َوَأَمررررره ا الزَّ ررررالَة َوآَترررروه وا الصَّ اأْلَْرِض َأَقررررامه

وِر﴾ا  . أْلهمه

أنرررررره آٍت ال حمالررررررَة للمررررررؤمنني الصررررررادقني، وأن التمكررررررنَي لَلسررررررالِم : ومررررررن سررررررنِن النرصرررررر

، واهلله نررارٌص دينَرره وأوليرراَءه، قررال اهلل 
ِ
ين ِديررنه اهلل ئررِق والعقبرراِت، فالرردِّ ررٌق، ربررَم العوا متحقِّ

                                 

 . 123( سورة آل عمران: 1)

 .1/213( من هاشميات كميت بن زيد األسدي. انظر: أوضح املسالك 2)

 . 1( سورة حممد: 3)

 . 31( سورة احلج: 3)
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ِذيَن آَمنهوا يِف احْلََياةِ  َلنَا َوالَّ سه ه ره ومه اأْلَْشَهاده﴾ تعاىل: ﴿إِنَّا َلنَنرْصه ْنَيا َوَيْوَم َيقه  .الده

بتىَل املؤمنرون بالنََّكبراِت واألَزَمراِت، وال يعنري أال تصراَب  لكنَّ هذا الوعَد ال يعني أال يه

َث مررن الطيِّررِب، قررال األمرةه باملصررائِب والكرروارِث، بررل كررله هررذا ال بردَّ منرره، ليميررَز اهلله اخلبيرر

مه  ﴿َأْم َحِسرْبتهمْ اهلل تعراىل: ررْتهه ْم َمسَّ رِذيَن َخَلرْوا ِمرْن َقرْبلِكه ْم َمَثرله الَّ لهوا اجْلَنَّرَة َومَلَّرا َيررْأتِكه َأْن َترْدخه

 َأال إِنَّ 
ِ
ررر اَّللَّ رررِذيَن آَمنهررروا َمَعرررهه َمَترررى َنرْصه ررروله َوالَّ سه ررروَل الرَّ رررى َيقه ررروا َحتَّ ْلِزله ءه َوزه رررا َّ اْلَبْأَسررراءه َوالْضَّ

 َقِريٌب﴾
ِ
 .  َنرْصَ اَّللَّ

 بسربِب الرذنوِب واملعرايص، 
ِ
وقد يبتيل اهلله تعراىل األمرَة بترأخرِي النرِصر، أو متكرنِي األعرداء

رررَو ِمرررْن ِعنْرررِد  رررْل هه ْلرررتهْم َأنَّرررى َهرررَذا قه ِصررريَبٌة َقرررْد َأَصرررْبتهْم ِمْثَلْيَهرررا قه ْم مه قرررال تعررراىل: ﴿َأَومَلَّرررا َأَصررراَبْتكه

ْم﴾ ِسكه  .َأنْفه

َل، أنرررا وأنررررت عررررىل تقصرررريِ  يررررته فرررإذا أرصَّ  رررو أن يصررررلَح اهلله األحرررروا نا وذنوبِنررررا، فهررررل نرجه

ررِل املهحرراِل، قررال اهلل تعرراىل:  ررْن أحْمَ
ِ
ررغاَر واالنكسرراَر؟!! إنَّ هرذا مل لَّ والصِّ ويرفرعه عنَّررا هررذا الررذه

ِسِهْم﴾ وا َما بَِأنْفه ه ه َما بَِقْوٍم َحتَّى يهَغريِّ َ ال يهَغريِّ  .﴿إِنَّ اَّللَّ

يِن وأهلِره، فرإنَّ اهلل  فإن مل يكن ِمنَّا نزوعٌ  عن الذنوِب، وإقالٌع عن املعايص، ونرٌصر للردِّ

ررررررروا  ونه رررررررمَّ ال َيكه ْم ثه كه رررررررْوا َيْسررررررَتْبِدْل َقْومرررررررًا َبرررررررْيَ رررررر دينَررررررره بغرِينررررررا، قرررررررال تعرررررراىل: ﴿َوإِْن َتَتَولَّ ينرصه
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ْم﴾  . َأْمَثاَلكه

 أُّيا األخوةه املؤمنون.

رون به، مرن ألرٍم وضريٍق، اعلموا أن ِمن أقلِّ ما جيبه علينا َتاَه إ نِنا أْن نشعَر بام يشعه خوا

ِِهْم َوَتَعاطهِفِهْم َمَثله اجْلََسِد، إَِذا اْشَتَكى »قال:  فإن النبيَّ  ِهْم َوَتَرامحه دِّ هْؤِمننَِي ِِف َتَوا َمَثله امْل

ى َهِر َواحْلهمَّ ْهٌو َتَداَعى َلهه َساِئره اجْلََسِد بِالسَّ  . ()«ِمنْهه عه

م بررام نسررتطيعه مررن مرراٍل، ونعيررنَهم بِررِه عررىل جهرروإنَّ مرر ررهه َ نِنررا أن ننرْصه اِد ن واِجبِنررا َِترراَه إخوا

ررروَ  ْطِعرررَم جررراِئَعهم، ونَ أ أعرررداِئهم وأعرررداِئنا، فنكسه هرررم يف أهلِررريهم وذِوُّيرررم، خلفه والَدهرررم، ونه

م.  وهذا هو أقله ما جيبه علينا َتاَههه

، فإهنررا مررن أعظررِم الن
ِ
وا يف سرربيِل اهلل رروَن فررأنِفقه نِْفقه ررِذيَن يه فقرراِت، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َمَثررله الَّ

ه  نْبهَلٍة ِماَئةه َحبَّرٍة َواَّللَّ لِّ سه  َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَْبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف كه
ِ
هَلهْم يِف َسبِيِل اَّللَّ َهراِعفه  َأْمَوا يه

ه َواِسٌع َعلِيٌم﴾ َْن َيَشاءه َواَّللَّ
ِ
 . مل

رهه َعرىَل ِعَيالِرِه، َوِدينَراٌر »وسلم: وقال صىل اهلله عليه  نِْفقه رله ِدينَراٌر يه جه هه الرَّ نِْفقه َأْفَهله ِدينَاٍر يه

 
ِ
هه َعىَل َأْصَحابِِه ِِف َسبِيِل اَّللَّ نِْفقه ، َوِدينَاٌر يه

ِ
تِِه ِِف َسبِيِل اَّللَّ له َعىَل َدابَّ جه هه الرَّ نِْفقه  .  ()«يه

رررالحه ريض اهلله  رررلفه الصَّ ،  ومرررازاَل السَّ
ِ
هرررَدهم يف النفررراِق يف سررربيِل اهلل عرررنهم يبرررِذلهون جه

                                 

 . 33( سورة حممد: 1)
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ِة واملجاهدين، وإدخاِل الَّسوِر عليِهم، بام تصرله  زا  تعاىل، بمساعدِة الغه
ِ
ِب إىل اهلل والتقره

قت بشررعِرها، َعَقرراالً  إليرره اسررتطاعتههم، قلررياًل كرران أو كثرررياً، حتررى إن بعررض نسرراِئهم تصرردَّ

 
ِ
ءه َوإِْن ﴿َوَمرْن  :لفررٍس يف سربيِل اهلل َقرَرا ه اْلَغنِريه َوَأنْرتهمه اْلفه اَم َيْبَخرله َعرْن َنْفِسرِه َواَّللَّ َيْبَخرْل َفرِإنَّ

ْم﴾ ونهوا َأْمَثاَلكه ْم ثهمَّ ال َيكه كه ْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َبرْيَ  . َتَتَولَّ
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العربُة يف تعاُقِب الليِل والنهاِر  -65  

 اخلطبة األوىل 

 منش
ِ
ِد بتقديِر األقداِر، احلمده هلل ِم والدهوِر، املتفرِّ ِئ األياِم والشهور، ومفني األعوا

.  وترصيِف األموِر، يعلمه خائنَة األعنِي، وما ختفي الصدوره

، وأشهد أن ال إَل إال اهلل وحده ه سبحاَنه، فهو الغفوره الشكوره  ال َشيك له.  أمحده

  أما بعد. 

، وتوبوا إ ْقِدموا عليه بقلوٍب فاتقوا اهلَل أُّيا الناسه عاطلٍة،  ليه وأطيعوه، واحذروا أن ته

 لألوزاِر حاملٍة.  وأعامٍل باطلٍة، وظهورٍ 

 .عباد اهلل  أُّيا املؤمنون

، عامًا بعَد عاٍم، وتعاقبت الليايل واأليامه  مه مت األعوا ه اللَّيَْل َوالنََّهاَر ترصَّ : ﴿يهَقلِّبه اَّللَّ

ًة أِله   .ويِل اأْلَبَْصاِر﴾إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

 عباد اهلل.

روا يف أعامِركم وأعاملِكم، وحوادِث زمانِكم. لوا وتفكَّ وا واعتربوا، تأمَّ ه  تبرصَّ

قَع املنايا بينَكم، وحلوَل اْفاِت والرزايا بكم أو  أما تشاهدون أُّيا الناسه موا

 بغرِيكم؟!

 أما تنظرون كيف فاز املتقون، وخَّس املبطلون؟!

                                 

  (.33( سورة النور: )1)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

511 

 عربًة ألويل األبصاِر. إن يف ذلك ل

 .أُّيا املؤمنون

 تهطوا 
ٍ
م هذا قد آذَن برصٍم وارُتاٍل، فيا ليَت شعري !! عىل أيِّ يشء إن عاَمكه

 صحائفه األعامِل؟ 

؟ حى هبا األوزاره واْثامه  َأَعىل أعامٍل صاحلٍة، وتوبٍة صادقٍة نصوٍح، مته

 أم عىل فسٍق وعصياٍن؟ 

تيِم، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل،ِ واستدركوا فالتوبَة التوبَة أُّيا املؤمنون ، فإنام األعامله باخلوا

كم يف قبوِركم، وَتْبَيضه هبا  ما بقي لكم من أياِم العمِر باألعامِل الصاحلاِت، التي تؤنسه

كم.   يوَم القيامِة وجوهه

 أُّيا املؤمنون .

ه، فإن ا يِّب عنْكم علمه ون وتروحون إىل أجٍل قريٍب، قد به ستطعتم أال إنكم تغده

، إال وأنتم يف برٍّ وإحساٍن، وطاعٍة وإيامٍن، فافعلوا ذلك لعلكم  يهمَِض هذا األجله

 تفلحون. 

 أُّيا املؤمنون.

ر، أو أراَد شكورًا،  كَّ إنَّ يف َتعاقهِب الليِل والنهاِر واختالِفِهام عربًة وآيًة، ملْن أراَد أن يذَّ

 بني
ِ
وا وانظروا، فأنت يا عبَد اهلل ٍر قد مَض، ال تدري ما اهلٌل صانٌع ِفيه، وبني فتدبَّره مه  عه

ٍر قد بِقي، ما تدري ماذا قهِِضَ عليك فيه؟ مه  عه

فاجلأ إىل ربِّك وموال ، واسأْله أن يغفَر لك، ويعفَو عنك، وأن جيعَل ما أقبْلَت عليه  

ِر  خرياً مما أدبرت عنه.  مه  من عه
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َها ﴿َوَساِرعه  فاستبقوا اخلرياِت أُّيا املؤمنون ْم َوَجنٍَّة َعْرضه وا إىَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكه

تَِّقنَي﴾ ْت لِْلمه اَمَواته َواأْلَْرضه أهِعدَّ  .السَّ

ابتنم مخسًا قبل مخس: شباَبك قبل هرِمك، وصحتَك قبل »: ويف احلديث قال 

 .  «سقِمك، وبنا  قبل فقِر ، وفراَبك قبل شغلِك، وحياَتك قبل موتِك
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 خماطُر املراكِب والسياراِت  -66

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

وله  هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  هه

 أما بعد. 

روا اهلَل تعاىل عىل  ا املؤمنون أن تْشكه فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، فإنَّ من الواجِب عليكم أُّيه

 تعاىل وتيسرِيه، 
ِ
نَِعِمه، التي منَّ هبا عليكم، فإنه ما من نِعمٍة تصله إليكم، إال بتقديِر اهلل

.
ِ
 فام بِكْم من نِعمٍة فِمَن اهلل

  أُّيا الناس.

ْت إن من نِع ه هلم، من االخرتاعاِت التي بريَّ َ  تعاىل عىل أهِل هذا الزماِن ما يَّسَّ
ِ
ِم اهلل

.  عىل ما يَّسَّ
ِ
ت العسرَي، فاحلمده هلل  حياَة الناِس، قربت البعيَد، ويَّسَّ

ده لنفِسه،  واهلله تعاىل ابتالكم هبذا لينظَر: أتشكرونه أو تكفرونه؟ فمن شَكَر فإنام يمهِّ

 اهلَل بنيٌّ عن العاملني.ومن كَفَر، فإنَّ 

ه لكم، من نعٍم عظيمٍة، يف املآكل واملشارب،  فاشكروا اهلَل أُّيا الناسه عىل ما يَّسَّ

 تعاىل سبٌب 
ِ
م، فإنَّ شكَر اهلل م ومعاِشكه ويف املراكِب واملالبِس، ويف سائِر شؤوِن حياتِكه

ْم َلئِْن َش ملزيٍد من اخلرِي والنعمِ  َن َربهكه ْم َوَلئِْن َكَفْرتهْم إِنَّ َعَذايِب : ﴿َوإِْذ َتَأذَّ َكْرتهْم أَلَِزيَدنَّكه

 َلَشِديٌد﴾

                                 

  (.1( سورة إبراهيم: )1)
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 أُّيا الناس.

ها اهلله ألهِل هذا العرِص وسائَل النَّقِل، من السياراِت وبرِيها،  إن من النِّعم التي يَّسَّ

هذه  التي تنقلكم وُتمله أثقاَلكم، إىل بلٍد مل تكونوا بالِغيه، إال بشقِّ األنفِس، فحقه 

 تعاىل، ونفِع عباِدِه.
ِ
َر يف طاعِة اهلل  النعمِة أن تهشَكَر، وأن تهسخَّ

رها يف إحلاِق الْضِر بنفِسه، أو  فإن من النَّاِس من أساَء استعامَل هذه املراكِب، فسخَّ

ِسن الترصَف فيها، فِمن الناِس َمن يقوده هذه ال سياراِت واملراكَب بَّسعٍة بغرِيه، فلم حيه

ٌط ومنهم من يقو، ها، وهو جاهٌل بقواعَد القيادةِ ومنهم من يقوده ، فائقةٍ  ها وهو مفرِّ ده

ومنهم من يقوده هذه السياراِت من برِي مراعاٍة ألنظمِة املروِر ، بأسباب السالمة

 والسرِي، برَي مباٍل بأرواِح الناِس وممتلكاُِتم.

ٌر واستهتاٌر ُت  .طيٌش وخباٌل  وه

اجَع ممَّن يقوده السياراِت، كانت النتيجةه مأساًة فادحًة، وفو وملا كانت هذه حاَل كثريٍ  

ِل. ،متواصلًة، وحوادَث مروعةً   ذهب بسَببِها كثرٌي من األنفِس واألموا

وا أسباَب النجاِة، من   ذه ، وارَعْوا هذه النعمَة حقَّ رعايتِها، خه
ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

لموا أنَّ أهمَّ األسباِب التي تِقي أخطاَر هذه ُماطِر هِذِه السياراِت ومهالِِكها، واع

َم هبا، فإنَّ يف ذلك خرياً عظياًم، فيه حفظه  رْيِ واملروِر، وااللتزا املراكِب تعلهَم أنظمِة السَّ

 ورسولِه املختار صىل اهلل عليه 
ِ
ِل، وتوقي األخطاِر، وطاعةه اهلل األنفِس، وحفظه األموا

والِة األموِر، يف برِي املعصيِة، فيجب عىل املؤمن أن يلتزَم وسلم، الَلَذْين َأَمرا بطاعِة 

، وُتقيقًا ملصلحِة العباِد والبالِد. 
ِ
، وأنظمِة املروِر؛ تعبهدًا هلل رْيِ  بقواعِد السَّ
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 .والقمر مسِ الشَّ  سوِف كُ  آيةُ  -67

  .اخلطبة األوىل

راَمَواِت َواألْرَض وَ ﴿ ِذي َخَلَق السَّ  الَّ
ِ
َّ
ِ
وا احْلَْمده َّلل رِذيَن َكَفرره رمَّ الَّ راَمِت َوالنهروَر ثه له َجَعرَل الظه

ِْم َيْعررِدلهونَ  ه جررلَّ شررأنهه، خَلررَق الليررَل والنهرراَر والشررمَس والقمررَر، وكررلٌّ يف ، ﴾بِررَرهبِّ أمحررده

 فلٍك يسبحون، وأشهده أن ال إَل إال اهلل وحده ال َشيك له، أما بعد ..

ررر ِّ  يف الَّسِّ
ِ
 والعلرررِن، والغيرررِب والشرررهادِة، فرررام اسرررتهمطرت فأوصررريكم عبررراَد اهلل بتقررروا اهلل

 ،
ِ
، وال استدفعت املصائبه والبلياته بمثرل تقروا اهلل ، وال استهجلبت النفحاته الرمحاته

 ربِّ الربيات.

َقررررْوا بَِمَفرررراَزُِتِْم ال فرررراتقوا اهلل أُّيررررا املؤمنررررون؛ لعلكررررم تفلحررررون:  ررررِذيَن اتَّ ه الَّ رررري اَّللَّ نَجِّ ﴿َويه

مه ال هه َزنهوَن ﴾َيَمسه ْم حَيْ وءه َوال هه  سه

 أُّيا الناس.

 قديرٌ 
ٍ
، وهو عىل كلِّ يشء

ٍ
مه ﴿:إنَّ ربَّكم اهلله الذي ال إَل إال هو، خالقه كلِّ يشء إِنَّ َربَّكه

مَّ اْسَتَوا َعىَل اْلَعْرِش يهْغيِش اللَّ  اَمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّاٍم ثه ِذي َخَلَق السَّ ه الَّ ْيَل النََّهاَر اَّللَّ

ه  َراٍت بِرَأْمِرِه َأال َلرهه اخْلَْلرقه َواأْلَْمرره َتَبراَرَ  اَّللَّ َسرخَّ وَم مه ْمَس َواْلَقَمَر َوالنهجه بههه َحثِيثًا َوالشَّ  َيْطله

                                 

  (.1( سورة األنعام : )1)

  (.13( سورة الزمر : )2)
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نيَ 
ِ
 . ﴾َربه اْلَعامَل

جررررًا،  خلرررق اهلله سررربَع سررررامواٍت طباقرررًا، وجعرررل القمررررَر فررريهن نرررورًا، وجعررررل الشرررمَس رسا

والقمررره والليررله والنهرراره آيرراٌت عظيمررٌة برراهرٌة، دالررٌة عررىل ربٍّ عظرريٍم، وإٍَل قررويٍّ فالشررمسه 

َو  فر﴿قديٍر عليٍم،  نرِياً.َوهه ً مه جًا َوَقَمرا ا وجًا َوَجَعَل ِفيَها رِسَ ره  به
ِ
اَمء ِذي َجَعَل يِف السَّ َتَباَرَ  الَّ

ْن َأَرا َ
ِ
ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة مل ِذي َجَعَل اللَّ وراً الَّ كه َر َأْو َأَراَد شه كَّ  .﴾َد َأْن َيذَّ

 أُّيا الناس.

ِريرررررره اهلله علرررررريهام مررررررن اخلسرررررروِف   البرررررراهرِة يف الشررررررمِس والقمررررررِر مررررررا جيه
ِ
إن مررررررن آيرررررراِت اهلل

 والكسوِف، وهو ذهابه ضوِئهام، واضمحالله سلطاهِنام، وزواله مجاهِلام وهباِئهام:

ده    فسبحان َمْن ال يقدره اخللقه قْدَره        َوحَّ  ومن هو فوَق العرِش فرٌد مه

 َربِّ 
ِ
َّ
ِ
هْرَسررررلنَِي . َواحْلَْمررررده َّلل وَن . َوَسررررالٌم َعررررىَل امْل ِة َعررررامَّ َيِصررررفه ررررَك َربِّ اْلِعررررزَّ ررررْبَحاَن َربِّ ﴿سه

نَي﴾
ِ
 . اْلَعامَل

 عباد اهلل. 

 النافذِة، وحكمتِ 
ِ
ه البالغرِة، إن انكساَف الشمِس والقمِر، وخسوَفهام يدله عىل قدرِة اهلل

 إىل حكمِة هذه اْيِة العظيمِة. وقد أشار النبيه 

  "الصررررررحيحنيِ "ففرررررري 
ِ
ررررررمَس َكَسررررررَفْت عررررررىل عهررررررِد رسرررررروِل اهلل إىل  ، فخرررررررج  أن الشَّ

                                 

  (. 13( سورة األعراف: )1)

  (.32-31( سورة الفرقان: )2)

  (. 132ر139( سورة: الصافات : آيات )3)
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ِ
، فركرع ركوعرًا طروياًل، ثرم رفرَع  املسجِد فزعًا، فراْقرتأَ رسروله اهلل قرراءًة طويلرًة، ثرم كرربَّ

نررا ولررك احلمررده سررمع اهلله ملررن  »رأَسرره، فقررال:  ثررم قررام فرراقرتأ قررراءة طويلررة، هرري  «محِررَده، ربَّ

، فركررع ركوعررًا طرروياًل، هررو أدنررى مررن الركرروع األول، ثررم  أدنررى مررن القررراءة األوىل، ثررم كررربَّ

ثم سجد، ثم فعل يف الركعة األخرا مثل  «سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد  »قال: 

سررررررجداٍت، وانجلررررررت الشررررررمس قبررررررل أن ذلررررررك، حتررررررى اسررررررتكمل أربررررررَع ركعرررررراٍت، وأربررررررَع 

إنَّ الشرمَس والقمرَر آيتران مرن آيراِت »ينرصف، ثم خطب خطبًة بليغًة، كان منها أن قال: 

 .  «اهلل، ال خيسفاِن ملوِت أحٍد وال حليراتِه، فإذا رأيتموَها فافزعروا إىل الصالة

ف اهلل هبام عباَده»:وقال أيهاً   . «ولكنهام آيتان من آيات اهلل خيوِّ

هم عرررن السررريئات،  فاحلكمرررةه الكرررربا مرررن الكسررروِف أُّيرررا النررراسه ختويرررفه العبررراِد، وزجرررره

فه عباَده إذا عصوه، أو عصوا رسَله، برت   وحثههم عىل الطاعات، فاهلله جلَّ يف عاله خيوِّ

 املأموراِت، والوقوِع يف املنهيِّاِت.

م هبرررِذِه اْيررر فهكه ، خيررروِّ
ِ
، فررراهلله تعررراىل يرررا عبررراَد اهلل ها الصرررغريه والكبرررريه ِة الظررراهرِة، التررري يررردركه

كم هبرررذا االخرررتالِل يف نظررراِم الكررروِن حصررروَل  ، ينرررذره واحلررراُضه والبرررادي، والعرررامله واجلاهرررله

 الكوارِث واملصائِب، ونزوَل النكباِت والعقوباِت.

، أو فالكسوفه يا عباَد اهلل، قد يكونه سببًا لعقوبٍة حاّلٍة مهلكرٍة، كريراٍح شرديدٍة عاصرفةٍ 

ترٍة، أو زالزَل مررردمرٍة، أو بررررِي ذلرررك مرررن العقوبررراِت، فلررروال إمكرررانه حصررروِل  أمطررراٍر متررروا

                                 

 (.991لم )(، ومس1933( أخرجه البخاري )1)

 (.911( أخرجه مسلم )2)
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م، قال اهلل  هه الْضِر بالنَّاس عند اخلسوِف ما كان ذلك ختويفًا، فإنام خيافه الناسه مما يْضه

ِويفرررًا﴾ تعررراىل: يررراِت إاِلَّ خَتْ ْْ ْرِسرررله بِا ررره النبررريه ﴿َوَمرررا نه َتررره عنرررد ظهررروِر أم ؛ ولرررذلك وجَّ

، وحيصررررررل برررررره األمررررررنه مررررررن  عالمرررررراِت التخويررررررِف إىل مررررررا تهسررررررتدفعه برررررره الرشرررررروره والنكبرررررراته

 والررذكِر والصررالِة والعترراِق 
ِ
العقوبرراِت، فررَأمَر بررالفزِع إىل األعررامِل الصرراحلاِت، مررن الرردعاء

 :  ﴿والصررردقِة والتوبرررِة؛ حترررى ينكشرررَف مرررا بالنررراِس، ويرررنجيل عرررنهم الكسررروفه واخلسررروفه

وَن﴾َوتهوبه  حه
ْفلِ ْم ته هْؤِمنهوَن َلَعلَّكه َا امْل يعًا َأُّيه

 مَجِ
ِ
 .وا إىَِل اَّللَّ

 أُّيا الناس.

دًا خاليررًا عررن املعرراِّن واملهررامني،  إن كسرروَف الشررمِس والقمررِر لرريس مشررهدًا طبيعيررًا، جمرررَّ

ٌع، ترتعد له قلوبه املؤمنني، وتنزعج منه أفئدةه املتقني.  بل هو مشهٌد عظيٌم مروِّ

ره العبرررَد املرررؤمَن بيررروِم القيامرررِة، الرررذي قرررال اهلل فيررره:إنررره  ررر. مشرررهٌد يرررذكِّ ﴿َفرررِإَذا َبرررِرَق اْلَبرَصه

َفره .َكالَّ ال َوَزَر﴾ وله اِلْنَسانه َيْوَمِئٍذ َأيَْن امْلَ . َيقه ْمسه َواْلَقَمره َِع الشَّ . َومجه  َوَخَسَف اْلَقَمره

َم َوأَ ﴿إىَِل َربَِّك َيْوَمئِ أي: ال ملجَأ من اهلل- نَبَّأه الْنَسانه َيْوَمِئٍذ باَِم َقدَّ . يه هْسَتَقره رَ ٍذ امْل  . ﴾خَّ

 
ِ
قاَم َفِزعًا صىل اهلل عليره وسرلم، جيرره  ولذلك ملا كسفت الشمسه يف عهِد رسوِل اهلل

!!  رداَءه، خيشى أن تكون الساعةه

                                 

ء:  )1)   (. 19( سورة: الرسا

  (.31( سورة: النور:  )2)

  ( .11-1( سورة: القيامة :  )3)

  ( 13-12( سورة: القيامة :  )3)
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 وا
ِ
ليررررروِم اْخرررررِر: إن أفيسررررروغه بعرررررد هرررررذا أُّيرررررا املؤمنرررررون أن يقررررروَل شرررررخٌص، يرررررؤمنه بررررراهلل

رروِق الشررمِس وبروهِبررا، ال يوجرربه قلقررًا وال  ، كرشه ، وحرردٌث عرراديٌّ الكسرروَف أمررٌر طبيعرريٌّ

 فزعًا؟!

وَن  كال واهلل، بل األمره كام قال اهلل تعراىل: ره اَمَواِت َواأْلَْرِض َيمه ﴿َوَكَأيِّْن ِمْن آَيٍة يِف السَّ

وَن . َوَما  ْعِرضه ْم َعنَْها مه ْم َعَليَْها َوهه وَن . َأَفَأِمنهوا َأْن َتْأتَِيهه كه رْشِ ْم مه  إاِلَّ َوهه
ِ
ْم بِاَّللَّ هه ْؤِمنه َأْكَثره يه

وَن﴾ ره ْم ال َيْشعه اَعةه َبْغَتًة َوهه مه السَّ  َأْو َتْأتَِيهه
ِ
 .َباِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اَّللَّ

 أُّيا املؤمنون.  

رروِف:  إن نبريَّكم حممردًا  سه  مرا مررن أحرٍد أْبرررَيه مررن  يررا أمرةَ »قررال يف خطبرِة الكه
ِ
حممررٍد، واهلل

، لهررحكتم قلررياًل  رره، يررا أمررَة حممررٍد، لررو تعلمررون مررا أعلررمه ه، أو تررزَِّن أمته ، أن يررزَِّن عبررده
ِ
اهلل

 . «ولبكيتم كثرياً 

ه ويشرررريه يرررا عبررراد اهلل، إىل أنَّ مرررن أسرررباِب الكسررروِف الرشرررعيِة كثررررَة الرررذنوِب  وهرررذا يبرررنيِّ

 رِة، واالهنامَ  يف الدنيا. واملعايص، والغفلَة عن اْخ

أال وإن مررن أعظررم األسررباب، الترري حيصررل هبررا كسرروفه الشررمِس، وخسرروفه القمررِر كثرررَة 

ر اهلله أهَل اليامِن من قرباِن الّزنى، فهاًل عرن الوقروِع فيره، قرال  نى وظهوَره، وقد حذَّ الزِّ

ررهه َكرراَن َفاِحَشررًة َوَسرراءَ تعرراىل َنررى إِنَّ رروا الزِّ ، والنرراظره إىل حيرراِة النرراِس َسرربِياًل﴾ : ﴿َوال َتْقَربه
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نى، ورواَج مقدماتِِه وأسبابِِه، وتذليَل عقباتِه.   اليوَم يشهده ظهوَر الزِّ

ره عملرٌة رائجرٌة يف احلهرارِة احلديثرِة، ال يسرلمه منره إال األقلهرون، يسرتوي يف  به نى وأبوا فالزِّ

 إنا إليه راجعون. ذلك بالده الكفِر، وأكثره بالِد املسلمني، فإنا هلل و

نرى أنره ال يعاِقربه عليره قرانوٌن، إذا كران برالرتايض مرن الطررفني.  فمن عالماِت ظهروِر الزِّ

  

َبررررررثه يف القنررررررواِت الفهررررررائيِة  نررررررى يف حيرررررراِة النرررررراِس أُّيررررررا املؤمنررررررون مررررررا يه ومررررررن ظهرررررروِر الزِّ

 الكاسرياِت العاريراِت، أو األفرالمِ 
ِ
ِميَّراِت،  والتلفزيونيِة والشبكيِة، من صور النساء والغرا

ها بني املسلمني واملسلامت.  ِشيعه  التي تزيِّنه الفاحشَة وته

هررا مررن املطبوعررات، مررن صرروِر  ، وبريه نررى مررا ُتِويرره الصررحفه واملجررالته ومررن ظهررور الزِّ

 السافراِت واملاجناِت، التي تقوله كل صورٍة منها: هيَت لك !! 

ِة امل نى الدعوةه إىل َتريِد املرأ  عنها. ومن ظهور الزِّ
ِ
 سلمِة، وخلِع جلباِب احلياء

رررَؤِر الفسررراِد، وبيررروِت اخلنرررا، وَتَّررراِر الرذيلرررِة يف  نرررى سرررهولةه الوصررروِل إىل به ومرررن ظهرررور الزِّ

 الرشِق أو الغرِب، البعيِد منه والقريِب. 

 وعقوبَته؟! 
ِ
ََ اهلل  َفال َيْأَمنه َمْكَر  ﴿َأَفبعَد هذا نأمنه سخ

ِ
 إال اْلَقْومه َأَفَأِمنهوا َمْكَر اَّللَّ

ِ
اَّللَّ

وَن ﴾  .اخْلَارِسه

 أُّيا املؤمنون.  

ِت الشرريطاِن،  روا خطروا َبعه ، واتَّ  الغررروره
ِ
م براهلل هه ، وبررَّ إن كثررياً مرن النراِس بررّرُتم األمراِّنه
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طوا يف املعايص واملوبقاِت.  فتورَّ

 أُّيا الناس.  

هِنررا مرن أعظررِم أسررباِب فسرراِد ال نوَب عررىل اخررتالِف ألوا ِب العرراملِ، قررال إن الرذه كروِن، وخرررا

وا يِف األْرِض َبْعَد إِْصالِحَها﴾تعاىل:  ْفِسده ﴿َظَهَر اْلَفَساده يِف وقال جل ذكره: ، ﴿َوال ته

وَن ﴾ ْم َيْرِجعه ِذي َعِملهوا َلَعلَّهه ْم َبْعَض الَّ  . اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأيِْدي النَّاِس لِيهِذيَقهه

فه اهلله هبررا أويل األلبرراِب، فهررذه اخلسرروف ٌر، خيرروِّ ررذه هررا مررن اْيرراِت نه اته والكسرروفاته وبريه

 فاعتربوا يا أويل األبصاِر.
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد

 فاتقوا اهلل عباد اهلل، إن عذاَب اهلل شديٌد. 

 رمحًة وعلامً ! أُّيا املؤمنون
ٍ
ه حليٌم ذو أناٍة، وِسَع كلَّ يشء ، ومن عظيِم إن اهلل تعاىل ذكره

ه؛ رجرراَء  رره وينررذره فه رره ويسرتعتبهه، وخيوِّ رمحتِرِه وحلِمررِه أنرره ال يعاِجررله عبرَده بالعقوبررِة، بررل يمهله

أن يترروَب إليرره ويسررتغفَره، فررإن رجررَع وترراَب وآَب وأنرراَب عفررا عنرره، وبفررَر لرره وترراَب عليرره، 

رررررا مررررررن أعرررررررَض عرررررن اْيرررررراِت، واهنمررررررك يف املوبقرررررات، وأرسَف عررررررىل نفِسرررررره بامل عررررررايص أمَّ

ْرَصادِ ﴿:والسيئاِت، فله نقول
ِ
؟  ﴾إِنَّ َربََّك َلبِامْل ﴾فأين املفره هْسَتَقره  . ﴿إىَِل َربَِّك َيْوَمِئٍذ امْل

ومررررن حكمررررِة اهلل تعرررراىل أنرررره يمرررريِل للظرررراملِ، حتررررى إذا أخررررَذه مل يهفلْترررره، كررررام قررررال سرررربحانه: 

َرا وَ ﴿ ٌة إِنَّ َأْخَذهه َألِيٌم َشِديدٌ َوَكَذلَِك َأْخذه َربَِّك إَِذا َأَخَذ اْلقه َ
ِ
 . ﴾ِهَي َظامل

ِر  عررررىل  ه العقوبررررِة عنررررك، مررررع إرصا  لررررك، وتررررأخريه
ِ
 إمهرررراله اهلل

ِ
ررررك يررررا عبررررَد اهلل فررررال يغرنَّ

قعررررررِة السرررررريئاِت، وترررررررِ  الواجبرررررراِت، فهررررررْب أنررررررك سررررررلِمَت يف هررررررذه الرررررردنيا مررررررن مجيررررررِع  موا

يهرمنه لرك السرالمَة مرن عرذاِب  العقوباِت، فمن يهرمنه لرك السرالمَة بعرد املرامِت؟! مرن

 القرِب، ومن عذاِب يوِم القيامِة، ومن عذاِب الناِر؟!

ْلِهِهمه اأْلََمله َفَسْوَف  ّأما ختشى أن تكوَن ممن قال اهلله فيهم: وا َويه لهوا َوَيَتَمتَّعه ْم َيْأكه ﴿َذْرهه
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وَن ﴾  ؟! َيْعَلمه

ِق اهلَل يررا عبررَد اهلل، واحررذر اْخرررَة، فررإن ا َد ، فقررال:فرراتَّ رراَعةه  هلَل تعرراىل قررد ُترردَّ ﴿َبررِل السَّ

رراَعةه َأْدَهررى َوَأَمررره ﴾ ْم َوالسَّ هه ، فتررْب إىل اهلل، وبررادْر إىل الطاعررِة والحسرراِن، قبررل َمْوِعررده

 فواِت األواِن.

  أُّيا املؤمنون.

 تعاىل، وعظيمه قدرتِِه، فإنَّ هذه املخلوقاِت 
ِ
ه للناِس عظمةه اهلل العظيمرَة  بالكسوِف يتبنيَّ

، تسررريه وفررَق  ، ويقِضرر فيهررا مررا يريررده ، حيكررمه فيهررا مررا يشرراءه
ِ
ُملوقررٌة مرردبرٌة، مسررخرٌة بررأمِر اهلل

رلٌّ يِف َفَلرٍك  نظاٍم دقيٍق: ْيله َسابِقه النََّهراِر َوكه ْدِرَ  اْلَقَمَر َوال اللَّ ْمسه َينَْبِغي هَلَا َأْن ته ﴿ال الشَّ

وَن ﴾ رررررررْمسه َواْلَقَمرررررررَيْسرررررررَبحه ْسرررررررَباٍن ﴾﴿ الشَّ برررررررة يف أن يعررررررررف ؛ ره بِحه ولرررررررذلك ال برا

عررررفه احلاسررربون  الفلكيهرررون أوقررراِت الكسررروِف، وأزمنَتررره، ومدَتررره وأمررراكَن ظهررروِره؛ ألن ذلرررك يه

مِس وبروهِبا، ودخوِل الفصوِل وأوائِل الشهوِر، وبرِي ذلك مما يهدر   وِق الشَّ باحلساِب، كرشه

 تعاىل، وبديِع خلِقه، وليس فيه منازعٌة له جل وعال.  باحلساِب، فهذا دالٌّ عىل عظيِم صنعِ 
ِ
 اهلل

ْين، الشرمِس والقمرِر،  َ  عرىل عبراِدِه، هبرَذْين النَّرريِّ
ِ
ه فهرله اهلل ، يتبنيَّ

ِ
وبالكسوِف يا عباَد اهلل

فرربهام تقررومه مصررالحه العبرراِد يف معاِشررهم ودنيرراهم، وقررد امررتنَّ اهلله بررذلك عررىل عبرراِده، فقررال 

  ﴿قهْل  جل ثناؤه:
ِ
َمدًا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إََِلٌ َبرْيه اَّللَّ ْيَل رَسْ مه اللَّ ه َعَلْيكه َأَرَأيْتهْم إِْن َجَعَل اَّللَّ
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َمداً إىَِل َيْومِ  مه النََّهاَر رَسْ ه َعَليْكه وَن . قهْل َأَرَأيْتهْم إِْن َجَعَل اَّللَّ  َأَفال َتْسَمعه
ٍ
ْم بِِهَياء  اْلِقَياَمةِ  َيْأتِيكه

رمه اللَّ  روَن .  َوِمرْن َرمْحَتِرِه َجَعرَل َلكه ْبرِصه نهوَن ِفيرِه َأَفرال ته ْم بَِلْيرٍل َتْسركه  َيرْأتِيكه
ِ
ْيررَل َمرْن إََِلٌ َبررْيه اَّللَّ

وَن﴾ ره ْم َتْشكه ِه َوَلَعلَّكه
وا ِمْن َفْهلِ نهوا ِفيِه َولَِتْبَتغه  . َوالنََّهاَر لَِتْسكه

 ْ رردون الشررمَس والقمررَر مررن دوِن  وبالكسرروِف أُّيررا املؤمنررون يتبررنيَّ ضررالله الرروثنيِّني، الررذين يعبه

ام الرنَّقصه باضرمحالِل نوِرَهرا أو نقِصره، فسربحاَن  ، فلو كان الشمسه والقمره إهلنْيِ ملا حِلَقهه
ِ
اهلل

ررَد سررليامَن عليرره السررالم، حيررث قررال عررن ملكررِة سرربٍأ وقوِمهررا: دهه َا َوَقْوَمَهررا  مررن هرردا هه ﴿َوَجررْدُته

ونَ  ده وَن  َيْسجه ْم ال َُّيَْتده بِيِل َفهه ْم َعِن السَّ هه يَْطانه َأْعاَمهَلهْم َفَصدَّ  َوَزيََّن هَلهمه الشَّ
ِ
وِن اَّللَّ ْمِس ِمْن ده لِلشَّ

ْعلِنهونَ  وَن َوَما ته ْفه اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَلمه َما خته ِْرجه اخْلَْبَء يِف السَّ  الَِّذي خيه
ِ
َّ
ِ
وا َّلل ده ه  . َأال َيْسجه  . اَّللَّ

َو َربه اْلَعْرِش اْلَعظِيِم﴾  . ال إََِلَ إاِلَّ هه

كِررَر أن الكوفررَة رَجَفررْت عررىل عهررِد ابررن مسررعود ريض اهلل عنرره، فقررال: "يررا أُّيررا النرراس، إن  وممررا ذه

ررررم يسررررتعتبكم فررررأعتبوه" كه ِويفرررراً ﴿،  ()ربَّ يرررراِت إال خَتْ ْْ ْرِسرررررله بِا لعلهررررم يعترررررربون، أو  ﴾َوَمررررا نه

ون ره شررررِعره بقرررررِب ظهررررروِر ، و يرِجعررررونأ يررررذكَّ وإن اخلسرررروَف والكسررررروَف مررررن العالمرررراِت التررررري ته

طِ عالماِت الساعِة   ها العظمى. الكربا، وأَشا
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ِر نزوِل املطِر  -68  .بمناسبِة تأخُّ

 اخلطبة األوىل: 

 أما بعد.

م رررروا إِليرررره، فررررإنَّ تقرررروا اهلل جررررلَّ وعررررال تنِْجرررريكه مررررن الكررررروِب  فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل، وتوبه

ئِد.  والشدائِد، وتوجبه لكم اخلرَي وعظيَم الفوا

 فاتقوا اهلَل ربَّكم أُّيا املؤمنون، لعلكم ترشدون.

 عباد اهلل.

، بيرِدِه ملكروته  َو، عامله الغيرِب والشرهادِة الررمحنه الررحيمه إن ربَّكم اهلله الذي ال إََل إال هه

، يررردا ده الكرررريمه ، وهرررو اجلررروا ئنهرررهه  وخزا
ٍ
، وهرررو الرررربه كرررلِّ يشء ه مبسررروطتان، ينفرررقه كيرررف يشررراءه

، واحلكمرةه البالغرةه يف تردبرِي خلِقره، وأمرِر مملكتِره،  ، ال إََل إال هو، له القدرةه النافرذةه الرحيمه

يسررألههه مررن يف السررمواِت واألرِض، كررلَّ يرروٍم هررو يف شررأٍن، يهعطرري حلكمررٍة، ويمنررع حلكمررٍة، 

أعلررمه العرراملني، أرحررمه بعبرراِدِه مررنهم بأنفِسررهم، وهررو أحكررمه احلرراكمني، وأرحررمه الرررامحني، و

وأرحررررمه هبررررم مررررن آبرررراِئِهم وأمهرررراُِتِم، ترررروىلَّ جررررلَّ وعررررال ترررردبرَي أمررررِر عبرررراِده بموجررررِب علِمررررِه 

ه  ْزَق لِِعَبررراِدِه َلَبَغرررْوا يِف اأْلَْرِض وحكمتِررره ورمحتِررره، كرررام قرررال جرررلَّ ذكرررره ه الررررِّ ََ اَّللَّ ﴿َوَلرررْو َبَسررر

له بِ  نَزِّ هه بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصرٌي﴾َوَلِكْن يه  . (1)َقَدٍر َما َيَشاءه إِنَّ

ون،  ره  لعلَّهررررم يشرررركه
ِ
ء ررررا هم، يبتلرررريهم سرررربحاَنه بالَّسَّ فهررررو جررررلَّ وعررررال خيترررراره هلهررررْم مررررا يصررررلحه
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 لعلَّهرررم يتوبرررون ويسرررتغفرون، فلررره احلمرررده عرررىل عطاِئرررِه ومنِعرررِه، 
ِ
ء ِة والْضرررا ررردَّ ويبتلررريهم بالشِّ

 وجيعَل اهلله فيه خرياً كثرياً. وعسى أن تكَرهوا شيئًا،

 أُّيا املؤمنون.

، تعلمررون 
ِ
رراكم-عبرراَد اهلل نرري اهلله وإيَّ

ِر املطررِر عررن وقتِرره يف كثرررٍي  -رمحِ مررا حصررل مررن تررأخه

رت  ، جفَّ رم الْضرره ، وَعظه َح نبتههرا، وِبريَض املراءه ، وَصروَّ ت األرضه من البالِد، حترى اقشرعرَّ

، وَيبَِسررت  لررت األنعررامه ، وهزه ، فررال إََل إال اهلله عررىل حلِمررِه بعررد علِمررِه: ﴿األبرردانه  األشررجاره

رْم  روا َلَعلَّهه رِذي َعِمله ْم َبْعرَض الَّ َظَهَر اْلَفَساده يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحرِر بِراَم َكَسرَبْت َأيْرِدي النَّراِس لِيهرِذيَقهه

ررونَ   بررام كسرربت أيررديكم، وَيْعفررو عررن كثرررٍي، فرر(1)﴾ َيْرِجعه
ِ
ام نررزَل بررالٌء ، فررام أصررابكم عبرراَد اهلل

رْم إال بذنٍب؛ عظًة وترذكرًة ﴿  رننَِي َوَنْقرٍص ِمرَن الثََّمرَراِت َلَعلَّهه َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن بِالسِّ

وَن  ره كَّ  . (2)﴾َيذَّ

 أُّيا املؤمنون.

ءه املسررراكنيه املحررراويجه إليررره،  رررم يف أعظرررِم ُضورة إىل ربِّكرررم جرررلَّ وعرررال، فرررأنتم الفقررررا إنَّكه

، فال ليس لكم  ، واهلل هو الغنيه احلميده
ِ
ءه إىل اهلل بنًى عن فهلِِه، يا أُّيا الناسه أنتم الفقرا

بنرًى بكرم عرن رمحتِرِه ونعمتِره، فرال يغررنَّكم يرا عبراد اهلل أنَّ أحرَدكم يف هرذه األيراِم املتررأخرِة 

َله. ، فام هو إال أن يفتَح صنبوَر املياه حتى حيصِّ
ٍ
 جيده املاَء بال عناء

 إذا جرررراَء ال يرررررده عررررن القرررروِم املجرررررمني، فهررررا هرررري فرررراتقوا 
ِ
اهلل عبرررراد اهلل، فررررإن عررررذاَب اهلل
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.
ِ
ِة موارِد املاء ََ والدراساِت ملواجهِة ِقلَّ ، َتَهعه اخلط ، التي َتِري من ُتتِها األهناره  البالده

﴿ : ررررْل َأَرَأيْررررته فرررراتقوا اهلل عبرررراد اهلل، احررررذروا بهررررَبه، وشررررديَد عقابِررررِه، فهررررو القائررررله ْم إِْن قه

 َمِعنيٍ 
ٍ
ْم باَِمء ْم َبْورًا َفَمْن َيْأتِيكه كه  . (1)﴾َأْصَبَح َماؤه

َل حرررراَلكم، وجييررررَب  ررررذوا أُّيررررا املؤمنررررون بأسررررباِب الرمحررررِة واملغفرررررِة، عسررررى اهلله أن يبرررردِّ خه

ْؤَلكم.  سه

 أُّيا املؤمنون.

هرررا، فمرررن إن لنرررزوِل الرمحرررِة وحصررروِل الغيرررِث أسررربابًا َشعيرررًة، البرررد مرررن أْخرررِذها واعتبارِ 

 تلك األسباِب: 

 ،
ِ
، بمثرررِل تقررروا اهلل ، وال اسرررتهدِفَعت البليَّررراته  مرررا اسرررتهجلَِبت اخلررررياته

ِ
، فرررواهلل

ِ
تقرروا اهلل

َقررْوا َلَفَتْحنَررا َعَلررْيِهْم ربِّ األرِض والسررمواِت، قررال تعرراىل: ررَرا آَمنهرروا َواتَّ ﴿َوَلررْو َأنَّ َأْهررَل اْلقه

 َواأْلَْرضِ 
ِ
اَمء  . (2)﴾َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 العزيررِز احلكرريِم، قررال تعرراىل: ﴿
ِ
 وخرررياِت األرِض تقروا اهلل

ِ
َوَلررْو فمفتراحه بركرراِت السررامء

ْم َجنَّاِت النَِّعيِم َوَلر ْم َسيَِّئاُِتِْم َوأَلَْدَخْلنَاهه ْرَنا َعنْهه َقْوا َلَكفَّ هرْم َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمنهوا َواتَّ ْو َأهنَّ

وا التَّْوَراَة َواأْلِ  لِِهرْم َأَقامه ِْم أَلََكلهوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َُتْرِت َأْرجه نِْزَل إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ نِْجيَل َوَما أه

ْم َساَء َما َيْعَملهونَ  ْقَتِصَدٌة َوَكثرٌِي ِمنْهه ٌة مه مَّ ْم أه  . (3)﴾ِمنْهه
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ِئِض  رررروا بررررام أْوَجررررَب اهلله علرررريكم مررررن الفرررررا والواجبرررراِت، فرررراتقوا اهلَل أُّيررررا املؤمنررررون، قهومه

وا باملعروِف، واهنوا عن املنكرِر، وأطيعروا اهلَل ورسروَله  ره واجتنبوا املعايَص والسيئاِت، مه

ْم َسيَِّئاُِتِْم لعلكم ترمحون، قال اهلل تعاىل: ﴿ ْرَنا َعنْهه َقْوا َلَكفَّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمنهوا َواتَّ

ْم َجنَّرراِت النَِّعرري ، فررإذا أخررذتم يررا عبرراد اهلل هبررذه األسررباِب، فأبرِشرروا، فررإن (1)﴾مِ َوأَلَْدَخْلنَرراهه

ْم َماًء َبَدقًا﴾اهلَل قد قال:  ِريَقِة أَلَْسَقْينَاهه وا َعىَل الطَّ ِو اْسَتَقامه  .(2)﴿َوَألَّ

 أُّيا املؤمنون.

ْلررررررته ﴿الحسرررررراَن إىل اخللررررررِق، قررررررال تعرررررراىل:إن مررررررن أسررررررباِب نررررررزوِل الغيررررررِث والرمحررررررِة:  َفقه

ارًا﴾اْسَتْغفِ  هه َكاَن َبفَّ ْم إِنَّ وا َربَّكه ره
(3) . 

 .(3)«إنام يرحم اهلل من عباده الرمحاء: »وقال 

َء من جنِس العمرِل،  ِئكم وأهِل احلاجِة منهم، فإن اجلزا فأحسنوا أُّيا املؤمنون عىل فقرا

؟!  ءه الحساِن إال الحسانه  هل جزا

يميش بفالٍة من األرض فسِمَع  بينام رجٌل »:وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال 

، فأفرغ ماَءه كلَّه حيث أهمرر،  صوتًا يف سحابٍة: اسِق حديقَة فالٍن، فتنحى ذلك السحابه

قه بثلِث ما خيرج منها، وآكل أنا وعيايل  ئل صاحبه احلديقِة عن عملِه؟ قال: أتصدَّ فلام سه

                                 

 (.31دة: )( سورة املائ1)

 (.13( سورة اجلرن: )2)

 (.19( سورة نوح: )3)

 ( من حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه. 923(، وأخرجه مسلم )1233( أخرجه البخاري )3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

508 

ده فيها ثلثاً   .(1)«ثلثًا، وأره

 ، فأحِسنوا عباَد اهلل، إن اهلَل حيبه املحسنني.والصدقةه تطفئه بهَب الرمحنِ 

 أُّيا املؤمنون.

إن مرررن أعظرررِم أسرررباِب نرررزوِل الغيرررِث كثررررَة االسرررتغفاِر والتوبرررَة، فرررإن اهلل جرررلَّ وعرررال أمرررَر 

ْلرررررته عبرررراَده عنررررد انحبرررراِس املطرررررِر عررررنهم أن يسررررتغفروه، ويتوبرررروا إليررررره، فقررررال تعرررراىل: ﴿ َفقه

هه  ْم إِنَّ وا َربَّكه اراً  اْسَتْغِفره روا ، وقال سبحانه: ﴿(2)﴾َكاَن َبفَّ رمَّ تهوبه رْم ثه وا َربَّكه َوَيا َقرْوِم اْسرَتْغِفره

ِرِمنيَ  ْ ْوا جمه ْم َوال َتَتَولَّ تِكه ًة إىَِل قهوَّ ْم قهوَّ ْم ِمْدَرارًا َوَيِزْدكه اَمَء َعَلْيكه ْرِسِل السَّ  . (3)﴾إَِلْيِه يه

رررررون فيرررره فاسررررتغفروا عبرررراَد اهلل ربَّكررررم وتوبرررروا إليرررره، ا سررررتغفروه اسررررتغفارًا صررررادقًا، ُتجه

السريئاِت، وتهقلِعرون فيره عرن املوبقراِت الظراهرِة والباطنرِة، توبروا إىل اهلل توبرًة نصروحًا أُّيررا 

 املؤمنون لعلكم تفلحون.
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 اخلطبة الثانية: 

 أما بعد.

 
ِ
وسررؤاَله والحلرراَح فرراتقوا اهلل عبرراَد اهلل، واعلمرروا أنَّ مررن أسررباِب نررزوِل املطررِر دعرراَء اهلل

عليه، فإن ربَّكم قريٌب جميٌب، ال خيلفه امليعاَد، فأحِسرنوا الظرنَّ بره، وأعظِمروا الرببرَة فريام 

عنررده، َأظِهررروا الفاقررَة واحلاجررَة والررذلَّ لرره، واالنكسرراَر بررني يَدْيررِه، فإنرره جررلَّ وعررال ابررتالكم 

عون إليه رون، فرتجعون إليه وتْضَّ َضِحك ربهنا »، ويف احلديث:بحبِس املطِر لعلكم تذكَّ

ه  وعال. أي: قرب فرجه جلَّ  «من قنوِط عباِدِه، وقهْرِب ِبرَيِ

ِغيرَثكم، فرإن اهلَل جييربه دعروَة الرداعي إذا دعراه، فعرن أنرٍس  فادعوا اهلل أُّيا املؤمنون أن يه

 :دخررل رجررٌل يرروَم مجعررٍة، والنبرريه قررال  هلكررت ،
ِ
، فقررال: يررا رسرروَل اهلل قررائٌم خيطرربه

 
ِ
، فادعو اهلَل يغيثهنا، فرَفرَع رسروله اهلل ، وانقطعت السبله يدَيره، ثرم قرال: مهللاَّ  األمواله

 من سحاٍب، وال َقَزعٍة، وما أِبثنا، مهللا أِبثنا، قال أنس 
ِ
، ال نرا يف السامء

ِ
: فال واهلل

ِس،  فلرررام بيننرررا وبرررني سرررلٍع مرررن بيرررٍت وال داٍر، قرررال: فطلعرررت مرررن ورائررره سرررحابٌة مثرررل الررررته

 ما رأينا الشمَس سبتاً 
ِ
 . «توسطت السامَء انترشت، ثم أمطرت، فال واهلل

وا عبرررراد اهلل عرررررىل ربِّكررررم بالسرررررؤاِل أن يغيررررَث قلرررروَبكم برررررالعلِم واليررررامِن، وبالَدنرررررا   فررررألحه

                                 

اهلل عنه، قال الكناِّن: "هذا ( من حديث أيب رزين ريض 131( وابن ماجه )13233( أخرجه أمحد )1)

إسناد فيه مقال، وكيٌع ذكره ابن حبان يف الثقات، وذكره الذهبي يف امليزان، وباقي رجال السناد احتج هبم 

 .1/23مسلم، ورواه المام أمحد بن حنبل يف مسنده من هذا الوجه".مصباح الزجاجة 
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، أنررررِزْل علينررررا  ءه بالسرررريِل املبررررارِ  النررررافِع، مهللا ال إَل إال أنررررت، أنررررت الغنرررريه ونحررررن الفقرررررا

 وال َتعلنا من القانطني. الغيَث،
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تاءُ  -69  .وجاَء الشِّ

 اخلطبة األوىل

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

يَك َلهه  .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ  ، َوَأنَّ حمه

 .أما بعد 

روا  ِجبراِت، وانتهه روِق والوا روا برام فررَض اهلله علريكم مرن احلهقه ، وقومه فاتقوا اهلَل أُّيا النراسه

م عنرره مررن املعررايص والسرريئاِت، فررإنَّ اهلَل قررْد أعرردَّ لعبرراِدِه املتَّقررني مررا ال عررنٌي رأْت،  عررامَّ هنرراكه

ٌن سِمعت  ، وال َخَطَر عىل قلِب برٍش. وال أهذه

ه، لرررره احلكمررررةه  واعلمرررروا أُّيررررا املؤمنررررون، أن ربَّكررررم، الررررذي ال إَل إال هررررو، وال ربَّ ِسرررروا

رربه الليررَل والنهرراَر، يررولجه الليررَل يف النهررا ، يقلِّ ، والقرردرةه النافررذةه ِر، ويررولجه النهرراَر يف البالِغررةه

ْيَل َوالنََّهارَ الليِل: ﴿َواَّلله  ره اللَّ َقدِّ ْم ﴾  يه وهه َفَتاَب َعَلْيكه ْصه  .َعلَِم َأْن َلْن ُته

َع هلررم   تعرراىل عرىل عبراِدِه، ورمحتِره هبِرم، أن نروَّ
ِ
فمرن برديِع حكمتِره البراهرِة، وعظريِم ِمنَّرِة اهلل

، وبررررررني ربيررررررٍع وخريررررررٍف، لَِتررررررتِمَّ بررررررذلك 
ٍ
الفصرررررروَل يف العرررررراِم الواحررررررِد، بررررررني َصررررررْيٍف وشررررررتاء

ه م، ويستِقيَم معاشه م.مصاحلههه هه  م، ويهستِوَي أمره

ْطِفه ورمحتِِه وحكمتِِه وامتنانِِه.  ه وإِحسانِه، وله  الذي ال إَل إال هو عىل بِرِّ
ِ
 فاحلمده هلل

                                 

 .29املزمل:  ( سورة1)
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 عباد اهلل.

لِرره: ) إنَّ  امَّ ، وهررو َفْصررٌل كرراَن َيكتهرربه فيرره عمررره ريض اهلل عنرره لعه
ِ
ررم فْصررله الشررتاء قررد أظلَّكه

بهوا له أه  ، فتأهَّ تاَء قد حَْضَ وا الصروَف الشِّ رذه ِ ِرِب، واختَّ روِف واخِلفراِف واجلَروا ْهَبَتره، مرن الصه

 .()ِشعارًا وِدثارًا (

بيررررَل تِقرررريكم  ، ورَسا م احلَرررررَّ بيررررَل تِقرررريكه ررررم رَسا  تعرررراىل علرررريكم أْن َجَعررررَل َلكه
ِ
وإن مررررن ِمنَّررررة اهلل

رررم الررررْبَد، فَخَلرررَق لكرررم مرررن أصرررواِف هبيمرررِة األنعررراِم وأوباِرهرررا وأشرررعاِرها، مرررا فيررره ِدف ٌء َلكه

لهوَن ﴾ ررررْم ِفيَهررررا ِدْفٌء َوَمنَرررراِفعه َوِمنَْهررررا َتررررْأكه ، وِوقاَيررررٌة، قررررال تعرررراىل: ﴿ َواأْلَنَْعرررراَم َخَلَقَهررررا َلكه

ررررْم َلررررِئْن  َن َربهكه ررررْكَر سرررربٌب يف املزيررررِد، قررررال تعرررراىل: ﴿ َوإِْذ َتررررَأذَّ روا اهلَل تعرررراىل، فررررإن الشه فاشرررركه

ْم َوَلِئْن  ْم أَلَِزيَدنَّكه ْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد ﴾َشَكْرته  . َكَفْرته

 عباَد اهلل.

َة احلرررِّ  ره َجهررنَم، فررإن ِشرردَّ  َعَلررْيكم بتنويررِع الفصرروِل أن حيصررَل بررذلك َتررَذكه
ِ
إنَّ مرن نعمررِة اهلل

ْمهريررِر، ففرري  ِن النرراَس بررام يف جهررنَم، مررن احلرررِّ والزَّ را ررذكِّ َة الررربِد يه مررن  "الصررحيحني"وِشرردَّ

  حديث أيب هريرة
ِ
ا فقالت: يا قال: )ريض اهلل عنه عن رسوِل اهلل اشتكْت الناره إىل رهبِّ

َو أشده ما  ْيِف، فهه ، ونفٌس يف الصَّ
ِ
، نفٌس يف الشتاء ربِّ َأَكَل بعِض بعهًا، فأِذن هلا بِنََفَسنْيِ

مهرير ون من الزَّ ، وأشده ما َتده ون من احلرِّ  .  (َِتده

                                 

 (.313( ذكره ابن رجب يف: لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف )1)

 . 1( سورة النحل: 2)

 . 1( سورة إبراهيم: 3)

 (. 311( ومسلم ) رقم  3239( أخرجه البخاري ) رقم 3)
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 منهرررا-ِل جهرررنَم هرررقرررال اهلله تعررراىل ُمررررِباً عرررن أ
ِ
وقهوَن ِفيَهرررا َبرررْردًا َوال : ﴿-نعررروذه بررراهلل ال َيرررذه

بررررررًا ) ا رررررراقًا )( إاِلَّ مَحِررررررياًم وَ 23ََشَ ًء ِوَفاقرررررراً 21َبسَّ به أهلههررررررا برررررراحلرِّ ﴾( َجررررررَزا ، فجهررررررنمه يعررررررذَّ

ْمهِرير.   والزَّ

اقه الزمهريره البارده الذي حَيِرقه من برقال ابن عباس ريض اهلل عنهام:  . () ِدِه""الغسَّ

 . ()"كله برٍد أهَلَك شيئًا فهو من َنَفِس جهنَم"وقال احلسن رمحه اهلل:

رِق عرذاَب جهرنَم، إن عرذاهَبا كران  ، اتَّ
ِ
رتاء ْيِف، ويا َمن أْزَعَجهه َبْرده الشِّ َفَيا َمْن آذاهه َحره الصَّ

ه يف هذه الدنيا من شدِة الربِد، أو شدِة احلررِّ إنر مًا، فإن ما َتده ام هرو يشٌء يسررٌي مرن حررِّ برا

 جهنَم وزمهريِرها.

قراده  رْؤَتى هبرا ته نهوِب واملعرايص، يروَم يه بسربعنَي  فكيَف بَِك يرا مرن أرَسْفرَت عرىل نفِسرَك بالرذه

نْرتهْم ألَف زماٍم، ثم يقال:﴿ ْرَزْوَن َمرا كه راَم َته ْم إِنَّ ٌء َعَلرْيكه وا َسرَوا وا َأْو ال َتْصررِبه اْصَلْوَها َفاْصررِبه

 .  وَن ﴾َتْعَمله 

 أُّيا املؤمنون.

رت هبرم  َ ٌن لنا، قهِدَرْت َعَليِهم أرزاقههم، وَقرصه نا نِعيشه هذا الفْصَل، وَيعيشه معنا إخوا إنَّ

ِسررركم،  موا ألَنفه ، فَقررردِّ
ِ
رررتاء ، وهرررم برررأمسِّ احلاجرررِة إىل العرررْوِن واملسررراعدِة يف إِقبررراِل الشِّ النََّفقرررةه

                                 

  . 23-23( سورة النبأ:1)

 .2/333( تفسري ابن رجب 2)

 (.313ارف فيام ملواسم العام من الوظائف )( ذكره ابن رجب يف: لطائف املع3)

 . 13( سورة الطور: 3)
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َنكم املحتررررراجني، وابرررررد وا إخررررروا رررررده م، ثرررررم ِجرررررريانِكم، َوَتَفقَّ وا بأقررررراِربِكم، وذوي أرحررررراِمكه ؤه

وِف شرريئًا، فقررد  كم مررن املعررره م فرراألقرِب، وال حيِقررَرْن أحررده م، ثررم األقرررِب مررنكه وأهررِل بلررِدكه

 . ( اتِق النَّاَر، ولو بِِشقِّ مترةٍ : ) قال النبيه 

 أُّيا املؤمنون.

: ال: قررال رسررول اهلل قرر أخرررج المررامه أمحررده بسررنٍد ضررعيٍف مررن حررديث أيب سررعيد 

ه فصاَمه، الشتاءه ربيعه املؤمنِ » َ هناره  .«طاَل ليلهه فقاَمه، وَقرصه

قررررال ابررررنه رجررررب رمحرررره اهلل: "إنررررام كرررران الشررررتاءه ربيررررَع املررررؤمِن؛ ألنرررره َيرَتررررعه فيرررره يف بسرررراتنِي 

ه قلَبه يف رياِض األعامِل امليَّسَّ  نرزِّ  . ()ِة فيه"الطاعاِت، ويَّسحه يف مياديِن العباداِت، ويه

لفرررٍة، فرررإن  ٍة وال كه  عرررىل ِصرررياِم هنررراِرِه، مرررن برررري مشرررقَّ
ِ
رررتاء  َيْقرررِدره يف الشِّ

ِ
فررراملؤِمنه يرررا عبررراَد اهلل

َسه فيه بمشقِة الصياِم.   هناَره قصرٌي بارٌد، فال حيه

 الغنيمةه الباردةٌ  »: قال رسول اهلل 
ِ
تاء يامه يف الشِّ  . « الصِّ

                                 

 ( من حديث عدي بن حاتم ريض اهلل عنه.  1913( ومسلم ) رقم  1331( أخرجه البخاري ) رقم 1)

 .3/213(، واحلديث حسنه اهليثمي يف جممع الزوائد  11133( )2)

 (.313(  لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف )3)

( 3/399(، وابن خزيمة )193(، والرتمذي )3/331( جاء من حديث عامر بن مسعود عند أمحد )3)

وبريهم، وفيه علتان: جهالة نمري بن عريب، والرسال. وجاء من حديث أنس عند الطرباِّن يف الصغري 

ن (، وفيه ثالث علل: ضعف سعيد ب3/1219(، وابن عدي )2/111ه(، والشجري يف األمايل )113)

(، 3/1911بشري األزدي، وعنعنة الوليد بن مسلم، والوقف، وجاء من حديث جابر أيهًا عند ابن عدي )

وفيه أربع علل: عبد الوهاب البلخي، وهو مرتو  احلديث بل كذبه أبو حاتم، وعنعنة الوليد بن مسلم، 

 السناد. وضعف زهري بن حممد التميمي يف رواية الشاميني عنه، وهذا منها، واملخالفة يف
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عبراَد اهلل فرإنَّ للصرياِم فهرائَل عظيمرًة عديردًة، ولرو مل يكرن ِفيره  فابتنموا هذه الفرصرَة يرا

يامه يل وأنا أْجِزي به (  لكان كافيا ً.   إال ما قاَله اهلله تعاىل يف احلديِث الهلي: ) الصِّ

 أُّيا املؤمنون.

نه العبرررده فيررره مرررن الِقيرررا ِم، إن مرررن أبرررواِب اخلررررِي يف هرررذا الفصرررِل طررروَل الليرررِل، الرررذي يرررتمكَّ

َذ النفَس حظَّها من النَّوِم، ثم تقومه بعد ذلك إىل الصالِة، إىل صالِة  طهولِه يمكنه أن تأخه
فلِ

ْد َلهه َوَسبِّْحهه َلْياًل َطِوياًل ﴾ ْيِل َفاْسجه ، وقال فيها: الليِل، التي قال اهلله فيها: ﴿ َوِمَن اللَّ

جه  ْيِل َفَسبِّْحهه َوَأْدَباَر السه  وِد ﴾﴿ َوِمَن اللَّ
ِ
، فإن صالَة الليِل شعاره املتقني، وِدثاره أولياء

هْم َعررِن امْلََهرراِجِع  نهرروهبه  املفلحررني، قررال اهلل تعرراىل يف وصررِف عبرراِده املتقررني ﴿ َتَتَجرراَِف جه
ِ
اهلل

روَن . َفررال َتْعَلرمه َنْفرٌس َمرا أه  نِْفقه ْم يه هرْم َخْوفرًا َوَطَمعررًا َومِمَّرا َرَزْقنَراهه وَن َرهبَّ ِة َيرْدعه رررَّ ْخِفررَي هَلهرْم ِمرْن قه

ًء باَِم َكانهوا َيْعَملهوَن ﴾ ٍ َجَزا  .َأْعنيه

 ،
ِ
قرررال الطرررربيه يف تفسررررِي هرررذه اْيرررِة: "فرررال تعلرررٌم نفرررٌس أيه نفرررٍس، مرررا أخفرررى اهلله هلرررؤالء

ه صررررفَتهم يف هرررراتنِي اْيتررررنِي، ممررررا َتَقررررره برررره أعيهررررنههم يف جناتِررررِه يرررروَم  الررررذين َوَصررررَف جررررلَّ ثنرررراؤه

نيا يعملون"ال بًا هلهْم عىل أعامهِلم التي كانوا يف الده قيامة، ثوا
() . 

م  وه بسرهِركه روه بمنراِمكم، وال تهريِّعه ه  طويٌل، فال تقرصِّ
ِ
، فَلْيله الشتاء

ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1111(، ومسلم ) 1993( أخرجه البخاري )1)

 . 23( سورة النسان: 2)

 .39( سورة ق: 3)

  .11-13( سورة السجدة: 3)

 .13/313( تفسري الطربي 1)
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اِت، واجعلرررررروا لررررررْيَلكم ليررررررَل املتَِّقررررررني الررررررذاكِرين، ال ليررررررَل الغرررررراِفلني  عررررررىل املعررررررايص وامللررررررذَّ

 هرِتين.املست

قال ابنه القيِم رمحه اهلل: "فيا َعَجبًا من سفيٍه يف صورِة حليٍم، ومعتوٍه يف صورِة عاقرٍل، 

رررررررها األرضه  آَثررررررَر احلرررررررظَّ الفررررررراَِّن الررررررررخيَص عرررررررىل احلررررررظِّ البررررررراقي النفررررررريِس، بررررررراَع َجنَّرررررررًة عرضه

 . ()والسامواته بِسْجٍن َضيٍِّق بنَي أصحاِب البليِة والشهواِت"

َِّسررعاً  يَررا صرراِح هررذاأ كرربه قررد سرراَر مه  الرَّ

 عرررررررىل نفِسررررررره فليبرررررررِك َمرررررررْن كررررررراَن باكرررررررررِياً 
9 

 ونحررررنه قعرررروٌد مررررا الررررذي أنْررررَت صررررانِعه  

 َأيَررررررذَهبه وقترررررري وهررررررو برررررراللْهِو ضررررررائعه  
9 

ْسِن عبادتِك.   مهللا أِعنَّا عىل ذكِر  وشكِر  وحه



                                 

 (.3( حادي األرواح إىل بالد األفراح )1)
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 اخلطبة الثانية

 ربِّ الع
ِ
 . عداملني، وأحكِم احلاكِمني، و باحلمده هلل

 ، رررها السرررامءه واألرضه رررم وجنرررٍة، عرضه ، وسرررابقوا إىل مغفررررٍة مرررن ربِّكه
ِ
فررراتقوا اهلَل عبررراد اهلل

ْت للمتقني.   أهعدَّ

 أُّيا املؤمنون.

 وإمتاَمرررره، فررررإن ذلررررك مررررن أفهررررِل 
ِ
 إِسررررباَغ الوضرررروء

ِ
ررررتاء إن مررررن أبررررواِب اخلرررررِي يف فْصررررِل الشِّ

ررو اهلله برره اخلطايررا، أال أده  »: األعررامِل، فِفرري صررحيح مسررلٍم عررن النبرريِّ  لهكررم عررىل مررا يمحه

 عىل املكاِرِه، وكثرةه 
ِ
، قال: إسباغه الوضوء

ِ
: بىل، يا رسوَل اهلل ويرفعه به الدرجاِت؟ قالوا

باطه  م الرِّ ، فَذلِكه باطه م الرِّ  .«اخلهطا إىل املساجِد، وانتظاره الصالِة َبعَد الصالِة، فَذلِكه

 إنَّ أْجَره عند اهلل عظيٌم. فأسبغوا أُّيا املؤمنون الوضوَء، ف

 الطهررررارِة، فقررررد َأَمررررَر النبرررريه 
ِ
 عررررىل مجيررررِع أعهرررراء

ِ
 يكررررونه بتعمرررريِم املرررراء

ِ
 وإسررررباغه الوضرررروء

َِ بررررِن صررررربَة ريض اهلل عنرررره:بررررذلك، فقررررال يف حرررردي ررررْل َبررررنْيَ »ث لقرررري أسرررربِْغ الوضرررروَء، وخلِّ

ن صاِئامً   . «األصابِع، وبالِْغ يف االستنشاِق ما مل تكه

 املؤمنون..أُّيا 

يِن من َحَرٍج، بل َجَعَله َيِسرياً َسهاًل، قرال  م يف الدِّ م الكريَم احلليَم مل جيعل عليكه إن ربَّكه

                                 

 هلل عنه. ( من حديث أيب هريرة ريض ا 211( أخرجه مسلم )1)

( وقال الرتمذي: 391( وابن ماجة )31(، والنسائي )132(، وأبو داود )133( أخرجه الرتمذي )2)

 حديث حسٌن صحيح.
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﴾ َّْسَ مه اْلعه ِريده بِكه مه اْليهَّْسَ َوال يه ه بِكه ِريده اَّللَّ  .تعاىل: ﴿يه

ْج  ررررنِي، برررردالً مررررن بسررررِل الرررررِّ ررررم املسررررَح عررررىل اخلهفَّ َلني، إذا كانتررررا فمررررن تيِسرررررِيه: أن أجرررراَز َلكه

فٍّ أو َجْوَرٍب ونحوَها.  مستورتني بخه

َص النبيه   بَِسا عىل طهارٍة، وقد َرخَّ ِقيم يْومًا  وذلك برشِط أن يكونا قد له يف ذلك للمه

سررافِر ثالثررَة أيرام بليالِيهررا ِل مسررحٍة بعرَد احلَررَدِث، فررإذا  ()وَليلرًة، وللمه ةه مررْن أوَّ ، َتبتررِداءه املردَّ

َل مرررٍة إال لصررالِة لرربس النسررا نه اجلررورَب مررثاًل وقررَت صررالِة الفجررِر، ومل يمسررْح عَلررْيِهام أوَّ

عررِة إىل مثررِل هررذا الوقررِت مررن الَغررِد، فررإذا  َة مسررِحِه مررن صررالِة اجلهمه رردَّ ررونه ابتررَدَأ مه عررة، فَيكه اجلهمه

 متَّْت املدةه وجَب عليه َبْسله ِرْجَلْيِه إذا توضأ. 

 ، وعماًل صاحلًا، ودعوًة مستجابًة يا ربَّ العاملني. مهللا إنا نسألك علاًم نافعاً 


 

                                 

 .131( سورة البقرة: 1)

 (.331(، وصححه األلباِّن يف صحيح سنن ابن ماجه )112(، وابن ماجه )1211( أخرجه أمحد )2)
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 .وقفات مع اإلجازة الصيفية -70

 اخلطبة األوىل

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إِ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  الَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

أُّيرررررا املسرررررلمون إن مرجرررررع كثرررررري مرررررن املشررررركالت الدينيرررررة أو االجتامعيرررررة أو األخالقيرررررة 

والسلوكية يف فرتات الجازات الصيفية ذلك الفرراغ اهلائرل الرذي خيريم عرىل أكثرر النراس 

كبرٌي من الوقرت الفرارغ الرذي ال حيسرن  ام االجازة عند أكثر الناس إال كمٌّ يف هذه الفرتة ف

استعامله وال ترصيفه فهي أوقات سائبة وطاقات معطلة من خري الردنيا أو اْخررة ولقرد 

نعمتررررران مغبررررررون فررررريهام كثرررررري مرررررن النررررراس: الصررررررحة » حرررررني قرررررال:  صررررردق رسرررررول اهلل 

 .  «والفراغ

فراغ نعمة ألن استغالله يف الطاعة والرب يرفع درجة العبد عنرد أُّيا املؤمنون إنام كان ال

فرررإن الررردنيا مزرعرررة اْخررررة وفيهرررا  ؛ربررره وحيصرررل لررره برررذلك سرررعادة الررردنيا ونعررريم اْخررررة

التجرررارة التررري يظهرررر كسررربها وربحهرررا يررروم يقررروم النررراس لررررب العررراملني، ولرررذلك وّجررره اهلل 

الجتهراد يف الطاعرة والنصرب والتعرب فريام واألمة بعده إىل اسرتثامر الفرراغ با تعاىل نبيه 

َك َفاْرَبْب﴾ يقرب إىل اهلل تعاىل فقال جل وعال: ﴿ َفِإَذا َفَرْبَت َفاْنَصْب  . َوإىَِل َربِّ

                                 

 (. 3312( أخرجه البخاري)1)

 . 3-1( الرشح: 2)
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ورس هذا التوجيه أُّيا املؤمنون أن العبد إنام خلق لعبادة اهلل تعاىل وحده ال َشيك له يف 

رررْر رَ  ْبَكررراِر﴾كرررل وقرررت وحرررني فقرررال جرررل وعرررال: ﴿َواْذكه ررر َواْلِ رررَك َكثِررررياً َوَسررربِّْح بِاْلَعيِشِّ  بَّ

وَن  وَن َوِحنَي تهْصبِحه ْسه  ِحنَي مته
ِ
ْبَحاَن اَّللَّ راَمَواِت  وقال سبحانه: ﴿َفسه َوَلهه احْلَْمده يِف السَّ

وَن﴾ ْظِهرررررررره ررررررر َواأْلَْرِض َوَعِشرررررررّيًا َوِحرررررررنَي ته رررررررْد َربَّ رررررررى َيْأتِ وقرررررررال تعررررررراىل: ﴿ َواْعبه َيرررررررَك َك َحتَّ

فررإذا فرررغ النسرران ممررا ال بررد لرره منرره مررن أشررغال الرردنيا فليعررد إىل بايررة وجرروده  ﴾اْلَيِقررنيه 

 وهي عبادة اهلل تعاىل. 

أُّيا املؤمنون إن الفراغ نعمة مهدرة مهيعة عند كثري من الناس بل هو سربب كثرري مرن 

 املفاسد والرشور الدينية والدنيوية فمن ذلك: 

لتسرلَ الشريطان بالوسرراوس الفاسردة التري ينشررأ عنهرا كثرري مررن  أن الفرراغ املهردر سرربب

 فنفسك إن مل تشغلها باحلق واخلري شغلتك بالباطل والرش.  ،االنحرافات واملعايص

أُّيرا املؤمنررون إن الفرراغ السررائب سربب لكثررري مرن األمررراض اجلسرمية والنفسررية احلسررية 

: اىل بررره وبرررام أو  بررره النبررري فحرررق عرررىل كرررل مررؤمن أن يأخرررذ برررام أمرررر اهلل تعرر ،واملعنويررة

 .  «ابتنم مخسًا قبل مخس: شبابك، صحتك، فرابك، بنا ، حياتك»

 أن نقرررف معررره عرررددًا مرررن أُّيرررا املؤمنرررون إن كيفيرررة قهررراء الجرررازة الصررريفية أمرررر حيتررراج إىل

  الوقفات. 

                                 

 . 31( آل عمران: من اْية1)

 . 13( الروم: 2)

 . 99( احلجر: 3)

  (. 199( تقدم خترجيه يف ص )3)
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مرررررع الشرررررباب ذكرررررورًا وإناثرررررًا: أُّيرررررا الشرررررباب أنرررررتم عرررررامد األمرررررة ورصررررريدها  الوقفرررررة األوىل

فبصررالحكم واسررتقامتكم تصررلح األمررة  ،ذخرهررا ورس هنهررتها وبنرراة جمرردها ومسررتقبلهاو

مررل ُتقيررق صررالحكم واسررتقامتكم ،وتسررتقيم وعرريكم بررواجبكم وملررؤكم  :ومررن أهررم عوا

تسررررتقبلون إجررررازتكم السررررنوية فإيرررراكم  ،وهررررا أنررررتم أُّيررررا الشررررباب ،أوقرررراتكم بالنررررافع املفيررررد

 ،أصرل كثرري مرن االنحرراف ومصردر أكثرر الهراللفإهنام  ؛وإياكم إياكم والفراغ والبطالة

 كام قال األول: 

 ةمفسدة للمرء أي مفسد                   ةإن الشباب والفراغ واجلد

يف ديررررن أو دنيررررا وال ترتكوهررررا هنبررررًا  ،وا أوقرررراتكم يف هررررذه االجررررازة بالنررررافع واملفيرررردؤملافرررر

 ،مررررران قنررررروات عديررررردةوقرررررد يَّسررررر اهلل تعررررراىل لكرررررم يف هرررررذه األز ،لشرررررياطني النرررررس واجلرررررن

 ،برررل وإيامنكرررم ،تسررتغلون مرررن خالهلررا أوقررراتكم وتنمرررون قرردراتكم وعلرررومكم ومعررارفكم

 فإهنا من رياض اجلنة وفيها خري عظيم.  ،فمنها حلق القرآن الكريم املنترشة يف املساجد

تلك الدروس العلمية والدورات التي  :ومن هذه القنوات التي ُتفظون هبا أوقاتكم

 ،وفيها يتعلم الشاب ما جيب عليه معرفته من علوم الرشيعة والدين ،نا تقام هنا وه

ومن هذه القنوات أيهًا املراكز الصيفية التي يرشف عليها أساتذة فهالء ومربون 

ففيها األنشطة  ،يعملون عىل إشغال أوقات الشباب بام يفيدهم وينفعهم ،نجباء

ثقافية فاحرصوا أُّيا الشباب عىل وفيها الدورات العلمية وال ،الرتوحيية واملهنية

وبالب املشرتكني فيها هم أهل  ،فإن فيها خرياً كثرياً  ،االنهامم إليها واالستفادة منها

 اخلري والصالح من الشباب: 

 ودينرررررررًا ووعيرررررررًا يف اسررررررروداد املفرررررررارق  شربابًا كررام السررالم يررر  خالئقررًا 
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ء الرردين مررن بعررد صرردعه  أقرراموا لرروا
9 

 وق اخلالئررررررررقوأعلرررررررروا لررررررررواء احلررررررررق فرررررررر
9 

مترررأل وقترررك  ،فرررإن أبيرررت هرررذا فررراحرص عرررىل شرررغل وقترررك بتجرررارة أو زراعرررة أو صرررناعة

فررررإن نفسررررك إن مل تشررررغلها برررراحلق شررررغلتك بالباطررررل  ،وُتفظررررك مررررن َشور الفررررراغ وأهلرررره

الرررذين يزينررررون لرررك املنكررررر  ،والبرررد. وإيرررا  يررررا أخررري احلبيررررب ورفقرررة السرررروء وقرنررراء الرشرررر

 ر  من األسد. منهم فرا  ففرَّ  ؛ويدعونك إليه

إن اهلل  ،مع أولياء األمور من اْباء واألمهات فأقول هلم: أُّيا األفاضلالوقفة الثانية: 

 وتلك من مننه الكبار.  ،تعاىل مّن عليكم بالولد ذكورًا وإناثاً 

 وأجّلهّن نجابة األوالد              منن الَل عىل العباد كثرية 

كام قال  ،م وحفظهم وتنشئرتهم عىل العبادة والطاعةومحلكم اهلل تعاىل مسؤولية تربيته

نه أو يمجسرررانه»:النبرري  ه ُّيودانررره أو ينرصرررا فرررام   «كرررل مولرررود يولرررد عرررىل الفطرررة فرررأبوا

َتنونره  ،تقومون به اليوم من حسرن الرتبيرة والرعايرة واحلفرظ والصريانة لفلرذات أكبرادكم

ً عنرررررد اهلل يف اْخررررررة وبرررررراً وإحسرررررانًا يف برررررًا وأجررررررا وقرررررد كلفكرررررم اهلل وأمرررررركم  ، الررررردنياثوا

ْم َنرررارًا  ،بحفظهرررم ووقرررايتهم ْم َوَأْهلِررريكه َسررركه ررروا َأنْفه رررِذيَن آَمنهررروا قه َرررا الَّ قرررال اهلل تعررراىل: ﴿ َيرررا َأُّيه

َجرراَرةه﴾ َهررا النَّرراسه َواحْلِ والرجررل راع يف أهلرره ومسررؤول عررن : »وقررد قررال النبرري  َوقهوده

ة راعيررررررررة يف بيرررررررت زوجهرررررررا ،رعيتررررررره رواه الشرررررررريخان.  «ومسررررررررؤولة عرررررررن رعيتهرررررررا واملررررررررأ

                                 

 (.213( تقدم خترجيه يف ص)1)

  . 3( التحريم: 2)

 (. 1329( ومسلم )393( أخرجه البخاري)3)
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فمحافظتررك عررىل أوالد  ورعايتررك هلررم واالجتهرراد يف إصررالحهم وإبعررادهم عررن الفسرراد 

 مقدمة ُضورية الستقامتهم وصالحهم.   ،وأهله

 عىل ماكان عوده أبوه                  وينشأ ناشئ الفتيان منا  

س فيررره إال سررراعات قصرررارًا يف نررروم أو فلرررم جيلررر ،فررراألب الرررذي أدار ظهرررره ألوالده وبيتررره

فلرررم يلتفرررت ألوالده وال  ،وقرررد أخرررذت مشرررابله بتالبيرررب قلبررره وشرررغلت لبررره وقلبررره ،أكرررل

 هل قام بام أوجب اهلل عليه؟ ،لرتبيتهم وإصالحهم

خيرجررون متررى يشرراؤون  ،ذكررورًا وإناثرراً  ،واألب الررذي تررر  احلبررل عررىل الغررارب ألوالده

 ،وينرررامون أكثرررر النهرررار ويصررراحبون أهرررل السررروء ،جررررومرررع مرررن يريررردون، يسرررهرون إىل الف

 هل قام بحفظهم ورعايتهم؟ ،وُّياتفون أهل الرش

وامتطرت صرحون الرشر وأطبراق  ،واألب الذي أدخل إىل بيته وسرائل الفسراد والردمار

هررل قرررام  ،وانترشررت جمررالت الرشررر وأَشطررة اخلررراب يف حجرررر أوالده ،الرربالء صررهوة بيتررره

 التقوا؟!!بتنشئة أوالده عىل الرب و

ال ماتسررمعون. . فيرررا  ،ماترونررره مررن أحررروال أبنرراء هرررؤالء ،إن اجلررواب عررىل هرررذه األسررئلة

مروا أوالدكم باملعروف ورببوهم  ،اهماتقوا اهلل فيمن اسرتعاكم اهلل إيَّ  ،أولياء األمور

رر ،فيرره  ،احفظرروهم عررن قرنرراء السرروء وأصررحاب الرشرر ،روهم منررهواهنرروهم عررن املنكررر ونفِّ

أشرغلوا أوقراُتم يف هرذه الجرازة برام يعرود علريهم  ،سرائل العرالم الفاسردأبعدوهم عرن و

 فإن األمر كام قيل:  ،وبادروا بذلك كله يف أوائل أعامرهم ،بالنفع يف دينهم ودنياهم

 ها اخلشبتَ مْ وال تلني إذا قوَّ                  الغصون إذا عدلتها اعتدلت إنّ 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

وأعرررردوا  ،قررررد شرررردوا حقررررائبهم نمررررع أوَلررررك الررررذي الوقفررررة الثالثررررةأُّيررررا املؤمنررررون إن  فيررررا

يف  ،ومررواطن الفتنررة العميرراء ،أمتعررتهم وحجررزوا مررراكبهم للسررفر إىل بررالد الكفررر والرربالء

الغررررب أو الرشرررق ومرررا شررراهبها مرررن البلررردان العربيرررة أو السرررالمية. . . إىل هرررؤالء أقرررول: 

ملرررا فيررره مرررن  ؛فرررإن السرررفر إىل تلرررك الررربالد حمررررم ال جيررروز ؛كماتقررروا اهلل يف أنفسررركم وأهلررري

فقررة  ،تعررريض الررنفس واألهررل والولررد للفتنررة الترري أعالهررا الكفررر برراهلل تعرراىل وأدناهررا موا

فررإن تلررك الرربالد  ،املنكررر والفجررور استسررابةه  :أو عررىل أقررل األحرروال ،املعررايص والررذنوب

ت أجسررررادهم عرررن زي أهررررل وانسرررلخ ،واملصرررايف قرررد تعرررررت قلررروب أهلهررررا عرررن اليررررامن

ر ،وانترشت بني أهلها اخلمور وظهرر الزنرى واخلنرا ،احلشمة واحلياء والسالم ّد املنكرر فعه

 فإنا هلل وإنا إليه راجعون.  ،معروفًا واملعروف منكراً 

وأنرت يرا  ،فقد عرض نفسه للفتن واألخطرار ؛وال شك أن من ذهب إىل تلك األمصار

يف فتنررة الرردجال  فقررد قررال النبرري  ،صررغريها وكبريهررا عبررد اهلل مررأمور بالنررأي عررن الفررتن

وأخررررب أن خرررري مرررال املسرررلم يف آخرررر الزمررران برررنم يتبرررع هبرررا شرررعف اجلبرررال يفرررر بدينررره مرررن 

ولريعلم هرؤالء املفتونرون  ،وأعاذنرا اهلل وإيراكم مرن الفرتن مرا ظهرر منهرا ومرا بطرن الفتن

قررال النبرري  ،أوالدهررم و أهلرروهمأن علرريهم وزر كررل ذنررب يقارفرره  :بالسررفر إىل تلررك الرربالد

« : من دعا إىل ضاللة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك مرن آثرامهم
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 . «شيئاً 

فأقول هلؤالء: أنتم يا من  ،هي مع ورثة األنبياء من الدعاة وطلبة العلم الوقفة األخرية

إن املسرؤولية  ،بأفئردُتا األمة عليكم آماهلا ورنت اليكم بأبصرارها وهروت إلريكم تعقد

 ،التي أنيطت بكم وألقيت عىل كاهلكم يف توجيه الناس وتربيتهم ودعروُتم وتبصرريهم

ونفقرررت فيررره  ،ال سررريام يف هرررذا الزمررران الرررذي كثرررر فيررره الباطرررل والفسررراد ،أعظرررم مرررن برررريكم

ونشرررَ دعررراة التغريرررب والفسررراد وقويرررت فيررره أسرررباب الزيرررغ  ،سرررلع أهرررل الكفرررر والحلررراد

فاألمررة مهررددة بجحافررل هررؤالء املفسرردين املرتبصررني الررذين جيرررون النرراس  ،فواالنحرررا 

ً.  ،إىل الفساد جراً   ويأطروهنم عىل الكفر والفسوق والعصيان أطرا

قرررع املفرررزع املريرررر ال يسررروغ لكرررم الرررتخيل عنررره وال  ،كبرررري خطرررري ،فرررواجبكم إزاء هرررذا الوا

فاجتهررردوا يف  ،بمهررراء وجررردالرجررروع عنررره، فسرررابقوا برررار  اهلل فررريكم أعرررداءكم واعملررروا 

 ،واطرقرررروا كرررل بررراب لنرشرررر اخلرررري برررني النرررراس ،اسررررلكوا كرررل سررربيل ،الررردعوة إىل اهلل تعررراىل

مرررررروا  ،وعلمررررروا اجلاهرررررل وأرشرررردوا التائررررره ودلرررروا احلرررررائر ،سررررافروا إىل القررررررا واألمصررررار

وا هلرررم الباطرررل حرررذروا النررراس مرررن الفسررراد والعصررريان، عرررره  ،بررراملعروف واهنررروا عرررن املنكرررر

ء التررري يشرررنها خصررروم السرررالم  ،واكشرررفوا زيفررره ،وا سررررتهواهتكررر واجهررروا الغرررارة الشرررعوا

قرراوموا وسررائل الترردمري والفسرراد  ،بررالعلم والبيرران والرردعوة والصرررب واليررامن ،وأعررداؤه

 ،انرشررروا الكلمرررة الطيبرررة واملحررراُضة النافعرررة والكتررراب املفيرررد ،بوسرررائل البنررراء والرشررراد

وليبررذل  ،تكمعرراجدكم وأحيررائكم وجمالسرركم وإجتامأقيمرروا الرردروس والكلررامت يف مسررا
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يف مرواطن االحتيراج  والبراثيه  ،منكم يف جماله: فاملدرس يف حلقته واملريب يف مركرزه كلٌّ 

فررإن مررا كرران هلل يبقررى ومررا كرران لغررريه يررذهب أدراج  ،أخلصرروا يف ذلررك كلرره هلل تعرراىل ،إليرره

 بوجه طلق.  هلقى املسلم أخايأن  ولو ،الُتقروا من أعامل الرب والدعوة شيئاً  ،الرياح

واعلموا أنكم إذا أخذتم بذلك من أحسن الناس قوالً قال اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َأْحَسنه 

نِي ِمَن امْلهْسلِِمنَي﴾  َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّ
ِ
 .َقْوالً مِمَّْن َدَعا إىَِل اَّللَّ
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.اإِلجازةُ  -71  

 اخلطبة األوىل 

،  ْمَد هللإِنَّ احْلَ  ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون 

قالئررررله معرررردودٌة، ويسررررتقبل عرررردٌد كبرررررٌي مررررن الطررررالِب، ذكررررورًا وإناثررررًا الجررررازَة  إهنررررا أيررررامٌ 

مرراِت،  بررون فيهررا مررن الدراسررِة والواجبرراِت، وبرررِي ذلررك مررن االلتزا السررنويَة الكررربا، يتفرَّ

وهرذه الجرازةه يف حقيقتِهرا عنرد كثرررٍي مرن الطرالِب كرمٌّ هائررٌل مرن الوقرِت الفرارِغ، الررذي ال 

ِسنه استعامَله ه إهرداَر َمرْن  حيه وال ترصيَفه، بل إن أكثَرهم يردفعه الرزمَن دفعرًا عجيبرًا، وُّيردره

، أو اجررتامٍع عرررىل  رربه موترررًا، فررإن طررراَل هبررم الليرررله فبحررديٍث ال ينفرررعه ال خيشررى فقرررراً، وال يرقه

، فبالنَّوِم عىل الفرِش، أو التقلهب علي ، وإن طاَل هبم النهاره  ها.مشاهدِة أو سامِع ما يْضه ويهفزعه

ررَمِر يف إعررداٍد، فلررام رأيررت أن  ررْهرِة والسَّ ِق، أو للسَّ ِف النهرراِر، إمررا يف األسرروا وهررم يف أطرررا

هذه هي احلاله كان من واجِب النهْصِح لألمِة أن نقَف مع هذه الجازِة الكرربا وقفراٍت، 

نا، وإن هرذه احلرال هلر مه فيهرا معوَجنرا، ونهرشرد فيهرا ضرالَّ بربٌن ي نعالج فيها أخطاَءنرا، ونقروِّ

، وَصَدَق رسوله اهلل  نعمتران مغبرون فريهام كثرري مرن النراس: الصرحة »:إذ يقول حقيقيٌّ
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 . «والفراغ

اه، أو جمررررٍد أثَّلرررره، أو محررررد  فمررررن أمَضرررر يومررررًا مررررن أيامرررره يف بررررري حررررقٍّ قهرررراه، أو فرررررٍض أدَّ

له، أو خرٍي أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عقَّ يوَمه، وظلم نفسه.   حصَّ

 ؤمنون.أُّيا امل

 يف سفٍر، شأنهه عظيٌم، فرنحنه يف سرفٍر إىل الرداِر 
ِ
ره به أنفَسنا أننا يا عباَد اهلل إن أوَل ما نذكِّ

 
ِ
اْخرررِة، فِمنَّررا مررن يقطررعه مراحررَل سررفِرِه بررام يررريض اهلَل تعرراىل، يف البهكرروِر واْصرراِل، وآنرراء

ِف النهرررار، حترررى إذا طلرررع صررربحه اْخررررِة، وانقشرررَع ظرررالمه  الررردنيا محِرررَد سرررعَيه،  الليرررل وأطررررا

راَمَواته  وابتهج بام أعدَّ اهلله له وا َفِفي اجْلَنَِّة َخالِِديَن ِفيَهرا َمرا َداَمرِت السَّ ِعده ِذيَن سه ا الَّ ﴿َوَأمَّ

وٍذ﴾  . َواأْلَْرضه إال َما َشاَء َربهَك َعَطاًء َبرْيَ جَمْذه

 
ِ
تِه وحظرروِظ نفسرره، وبفررَل عررن لقرراء رره، فقطررَع مراحررَل سررفِرِه  وِمنَّررا مررن أقبررل عررىل شررهوا ربِّ

ررره، حترررى إذا جررراء يررروَم  َِ اهلل، فلررريس لررره هرررمٌّ يف هرررذه احليررراِة الررردنيا إال بطنهررره وفرجه بمسررراخ

ه يف هذه الدنيا، قال: يرا ليرَت بينري وبينَرك بهعردَ   القيامِة، وعايَن عمَله وسعَيه، وكسَبه وكدَّ

 .  املرشَقنْي، فبئس القرينه

،
ِ
ررررون برررره، يرررروَم  فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل واسررررتعملوا حيرررراَتكم يف طاعررررة اهلل تعرررراىل، ومررررا تهَّسه

ره، إمرا إىل جنرٍة،  تبيضه وجروٌه وتسروده وجروٌه، فرإن العبرَد إذا أيقرَن أنره يف سرفٍر تهقَطرعه مراحله

 وإما إىل ناٍر، جدَّ واجتهد، وسعى يف ِفكا  نفِسه من عذاب اهلل وبهبِه. 

                                 

  ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.3312اري )( أخرجه البخ1)
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 أُّيا املؤمنون.

ره  ﴿َفررِإَذا َفَرْبررَت َفاْنَصررْب . َوإىَِل برره أنفَسررنا يررا عبرراَد اهلل، قرروله اهلل تعرراىل:  إن ثرراَِّن مررا نررذكِّ

 . َربَِّك َفاْرَبْب﴾

مررن حررديث ابررن عبرراس ريض اهلل عررنهام، وصررححه احلرراكم، وفيرره  وروي عررن النبرري 

َبررك قبررَل »قررال:  حفررص بررن برقرران أن النبرري  ابتررنم مخسررًا قبررَل مخررٍس، وذكررر منهررا: فرا

غلِ   .  «كشه

فإن النساَن يف هذه الدنيا البد له من انشغاٍل بام يصلح دنياه، مع قيامره برام أمرر اهلله بره، 

فرإذا فرررغ العبررده مررن أعاملِرِه، الترري يهصررلِحه هبررا دنيرراه، وجرب عليرره أن يبررادَر إىل عمررٍل صررالٍح، 

نهه.  تهرفع به درجتهه، وتهقاله به َعْثرتهه، ويثقله به ميزا

املؤمنررون، مررأمورون بعبررادة اهلل تعرراىل يف كررلِّ وقررٍت وحررنٍي، فلررم جيعررل اهلله ثررم أنررتم أُّيررا 

رْد تعاىل لعبادتره أمردًا تنتهري عنرَده، فاعمرل قبرل موتِرك يرا عبرد اهلل، قرال اهلل تعراىل:  ﴿َواْعبه

﴾  . َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيه

 أُّيا املؤمنون.

ي كيفيةه قهاِئها، فإن كثرياً من الناس يغيبه عنره إن من أهمِّ وقفاتِنا مع هذه الجازِة ه

االستثامره الصحيحه هلذه الجازة، بسبب جهلِه بأبواِب اخلرِي، التي يمكنه قهراءه الجرازِة 

                                 

 ( .3-1( سورة الرشح: )1)
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 ( .99( سورة احلجر: )3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

541 

، وأُّيررررا الشرررربابه والطررررالبه كثررررريٌة، متعرررررددٌة،  فيهررررا، فررررأبوابه اخلرررررِي أُّيررررا اْبرررراءه واألوليرررراءه

ررقه مررن تسررتوعبه الطاقرراِت، وُتفررظه األوقرراَت، و تقرري السرريئاِت، وتنمرري القرردراِت، ويتحقَّ

ِن  ِب التررري تقَضررر فيهرررا هرررذه الجرررازةه ِحلرررقه القررررآ خالهلرررا كثررررٌي مرررن اخلررررياِت، فمرررن األبررروا

الكريِم، يلتقري املشراركون فيهرا عرىل خررِي كرالٍم وأحسرنِه وأصردِقه، يلتقرون عرىل كرالِم اهلل 

.  تعاىل، الذي ُتَيا به القلوبه وتطيبه

عوا أوالَدكرررم عرررىل فاحرصررروا علي ، وشرررجِّ رررا اْبررراءه ررروا عليهرررا أُّيه ، واحِرصه رررا الشررربابه هرررا أُّيه

 الدخوِل فيها، فإهنا خرٌي لكم، لو كنتم تعلمون. 

 أُّيا املؤمنون.

إن من أبواب اخلري التي تهقَض فيها هذه الجازاته الدوراِت والدروَس العلميَة، التي 

، فإن فيها خرياً كثري  اً.ازدانت هبا املساجده

ررون مررن العمررى، وُّيرردون مررن  فيهررا يقرررتبه املرررءه مررن أهررِل العلررِم واليررامِن، الررذين يبرصِّ

 الهاللِة.

 وفيها يتعلم املؤمنون ما جيب معرفتهه من علوِم الرشيعِة وأحكاِمها. 

 أُّيا املؤمنون. 

فرظه هبرا أوقراته الشرباِب  ِت التري ُته كرَز الصريفَية -ذكرورًا وإناثراً -إن من القنروا ، التري املرا

، يعملررون عررىل إشررغاِل أوقرراِت الشررباِب بررام  ، ومربررون نجبرراءه يهرِشررف عليهررا أسرراتذٌة فهررالءه

، ولرو مل يكرن فيهرا  ، واألعرامله الرتوحييرةه واملهنيرةه هم، ففيها األنشطةه الثقافيةه هم وينفعه يفيده

 إال حفظه الشباِب من االجتامعاِت السيئِة لكان ذلك خرياً كثرياً. 

 ن.أُّيا املؤمنو
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ِم، ومسرجِد رسروِل   احلرا
ِ
إن من أبواِب اخلرِي التي تهقَض هبا الجازةه السفَر إىل بيِت اهلل

 اهلل عليه أفهل الصالة والسالم.

ِن.   ومما تستغله فيه الجازةه صلةه األرحاِم، وزيارةه األصحاِب والخوا

 .أُّيا املؤمنون

 إن مررررن الوقفررررراِت املهمرررررِة يف إقبرررراِل هرررررذه الجرررررازِة أن نررررر
ِ
َر أوليرررراَء األمررررروِر، مرررررن اْبررررراء ذكِّ

واألمهرررراِت وبرررررِيهم بْضررررورِة العنايررررِة بررررأوالدهم صررررغارًا وكبررررارًا، ذكررررورًا وإناثررررًا، فررررإهنم 

حيتاجون يف هذه الفررتِة، مرن العنايرِة والرعايرِة واحلفرِظ والصريانِة قردرًا كبررياً؛ وذلرك أهنرم 

غه السررائبه اخلررايل مررن الت ٍغ عررن األشررغال، والفرررا وجيررِه واالسررتثامِر مررن أكرررب أسررباب يف فرررا

 االنحراف ودواعي الهالل: 

 أيه مفسدة
ِ
 ()إن الشباَب والفراَغ و اجِلَدة         مفسدٌة للمرء

السيام يف هذه األزماِن، التي كثهرت فيها أسبابه الهالِل، التري تتخطَّرفه النراَس  

 املستقيِم.
ِ
ِط اهلل  عن رصا

إشغاِل أوالِدكم بام يفيدهم وحيفظهم، وإياكم إياكم فاحرصوا أُّيا األولياءه عىل   

ََ يف ذلك، فإن األمَر ِجده خطرٌي.  والتفري

.
ِ
 احفظوهم من أصحاِب السوء

 احفظوهم من القنواِت الفهائيِة املفسدِة لألخالِق واألدياِن.

ِت الفاربِة.  احفظوهم من االهتامماِت اهلابطِة، والسهرا
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فررررظه أوقرررراَُتم، وتنمرررري قرررردراُِتم، واسررررتعينوا برررراهلل يف ذلررررك أشررررِغلهوهم برررراألعامِل الترررري ُت

، فإنَّ من خرِي ما تركتم بعرَدكم ذريرًة صراحلًة، مواصربوا عليه
ِ
، واحتسبوا األجَر عنَد اهلل

ه، وتدعو لكم بخري.  ر اهلَل وتعبهده  تذكِّ
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

كم يف هذه ال ره وقفِة من أمٍر عظيٍم، استهاَن به كثرٌي من الناِس، وهو السفره إىل إنني أحذِّ

 اخلارج، السفره إىل بالِد الكفِر، أو بالِد املعصيِة والفسِق.

، إىل بررالٍد يصرربحه الرجررله فيهررا مؤمنررًا صرراحلًا، 
ِ
، والفتنررِة العميرراء

ِ
السررفره إىل مررواطِن الرربالء

 ويميس فاسقًا عاصيًا.

ٌم، ال إننررري أقرررو!أُّيرررا املؤمنرررون ٍد: إن السرررفَر إىل اخلرررارِج للنزهرررة حررررا له برررال شررركٍّ وال تررررده

جيرروز، ال يشررركه يف ذلرررك َمررن عررررَف مرررا يف تلرررك الرربالد مرررن الِفرررتن، الترري هررري كِقَطرررِع الليرررِل 

 املظلِم.

قرررد قرررال:  فاحرررَذروا أُّيرررا املؤمنرررون الفرررتَن، مرررا ظهرررر منهرررا ومرررا بطرررن، فرررإن رسررروَل اهلل 

وَن َخ » ِم َبنٌَم َيْتَبعه هِبَا َشَعَف اجِلَباِل يهوِشكه َأْن َيكه
ِقرَع  -أي: رؤوسرهارْيَ َماِل املهْسلِ َوَمَوا

 .«الَقْطِر ، َيِفره بِِدينِِه ِمَن الِفَتنِ 

ٍم ذهبوا بأنفِسهم وأهلِيهم وأوالِدهم، ذكرورًا وإناثرًا، إىل برالٍد، كثهرَر  فكيف نقوله يف أقوا

، انترشت فيها ، وظهر فيها الزنى واخلنا؟! فيها اخلبثه والرشه  اخلموره والرشوره

عليررره  َأَمرررا خيرررافه هرررذا أن يقلرررَب اهلله قلَبررره، أو أن يزيرررَغ برَصررره، أو يهسرررلبه اليرررامَن، أو ينرررزَل 

                                 

 ( من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.13( أخرجه البخاري )1)
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ياِن.   الواحِد الدَّ
ِ
َه اهلل  سخ

، فإن قال قائل: احل ره فاتقوا اهلل عباد اهلل، فإنه ال جيوز لكم السفره إىل بالِد الفتنِة والرشِّ

 العزيِز احلكريم
ِ
: ﴿قهْل َناره َجَهرنََّم شديٌد، فأقول له: أخي بار  اهلل فيك، أنسيَت قوَل اهلل

وَن﴾ ً َلْو َكانهوا َيْفَقهه  .َأَشده َحّرا

، وامحردوا اهلَل أن جَعرَل لكرم يف بالِدكرم مرا حيصرله  فاصربوا عباد اهلل، واثبتروا عرىل احلرقِّ

كم، من النزهِة والف ِد. به مقصوده  سحِة والربا

م فيها مجيعرًا عرىل نرِشر اخلررِي برني النراس، ودعروُِتم ! أُّيا املؤمنون الوقفة األخرية، أحثهكه

إىل الرِبِّ والتقروا، ال سريام طلبرةه العلرِم، وأهرله اخلررِي، فرإن علريهم واجبرًا عظرياًم، ال سريام يف 

هررله الفسرراِد، وقويررت هررذه األزمرراِن املتررأخرِة، الترري راجررت فيهررا سرروقه الفسرراِد، ونشررَ أ

ْيِغ واالنحراِف.  فيها أسبابه الزَّ

، باحلكمِة واملوعظِة احلسنِة.
ِ
 فاجتهدوا أُّيا املؤمنون يف الدعوِة إىل اهلل

وا باملعروف، واهنوا عن املنكر. ره وا الهالَّ التائَه، مه وا اجلاهَل، وأرشده  علِّمه

والعانرَة، واعلمروا أن العاقبرة للمتقرني،  انرشوا اخلرَي بني النراس، واسرتمدوا مرن اهلل التوفيرَق 

 وكفى بربك هاديًا ونصرياً. 

هرررا مجيعرررًا، فأسرررأل اهلَل الكرررريَم، ربَّ  هرررذه أُّيرررا املؤمنرررون بعرررضه الوقفررراِت املهمرررِة، التررري نحتاجه

 العرِش العظيِم أن ينفعنا بام سمعنا، وأن يهسمعنا ما ينفعنا. 


 

                                 

 ( . 31رة التوبة: )( سو1)
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 .وقفٌة مع املخيَّامت -72

 ألوىل اخلطبة ا

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 .أما بعد 

ه، قال اهلل تعاىل : ﴿ فيا أُّيا ِذيَن  الناسه اتقوا اهلَل، فال نجاَة لكم إال بتقوا ه الَّ ي اَّللَّ َويهنَجِّ

َزنهونَ  ْم حَيْ وءه َواَل هه مه السه هه َقْوا بَِمَفاَزُِتِْم اَل َيَمسه  .()﴾ اتَّ

 أُّيا الخوة املؤمنون.

يررراتهكم ومرررزارعه اعلمررروا أنَّ أبرررىل وأنفرررَس مرررا متلكونررره هرررو أوقررراتهكم، التررري هررري ح  

ررردون، وبرررني  م، فررراليوَم أنرررتم تزرعرررون، وبررردًا ُتصه م وسررريئاتِكه أعاملِكرررم، وُمرررازنه حسرررناتِكه

 تعاىل موقوفون، وعن أعاملِكم وأعامِركم مسؤولون، وهبا جمزيهون.
ِ
 يدي اهلل

وله َقِدَما َعْبٍد َيرْوَم اْلِقَياَمرِة َحتَّر»: قال: قال رسول اهلل  فعن أيب برزة  ْسرَأَل ال َتزه ى يه

؟ َوَعْن َمالِِه ِمْن َأيَْن اْكَتَسربَ  ؟ َوَعْن َشَبابِِه ِفياَم َأباْلهه ِه ِفياَم َأْفنَاهه ره مه هه َعْن َأْرَبِع ِخَصاٍل: َعْن عه

؟ َوَعْن َعلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ   .«َوِفياَم َأنَْفَقهه

 أُّيا املؤمنون.

، وال ملررًة حافظرْت عليرره، وحثَّرت عررىل ابتناِمرره، إن التراريَخ مل يشررهْد أمرًة عظَّمررت الوقرَت 

                                 

 (.31( سورة الزمر: )1)

 ( وقال : " حسن صحيح". 2311(، )2313( أخرجه الرتمذي )2)
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تِكم هرررررذه، فقرررررد أقَسرررررَم ربهكرررررم سررررربحانه وتعررررراىل بالوقرررررِت، فقررررال:  ( إِنَّ 1﴿والعرصررررر )كررررأهمَّ

رررر﴾ َّْسٍ نَْسرررراَن َلِفرررري خه ، وأمرنررررا سرررربحانه بمسررررابقِة األيرررراِم برررراألعاِمل الصرررراحلاِت، فقررررال اأْلِ

ِذيَن آَمنهوتعاىل:  ً َوَعالنَِيًة ِمْن َقْبِل ﴿قهْل لِِعَبادَِي الَّ ا ْم رِسّ وا مِمَّا َرَزْقنَاهه نِْفقه الَة َويه وا الصَّ ِقيمه ا يه

 .َأْن َيْأِتَ َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل﴾

َتَك َقْبرررَل »: وقرررد قرررال النبررري  رررٍس : َشرررَباَبَك َقْبرررَل َهَرِمرررَك ، َوِصرررحَّ اْبَترررنِْم مَخًْسرررا َقْبرررَل مَخْ

ْغلَِك ، َوَحَياتَِك َقْبَل َمْوتَِك َسَقِمَك ، َوبِ  َبَك َقْبَل شه  .«نَاَ  َقْبَل َفْقِرَ  ، َوَفَرا

رررةه عرررىل حفرررِظ الوقرررِت، ورصِفرررِه فررريام ينفرررعه العبرررَد يف دينِرررِه ودنيررراه كثرررريٌة  والنصررروصه احلاثَّ

، عديرردٌة، وقررد َفِقرره السررلفه رمحهررم اهلل هررذا األمررَر، فَحِرصرروا عررىل أوقرراُِتم حرصررًا شررديداً 

وكانوا يقولون: من عالمات املْقِت إضاعةه الوقِت، فرأثمر هرذا الفقرهه يف واقرِع األمرِة علراًم 

نافعررررًا، وعمرررراًل صرررراحلًا، وإيامنررررًا صررررادقًا، وجهررررادًا دائبررررًا، وفتحررررًا مبينررررًا، وحهررررارًة راسررررخَة 

 اجلذوِر، باسقَة الفروِع.

وا العرراملَ قرونررًا طويلررًة، فَخَلررَف مررن بعررِدِهم خلررٌف،  وا األوقرراَت، وتفنَّنهرروا يف فسرراده أضرراعه

م، يرصرفوهنا  تبديِد الساعاِت، وتبذيِر الطاقاِت، فأرخصه مرا ِعنْرَد كثررٍي مرن هرؤالء أوقراُته

. تَِب هلم البقاءه واخللوده  بال حساٍب، وال تدقيٍق، كأنام كه

 أُّيا املؤمنون..

                                 

  ( . 2-1( سورة العرص: )1)

  ( . 31( سورة إبراهيم: )2)

 (.199(  تقدم خترجيه يف ص )3)
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لسرمِة وتبردو للعيراِن إن آفَة إضاعِة الوقِت إحدا أبرِز سامِت هرذا اجليرِل، وتشرتده هرذه ا

غه ِقطاٌع كبرٌي مرن النراِس مرن االنشرغاالِت واالرتباطراِت،  يف أوقاِت الجازاِت، حني يتفرَّ

 فتجده كثرياً من الناِس يوقفون أوقاَُتم عىل املالهي وامللذاِت، أو الربباِت والشهواِت. 

ِن واحِلرمرا ِن، فرإن اهلَل تعراىل وال شكَّ أن هذا من عالماِت املْقرِت، ومرن أسرباِب اخلَّسرا

برراِت، وِملِئهررا بالصرراحلاِت الباقيرراِت، قررال تعرراىل :  قررد وّجرره عبرراَده، وأمرررهم بابتنرراِم الفرا

 . ﴿َفِإَذا َفَرْبَت َفاْنَصْب. َوإىَِل َربَِّك َفاْرَبْب﴾

ِغ:  وقررررال  ررررا عررررىل ابتنرررراِم الفرررررا رررروٌن فرررريهام كثرررررٌي مررررن النَّرررراس: الصررررحةه »حاثًّ نعمترررران مغبه

غه   .  «والفرا

كم عرررن النرررراِر،  بهكم مررررن اجلنرررِة، ويباعررررده فررراعمروا بررررار  اهلل فررريكم هررررذه الجرررازَة بررررام يقررررِّ

واستغلوا أوقاَتكم بعلٍم نافٍع، أو عمٍل صالٍح، أو دعوٍة جادٍة، أو صلٍة لألرحاِم، أو برِي 

، وال برررأَس بررراللهِو املبررراِح اليسررررِي، الرررذي ال يسرررتوعبه كرررلَّ  ِب الرررربِّ الوقرررِت، ذلرررك مرررن أبررروا

رررقه راحرررَة الرررنفِس، وإمجررراَم الرررروِح، وسرررعَة الصررردِر، فرررإنَّ هرررذا قرررد  عرررنيه عرررىل الطاعرررِة، وحيقِّ ويه

يكرونه ممرا يرؤَجره عليره العبرده إذا أحَسرَن قصرَده، وأصرلَح نيَتره، فرإنام األعرامله بالِّنراِت، وإنررام 

 لكلِّ امرٍئ ما نوا. 

 أُّيا الخوة.

رروا أوقرراَُتم يف النزهررِة، إن ممررا اعترراَدهه كثرررٌي مررن النرراِس يف  هررذِه الجررازِة الصرريفيِة أن يهمهه

                                 

  ( .3 -1( سورة الرشح: )1)
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رررلبيِة  واملتعررِة يف الرررربِّ  أو يف بررررِيه، وكثرررياً مرررا يصررراحبه هرررذا االسررتمتاَع بعرررضه املظررراهِر السَّ

ر صرفَوها، وتهكِسرربه اْثرراَم، وتغهرربه احلرريَّ الررذي ال  السريئِة، الترري تهفِسررده القلرروَب، وتكرردِّ

 .  ينامه

 للصرررالِة، بتأخرِيهرررا عرررن وقتِهرررا، أو قلرررِة املبررراالِة هبرررا،  فمرررن ذلرررك: إضررراعةه 
ِ
بعرررِض هرررؤالء

ر اهلله تعاىل من ذلك، فقال تعاىل: ﴿ ِذيَن وعدِم االهتامِم هبا، وقد حذَّ فويل للمصلني . الَّ

ونَ  ررْم َعررْن َصررالُِتِْم َسرراهه وا ، وقررال جررّل ذكرررره: ﴿﴾هه َفَخَلررَف ِمررْن َبْعررِدِهْم َخْلررٌف َأَضرراعه

ال َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َبيًّاالصَّ وا الشَّ َبعه  .﴾َة َواتَّ

يِة والويِل، وهذان َها بابا التعاسِة  َد اهلله من ضيَّع الصالَة، أو سها عنها بالغوا فقد توعَّ

 يف الدنيا، والشقاوِة يوَم القيامِة.

لررررديِن، ِهني: إضرررراعةه حررررقِّ الوا أو األهررررِل، أو  ومررررن السرررريئاِت الترررري يقرتفههررررا بعررررضه املتنررررزِّ

بِرره مررن أوِل الجررازِة،   خيرررجه إىل الررربِّ مررع زمالِئرره وأترا
ِ
األوالِد؛ وذلررك أن كثرررياً مررن هررؤالء

طه  ، فيفررِّ ئِجه، ثم يعوده أدراَجه إىل الربِّ  بعض أشغالِه وحوا
ِ
وقد ال يدخله إال نادرًا لقهاء

ررره، فرررال رررام بعرررَض حقِّ هه يرعرررى شرررؤوهَنام، وال يقِضررر  يف حرررقِّ والديررره، اللرررَذْين جعرررَل اهلله حقَّ

ئَجهام، برل قرد يكرونه سرببًا لزعراِجهام وإيرذاِئهام، برالقلِق عليره، أو بررِي ذلرك، ويهريِّع  حروا

 ، حرقَّ زوِجره وأوالِده، فرال يعرررفه مرن شرؤوهِنم إال النرزَر القليررَل، الرذي قرد يعرفره اجلررريانه

ن السرراعاِت يف خررارِج فررال يرردري عررن أبناِئرره، مررع َمررن يررذهبون، وال َمررن خيررالطون، وكررم ِمرر
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البيِت يقهون، أو حتى مع من خييِّمون، أو يسافرون، وهو أيهًا قد أداَر ظهرَره لبناتِره يف 

ْجن، وال من يكلِّمن، وال ماذا يشاِهْدن، أو يسمعن!!  البيِت، فال يعلمه متى خيره

 نلومه األبناَء عىل العقوِق واالنحراِف، أم هل بعَد ه
َِ ذا نرجرو مرن فهل بعَد هذا التفري

، فإن هذا بعيٌد كبهعِد املرشقني.
ِ
 البناِت االستقامَة والصالَح؟ ال واهلل

ومررررن املظرررراهِر السرررريئِة يف بعررررِض هررررذه االجتامعرررراِت، الترررري تكررررونه يف الجررررازاِت: إعررررامله 

، والكررررالِم الفرررراحِش  َِ ِح السرررراق ، كالغيبررررِة أو الكررررذِب أو املرررزا رررر وال ينفرررعه اللسررراِن فرررريام يْضه

، و
ِ
مررن ذلررك، فقررال ملعرراذ ريض  بررري ذلررك مررن آفررات اللسرراِن، وقررد حررّذر النبرريه البررذيء

رره »اهلل عنرره:  ررك عررىل مررالِ  ذلررك كلِّ له ررفَّ عليررك  أي: عررىل مررالِ  أبررواِب اخلرررِي  أال أده كه

رررا  هرررذا، وَأْمَسرررَك بلسررراِن نفِسررره صرررىل اهلل عليررره وسرررلم، فقرررال معررراٌذ : يرررا رسررروَل اهلل، أو إِنَّ

به الناَس يف الناِر عىل  لَّمه به؟! فقال ملَؤاخذون بام نتك ، وهل َيكه َك يا معاذه : ثكلتك أمه

 نعوذ باهلل من ذلك. «وجوِهِهم إال حصائده ألسنتِهم

ويكفيرك يف حفرِظ لسرانِك مررا أخرجره الشريخان عرن أيب هريرررة ريض اهلل عنره قرال: قررال 

وم اْخرررر فليقرررل خررررياً أو مرررن كررران يرررؤمن برراهلل واليررر»رسررول اهلل صرررىل اهلل عليررره وسررلم: 

ْت   . «ليصمه

بَّ كلمٍة قالت لصاحبِها دعني.   وقد قال األول: ره

، أو كررالٌم حيصررله برره إينرراسه األصررحاِب، فقررد قاهلررا قرروٌم مررن  ليفه وال تقررْل إنررام هرري سرروا

                                 

  ( قال الرتمذي" حسن صحيح".  3913(، وابن ماجه )2313(،والرتمذي )22913( أخرجه أمحد )1)
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ك، فقال هلم اهلله تعاىل: 
ْم﴾قبلِ ْم َبْعَد إِياَمنِكه وا َقْد َكَفْرته  .﴿ال َتْعَتِذره

إنَّ العبَد ليتكلَّم بالكلمِة، ما يتبني فيها، يِزله هبا : »قال النبي صىل اهلل عليه وسلموقد 

ال يرردخله اجلنررَة »يف النميمررة:   ، وقررد قررال «إىل النررار  أبعررَد مررا بررني املرشررِق واملغرررِب 

مٌ   .( )«نامَّ
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

جتمعرراِت واالجتامعرراِت: اصررطحاَب آالِت اللهررِو فررإنَّ مررن املظرراهِر السرريئِة يف بعررِض امل

ررر الفسررراَد، كالتلفررراِز والفيرررديو وأجهرررزِة البرررثِّ املبررراَِش،  ررر، وتنرشه رررثه الرشَّ وأجهزتِررره، التررري تبه

روا قوَل اهلل تعاىل:  م، وليْذكه نِنا هؤالء أن يتقوا اهلَل رهبَّ  وآالتِه، فعىل إخوا
ِ
وأَشطِة الغناء

وًا ﴿َوِمرَن النَّرراِس َمررْن َيْشرررَتِ  ررزه  بَِغرررْيِ ِعْلررٍم َوَيتَِّخررَذَها هه
ِ
ي هَلْررَو احْلَررِديِث لِيهِهررلَّ َعررْن َسرربِيِل اَّللَّ

ِهنٌي﴾ وََلَِك هَلهْم َعَذاٌب مه ْم ، وليذكروا قرول اهلل تعراىل: أه رَرا َأْن َيرْأتَِيهه ﴿َأَفرَأِمَن َأْهرله اْلقه

وَن ) ْم َناِئمه نَا َبَياتًا َوهه رْم َيْلَعبهروَن ( َأَو َأِمَن 91َبْأسه رحًى َوهه رنَا ضه ْم َبْأسه رَرا َأْن َيرْأتَِيهه َأْهرله اْلقه

ون﴾93)  إاِلَّ اْلَقْومه اخْلَارِسه
ِ
 َفال َيْأَمنه َمْكَر اَّللَّ

ِ
 . ( َأَفَأِمنهوا َمْكَر اَّللَّ

ومن املظاهِر السيئِة: خروجه الصغاِر إىل الربِّ بمفرِدهم، يف ُميامٍت مستقلٍة عن أهلِهرم، 

نِّ بينَهم كبرٌي.لي هم مع أجرانَب، فارقه السِّ  س معهم مرشٌد وال مصلٌح، أو خروجه

، فإن هذا من تهييِع األمانِة.
ِ
 فليتَِّق اهلَل أولياءه هؤالء

 أُّيا املؤمنون.

هذه بعضه املظاهِر السلبيِة، التي قد توجده هنا وهنا  يف بعِض املخيامِت، فعلينا مجيعرًا 

 تعراىل أن نتِقَي اهلَل تعاىل
ِ
، فرإن تقروا اهلل ْمرله ، القاهَر الغالَب الطالَب، الرذي يهمهرله وال ُّيه

 أعظمه أسباِب الوقايِة، من هذه اخلطايا والسيئات.
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واحرصرروا عررىل َشررغِل أوقرراتِكم بالطاعرراِت والصرراحلاِت، حتررى يف الرررباري واملخرريامِت، 

َشطرِة املفيردِة املمتعرِة، وذلك من خالِل اصطحاِب بعِض الكترِب النافعرِة امليَّّسرِة، أو األ

ءٍة، تتفقررون عليهررا بعررد إحرردا الصررلواِت، أو مررن خررالِل استهررافِة أهررِل  أو مررن خررالِل قرررا

، أو  الِح، من الدعاِة وطالِب العلِم، والبحِث معهم، وسؤاهِلم عرن بعرِض مرا يهشركله الصَّ

بِل استثامِر األوقاِت.  برِي ذلك من سه

، فررإن واعلمرروا أنكررم إن مل تشررغلوا أوقرراَتك رر ويفسررده ، فسرريقعه مررا قررد يْضه م بررام يفيررده وينفررعه

، فاشررغل نفَسررك برراحلقِّ وإال شررغلتك بالباطررل، والبرردَّ  الررنفَس ال ختلررو مررن خرررٍي أو مررن َشٍّ

 من أحِد هذين.

رربهِل ختفيرِف هررذه السريئاِت األمرَر برراملعروِف، والنهرَي عررن املنكرِر، فررإن  واعلمروا أن مرن سه

، قررررال اهلل تعرررراىل : هررررذا مررررن الهررررامناِت الْضرررروريةِ  فررررظ هبررررا األمررررمه واملجتمعرررراته ، الترررري ُته

هنَْكِر﴾ وِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْل وَن بِامْلَْعره ره ٍة أهْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأمه مَّ نْتهْم َخرْيَ أه  .﴿كه

ً فليغرريه بيرده، فرإن مل يسرتطع فبلسرانِه، فرإن مل »: وقد قال النبيه  من رأا مرنكم منكررا

 .  «بِه، وذلك أضعفه اليامنِ يستطع فبقل

هم يف دينِهم أو دنياهم، فليأمْرهم باملعروِف،  نِه ما يْضه كم عىل أخيه أو بعِض إخوا فإذا رأا أحده

ه تِب أجره ، وإن مل يطيعوه برئت ذمتههه وكه  .ولينَْههم عن املنكر، فإن أطاعوه صلح احلاله
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 .يومه اجلمعِة سيِّده األيامِ  -13

 األوىلاخلطبة 

 ومبدِعرررِه، لررره مرررايف السرررامواِت ومرررايف األرِض، خيلرررقه مايشررراءه 
ٍ
احلمرررده هلل خرررالِق كرررلِّ يشء

ه تعرراىل محرردًا كثرررياً مباركررًا  ، سرربحانه وتعرراىل عررام يرشرركون، أمحررده ، مررا كرران هلررم اخلررريةه وخيترراره

فيرررره، وأشررررهده أن ال إَل إال اهلل وحررررده ال َشيررررك لرررره، وأشررررهد أن حممرررردًا عبررررده ورسرررروله، 

وصفيهه وخليلهه وخريتهه من خلِقه، صىل اهلل عليه وعرىل آلره الطيبرني وأصرحابه املبراركني، 

 وعىل سائر عباد اهلل الصاحلني. 

 أما بعد. 

فاتقوا اهلَل عباَد اهلل، واعلموا أن اهلَل سبحانه وتعاىل قد اصطفى هذه األمرَة السرالميَة 

ها بخصراِئَص  كثرريٍة، وفهرائَل عديردٍة، ومناقرَب عظيمرٍة، عىل سائِر األمِم، ونَحَلها وخصَّ

ئعرره، حتررى برردت  فبعررَث فيهررا خرراتَم رسررلِِه وأنررزَل إليهررا أعظررَم كتبِرره، ودهلررا عررىل أحسررِن َشا

خرَي أمٍة أخرجت للناس، ومما خصَّ به اهلل تعاىل هذه األمة، وميزها به هذا اليوَم املجيَد 

ررره اهلل سررربحانه الرررذي هرررو سررريده األيرررام، وخرررري -يررروَم اجلمعرررة-العظررريَم   منهرررا، إذ خصَّ
ِ
ةه اهلل

عائِر الدينيِة التي متيز هبا عن سائِر األيام.   بكثرٍي من احلوادِث الكونيِة، والشَّ

ر يف هررذا  ، وأن اهلَل تعرراىل قرردَّ فمررن خصائِصرره الكونيررِة: أنرره خررريه يرروٍم طلعررت فيرره الشررمسه

، وفيه أهدخَل اجلنَة، اليوِم أهمَّ حوادِث اخللِق، وأبرَز وقائِع التاريِخ الكبا لق آدمه ِر، ففيه خه

، ففرري صررحيح مسررلم عررن أيب هريرررة ريض اهلل عنرره  وفيرره أهخرررَج منهررا، وفيرره تقررومه السرراعةه

، وفيره ): قال: قال رسول اهلل  لرَق آدمه خريه يوٍم طلعت فيه الشمسه يرومه اجلمعرة، فيره خه
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(أهدخَل اجلنَة، وفيه أهخرَج منها
(1)

( تقومه الساعةه إال يف يوِم اجلمعةوال)، ويف رواية له:  
(2)

 

ٍة إال وهي مه وفيه تقومه ال): ، وعند أمحد بسند ال بأس به، قال  ، وما من دابَّ ِسيخٌة ساعةه

(يوَم اجلمعة، من حنِي تصبحه حتى تطلَع الشمسه شَفقًا من الساعِة، إال اجلنَّ والنَس 
(3)

 . 

اجلمعرررِة، َفَهرررلَّ اليهررروده علررريهم لعنرررةه اهلل،  وقرررد فررررض اهلله تعررراىل عرررىل عبررراِده تعظررريَم يرررومِ 

ررَة  فعظَّمرروا يرروَم السرربِت، وضررلَّ النصررارا لعررنهم اهلل، فعظَّمرروا يرروَم األحررِد، وهرردا اهلله أمَّ

السررالِم إىل خرررِي األيرراِم وسرريِِّدها، يرروِم اجلمعررة، فعررن أيب هريرررة ريض اهلل عنرره قررال: قررال 

وَن السَّ : )رسول اهلل  مَّ َنْحنه اِْخره نَا ثه
هْم أهوتهوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِ وَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَد َأهنَّ ابِقه

روده َبر ه َفالنَّراسه َلنَرا ِفيرِه َتَبرٌع اْلَيهه وا ِفيرِه َفَهرَداَنا اَّللَّ رِرَض َعَلرْيِهْم َفراْخَتَلفه رِذي فه مه الَّ هه ًدا َهَذا َيْومه

(َوالنََّصاَرا َبْعَد َبدٍ 
(4)

  
ِ
نا بأَشِف األياِم.  فاحلمده هلل  الذي هدانا لَلسالِم، وخصَّ

عرٌة، فقرد خرصَّ اهلله هرذا اليروَم  ، فكثريٌة متنوِّ ا َخصائصه يوِم اجلمعِة الدينيةه الرشعيةه وأمَّ

بآداٍب َشعيرٍة، وشرعائَر دينيرٍة تعبديرٍة، واجبرٍة ومسرتحبٍة، فيجربه عرىل املسرلمني أن حيتفروا 

 لاًم وعماًل.هبذه اخلصائِص، وأن ُّيتموا هبا ع

فمرررن أبررررِز خصرررائص هرررذا اليررروِم الرشرررعية: صرررالةه اجلمعرررة، التررري فرضرررها اهلله عرررىل كرررل 

َرررا  رررعِي إليهررا، قررال تعررراىل: ﴿َيررا َأُّيه  تعرراىل بالسَّ
ِ
، ودليررل وجوهبرررا أمررره اهلل رررٍّ مسررلم بررالغ ذكرررر حه

                                 

 (.313)( أخرجه مسلم 1)

 (.313( أخرجه مسلم )2)

 ( من حديث أيب هريرة، بإسناد صحيح.1933(، وأبو داود )9939( أخرجه أمحد )3)

 (. 311(، ومسلم )313( أخرجه البخاري )3)
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َعِة َفاْسَعوْ  الِة ِمْن َيْوِم اجْلهمه ِذيَن آَمنهوا إَِذا نهوِدَي لِلصَّ ﴾الَّ
ِ
ا إىَِل ِذْكِر اَّللَّ

(1)

 . 

يف حررقِّ مررن ُترراوَن هبررا أو ترَكهررا، ففرري صررحيح  وقررد وَرَد التحررذيره الشررديده عررن النبرريِّ 

عررىل  مسررلم عررن عبررد اهلل بررن عمررر وأيب هريرررة ريض اهلل عررنهم أهنررام سررمعا رسررول اهلل 

د املنرب يقول: ) ٌم عن وْدِعِهم اجلمعاِت، أو ليختمنَّ أعوا اهلله عىل قلوهِبم، ثم لينتهني أقوا

(ليكوننَّ من الغافلني
(2)

 . 

رتم  ها، فرإذا خه فرت ه اجلمعِة سبٌب للختِم عىل القلِب، وهرذا مرن أعظرِم العقوبراِت وأشردِّ

ررره، وإذا عمررري القلررربه أظلرررَم وانرررتكَس، وفاتتررره خررررياته  عليررره ضرررعفت بصرررريتهه وعمررري قلبه

 الدنيا واْخرة. 

اجلمعرررِة سرررببًا لتكفررررِي السررريئاِت، فعرررن أيب هريررررة وقرررد جعرررل اهلل سررربحانه وتعررراىل صرررالَة 

واجلمعةه إىل اجلمعِة كفارٌة ملا بينهام، إذا اجتنبت ): ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

(الكبررائره 
(3)

مررن توضررَأ فأحسررَن الوضرروَء ثررم أتررى اجلمعررَة، فاسررتمَع وأنصررَت ): وعنرره أيهرراً  

(، وزيادَة ثالثِة أيامبفر اهلله له ما بينَه وبنَي اجلمعِة األخرا
(4)

. 

ت بآداٍب وأحكام، منها ما  صَّ وملا كانت هذه الصالةه هبذه املنزلِة وهذه املكانِة، فقد خه

                                 

 . 9( سورة اجلمعة: 1)

 (.331( أخرجه مسلم )2)

 (.233( أخرجه مسلم )3)

 ( .311( أخرجه مسلم )3)
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 :  هو سابق هلا، ومنها ما هو يف أثناِئها، أما اْدابه السابقةه

رررنيةه االبتسررراِل والتنظيرررِف والتطيرررِب قبلهرررا، ففررري الصرررحيحني مرررن حرررديث أيب  فمنهرررا سه

الغسرله يروَم اجلمعرِة واجرٌب عرىل ): ري ريض اهلل عنه قرال: قرال رسرول اهلل سعيد اخلد

(كررلِّ حمررتلِم
(1)

، وقررد أخرررج االمررام أمحررد بسررند جيررد عررن أوس بررن أوس الثقفرري ريض اهلل 

َر وابتكَر، ومشى ومل ):عنه قال: قال رسول اهلل  ل يوَم اجلمعِة وابتسَل، ثم بكَّ من بسَّ

، كان له بكل خطوة خيطوها من بيته إىل يركْب، ودنا من الماِم وا ستمَع وأنصَت ومل يْلغه

(املسجد عمله سنٍة، أجره صياِمها وقياِمها
(2)

 . 

ه إىل مرا قبرل  ويتأكده االبتسراله يف حرقِّ مرن بره رائحرٌة حيتراج إىل إزالتهرا، ويسرتحب ترأخريه

»: خروِجره للصرالة، وأمرا اسرتعامله الطيرِب، فقرد قرال النبريه 

»
(3)

 . 

ومن اْداِب السابقِة للصالِة يوَم اجلمعِة: لربسه أحسرِن الثيراِب التري يقرِدره عليهرا، فعرن 

 بن سالٍم ريض اهلل عنه أنه سِمَع النبيَّ 
ِ
مرا عرىل )يقوله عرىل املنررِب يروَم اجلمعرِة:   عبِد اهلل

                                 

 (.333م )( ومسل319( أخرجه البخاري )1)

 ( وحسنه.393( والرتمذي )11139( أخرجه أمحد )2)

(، وابن 1133(، ح)3/123(، وصححه ابن خزيمة )1333(، والنسائي)3/39( أخرجه أمحد )3)

 (، من حديث أيب سعيد اخلدري.3/33حبان)
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(أحِدكم لو اشرتا ثوبني ليوِم اجلمعة، سوا ثويب مهنتِه
(1)

 . 

 إىل صالِة اجلمعِة، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنره 
ِ
ومن اْداب أيهًا: التبكريه يف املجيء

َعِة َوَقَفِت امْلَالَ : )قال: قال رسول اهلل  ْسرِجِد َيْكتهبهروَن إَِذا َكاَن َيْومه اجْلهمه ِئَكةه َعرىَل َبراِب امْلَ

رمَّ َكْبًشرا  ْررِدي َبَقرَرًة ثه رِذي ُّيه رمَّ َكالَّ ْرِدي َبَدَنرًة ثه ررِذي ُّيه رِر َكَمَثرِل الَّ َل َوَمَثرله امْلهَهجِّ َل َفراألَوَّ ررمَّ األَوَّ ثه

ْم َوَيْسَتِمعه  َفهه حه مَّ َبْيَهًة َفِإَذا َخَرَج اِلَمامه َطَوْوا صه ْكرَ َدَجاَجًة ثه (وَن الذِّ
(2)

 . 

ومن املؤسِف واملحزِن أنك تدخله املسجَد قبل جميِئ الماِم بوقٍت قليٍل، وال ترا إال 

َغ من خطبتِه، أو فرَغ منها اكتظَّت  عددًا يسرياً من املصلِّني، حتى إذا قارَب االمامه أْن يفره

ت باملصلني، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.  ، وبصَّ  املساجده

داِب املرشررروعِة أثنررراَء صرررالِة اجلمعرررِة: النصررراته واالسرررتامعه للخطبرررة، فعرررن أيب ومرررن اْ

إذا قلرررَت لصررراحبِك: أنصرررْت، والمرررامه ): هريررررة ريض اهلل عنررره قرررال: قرررال رسرررول اهلل 

(خيطبه فقد لغوت
(3)

. 

ً براملعروِف أو هنيرًا عرن املنكرر ، حتى ولرو كران أمررا ٌم، ال جيوزه ، فالكالمه أثناَء اخلطبِة حرا

إال أن يكلَِّم الماَم نفَسه، فالواجبه النصاته وتر ه املشابِل عن اخلطبِة، فليست صالةه 

اجلمعرررة ملتقرررًى لتبرررادِل األخبررراِر، وال مكانرررًا لترررداول الكرررالم، برررل هررري شرررعريٌة مرررن شرررعائِر 

                                 

 (.393( وصححه األلباِّن يف صحيح سنن أيب داود )1991( وابن ماجه )1913( أخرجه أبوداود )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه319(، ومسلم )929( أخرجه البخاري )2)

 (من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه311(، ومسلم )933( أخرجه البخاري )3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

558 

 الديِن لقامة ذكر اهلل تعاىل. 

، ومررن اْداب الدينيررة أثنرراء اخلطبررة: أن مررن جرراَء متررأخراً جيلرر سه حيررث انتهررت الصررفوفه

ررري رقررراِب النررراِس، فقرررد رأا النبررري  رجررراًل يتخطرررى رقررراب النررراس يررروم  وال جيررروز لررره ختطِّ

، فقررررال لرررره:  اجلمعررررة، والنبرررريه  (اجلررررْس فقررررد آذيررررَت )خيطرررربه
(1)

، وهررررذا يرررردل عررررىل ُتررررريِم 

ْر التخطرري؛ إذ إن أذيررَة املسررلمني حمرمررٌة، ومررن ربررب يف اخلرررِي ويف الصررفوِف األوىل فليهبرراد

تررَب ال ُتصررل بالَكَسررِل، بررل هرري  إىل الصررالِة وال يتررأخْر، فررإن الفهررائَل والرردرجاِت واملرا

 كام قال األول: 

 وأما من املشتاِق فهو قريبه               بعيٌد عن الكسالِن أو ذي ماللةٍ 

َ ركعتررني  ومررن اْداب الرشررعية أيهررًا: أن مررن دخررَل والمررامه خيطررب، فررال جيلررْس حتررى يصرريلِّ

فتني، ففي صحيح مسلم عن جابر ريض اهلل عنه قال: جاء سليٌك الغطفاِّن ريض اهلل عنه خفي

كم اجلمعرَة والمرام ): خيطب، فجلس، فقال رسرول اهلل  يوَم اجلمعِة والنبي  إذا جراَء أحرده

(خيطب، فليصلِّ ركعتني خفيفتني، ثم ليجلس
(2)

 . 

ً وباطنًا. رزقنا اهلل وإياكم التأدب بآداب الرشع، واألخذ بأح  كامه ظاهرا

 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

                                 

(، من حديث عبد اهلل بن بَّس ريض اهلل عنه، وصححه 1111( وابن ماجه )1113( أخرجه أبوداود )1)

 (.391الكناِّن يف مصباح الزجاجة )

 (.311أخرجه مسلم )( 2)
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ررررنا بررررذلك دوَن سررررائِر  احلمررررد هلل الررررذي هرررردانا إىل أحسررررِن األديرررراِن وسرررريِد األيرررراِم، وخصَّ

األنررراِم، والصرررالة والسرررالم عرررىل نبينرررا حممرررد املبعررروِث رمحرررًة للعررراملني، وعرررىل آلِررره وأصرررحابه 

 أما بعد.  أمجعني،

هررا عبررٌد فررإن مررن اخلصررائِص الرشررعية الترري  فقه : أن فيرره سرراعًة، ال يوا ررصَّ هبررا هررذا اليررومه خه

مسرررلٌم يررردعو اهلل تعررراىل مرررن خرررري الررردنيا واْخررررة، إال أجررراَب اهلله دعررراَءه، فعرررن أيب هريررررة 

فقها عبٌد مسلٌم وهو ): ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  إن يف اجلمعة َلساعًة، ال يوا

(إياه، وقال بيرده يقلِّلهرا قائم يصيل، يسأل اهلل شيئًا إال أعطاه
(1)

فياهلرا مرن نفحرٍة عظيمرٍة،  

َبره لعبراِده ليسرألوه، فراملحرومه مرن  وفرصٍة جليلٍة، ومنحٍة كريمٍة، يفتحه فيهرا اهلله تعراىل أبوا

ِرَم فهَل هذا اليوِم، وبركَة هذه الساعِة املباركة، التي تتكرر علينا كل أسبوع.  حه

ذه السرررراِعة أهنررررا مررررا بررررني صررررالِة العرِصرررر إىل بررررروِب وأرجررررحه األقرررروال يف ُتديررررِد وقررررِت هرررر

يومه اجلمعة ثنتا عرشة، يريده ): الشمِس، فعن جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

سرراعًة ال يوجررد مسررلٌم يسررأل اهلَل عررز وجررل شرريئًا إال آترراه اهلل عررز وجررل، فالتمسرروها آخررَر 

(ساعٍة بعد العرص
(2)

 . 

ه يهسن فيه قراءةه سورِة الكهِف، فعن أيب سرعيد اخلردري ومن خصائِص يوم اجلمعة: أن

من قررأَ سرورَة الكهرِف يروَم اجلمعرِة أضراَء لره مرن ): ريض اهلل عنه قال: قال رسرول اهلل

                                 

 (.312(، ومسلم )1291( أخرجه البخاري )1)

 (.1/313(،وصححه ابن رجب يف "الفتح")1933( أخرجه أبوداود )2)
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(النوِر ما بني اجلمعتني
(1)

 . 

فيهررا مزيررد فهررل، فعررن أوس بررن  ومررن خصررائص هررذا اليرروم: أن الصررالة عررىل النبرري 

مررن أفهررِل أيَّرراِمكم يررومه اجلمعررِة، ): ال: قررال رسررول اهلل أوس الثقفرري ريض اهلل عنرره قرر

(فأكثروا عيلَّ من الصالِة فيه، فإن صالَتكم معروضٌة عيلَّ 
(2)

 . 

، فإنررره مررن صرررىل عليررره فررأكثروا أُّيرررا املؤمنررون مرررن الصررالِة والسرررالِم عررىل نبررريِّكم حممررد 

 . صالًة واحدًة صىل اهلل عليه هبا عرشاً 

 .أُّيا املؤمنون

أن اهلَل العليَم اخلبرري سربحانه وتعراىل قرد خرصَّ بعرَض البقراِع واألمكنرِة، وبعرَض  اعلموا 

األوقررات واألزمنررِة بمزيررِد فهررٍل دون بريهررا مررن األمرراكِن واألزمرراِن، وهلل تعرراىل يف ذلررك 

﴾ َتراره ررقه َمررا َيَشرراءه َوخَيْ له رَك خَيْ حكمرٌة بالغررٌة، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َوَربه
(3)

فهررو سرربحانه جيتبرري مررن  

رره بررام يشرراء مررن الفهررائِل واخلصررائِص، فيجرربه تعظرريمه مررا عظَّمرره اهلله  خلِقرره مررا يشرراء، وخيصه

سبحانه وتعاىل مرن األمكنرِة واألزمنرِة، فرإن مرن امرتهن مرا عظَّمره تعراىل يوشركه أن تنرزَل بره 

ررِرْد  رررم حرمَترره: ﴿َوَمررْن يه ِفيرررِه عقوبتهرره، أو حيررلَّ برره َسررخطهه، قرررال اهلل تعرراىل يف حررقِّ مررن مل يعظِّ

                                 

 ( وصححه.3392( رواه احلاكم )1)

( 1/313(، واحلاكم )1333(، وابن ماجه )1313(، والنسائي )1931(وأبو داود)3/3أخرجه أمحد)(2)

 ا" .وقال:"صحيح عىل َشط البخار

 . 33( سورة القصص: 3)
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ِذْقرهه ِمرْن َعرَذاٍب َألِريٍم﴾ ْلرٍم نه بِِإحْلَاٍد بِظه
(1)

ٌم   رره ، وقرال يف حرق األشرهر احلررم: ﴿ِمنَْهرا َأْرَبَعرٌة حه

ْم﴾ َسكه وا ِفيِهنَّ َأنْفه ينه اْلَقيِّمه َفال َتْظلِمه َذلَِك الدِّ
(2)

 . 

ه بالكثاِر وهذا اليومه يومه اجلمعة، عظَّمه اهلله تعاىل، واختاَره عىل األياِم، فيج ب تعظيمه

ِف من املعايص والسريئاِت، فرإن الطاعرَة تهراعفه يف  من الطاعاِت املرشوعِة فيه، والتخفه

املكرراِن املبررارِ  والزمرران الفاضرررِل، واملعصرريةه تعظررم يف املكررران الفاضررل والزمرران املبرررار ، 

رصه ليلتهرا فطاعة يوم اجلمعِة وليلتِها ليست كطاعة بريه مرن الليرايل واأليرام، إال أنره  ال خته

بقيرررام، وال يومهرررا بصررريام، دون سرررائر الليررررايل واأليرررام، واملعصرررية يف يررروم اجلمعرررة وليلتهررررا 

رررردمعه العررررنَي، أن ترررررا كثرررررياً مررررن  ررررامَّ يفطررررر القلررررَب، ويه
ِ
ليسررررت كاملعصررررية يف بريهررررا، وإنرررره مل

اجلمعرررِة  املسرررلمني جعلررروا ليلرررَة اجلمعرررِة ويوَمهرررا حمررراًل ومرتعرررًا للمعرررايص والسررريئاِت، فليلرررةه 

ٍن مرن  ره باملعايص والذنوِب، وُتيا بالسهِر عىل املحرماِت، وألروا عند كثرٍي من الناس تهعمَّ

نررا سرربحانه علينررا،   إن هررذا ملررام يغهررب اهلَل تعرراىل؛ إذ كيررف يررر  ربه
ِ
السرريئات، ولَعْمررره اهلل

بعرررضه وقررد جعلنررا خررررَي أياِمرره وأفهرررَلها عنررده حمررراًل ملعصرريته، وتعررردي حرردوده، وقرررد ذكررر 

 تعررراىل يف تعجيرررِل عقوبرررِة مرررن ينتهررركه حرمرررَة هرررذا اليررروِم باملعرررايص 
ِ
أهرررِل العلرررِم أن سرررنَة اهلل

والررذنوِب مشررهودٌة، عافانررا اهلله مررن عقوبتِرره وعذابِرره وَسررَخطِه، وجعلنررا مررن املسررارعني إىل 

 مغفرتِه وطاعتِه، وابتناِم مواسِم فهلِه، ونفحاِت كرمه. 

هرررررا، وممرررررا أحدَثررررره بعرررررضه النررررراِس اال حتفررررراله بليلرررررِة السرررررابِع والعرشرررررين مرررررن رجرررررٍب وقيامه

                                 

 . 21( سورة احلج: 1)

 . 33( سورة التوبة: 2)
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، وال شركَّ أن مرا يفعَلره هرؤالء يف هرذه 
ِ
ء والكثاره من العبادِة فيهرا، زعمروا أهنرا ليلرةه الرسا

هم مرن  يِن، وهو مرن البردِع املرردودِة عرىل أصرحاهِبا، وهري ال تزيرده الليلِة ال أصَل له يف الدِّ

 إال بهعدًا، فإننا نقوله 
ِ
 يف اجلواِب عىل فعِل هؤالء:  اهلل

، فهراًل عرن : أنه مل يثبت بالنقِل الصرحيِح ُتديرده الشرهر الرذي أرِسَي فيره برالنبيِّ أوالً 

 .
ِ
ء  ُتديِد ليلِة الرسا

: أنرره لررو ثبررت أنرره أهرَسَي برره يف شررهِر رجررٍب يف ليلررِة السررابِع والعرشررين، فررإن هررذا ال ثانيرراً 

غ االحتفررراَل هبرررذه الليلرررِة، وال  مرررن العبررراداِت أو الطاعررراِت، برررل هررري يسررروِّ
ٍ
 ختصيَصرررها بيشرررء

والصررررحابَة والتررررابعني ِمررررن بعررررِده مل ينقررررْل عررررنهم  ليلررررٌة كسررررائِر الليررررايل؛ وذلررررك أن النبرررريَّ 

، وهررم أحرررصه منَّررا عررىل اخلرررِي والطاعررِة، فالواجرربه التمسرركه بررام جرراء برره 
ٍ
ررها بيشررء ختصيصه

.  السلفه الصالحه

 وَشه األموِر املحدثاته البدائعه       اهلدافخريه األموِر السالفاته عىل
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 .الصالَة الصالةَ  -74

 .اخلطبة األوىل

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحدَ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  هه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون

يِن وعصامه اليقني، هي  ، فالصالةه عامده الدِّ اتقوا اهلَل واعلموا أن خرَي أعاملِكم الصالةه

باِت وعزةه الطاعاِت، فعن معاذ بن جبل  رأسه : )اهلل قال: قال رسوله  ناصيةه القره

ه الصالةه ، وذروةه َسناِمه اجلهاده يف سبيِل اهللاأل ، وعموده ( مِر السالمه
(1)

 . 

يِن وأهمه أركاِن السالِم بعد الشهادتني فعن  والصالةه أُّيا املؤمنون أعظمه شعائِر الدِّ

بني السالمه عىل مخس: شهادةه أن إَل : )ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل 

ن حممدًا رسول اهلل وإقامه الصالة وإيتاءه الزكاة وصومه رمهان وحجه البيت من إال اهلل وأ

(استطاع إليه سبيالً 
(2)

 . 

 أحبه األعامِل إىل اهلل تعاىل، فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل 
ِ
والصالةه يا عباَد اهلل

                                 

ِمذي")22333( أخرجه أمحد )1)  ( من حديث معاذ بن جبل.3913، وابن ماجة") ( 2313(، والرتِّ

 (. 13(، ومسلم )3( أخرجه البخاري )2)
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 . (1)( عىل وقتِها الصالةه عنه قال: قلت: يارسوَل اهلل، أي األعامِل أحبه إىل اهلل؟ قال: ) 

استِقيموا ولن ُتصوا، واعلموا أن خرَي قال: )  وروا احلاكم عن ثوبان أن النبيَّ 

( أعاملِكم الصالةه 
 (2)

 . 

أن  ه تبار  وتعاىل، فعن أيب هريرةوالصالةه أُّيا الخوان صلٌة بنَي العبِد وربِّ 

( فأكثِروا الدعاءَ أقربه ما يكونه العبده من ربِّه وهو ساجٌد، )قال: النبيَّ 
(3)

. 

  وعنه 
ِ
قسمت الصالَة بيني وبني عبدي ): قال اهلله تعاىل:قال: قال رسوله اهلل

نصفني، فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: احلمد هلل رب العاملني. 

وإذا  قال اهلل تعاىل: محدِّن عبدي، وإذا قال: الرمحن الرحيم. قال تعاىل: أثنى عيل عبدي،

قال: مالك يوم الدين. قال جل وعال: جمَّدِّن عبدي، فإذا قال: إيا  نعبد وإيا  نستعني. 

قال تعاىل: هذه بيني وبني عبدي، ولعبدي ماسأل، فإذا قال: اهدنا الرصاط املستقيم. قال 

(اهلل تعاىل: هؤالء لعبدي، ولعبدي ماسأل
(4)

 . 

كنت مع )قال: جلنة، فعن ربيعَة بِن كعب والصالةه أُّيا املؤمنون مفتاٌح من مفاتيِح ا

، فكنت آتيه بوضوئِه وحاجتِه، فقال يل: سْلني فقلت: أسألهك مرافقتَك يف رسوِل اهلل 

                                 

 (.  31(، ومسلم )1919( أخرجه البخاري )1)

(، واحلاكم يف املستدر  12( ومالك يف "املوطأ" )211ن ماجة" )( و"اب22131( أخرجه أمحد )2)

 (، وصححه.339)

 (. 332( أخرجه مسلم )3)

 (. 391( أخرجه مسلم )3)
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( قال: فَأِعنِّي عىل نفِسك بكثرةِ السجود ،. قال: أو بريه ذلك؟ قلت: هو ذا اجلنةِ 
(1)

 . 

 -أي: الصبَح والعرَص -من صىل الربدين ):قال: قال رسول اهلل وعن ايب موسى 

(دخَل اجلنة
(2)

 . 

ره اخلطايا ويرفعه الدرجاِت، فعن أيب هريرة ريض  والصالةه ياعباد اهلل من أعظِم ما يكفِّ

ً بباِب أحِدكم، يغتسله منه  اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل  يقول: أرأيتم لو أن هنرا

؟ قالوا: ال يبقى من درنه يشٌء. قال:  كلَّ يوٍم مخَس مرات، هل يبقى من درنِه يشءه

(فذلك َمَثل الصلواِت اخلمِس، يمحو اهلله هبا اخلطايا
(3)

 . 

لهكم عىل مايمحو اهلله به اخلطايا، ويرفعه به ):قال: قال رسول اهلل  وعنه  أال أده

 عىل املكاِره، وكثرةه اخلطا إىل ، درجاِت؟ قالوا: بىل يارسول اهللال
ِ
قال: إسباغه الوضوء

، فذلكم الرباطه املساجدِ  (، وانتظاره الصالِة بعد الصالِة، فذلكم الرباطه
(4)

 . 

(الصالةه نور):والصالةه يا عباد اهلل نوٌر، قال النبي 
(5)

 . 

 واملنكِر، قال اهلل تعاىل:وهي أُّيا املؤمنون من أهم أسباِب ترِ  الف
ِ
الَة حشاء ﴿إِنَّ الصَّ

                                 

 (. 339( أخرجه مسلم )1)

 (. 331(، ومسلم )113( أخرجه البخاري )2)

 (. 331(، ومسلم )123( أخرجه البخاري )3)

 (. 211( أخرجه مسلم )3)

 (. 223) ( أخرجه مسلم1)
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 َوامْلهنَْكِر﴾
ِ
َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

(1)

وا  ، وقال اهلل تعاىل: ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاعه

ِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َبّيًا﴾ َهَوا وا الشَّ َبعه الَة َواتَّ الصَّ
(2)

فرتَّب اهلله تعاىل اتباَع الشهواِت ولقياَن  

 الغيِّ عىل إضاعِة الصالِة. 

وإال فإن فهائَلها تفوقه هذا أُّيا املؤمنون طرٌف من فهائِل هذه الشعريِة الكربا، 

يف  أكثر أحاديث النبي "احلرَص، كيف ال وقد قال شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

 . "الصالة واجلهاد

 وقد أجاد من قال: 

 الصررالة اخلررري والفهررل أمجررعيف أال 

 وأول فرررررررررررض مررررررررررن َشيعررررررررررة ديننررررررررررا

 فمرررررررررن قرررررررررام للتكبرررررررررري القتررررررررره رمحرررررررررة

 وصرررار لررررب العررررش حرررني صرررالته
9 

 ن هبرررررررررررررررررررررررررررررررررررا اْراب هلل ختهرررررررررررررررررررررررررررررررررررعأل 

 وآخررررررررررر مررررررررررا يبقررررررررررى إذا الرررررررررردين يرفررررررررررع

 وكررررررررررران كعبرررررررررررد بررررررررررراب مرررررررررررواله يقررررررررررررع

 (3)نجيرررررررا فيرررررررا طوبررررررراه لرررررررو كررررررران خيشرررررررع
9 

 

 ن.أُّيا املؤمنو 

الَة﴾ وقال تعاىل: ﴿َأقِِم اىل أمركم بالصالِة، فقال تعاىل:إن اهلَل تع وا الصَّ ﴿َوَأِقيمه

                                 

 . 31( سورة العنكبوت: 1)

 . 19( سورة مريم: 2)

 (.31( السياسية الرشعية يف إصالح الراعي والرعية: ص )3)

 (.12/193( انظر تفسري القرطبي)3)
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ْمِس إىَِل َبَسِق ا لهوِ  الشَّ الَة لِده ودًا﴾الصَّ َن اْلَفْجِر َكاَن َمْشهه ْرآ َن اْلَفْجِر إِنَّ قه ْرآ ْيِل َوقه للَّ
(1)

 

هْؤِمننَِي كَِتابًا َمْوقهوتًا﴾ الَة َكاَنْت َعىَل امْل وقال تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ
(2)

 . 

ْسَطى  الِة اْلوه ِت َوالصَّ َلَوا وقد أمَر اهلله تعاىل باملحافظِة عليها فقال: ﴿َحاِفظهوا َعىَل الصَّ

 َقانِتنَِي﴾وَ 
ِ
َّ
ِ
وا َّلل قهومه

(3)

من حافظ عليها كانت له )عىل ذلك، فقال: . وقد حثَّ النبيه 

، ومن مل حيافْظ عليها مل تكن له نورًا وال برهانًا وال نجاة ، رًا وبرهانًا ونجاًة يوم القيامةنو

وكان يوَم القيامة مع قاروَن وفرعوَن وهاماَن وأيبِّ بِن خلف
)
(4)

 . 

ط يف وحِل الشهواِت، قال وقد توعَّ  د اهلل تعاىل املهيِّعني هلا بالغيِّ والثِم والتوره

ِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن  َهَوا وا الشَّ َبعه الَة َواتَّ وا الصَّ تعاىل: ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاعه

َبّيًا﴾
(5)

د اهلله الساهني عن الصالِة بالوْيِل، فقال: ﴿َفَوْيٌل لِ   ِذيَن وقد هدَّ َصلِّنَي * الَّ ْلمه

ون﴾ ْم َعْن َصالُِتِْم َساهه هه
(6)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

                                 

ء: 1)  . 13( سورة الرسا

 . 193( سورة النساء: 2)

 . 233( سورة البقرة: 3)

بد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام، وصحيح ( من حديث ع2121(، والدارمي )3139( أخرجه أمحد )3)

 (.1311( وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد )1331ابن حبان )

 . 19( سورة مريم: 1)

 . 1-3( سورة املاعون: 3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

568 

، الذي  إن أعظَم صوِر إضاعِة الصالِة والغفلِة عنها ذا  الذنبه العظيمه اخلطريه الكبريه

ط فيه مجٌع بريه قليل، أال وهو تر ه الصالة والعياذ باهلل، وياهَلا من نكبٍة كربا،  تورَّ

ى، ونازلٍة شنعاء أن يقطع العبده صلَته بمواله، الذي ال بنى له عنه طرفَة ومصيبٍة عظم

  عني. 

 أُّيا املؤمنون.

 الواحِد القهاِر، 
ِ
يِن، وانسالٌخ من السالِم، وكفٌر باهلل إن ترَ  الصالِة انخالٌع من الدِّ

قاله حبِة فرت ه الصالِة، واملحافظةه عىل عدم القياِم هبا ال يكونه من رجٍل يف قلبِه مث

، كام قال اهلل   ال يصدره إال من قلٍب قد عشَعَش فيه الشيطانه
ِ
خردٍل من إيامٍن، بل واهلل

﴾ ْم ِذْكَر اَّللَّ ْيَطانه َفَأنَْساهه تعاىل: ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهمه الشَّ
(1)

الذي ال  ؛ ولذا فإن النبي 

د اهلل ريض اهلل عنهام ينطق عن اهلوا حكِم عىل تار  الصالِة بالكفِر، فعن جابر بن عب

(بني الرجِل وبني الرشِ  والكفِر تر ه الصالة):قال: قال رسول اهلل 
(2)

، ويف املسند  

(العهده الذي بيننا وبينهم الصالةه، فَمن ترَكها فقد كَفر) :قال 
(3)

. 

مه عىل كفِر تارِ  الصالِة، فعن عبد اهلل بن شقيق رمحه اهلل  وقد أمجع الصحابةه الكرا

                                 

 . 19( سورة املجادلة: 1)

 (. 32( أخرجه مسلم )2)

ِمِذّي)1919( وابن ماجة )22931( أخرجه أمحد )3) ْ  .األسلمي ( من حديث بريدة2321( والرتِّ
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ه كفٌر، برَي الصالِة" : "كان أصحابه حممٍد قال ال يرون شيئًا من األعامِل تركه
(1)

. 

"وقد قال عمر   .(2): "ال إسالَم ملن مل يصلِّ

 .(3): "من مل يصلِّ فقد كَفَر" وقال عيلٌّ 

إىل  -بار  اهلل فيك-وقد جعل اهلل ترَ  الصالة من أسباِب دخوِل النار، فاستمع 

ْم يِف  ،جواِب أهِل النارِ  عندما يسألون عن سبِب دخوهلا، قال اهلل تعاىل: ﴿َما َسَلَككه

وا مَلْ َنكه ِمَن امْلهَصلِّنَي )32َسَقَر ) ْسِكنَي )33( َقاله
ِ
وضه 33( َومَلْ َنكه نهْطِعمه امْل نَّا َنخه ( َوكه

يِن )31َمَع اخْلَاِئِهنَي ) به بَِيْوِم الدِّ نَّا نهَكذِّ ﴾( َحتَّى َأتَانَ 33( َوكه ا اْلَيِقنيه
(4)

، فياليَت  

ِشعري! هل علم أوَلك املستهرتون الساهون، الذين حافظوا عىل ترِ  الصلواِت 

 واستهانوا هبا، بأنه ال إيامَن ملن ال صالَة له؟! 

ٌ سهٌل، ال  فرت ه الصالِة كفٌر أيهًا، أوَلك متالعبون بدينِهم، يظنهون أنَّ األمر هنيِّ

، إن األمَر ِجده 
ِ
خطرٌي، فإن ترَ  صالٍة واحدٍة سبٌب لحباط العمل، فعن بريدة  واهلل

ََ عملهه):ريض اهلل عنه قال: قال رسوله اهلل  ( من ترَ  صالَة العرِص حب
(5)

 . 

                                 

( وقال الذهبي: إسناده صالح، وصححه األلباِّن يف 1/ 1ورواه احلاكم ) (2322أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.2113صحيح الرتمذي )

 (.939) 2/391( أخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة  2)

 (.1122) 2/331( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 3)

 . 31-32( سورة املدثر: 3)

 ( من حديث بريدة األسلمي ريض اهلل عنه.193لبخاري )( أخرجه ا1)
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 فكيف أُّيا الخوان برتِ  الصالِة تلَو الصالِة؟!

ا برتِ  صالِة العرص، بل هو  واعلموا بار  اهلل فيكم أن إحباَط العمِل ليس خاصًّ

 ثابٌت برتِ  أيِّ صالٍة من الصلواِت املكتوبِة. 

، وحافظوا عىل هذه الشعريِة العظيمِة، التي من مل حيافظ عليها 
ِ
فاتقوا اهلل عباَد اهلل

، ومن حافظ عليها،  ، وانقطع عنه من ربه املدده َه ، وبشيته اللعنةه والسخ أدركه اخلذالنه

 لفالِح. فقد أخذ بأسباِب السعادة والنجاِة والفوِز وا


 



 -------------------------------------الصالة الصالة  -74

 

570 

 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 .فيا أُّيا الناس

 
ِ
إن الصالَة من أعظِم العباداِت، وقد أمَر اهلله تعاىل هبا األنبياَء مجيعًا، فهذا إمامه احلنفاء

:إبراهيمه  نَا عليه السالم يسأل ربَّه، فيقوله تِي َربَّ يَّ رِّ الِة َوِمْن ذه ِقيَم الصَّ ﴿َربِّ اْجَعْلنِي مه

﴾وَ 
ِ
َعاء َتَقبَّْل ده

(1)

الَة لِِذْكِري﴾ اىل هبا موسى عليه السالم، فقال:وأمر تع  ﴿َوَأِقِم الصَّ

(2)

َه ما دام العقل ثابتًا. ده أَهيَة الصالِة أهنا واجبٌة عىل كلِّ أحِد، وال تسق  ومما يؤكِّ

َمِق األ ويظهر مكانَتها أن النبيَّ  خرِي، أو  هبا وهو يف سكراِت املوِت، ويف الرَّ

( فام الصالَة الصالَة، وما ملكت أيامنهكم)حابه يف مرِضه الذي تهويفِّ فيه:فكان يقول ألص

زال يقوهلا حتى ما يفيَض هبا لسانهه
 (3)

. 

(الصالَة وما ملكت أيامنكم)ويف رواية: وهو يغربر بنفسه:
(4)

 . 

 األمصاِر: "إن أهمَّ 
ِ
ء أموِركم عندي  وهذا عمره بنه اخلطاب ريض اهلل عنه يكتبه ألمرا

                                 

 . 39( سورة إبراهيم:1)

 . 13( سورة طه: 2)

 (.2321( والهياء يف األحاديث املختارة )23123( رواه أمحد )3)

( من حديث أم سلمة ريض اهلل عنها، واحلديث حسنه الكناِّن يف مصباح 1321( أخرجه ابن ماجه )3)

 (.919الزجاجة )
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" ، فمن حفظِها وحافَظ عليها حفَظ دينَه، ومن ضيََّعها فهو ملا سواها أضيعه  .(1)الصالةه

وبقدِر اهتامِمك بالصالِة وحرِصك عليها تعرفه يا عبد اهلل مدا حبِّك له تعاىل، 

يِن يف قلبِك، قال المام أمحد رمحه اهلل: "إنام حظههم ، وقدَر الدِّ
ِ
من  ورببَتك يف اهلل

السالِم عىل قدِر حظِّهم من الصالِة، ورببتههم يف السالم عىل قدر رببتِهم يف الصالِة" 

ثم قال رمحه اهلل: "فاعرف نفسك ياعبد اهلل، احذْر أن تلقى اهلَل عز وجل وال قدَر 

 . (2)لَلسالِم عند ، فإن قدَر السالِم يف قلبِك كقدِر الصالِة يف قلبِك"

َّوا فاعرفوا أُّيا املؤم وها يف أوقاُِتا، أمِت نون مكانَة هذه الشعريِة، وحافظوا عليها، َأده

ركوَعها وخشوَعها وسجوَدها، حافظوا عىل هذه الصلواِت يف املساجِد مع اجلامعِة، 

اكِِعنَي﴾ وا َمَع الرَّ فإن صالَة اجلامعِة واجبٌة، قال اهلل تعاىل: ﴿َواْرَكعه
(3)

لقد ):، وقال 

َر با َر رجاًل فيصيل بالناس، ثم أنطلقه معي برجاٍل معهم َهمته أن آمه  فتقام، ثم آمه
لصالةِ

قه عليهم بيوَُتم (ِحَزٌم من حطٍب إىل قوٍم ال يشهدون الصالَة، فأحرِّ
(4)

، فكيف يطيبه لك 

الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله:  تر ه اجلامعة، واجللوسه يف البيِت أو املكتِب، والنبي 

ْم رَ  وٌف ﴿َلَقْد َجاَءكه هْؤِمننَِي َرؤه ْم بِامْل ْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتهْم َحِريٌص َعَلْيكه ِسكه وٌل ِمْن َأنْفه سه

                                 

 (. 2933(، وعبد الرزاق يف املصنف )9( )2/19رجه المام مالك يف املوطأ )( أخ1)

 (.13( الصالة لَلمام أمحد )2)

 . 33( سورة البقرة: 3)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.311(، ومسلم )333( أخرجه البخاري )3)
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َرِحيٌم﴾
(1)

ق بيوَت الذين ال يشهدون الصالة ؟!!   همَّ أن حيرِّ

نَْت ِفيِهْم َفَأَقْمَت  هَلهمه فالصالةه مع اجلامعِة هلا منزلٌة عظيمٌة؛ لذا أمَر اهلله تعاىل: ﴿َوإَِذا كه

ْم  ونهوا ِمْن َوَراِئكه وا َفْلَيكه ْم َفِإَذا َسَجده َحَتهه
وا َأْسلِ ذه ْم َمَعَك َوْلَيْأخه ْم َطاِئَفٌة ِمنْهه الَة َفْلَتقه الصَّ

ِذيَن  ْم َودَّ الَّ َحَتهه
ْم َوَأْسلِ وا ِحْذَرهه ذه ْخَرا مَلْ يهَصلهوا َفْليهَصلهوا َمَعَك َوْلَيْأخه

َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة أه

نَاَح  ْم َمْيَلًة َواِحَدًة َوال جه ْم َفَيِميلهوَن َعَلْيكه ْم َوَأْمتَِعتِكه لهوَن َعْن َأْسِلَحتِكه وا َلْو َتْغفه َكَفره

ْم  وا ِحْذَركه ذه ْم َوخه وا َأْسلَِحَتكه نْتهْم َمْرَ  َأْن َتَهعه ْم َأذًا ِمْن َمَطٍر َأْو كه ْم إِْن َكاَن بِكه َعَلْيكه

َ َأَعدَّ  ِهينًا﴾ إِنَّ اَّللَّ لِْلَكاِفِريَن َعَذابًا مه
(2)

فكان الصحابةه ريض اهلل عنهم إذا جاءت الصالةه  

 تركت منهم طائفٌة القتاَل، وأقَبلوا عىل صالُِتم، كام قال األوله يف وصِفهم: 

عرررروا  لصررررالُِتم  نحررررن  الررررذين  إذا  ده

وا  جعلرروا الوجرروَه إىل احلجرراِز فكررربَّ
9 

 أمحرررررا  واحلررررربه تسررررقي األرَض جامرررراً  

ررررررررررررررا  بالفررررررررررررررررهائِل أنعررررررررررررررراَم   يدعرررررررررررررررون  ربًّ
9 

ه أن يلقى ِن مسعوٍد ريض اهلل عنه حيث قال:واسمع أرشد  اهلله وصيَة اب "من رسَّ

 ادا هبن، فإن اهلَل َشع لنبيِّكماهلل بدًا مسلامً فليحافظ عىل هؤالء الصلواِت حيث ينه 

تِكم كام يصيل هذا املتخلفه سنن اهلدا، وإهنن من سنِن اهلدا، ولو أنكم صليتم يف بيو

ره فيحسنه  يف بيتِه لرتكتم سنَة نبيِّكم، ولو تركتم سنَة نبيِّكم لهللتم، وما من رجل يتطهَّ

الطهوَر ثم يعمده إىل مسجد من هذه املساجِد، إال كتب اهلل له بكل خطوٍة خيطوها 

                                 

 . 123( سورة التوبة: 1)

 . 192( سورة النساء: 2)
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َه عنه هبا سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخ ه هبا درجًة وحي لفه عنها إال منافٌق حسنًة، ويرفعه

لني حتى يقاَم يف الصف" ادا بني الرجه معلومه النفاِق، ولقد كان الرجله يهؤتى به ُّيه
 (1)

 . 

ه يقول ابن مسعود ريض اهلل عنه لو رأا أوَلك الذين  فليت شعري!! ماذا ترا

روا الشوارَع والطرقاِت أو الربارَي واالسرتاحاِت، ال يقيمون  هجروا بيوت اهلل، وعمَّ

 وال يشهدون اجلامعاِت، تعاهدوا عىل العصيان؟! 

ه ابن مسعود ريض اهلل عنه يقوله لو رأا أوَلك الذين قهوا الساعاِت تلَو  أم ماذا ترا

جاِت الكرِة، يدخل وقته الصالة وخيرج وهم عىل ما هم عليه، من  الساعاِت عىل مدرَّ

 هلٍو، وال يصيل منهم إال نفٌر قليٌل؟!

 يه راجعون. فإنا هلل وإنا إل 

 الصلواِت يف املساجِد حيثه يناَدا هبن. 
ِ
 فاتقوا اهلل عباد اهلل، وحافظوا عىل هؤالء

 .أُّيا املؤمنون

ثهوهم عليها، وتعاهدوهم عليها، فإن اهلَل تعاىل قد أمَركم  روا أبناَءكم بالصالِة وحه مه

الِة َواْصَطرِبْ َعَليْ بذلك، قال تعاىل: ْر َأْهَلَك بِالصَّ قهَك ﴿َوْأمه َها ال َنْسَألهَك ِرْزقًا َنْحنه َنْرزه

َواْلَعاِقَبةه لِلتَّْقَوا﴾
(2)

 . 

ه من استهتاِر كثرٍي من الشباِب هبذه الفريهِة، وُتاوهنم هبا إنام  عباد اهلل، إن ما نشهده

، فيمن اسرتعاكم اهلله   يف الغالِب، فاتقوا اهلل أُّيا اْباءه واألولياءه
ِ
َِ اْباء  هو نتاجه تفري

                                 

  (.313( أخرجه مسلم )1)

 . 132( سورة طه: 2)
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إياهم، قوموا بام أمَر اهلله به من الرعايِة والصيانِة، فإن األمَر ِجده خطرٌي؛ إذ الصالةه فرقاٌن 

 الشيطان، فمن تركها فإنه كافٌر. 
ِ
 وبنَي أولياء

ِ
 اهلل

ِ
 بنَي أولياء

ََ والتهاوَن يف ذلك، فإن  ربهوهم عىل ارتياِد املساجِد من ِصَغِرهم، وإياكم والتفري

قَبه وخيمةٌ   ، فإذا َأَهلَت اليوَم صعب عليك الصالح بدًا، وال ينفعه عندها الندم. عوا

 ربنا اجعلنا مقيمي الصالة، ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. 
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 .إضاعةه الصالةِ  -11

 اخلطبة األوىل 

، إِنَّ احْلَْمَد هلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ،  َنْحَمده َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 .أما بعد

ْس  هوتهنَّ إاِلَّ َوَأنْتهْم مه َقاتِِه َوال مَت َ َحقَّ ته وا اَّللَّ قه ِذيَن آَمنهوا اتَّ َا الَّ وَن﴾﴿َيا َأُّيه .﴿َحاِفظهوا  (1)لِمه

 َقانِتنَِي﴾
ِ
َّ
ِ
وا َّلل ْسَطى َوقهومه الِة اْلوه ِت َوالصَّ َلَوا  .(2)َعىَل الصَّ

ةه الطاعاِت  رَّ يِن وعصامه اليقنِي، هي ناصيةه القرباِت وبه عباَد اهلل، إن الصالَة عامده الدِّ

ه الصالةه، وذر):وخريه األعامِل، قال  وةه سناِمه اجلهاده يف رأسه األمِر السالِم، وعموده

(سبيِل اهلل
 (3)

. 

 أُّيا املؤمنون.

 إن اهلَل تعاىل أمَركم بإقامِة الصالِة واملحافظِة عليها، وقد حثَّكم عىل ذلك نبيهكم 

من حافَظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاًة يوَم القيامِة، ومن مل حيافْظ عليها مل فقال :)

يبِّ بِن تكْن له نورًا وال برهانًا و
ال نجاة، وكاَن يوَم القيامِة مع قاروَن وفرعوَن وهاماَن وأه

                                 

  (.192( سورة آل عمران )1)

  (.233( سورة البقرة )2)

ِمذي)3913، وابن ماجة)(من حديث معاذ بن جبل 22333( أخرجه أمحد)3) ( والنَّسائي 2313( والرتِّ

 (.11339يف "الكربا")
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(خلٍف 
 (1)

 . 

 .أُّيا املؤمنون

ِط يف الشهواِت  ، والتوره َد املهيعني للصالِة بالثِم والغيِّ إن اهلَل جلَّ وعال توعَّ

الَة َواعز وجل: واْثاِم، فقال وا الصَّ َهَواِت ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاعه وا الشَّ َبعه تَّ

، وعذابًا ألياًم شديدًا. (2)َفَسْوَف َيْلَقْوَن َبّيًا﴾ ا نًا وَشًّ  أي: فسوف يلقون خَّسا

َصلِّنيَ  *  عباد اهلل، إن إضاعَة الصالِة من أعظِم الكبائِر وأكرِب اْثاِم: ﴿َفَوْيٌل لِْلمه

وَن﴾ ْم َعْن َصالُِتِْم َساهه ِذيَن هه   . (3)الَّ

 .ونأُّيا املؤمن

ها عقوبًة  رمًا وأشدَّ إن لضاعِة الصالِة صَورًا عديدًة، إال أن أعظَمها ذنبًا وأخطَرها جه

 
ِ
ليِة، والعياذه باهلل، فرت ه الصالِة أُّيا املؤمنون كفٌر باهلل ها بالكه وأسوأها عاقبًة تركه

 ربِّ العاملني، وهي 
ِ
يِن، وانسالٌخ من عبوديِة اهلل واهلل -العظيم، وانخالٌع من الدِّ

ه،  -العظيم ا نكبٌة كربا، ومصيبٌة عظمى، أن يقطع العبده صلَته بمواله، الذي خلَقه فسوَّ

ومن كلِّ نعمٍة أعطاه، فرت ه الصالِة واملحافظةه عىل تركِها ال يكونه ممن يف قلبِه مثقاله 

خ ، وفرَّ َش فيه الشيطانه ره ذلك إال من قلٍب عشَّ فيه  حبَِّة خردٍل من إيامٍن، بل ال يصده

                                 

ام، وصحيح ( من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه2121(، والدارمي )3139( أخرجه أمحد )1)

 (.1311( وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد )1331ابن حبان )

  (.19( سورة مريم )2)

  (. 1-3( سورة املاعون )3)
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وباَض، فحاَل بينه وبني ذكِر اهلل تعاىل وشكِره، كام قال جل وعال :﴿اْسَتْحَوَذ َعَليِْهمه 

﴾
ِ
ْم ِذْكَر اَّللَّ ْيَطانه َفَأنَْساهه  .(1)الشَّ

 .أُّيا املؤمنون

: ملا كانت هذه حاَل املعرِض عن الصالِة التارِ  هلا، قال من ال ينطقه عن اهلوا 

العهده الذي : ). ويف رواية المام أمحد قال (2)(ِر تر ه الصالةبنَي الرجِل وبنَي الكف)

(بيننا وبينهم الصالةه فمن تَرَكها فقد كَفرَ 
 (3)

. 

، أمجعه صحابةه رسول اهلل 
ِ
عىل  وقد أمجَع خريه القروِن وأفهله اخللِق بعد األنبياء

ال  ب حممد كفِر تارِ  الصالة، فعن عبد اهلل بن شقيق رمحه اهلل قال: "كان أصحا

يرون شيئًا من األعامل تركه كفٌر إال الصالَة"
(4)

 . 

" ث امللهم : "ال إسالم ملن مل يصلِّ  . (5)وقد قال عمر ريض اهلل عنه املحدَّ

  .(6): "من مل يصلِّ فقد كفر"وقال عيل بن أيب طالب 

                                 

  (.11( سورة املجادلة )1)

 ( من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام.32( أخرجه مسلم )2)

ِمِذّي" )1919( و"ابن ماجة" )22931( أخرجه أمحد )3) ْ ( من حديث بريدة األسلمي ريض 2321( والرتِّ

 (.133اهلل عنه، وأخرجه الشيخ األلباِّن يف صحيح الرتبيب والرتهيب )

( وقال الذهبي: إسناده صالح، وصححه األلباِّن يف 1/ 1ورواه احلاكم ) (2322أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.2113صحيح الرتمذي )

 .(939) 2/391( أخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة  1)

 (.1122) 2/331( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 3)
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الصحابةه ريض ، وأمجَع عليه أمٌر أخرَب به النبيه  -يا عباد اهلل-فكفره تارِ  الصالة 

اهلل عنهم ، وجعله اهلل تعاىل سببًا لدخوِل الناِر، فقال تبار  وتعاىل يف ذكِر أسباِب 

وا مَلْ َنكه ِمَن  ْم يِف َسَقَر . َقاله دخوِل الناِر، واخلروج عن زمرة األبرار: ﴿ َما َسَلَككه

وضه  نَّا َنخه ْسِكنَي . َوكه
ِ
نَّ  امْلهَصلِّنَي . َومَلْ َنكه نهْطِعمه امْل به بَِيْوِم َمَع اخْلَاِئِهنَي . َوكه ا نهَكذِّ

ينِ  ، فهذه أربعه صفاٍت أخرجتهم من زمرِة املفلحني، وأدخلتهم يف مجلِة (1)﴾الدِّ

اهلالكني: أوالها: تر ه الصالِة، ثم تر ه إطعاِم املسكنِي، ثم اخلوضه بالباطِل، ثم 

 التكذيبه بيوِم الديِن. 

من ترَ  صالَة : )، فقال  واحدة هلل يف حقِّ من تر  صالةً ده يا عباَد اوقد ورد الوعي

ََ عملهه ، فكيف بمن ترَ  الصالَة تلَو الصالِة، أليس هذا أحقَّ (2)(العرِص فقد حبِ

ِن؟   باحلبوِط واخلَّسا

إن من إضاعة الصالة تأخرَيها عن وقتِها، فإن اهلَل جل وعال فرَضها ! أُّيا املؤمنون

هْؤِمننَِي كَِتابًا َمْوقهوتًا(مؤقتًة، كام قال سبحان الَة َكاَنْت َعىَل امْل  . (3)ه: ﴿إِنَّ الصَّ

ها عليه،  ها عنه، كام ال جيوزه تقديمه فالصالةه هلا وقٌت ال تصحه إال به، ال جيوزه تأخريه

وبًا كبرياً، قال تعاىل: ﴿َفَوْيٌل  فمن أخلَّ هبذه األوقاِت تقدياًم أو تأخرياً فقد جاَء حه

َص  وَن لِْلمه وَن * َوَيْمنَعه ؤه َرا ْم يه ِذيَن هه وَن * الَّ ْم َعْن َصالُِتِْم َساهه ِذيَن هه لِّنَي * الَّ

                                 

 (.33-32( سورة املدثر )1)

 (. 113( أخرجه البخاري )2)

 (.193( سورة النساء )3)
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وَن﴾ اعه  .(1)امْلَ

رون  اهون، الذين يؤخِّ فليت شعري! ليتني أعلم أين هؤالء املستهرتون السَّ

هم الصلواِت وال حيافظون عليها؟! أين هؤالء من هذه اْيِة؟! أهم عنها بافلون؟! أم 

، فأنساهم ذكَر احليِّ القيوِم ؟!  يف بيِّهم يعمهون؟! أم استحوَذ عليهم الشيطانه

 الصلواِت يف أوقاُتا، فإهنا مناره السالِم 
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل، حافظوا عىل هؤالء

 .  فسطاطه األدياِن، من حِفَظها وحافَظ عليها حفَظ دينَه، ومن ضيََّعها، فهو ملا سواها أضيَعه

اد اهلل، إن من إضاعِة الصالِة عدَم إقامِة واجباُِتا وأركاهِنا، فإن اهلل جل وعال عب

جعل من عالماِت النفاِق وسامتِه الخالَل بأمِر الصالِة، فقال جل وعال : ﴿إِنَّ 

َس  وا كه الِة َقامه وا إىَِل الصَّ ْم َوإَِذا َقامه هه َو َخاِدعه َ َوهه وَن اَّللَّ اِدعه َ هنَاِفِقنَي خيه وَن النَّاَس امْل ؤه َرا اىَل يه

َ إاِلَّ َقلِياًل﴾ وَن اَّللَّ ره َوال َيْذكه
، ويف صحيِح مسلٍم من حديث أنس بن مالك ريض اهلل  (2)

تلك صالةه املنافِق، جيلس يرقبه الشمَس، عنه قال: قال رسوله اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )

 .(3)(يذكره اهلَل فيها إال قليالً  حتى إذا كانت بني قرِّن الشيطاِن قاَم فنقَرها أربعًا، ال

 يدله عىل أن عدَم إقامِة أركاِن الصالِة وواجباُِتا من عالماِت النفاِق. -يا عباد اهلل-فهذا 

يصيل، فإن خرَي اهلدِي فاتقوا اهلَل عباد اهلل، حافظوا عىل الصالِة، وصلوا كام كان 

 ني.   ، فقوموا هلل قانتني خاشعني راببني راهبهديه حممٍد 


 

                                 

  (.1-3( سورة املاعون )1)

  (.132( سورة النساء )2)

 ( من حديث أنس ريض اهلل عنه.322( أخرجه مسلم )3)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 .أُّيا املؤمنون

يِن يف قلوبِكم بقدِر ما يقومه هبا  اتقوا اهلل واعِرفوا قدَر هذه العبادِة اجلليلِة، فإن قدَر الدِّ

 منزلًة عظيمًة، ومازال رسوله اهلل 
ِ
من تعظيم الصالِة والعنايِة هبا، فإن للصالِة عنَد اهلل

ته هبا، حت ى وهو يف سكراِت املوت، فعن أنس ريض اهلل عنه قال: كان رسول يويص أمَّ

مق األخري: ) اهلل  ( حتى جعل يغربر هبا الصالَة، وما ملكت أيامنهكميقول وهو يف الرَّ

إنام حظَّهم من السالِم يف صدره، وال يفيض هبا لسانه. وقال المام أمحد رمحه اهلل: )

  ِ(. هم يف السالِم عىل قدر رببتِهم يف الصالةعىل قدِر حظِّهم من الصالِة، ورببته 

، احذْر أن تلقى اهلَل عز وجل وال قدَر 
ِ
وقال رمحه اهلل: فاعرف نفسك يا عبَد اهلل

أُّيا -لَلسالِم عند ، فإن قدَر السالِم يف قلبِك كقدِر الصالِة يف قلبِك، فاعرفوا 

ا، أمتهوا ركوَعها وسجوَدها، منزلَة هذه العبادِة، حافظوا عليها يف أوقاُِت  -املؤمنون

 حافظوا عليها يف املساجِد، فإهنا من شعائر الدين التي أمركم اهلل هبا، حيث قال:

اكِِعنَي﴾ وا َمَع الرَّ نَْت  (1)﴿َواْرَكعه وأمر هبا حتى مع القتال واحلرب، فقال تعاىل: ﴿َوإَِذا كه

ْم َطاِئفَ  الَة َفْلَتقه وا ِفيِهْم َفَأَقْمَت هَلهمه الصَّ ْم َفِإَذا َسَجده َحَتهه
وا َأْسلِ ذه ْم َمَعَك َوْليَْأخه ٌة ِمنْهه

ْم  وا ِحْذَرهه ذه ْخَرا مَلْ يهَصلهوا َفْليهَصلهوا َمَعَك َوْلَيْأخه
ْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة أه ونهوا ِمْن َوَراِئكه َفْلَيكه

لهوَن َعْن َأْس  وا َلْو َتْغفه ِذيَن َكَفره ْم َودَّ الَّ َحَتهه
ْم َمْيَلًة َوَأْسلِ ْم َفيَِميلهوَن َعَلْيكه ْم َوَأْمتَِعتِكه لَِحتِكه

                                 

  (. 33( سورة البقرة )1)
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ْم  وا َأْسلَِحَتكه نْتهْم َمْرَ  َأْن َتَهعه ْم َأذًا ِمْن َمَطٍر َأْو كه ْم إِْن َكاَن بِكه نَاَح َعَلْيكه َواِحَدًة َوال جه

ِهيناً  َ َأَعدَّ لِْلَكاِفِريَن َعَذابًا مه ْم إِنَّ اَّللَّ وا ِحْذَركه ذه ، فكان الصحابةه ريض اهلل عنهم (1)﴾َوخه

ا   قانتني:  يدعون ربَّ
ِ
إذا جاء وقته الصالِة تركت منهم طائفٌة القتاَل، وقاموا هلل

: حي ، بالفواضِل َأنعمَ 
ِ
كم داِعَي اهلل فام بالهكم يا من تتخلفون عن صالِة اجلامعِة، يسمع أحده

رِّ  ذلك النداءه فيه ساكنًا، بل هو يف عىل الصالة ، حي عىل الفالِح، وهو مقيٌم آمٌن ، فال حي

 .شغله أو هلوه؟ 

ه أن يلقى اهلل بدًا  أما سمع هذا املستهرت بام قال ابن مسعود ريض اهلل عنه : "من رسَّ

نادا هبن، فإنكم لو صليتهم يف بيوتِكم كام  مسلاًم فليحافظ عىل هؤالء الصلواِت حيثه يه

نَة نبيِّ  نَة نبيِّكم لهللتم، ولقد رأيتهنا وما يصيل هذا املتخلفه لرتكتهم سه كم، ولو تركتهم سه

 . (2)يتخلفه عنها إال منافٌق معلومه النفاِق"

فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، حافظوا عىل الصلوات واستكثروا من الصاحلات الباقيات، 

ْر َأْهَلَك بِالصَّ  الِة تعاهدوا أوالدكم وأهليكم، مروهم بالصالة، كام قال تعاىل: ﴿َوْأمه

َواْصَطرِبْ َعَلْيَها﴾
(3) . 

 مقيمي الصالة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا.  ربنا اجعلنا 

                                 

  (. 192اء )( سورة النس1)

 (.313( أخرجه مسلم )2)

 (.132( سورة طه )3)
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 .النخيلِ  ثمرةِ  زكاةه  -13

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه  إِنَّ احْلَْمَد هلل ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

فررراتقوا اهلل عبررراد اهلل، واعلمررروا أن اهلَل فررررَض علررريكم زكررراًة فررريام خيررررجه مرررن األرِض مرررن 

ِذيَن آَمنهوا ﴿ الثامِر، قال اهلل تعاىل: َا الَّ رْم َيا َأُّيه وا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبتهْم َومِمَّرا َأْخَرْجنَرا َلكه َأنِْفقه

روا  روا ِفيرِه َواْعَلمه ْغِمهه روَن َوَلْسرتهْم بِآِخِذيرِه إاِلَّ َأْن ته نِْفقه روا اخْلَبِيرَث ِمنْرهه ته مه ِمرَن اأْلَْرِض َوال َتَيمَّ

َ َبنِيٌّ مَحِيٌد﴾ َأنَّ اَّللَّ
(1) . 

 عن زكاِة ثامِر النخيِل وما الواجبه فيها؟  وقد تساءَل كثرٌي من الناسِ 

َ ألمتِرره مررا جيررب علرريهم مررن زكرراِة الررثامِر بيانررًا  فرراعلموا بررار  اهلل فرريكم أن النبرريَّ  قررد بررنيَّ

مرن حرديث عبرِد اهلل برِن عمرَر ريض اهلل عرنهام قرال: قرال  "صحيح البخراري"شافيًا، ففي 

ررامءه والعيررونه : رسررول اهلل  ررِقَي بالنَّْهررِح  ) فرريام َسررَقت السَّ رر ، وفرريام سه رْشه ررا العه أو كرران َعَثريًّ

رِش ( لفٍة وال َمؤونٍة فإن الواجَب  (2)نصفه العه ، كام أخرَب النبيه  فام سقَي بال كه ، فيه العهرشه

ِقَي بالنَّهِح   ففيه نصفه العرِش.  -أي: بالسواِّن أو املكائنِ وأما ما سه

                                 

  (.231( سورة البقرة )1)

  ( من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.1333( أخرجه البخاري )2)
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ِع النخيلِ  وهذا احلكمه يشمله كلَّ  اجليِِّد منها والرديء، مرا كران منهرا يف البسراتنِي أو  أنوا

 البيوِت ال فرَق يف ذلك. 

 .أُّيا املؤمنون

إن كثرياً ممن عندهم نخٌل يف بيوُِتم يغفلون عن هرذا األمرِر، فرال خيِرجرون الزكراَة عنهرا، 

روا ثمرررررَة مررررا يف البيررررِت، وخيِرجرررروا  وهررررم هبررررذا الفعررررِل ُمطئررررون، فالواجرررربه علرررريهم أن يقرررردِّ

رِشها إن كانت مما سِقَي بالنْهِح . ، أو نصف عه رَشها إن كانت مما سقت السامءه  عه

رِشر فيهرا أو  به تقرديره العه فإن قال قائٌل: إن ثمرَة نخِل البيروِت تؤكرله شريئًا فشريئًا، ويصرعه

 نصِف العهرش؟

َر ثمرررَن الثمرررِر الرررذي يف بيتِررر ه، فررراجلواب عرررىل هرررذا: أنررره جيررربه عرررىل صررراحِب النخرررِل أن يقررردِّ

رنا أن  رِقَي بالنَّهرِح، فعرىل سربيل املثراِل: لرو قردَّ رِشر إن كران ممرا سه وخيرَج مرن ثمنِره نصرَف العه

ثمررَر نخررِل البيررت يسرراوي ألررَف ريرراٍل، فررإن عررىل صرراحِب الثمررِر أن خيرررَج نصررَف العهرشرر إن 

رش األلِف مخسون  رياال، فزكاتهه مخسون رياالً. ِقَي بالنْهِح ، ونصفه عه  كان مما سه

لِكم، واحذروا يا فات قوا اهلَل أُّيا املسلمون، وإياكم ومنَع ما أوجَب اهلله عليكم يف أموا

ديء مرررن الطيرررِب، فرررإن اهلَل قرررد هنررراكم عنررره فقرررال:  َج الررررَّ ررروا ﴿عبررراَد اهلل مرررن إخررررا مه َوال َتَيمَّ

ررروا ِفيرررهِ  ْغِمهه ررروَن َوَلْسرررتهْم بِآِخِذيرررِه إاِلَّ َأْن ته نِْفقه فرررإن اهلَل تعررراىل طيرررٌب ال يقبرررله إال  (1)﴾ اخْلَبِيرررَث ِمنْرررهه ته

 .وفقنا اهلل وإياكم لطاعته واالستجابة له ولرسوله ،، طيباً 

                                 

  (.231( سورة البقرة )1)



 ------------------------------------أحكام الصيام    -77

 

585 

 .يامِ أحكامه الصِّ  -11

 اخلطبة األوىل 

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.وَ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 .أما بعد

 .أُّيا املؤمنون

اتقرروا اهلَل تعرراىل، فررإن اهلَل تعرراىل َشَع الصررياَم لتتَّقرروه، واشرركروا اهلَل عبرراَد اهلل أن بلَّغكررم 

فيرررره أحسررررَن كتبِررررِه، وبعرررَث فيرررره خرررراتم رسررررله، وجعلرررره شرررهَر رمهرررراَن العظرررريَم، الررررذي أنرررزَل 

روضًة من رياِض اجلنة، وموساًم عظياًم من مواسرم اخلرري، فيره تغلرق أبروابه النررياِن، وفيره 

 تفتح أبواب اجلنان وتصفد الشياطني. 

واعلمررروا عبررراد اهلل، أن اهلل تعررراىل قرررد خرررصَّ الصرررياَم برررأجٍر عظررريٍم، جررراَز قرررانوَن التقرررديِر 

، واهلله ذو الفهرِل العظريِم، ففري الصرحيحني  واحلساِب، وذلك فهله اهلل يؤتِيره مرن يشراءه

)كرله عمرِل ابرِن آدَم قرال: قرال اهلل تعراىل:  من حديِث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبيَّ 

 . (1)له، يهاعفه احلسنَة بعرِش أمثاهِلا إىل سبعامئِة ضعٍف، إال الصوَم فإنه يل، وأنا َأجِزي به(

 .ا املؤمنونأُّي

إن الفهرررائَل واألجررروَر التررري جعلهرررا اهلله تعررراىل للصرررائمني ال ُتصرررله إال إذا أخلرررَص فيررره 

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، واللفظ ملسلم.1111(، ومسلم )1993( أخرجه البخاري )1) 
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 تعررراىل، واقتفررري فيررره أثرررره النبررريِّ 
ِ
ال يقبرررله إال طيِّبرررًا، وقرررد  ، فرررإن اهلَل تعررراىل طيِّرررٌب العبررراده هلل

م مرررررن ذنبِررررره(: قرررررال ِفرررررر لررررره مرررررا تقررررردَّ واليرررررامنه  (1))مرررررن صررررراَم رمهررررراَن إيامنرررررًا واحتسرررررابًا به

 تعاىل وابتغاَء وجِهِه، ومتابعِة النبيِّ 
ِ
 .واالحتسابه إنام يكون بإخالِص النيِة هلل

 تعرراىل، فررإن اهلَل ال يقبررله مررن العَمررِل إال مررا كرران  
ِ
فعليررك يررا عبررد اهلل، بررإخالِص النيررِة هلل

ه.   خالصًا، وابتهغي به وجهه

ِق يف قولِرررره وف وعليررررك أيهررررًا أن تتررررابَع النبرررريَّ  ررررره علِرررره، فررررإنَّ اهلَل تعرررراىل قررررد سرررردَّ كررررلَّ الطه

، فاجتهرررردوا بررررار  اهلل فرررريكم يف معرفررررة سررررنِن املوصررررلِة إليرررره سرررربحانه، إال طريررررَق النبرررريِّ 

له، فإن فيهام خرَي الدنيا واْخرة.  لِه وأقوا  نبيكم وأحوا

 .أُّيا املؤمنون

رياِم، إن مما جيِبه عىل الصائِم أن يعَلَمه أحكاَم املفطرات التي  ا يف الصِّ جيبه عليه اجتناهبه

ْم  ﴿: وقد ذكرها اهلله تعاىل يف قوله ه َلكه وا َما َكَتَب اَّللَّ نَّ َواْبَتغه وهه (2)﴾َفاَْن َباَِشه
 . 

ها: اجلرامعه يف هنراِر رمهراَن، فرإّن فيره الكفرارَة املغلظرَة وهري  فأكربه هذه املفطراِت وأعظمه

 ن متتابعني، فإن مل يستطِْع فإطعامه ستني مسكينًا. ِعتقه رقبٍة، فإن مل جيد فصيامه شهري

أمررا ثرراِّن هررذه املفطررراِت: فهررو إنررزاله املنرريِّ بشررهوٍة اختيررارًا، فررإذا نررزَل املنرريه بغرررِي اختيرراٍر، 

 كأْن حيتلَم الصائمه فإنه ال يفطره بذلك. 

 .أُّيا املؤمنون

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )33( أخرجه البخاري )1)

   .(131( سورة البقرة ) 2)
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ٌء كان عن طريِق  ، سوا به  الفرمِّ أو األنرِف، لقولره  ثالثه هذه املفطراِت: األكله والرشه

 . (1) )بالْغ يف االستنشاِق، إال أن تكوَن صائام(للقيَ بن صربة ريض اهلل عنه: 

 .أُّيا املؤمنون

إن ممررا يلتحررق باألكررِل والرشررِب يف حصرروِل الفطررِر برره البررَر املغذيررَة، والترري يسررتغني هبررا 

ِب؛ ألهنا بمعناَها. ها عن الطعاِم والرشا  آخذه

ِب. وأما البره   العالجيةه فإهنا ال تفطِّر؛ ألهنا ال تقومه مقاَم الطعاِم والرشا

 .أُّيا املؤمنون

ٍب، فرإذا  ، وهو إخراجه ما يف اجلوِف من طعراٍم أو َشا
ِ
د القيء رابعه هذه املفطراِت: تعمه

، وخرَج منره يشٌء فإنره يفطرر برذلك، لكرن إذا خررَج مرا يف جوِفره بردوِن  د ذلك الصائمه تعمَّ

رررٍد  ه صرررحيٌح، لقولررره تعمه أي: )مرررن ذرعررره القررريء : وال معاجلرررٍة، فإنررره ال يفطرررره وصررريامه

 . (2)فليس عليه القهاء، ومن استقاَء عمدًا فليقض( -بلبه

 .أُّيا املؤمنون

ررر إنَّ  ً راِت، ال يفطرررره هبرررا الصرررائمه إال إذا فعلهرررا مررن رمحرررِة اهلل بنرررا أن هرررذه املفطِّ عاملرررًا ذاكررررا

ِت َلهررا جرراهاًل، ، فررال يفطررره إن فعُمترراراً  ،  مثررل أن يفعررَل شرريئًا مررن املفطرررا يظررنه أنرره ال يفطررره

، أو يظنه أن الفجَر مل يطلْع، وهو طرالٌع، أو يظرنه أن الشرمَس قرد بربرت، وهري  وهو يفطره

                                 

( من حديث لقيَ بن 391(، وابن ماجه )31(، والنسائي )133(، والرتمذي )132( أخرجه أبو داود )1)

 صربة ريض اهلل عنه وصححه الرتمذي.

  ( وحسنه الرتمذي. 1313، وابن ماجه )  (،129( والرتمذي )2332( أخرجه أبو داود ) 2)
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ه صرحيٌح، لقولره تعراىل: ﴿َوَلريَْس مل تغررْب، فلريس عليره يف ذلرك حررٌج وال قهراٌء، وصريامه

نَاٌح ِفياَم أَ  ْم جه ْم ﴾َعَلْيكه لهوبهكه َدْت قه ْخَطْأتهْم بِِه َوَلِكْن َما َتَعمَّ
(1) . 

)أْفَطْرنرررا عرررن أسررامَء بنرررِت أيب بكرررٍر ريض اهلل عرررنهام قالرررت:  "صرررحيِح البخررراري"وملررا يف 

( عرررىل عهرررِد النبررريِّ  م  ومل ترررذكْر أن النبررريَّ  (2)يف يررروِم بررريٍم، ثرررم طلَعرررت الشرررمسه أمررررَرهه

، وهررذا يفيررده أنرره ال جيرربه 
ِ
القهرراءه مررع اجلهررِل باحلرراِل، لكررن متررى علِررَم بأنرره يف هنرراِر  بالقهرراء

 .  َوَجَب عليه المسا ه

نَررا ال  إذا فعررل شرريئًا مررن هررذه املفطررراِت  وال يفطررره الصررائمه  ناسرريًا؛ لقرروِل اهلل تعرراىل: ﴿ َربَّ

َؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأنَرا﴾ (3)ته

 
ر وهرو صرائٌم فأكرَل أو َش: ولقولره  َب فليرتمَّ )مرن نيِسَ

صوَمه، فإنام أطعَمه اهلله وسقاه(
(4) . 

وال يفطرر الصررائمه أيهرًا إذا حصررل لره يشٌء مررن هررذه املفطرراِت، بغرررِي اختيراِره، فلررو طرراَر 

إىل جوِفرره ببرراٌر، أو تَّسررب إىل جوفرره مرراٌء عنررد املهمهررِة أو االستنشرراِق، فررال يشء عليرره، 

 وصومه صحيح. 

 أُّيا املؤمنون.

ِت  ،  إن مرررن املفطررررا خرررروَج دِم احلررريِض أو النفررراِس، وهرررذا املفطرررره ممرررا خترررتصه بررره النسررراءه

                                 

  ( 1( سورة األحزاب ) 1)

  ( .  1919( "صحيح البخاري ")2)

 ( 233( سورة البقرة ) 3)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1111(، ومسلم )1933( أخرجه البخاري )3)
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ةه ، ولررو كرران ذلررك قبررَل بررروِب الشررمِس  فمتررى خرررَج دمه احلرريِض أو النفرراس أفطرررت املرررأ

رت بحركتره قبرل الغرروِب ، ومل خيررْج إال  بثانيرة ، وعليهرا قهراءه ذلرك اليروِم ، لكرن لرو أحسَّ

ها صحيٌح، وال قهاء   عليها. بعده فصومه

 .أُّيا املؤمنون

حررررٍل شرررراَء؛ وممررررا أباَحرررره اهلله تعرررراىل لرررره  إن ممررررا أباحرررره اهلله تعرررراىل للصررررائِم االكتحرررراَل بررررأيِّ كه

التطيِّرربه بررأيِّ طِيررٍب كرران، إال إن كرران بخررورًا، فعليرره أال يستنشررَقه، لررئال يرردخَل الرردخانه إىل 

َر ثياَبه ، أو املكاَن الذي جيلسه   فيه . جوِفه، وجيوز له أن يبخِّ

ررَر دواًء يف عينِرره أو أذنِرره، وأن يررداوَي جروَحرره،  وممررا جيرروزه للصررائم أُّيررا املؤمنررون، أن يقطِّ

 .  فليست هذه األموره مما حيصله به الفطره

 .أُّيا املؤمنون

ررررَل  ِل النهرررراِر وآخررررِره، وممررررا يهسررررنه لرررره أيهررررًا أن يعجِّ إن ممررررا يسررررنه للصررررائِم أن يتسرررروَ  يف أوَّ

ررحوَر، فررإن النبرريَّ الفطررَر وأن يررؤخِّ  ً مررا عجررَل النرراسه قررال:  َر السه ين ظرراهرا له الرردِّ )ال يررزا

رون(  . (1)الفطَر؛ فإن اليهوَد والنصارا يؤخِّ

، فررإن مل يكرررن 
ٍ
َطرررٍب، فررإن مل يكررن فَتْمرررٍر، فررإن مل يكررن فرررامء وممررا يهسررنه أيهرررًا أن يهفطِررَر عررىل ره

ِب. فعىل ما شاَء مما أحلَّ اهلله تعاىل، من الطعاِم وا  لرشا

 .أُّيا املؤمنون

هررررررا،  ررررررائِم تعلهمه هررررررذه بعررررررضه األحكرررررراِم الرشررررررعيِة واْداِب النبويررررررِة الترررررري جيِرررررربه عررررررىل الصَّ

                                 

  حديث أيب هريرة. (، من 2913( وصححه ابن خزيمة)2313(،وأبو داود ) 2/319( أخرجه أمحد )1)
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فاحرصوا عىل معرفتِها والعمرِل هبرا، فإن أشكَل عليكم شريٌء من ذلرك، فاعملرروا بوصريِة 

 لكم، كام قال تعاىل: 
ِ
نْتهمْ  ﴿اهلل ْكِر إِْن كه ونَ  َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ  . (1)﴾ ال َتْعَلمه


 

 

 

 

                                 

 ( 33( سورة النحل ) 1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

 هذا املوسَم الكرريَم باالسرتكثاِر مرن الطاعراِت والقربراِت، واحرذروا 
ِ
فابتنموا عباَد اهلل

 تعاىل من السيئِة يف برِيه. 
ِ
قعَة السيئاِت، فإن السيئَة يف رمهاَن أعظمه عنَد اهلل  فيه موا

 باأل
ِ
عامِل الصاحلاِت ، واحذروا التسويَف والتأجيَل ، فإنه أصله كلِّ بادروا يا عباَد اهلل

، وإيَّاكم والفتوَر وامللَل: 
ٍ
 عجٍز وبالء

 (1)ويهصبِحه ذو األحزاِن فرحاَن جاذال          فام هي إال ساعٌة ثم تنقِِض    

 .أُّيا املؤمنون

ى، أال وهرررو ُتقيرررقه إن اهلل تعرراىل قرررد فرررَض علررريكم الصررياَم لغايرررٍة كررربا، وملقصرررٍد أسررمَ 

لِكم وأعاملِكررررم، قررررال اهلل تعرررراىل:  تِررررَب  ﴿التقرررروا يف قلرررروبِكم وأقرررروا ررررِذيَن آَمنهرررروا كه َررررا الَّ َيررررا َأُّيه

ررررونَ  ررررْم َتتَّقه ْم َلَعلَّكه ررررِذيَن ِمررررْن َقررررْبلِكه تِررررَب َعررررىَل الَّ ررررَيامه َكرررراَم كه مه الصِّ يف  وقررررال النبرررريه  (2)﴾ َعَلررررْيكه

 حاجرررٌة يف أن يررردَع طعاَمررره )مرررن مل يرررَدْع قررروَل الرررز: "الصرررحيح"
ِ
وِر والعمرررَل بررره، فلررريس هلل

َبه(  . (3)وَشا

، وال ترر ه اللرذِة والشرهوِة فحسرْب،  فليس مقصودَ  الشارِع من الصروِم اجلروعه والعطرشه

ة القلرب واجلروارح عرىل الطاعرة: ه األعظمه استقامه تِرَب ﴿  بل مقصوده رِذيَن آَمنهروا كه َرا الَّ َيرا َأُّيه

                                 

 (.3/3(، ومدارج السالكني )3/11( انظر "زاد املعاد")1)

  ( 133( سورة البقرة ) 2)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1993( "صحيح البخاري" )3)
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َيا مه الصِّ ونَ َعَلْيكه ْم َتتَّقه ْم َلَعلَّكه ِذيَن ِمْن َقْبلِكه تَِب َعىَل الَّ (1)﴾ مه َكاَم كه
 

 فر: 

 معتصام
ِ
 (2)طوبى ملن كانت التقوا بهاعَته           يف َشهِره وبحبِل اهلل

َب ومررا أحررلَّ   يررا أُّيررا املؤمنررون أن تكونرروا ممررن منررَع نفَسرره الطعرراَم والرشررا
ِ
فأعيررذكم برراهلل

، ثم أرسَف عىل  نفِسه بارتكاِب املعايص ومقارفِة السيئاِت.  اهلله

 .أُّيا املؤمنون

 التررري مرررن أجلِهرررا ََشَع الصرررياَم هررري أن َتعرررَل 
ِ
بينرررك وبرررني  -يرررا عبرررد اهلل-إن تقررروا اهلل

 وقايًة، بفعِل الطاعِة وترِ  املعصيِة. 
ِ
 عذاِب اهلل

ِب، ثم أعمل  لساَنه بالِغيبرِة فيا ليت شعري، هل اتقى اهلَل عبٌد صاَم عن الطعاِم والرشا

 والنميمِة والفاحِش من القوِل؟! 

 أم هل اتقى اهلَل عبٌد أضاَع الصالَة واتبَع الشهواِت؟! 

 أم هل اتقى اهلَل من أحيا ليايَل شهِره باملالهي واملنكراِت؟! 

ذَنررررره بسرررررامِع املحرمررررراِت، ونظرررررَره برررررالنظِر إىل املمنوعررررراِت  أم هرررررل اتقرررررى اهلَل مرررررن شرررررغَل أه

 ؟! واملحظوراِت 

أم هرررررل اتقرررررى اهلَل رجرررررٌل ضررررريَّع الواجبررررراِت وأَهرررررَل األوالَد والبنررررراَت، ويَّسررررر هلرررررم سررررربَل 

 الفساِد؟!

َط يف تلررررك السرررريئاِت، إنررررام اتقررررى مررررن قرررراِم    ال واهلل، ال واهلل ، مل يتررررقِّ اهلَل مررررن تررررورَّ

                                 

   ( 133( سورة البقرة ) 1)

 (.1/133( قاله ابن رجب احلنبيل يف "لطائف املعارف")2)
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ه استقامًة وصالحًا.   بالواجباِت وانتهى عن املنهياِت وزاده صيامه

وابفررررْر ذنوبنررررا، مهللا بررررار  لنررررا يف رمهرررراَن، وارزقنررررا فيرررره األعررررامَل  مهللا أصررررلح قلوبنررررا

 الصاحلات، واجعلنا ممن صام رمهان إيامنًا واحتسابا.
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يامِ الصِّ  شهرُ  -78  

 اخلطبة األوىل 

َر برمحتِررره لعبررراِده سررربَل الرررربِّ   الرررذي جعرررل مواسرررَم اخلررررياِت نرررزالً لألبررررار، ونررروَّ
ِ
احلمرررده هلل

ئَق الحسا ه عىل عظيِم الفهِل وواسِع النعاِم، أنعم برام ال حيصريه حسراٌب، وطرا ِن، أمحده

ه وباطنهرره  ه، ظرراهره رره وآخررره رره، أوله ررْم ِمررْن نِْعَمررٍة َفِمررَن ﴿وال يسررعه كترراٌب، لرره احلمررده كله َوَمررا بِكه

﴾
ِ
 .(1)اَّللَّ

ِم، والعررررزِة الترررر ي ال وأشررررهد أن ال إَل إال اهلل وحررررده ال َشيررررَك لرررره، ذو اجلررررالِل والكرررررا

ترررام، وأشررهده أن حممرردًا عبررد اهلل ورسرروله إىل عامررِة الررورا وكافررِة األنرراِم، صررىل اهلل عليرره 

تِه وسلم تسلياًم كثرياً، أما بعد.  وعىل أزواجه، وعىل أصحابه وأتباِعه عىل ملَّ

ر والعلرِن، فرالتقوا أحصرنه جه   ٍة يعتصرمه نَّرفأوصيكم أُّيا الناسه بتقوا اهلل تعاىل يف الَّسِّ

اخلائفون، وأوثقه عروٍة يستمسركه هبرا املتمسركون، فطروبى للمتقرني، ال خروٌف علريهم هبا 

تَِّقرنَي  وال هم حيزنرون برًا )31( َحرَداِئَق َوَأْعنَابرًا )39َمَفرازًا  )﴿إِنَّ لِْلمه ِعرَب َأتَْرا ( 32( َوَكَوا

ابًا )33َوَكْأسررررررًا ِدَهاقررررررًا ) ً َوال كِررررررذَّ وَن ِفيَهررررررا َلْغرررررروا ررررررَك َعَطرررررراًء ( 33( ال َيْسررررررَمعه ًء ِمررررررْن َربِّ َجررررررَزا

 .  (2)﴾ِحَساباً 

عبراد اهلل، الغنيمرَة الغنيمرَة ، البرداَر البرداَر، قبرل فرواِت األواِن، ففري هررذا  !أُّيرا املؤمنرون

                                 

 . 13( سورة النحل 1)

  (.33-31( سورة النبأ )2)
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الشررهِر املبرررارِ  شررهِر رمهررراَن أبرروابه اجلنرررِة مفتحررٌة، وأبررروابه اجلحرريم مغلقرررٌة، والشرررياطنيه 

 عتقرراءه مررن مسلسررلة، واملنررادي ينررادي : يررا بررابَي اخلرر
ِ
رر أقرصرر، وهلل رِي أقبررل، ويررا بررابَي الرشِّ

 الناِر، وذلك كلَّ ليلٍة، من ليايل هذا الشهِر املبار .

فاسررتبقوا اخلرررياِت، وسررارعوا إىل الطاعرراِت، وإيرراكم والبخررَل، فمررن يبخررله فررإنام يبخررله 

 عن نفسه، ففاعله اخلرِي بانٌم، وتار ه الرشِّ ساملٌ.

 .أُّيا املؤمنون

محرررررراِت، ورِبررررررَب فيهررررررا إىل اهلل تعرررررراىل إن الَكرررررريِّ  س العاقررررررَل مررررررن عرررررررَف َشَف مواسررررررِم الرَّ

رررربهَل الطاعررررِة، وِخصرررراَل  َع اهلله فيرررره للمررررؤمنني سه بالباقيرررراِت الصرررراحلاِت، فشررررهره رمهرررراَن نرررروَّ

 تعرراىل، واحتسررابًا 
ِ
؛ إيامنررًا برراهلل اليررامِن، فمررن أجررلِّ الطاعرراِت يف هررذا الشررهِر املبررارِ  الصرريامه

اَم رمهراَن إيامنرًا واحتسرابًا )من صر: قال رسول اهلل  "الصحيحنيِ "عنَده، ففي لألجِر 

َم من ذنبِه(به   . (1)ِفَر له ما تقدَّ

 عتقاءه من الناِر، وذلك كلَّ ليلٍة . فيا بابَي اخلرِي أقبْل، ويا بابي
ِ
 الرِش أقرص، وهلل

 عباد اهلل.

قررال  "الصررحيحنيِ "ليلِررِه احتسررابًا، ففرري  إن مررن أبررواِب اخلرررِي يف هررذا الشررهِر املبررارِ  قيررامَ 

:)م من ذنبِه ، فطوبى ملن هو قائٌم آناَء  (2))من قاَم رمهاَن إيامنًا واحتسابًا بفر له ما تقدَّ

الليررِل، سرراجدًا وراكعررًا، حيررذر اْخرررَة ويرجررو رمحررَة ربرره، قلرروٌب خاشررعة، وأعررنٌي دامعررة، 

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )33( "صحيح البخاري" )1)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.119( ، ومسلم )31( "صحيح البخاري" )2)
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ٍ  َفرررال﴿ وألسرررٌن برررذكِر اهلل وترررالوِة كالمررره الهجرررةٌ  ِة َأْعرررنيه ررررَّ َتْعَلرررمه َنْفرررٌس َمرررا أهْخِفرررَي هَلهرررْم ِمرررْن قه

ًء باَِم َكانهوا َيْعَملهونَ   . (1)﴾َجَزا

 . فيا بابي اخلري أقبل، ويا بابي الرش أقرص، وهلل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة

 .أُّيا املؤمنون

 ومرا أدراَ  مرا ليلرةه القردر إنه من سبِل الربِّ والحسراِن يف شهِر رمهاَن قيرامه ليلرِة القرردِر،

رلِّ َأْمرٍر 3ليلةه القدِر خررٌي مرن َأْلرِف َشرْهٍر )﴿ ِرْم ِمرْن كه وحه ِفيَهرا بِرِإْذِن َرهبِّ له امْلَالِئَكرةه َوالرره ( َتنَرزَّ

ليلة القدر ليلةه عتٍق ومباهاة وقربة ومناجاة، يهفَرق  (2)( َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر﴾3)

: )من قام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا بفر  قال  "الصحيحني"ر حكيم، ويف فيها كله أم

 . (3)له ما تقدم من ذنبه(

 عتقاء من النار، وذلك كل ليلة .
ِ
 فيا بابي اخلري أقبل، ويا بابي الرش أقرص، وهلل

 .أُّيا األخوة املسلمون

باِت الرربِّ الكرربا التري ازدان هبرا هرذا الشرهره  ِن الكرريم،  أال وإنَّ من بوا ءِة القررآ كثررَة قررا

ردًا لِلنَّراِس َوَبيِّنَراٍت ِمرَن اهْلهرَدا  رْرآنه هه نِْزَل ِفيِه اْلقه ِذي أه فهذا شهره القرآِن ﴿َشْهره َرَمَهاَن الَّ

ْرَقرراِن﴾ ِره وسررامِعه، واالهتررداءه بنرروِره ﴿إِنَّ  (4)َواْلفه ، فاسررتكثروا عبرراَد اهلل مررن تالوتِرره وترردبه

                                 

  (. 11( سورة السجدة )1)

  (.1-3( سورة القدر )2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139، ومسلم ) (1991( "صحيح البخاري" )3)

  (.131( سورة البقرة )3)
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ررْرآنَ  ﴾ َهررَذا اْلقه تِرري ِهررَي َأْقررَومه أنرره كرران خيررتمه   ، ومررن املحفرروِظ مررن هررديِّ النبرريِّ  (1)َُّيْررِدي لِلَّ

)كررران جربيرررله قرررال : مرررن حرررديث أيب هريررررة  "الصرررحيحني" ففررري القررررآَن يف رمهررراَن،

َن كلَّ عاٍم مرًة فعرَض مرتني يف العاِم الذي قهبض فيه( يعرضه عىل النبيِّ   . (2)القرآ

َقِل، بررل وقوفررًا لكررن انتبرره يررا ع ً كنَْثررِر الرردَّ ررْعِر، وال نثرررا ا كَهررذِّ الشِّ بررَد اهلل، مل يكررن ذلررك هررذًّ

ررررو  َر أهوله وا آَياتِرررِه َولَِيَترررَذكَّ ره بَّ َبررراَرٌ  لَِيررردَّ َتررراٌب َأنَْزْلنَررراهه إَِلْيرررَك مه
راً ْياتِررره ﴿كِ عنرررد عجائبِررره، وتررردبه

 . (3)اأْلَْلَباِب﴾

 . أقرص، وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلةفيا بابي اخلري أقبل، ويا بابي الرش

 .معاَش املسلمني

ا وَكَرمررًا، فررالنفوسه  ررودًا وبِرررًّ إن مررن أبرررِز سررامِت شررهِر رمهرراَن الحسرراَن قرروالً وفعرراًل، جه

ِن، فرإن احلسرناِت مرن األ ءِة القررآ عرامِل يرذهبن السريئاِت، ومرن زاكيٌة بالصياِم والقياِم وقررا

 
ِ
ء روا البخررراري ومسرررلم مرررن حرررديث ابرررن عبررراس ريض اهلل  ها،بعرررد احلسرررنة احلسرررنةِ  جرررزا

  عنهام قال
ِ
أجوَد الناِس، وكان أجوَد ما يكون يف رمهاَن حني يلقاه  : )كان رسوله اهلل

َن، فَلرسرروله اهلل  رره القرررآ ، وكرران يلقرراه كررلَّ ليلررة يف رمهرران، فيدارسه حررني يلقرراه  جربيررله

يح املرسلة(  .(4)جربيله أجوده باخلرِي من الرِّ

                                 

ء )1)   (.9( سورة الرسا

 (.2319(، مسلم )3993( البخاري )2)

 (.29( سورة ص )3)

  (. 2393(، ومسلم )3( "صحيح البخاري" )3)
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، وأحِسررنوا ببررذِل مررا  
ِ
، إن اهلَل حيرربه املحسررنني، أحِسررنوا يف طاعررِة اهلل

ِ
فأحسررنوا عبرراَد اهلل

ُتبرررررون، فلرررررن تنرررررالوا الرررررربَّ حترررررى تنفقررررروا ممرررررا ُتبرررررون، وإيررررراكم والبخرررررَل والشرررررحَّ ووسررررراوَس 

الشريطانِ 
 

ه يَ  مه اْلَفْقرَر﴾ يمررنعكم مررن الرربِّ والحسرراِن ﴿َواَّللَّ كه ررْيَطانه َيِعررده ْم َمْغِفررَرًة ﴿الشَّ كه ِعررده

ه َواِسٌع َعلِيٌم﴾ ِمنْهه َوَفْهاًل َواَّللَّ
(1) . 

 عتقاءه من الناِر، وذلك كل ليلة .
ِ
ِّ أقرْص، وهلل  فيا بابي اخلري أقبل، ويا بابَي الرشَّ

 .عباد اهلل

إن من أبرواِب الطاعرِة يف هرذا املوسرم الكرريِم قصرَد البيرِت العتيرِق برالعمرِة، فرإن العمررَة 

 عظرريِم الحسرران، يعطرري عررىل القليررِل األجررَر العظرريَم، يف رم
ِ
هرران تعرردل حجررًة، فاحلمررده هلل

إال أنرررررررره لرررررررريس مررررررررن الررررررررربِّ والحسرررررررراِن إضرررررررراعةه الواجبرررررررراِت يف سرررررررربيِل فعررررررررِل املسررررررررنوناِت 

واملستحباِت، فإن من الناِس من يشغله ذمَته بالديوِن أو يهيع البناَت والبنني ليجاوَر يف 

ترررِب مكرررَة أو طيبرررَة، ولررريس  هرررذا مرررن الحسررراِن، برررل الحسرررانه فعرررله الواجبررراِت، وفقرررهه مرا

 العباداِت واملسابقةه إىل اخلرياِت. 

 عتقاءه من الناِر، وذلك كلَّ ليلة.
ِ
 فيا بابي اخلري أقبل، ويا بابَي الرشِّ أقرص، وهلل

 .أُّيا املؤمنون

ئِق التقوا يف هذا املوسِم الكرريِم مرا داوَم عليره نبيهنر مرن اعتكراِف العرِشر  ا إن من طرا

كررران يعتكرررفه العرَشررر األخررررَي مرررن  األخررررِي مرررن هرررذا الشرررهِر، ففررري الصرررحيحني أن النبررري 

 ورببررررًة يف الررررداِر 
ِ
 طاعررررًة هلل

ِ
رمهررراَن، واالعتكررررافه أُّيررررا النرررراس لررررزومه بيرررٍت مررررن بيرررروِت اهلل
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 اْخرِة.

 فر : ل ليلةفيا بابي اخلري أقبل ويا بابي الرش أقرص وهلل عتقاء من النار وذلك ك

 معتصام             طوبى ملن كانت التقوا بهاعَته
ِ
 يف شهِره وبحبِل اهلل

 مهللا أعنَّا عىل الطاعِة والحساِن، ووفقنا إىل ما ُتب وتر  من األقوال واألعامل 

َو اْلَغنِيه احْلَِمي ه هه  َواَّللَّ
ِ
ءه إىَِل اَّللَّ َقَرا َا النَّاسه َأنْتهمه اْلفه ﴾﴿َيا َأُّيه   (1)ده
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد

ِذيَن ِمْن  الناس فاتقوا اهلَل أُّيا تَِب َعىَل الَّ َيامه َكاَم كه مه الصِّ تَِب َعَلْيكه ِذيَن آَمنهوا كه َا الَّ ﴿َيا َأُّيه

ْم﴾ ِّ أقرْص. (1)َقْبلِكه  فيا بابَي اخلرِي أقبل ويا بابي الرشَّ

 .أُّيا املسلمون

رررِر إن مررن أوسررِع الطرررِق امل مه  تعررراىل وأقرِصررها يف هررذا الشررهِر، ويف بقيررِة العه
ِ
وصررلِة إىل اهلل

ئِج بررره، فرررر َل احلررروا ( دعررراَء اهلل تعررراىل، وسرررؤاَله، وإنرررزا عاءه هرررو العبرررادةه رررمه  (2))الرررده ﴿ََوَقررراَل َربهكه

لهوَن َج  وَن َعررْن ِعَبرراَدِت َسررَيْدخه ررِذيَن َيْسررَتْكرِبه ررْم إِنَّ الَّ رروِِّن َأْسررَتِجْب َلكه ، (3)َهررنََّم َداِخررِريَن﴾اْدعه

 . (4)عليه( : )من مل يسأل اهلَل يغَهْب  ويف احلديث

 ،
ِ
ء ررا  والْضَّ

ِ
ء ررا ، يف الَّسَّ

ِ
 ودعاِئرره يف الشرردِة والرخرراء

ِ
فررأكثروا أُّيررا املسررلمون مررن سررؤاِل اهلل

ِخَرِة َحَسر ْْ ْنَيا َحَسنًَة َويِف ا نَا آتِنَا يِف الده نًَة َوِقنَرا َعرَذاَب اسألوه من خرِي الدنيا واْخرِة ﴿َربَّ

 . (5)النَّاِر﴾

ُتروا مواطَن الجابِة، فإن للصرائِم دعروًة مسرتجابًة، وأرجرى مرا تكرونه عنرد فطرِره، ويف 

                                 

  (.133( سورة البقرة )1)

( من حديث النعامن بن بشري ريض 3323(، وابن ماجه )2939(والرتمذي )1319أخرجه أبو داود ) (2)

 اهلل عنه، وصححه الرتمذي.

  (. 39( سورة بافر )3)

 ( وصححه. 3313( أخرجه الرتمذي )3)
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هرررا عبرررٌد مسرررلٌم، يسرررأله اهلَل شررريئًا إال أعطررراه اهلله إيررراه، وذلرررك كرررلَّ  فقه كرررلِّ ليلرررٍة سررراعٌة، ال يوا

ا َسرررَأَلَك ِعَبررراِدي َعنِّررري َفرررِإِّنِّ َقِريرررٌب أهِجيررربه َوإِذَ : ﴿ ليلرررة، ويف آيررراِت الصرررياِم قرررال اهلل تعررراىل

وَن﴾ ده ْم َيْرشه اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيبهوا يِل َوْليهْؤِمنهوا يِب َلَعلَّهه  . (1) َدْعَوَة الدَّ

رررٍة، سرررلوا اهلَل كرررلَّ يشء، سرررلوه الررردقيَق  حَّ
فرررادعوا اهلَل بقلررروٍب خاشرررعٍة منكَّسرررٍة ذليلرررٍة ملِ

ه ال مرررانَع ملرررا أعطرررى وال معطِرررَي ملرررا منرررَع، واعلمررروا أن خررررَي مرررا تسرررألونه اهلَل واجلليرررَل، فإنررر

هْسَتِقيمَ  َط امْل ا َ  . (2)﴾تعاىل يف الدنيا واْخرة اهلدايةه ه﴿اْهِدَنا الرصِّ

 فيا بابي اخلري أقبل، ويا باِبَي الرشِّ أقرْص.

 .أُّيا املؤمنون

بهلهه ممهدٌة، فا ُِتا هذه أبوابه اخلرِي مرشعٌة، وسه  ستبقوا اخلريات قبل فوا

 ويصبح ذو األحزان فرحاَن جاذالً            فام هي إال ساعٌة ثم تنقِض     

 .مهللا يَّسنا لليَّسا، وجنبنا العَّسا
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 .رصِ النَّ  شهره  -19

 اخلطبة األوىل

ِهلَّ  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ،  َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، واعلموا أن شهَر رمهاَن مل يكن عند سلِفنا شهَر صياٍم وقياٍم 

 واع
ٍ
تكرررراٍف وعمرررررٍة وإكثرررراٍر مررررن العبررررادِة فحسررررب، بررررل كرررران شررررهَر جهرررراٍد وجماهرررردٍة ودعرررراء

ودعررروٍة وعمرررٍل، فقرررد سرررطروا فيررره أعظرررَم االنتصررراراِت وأكررررَب الفتوحررراِت، وإن ليرررايَل هرررذا 

الشررهِر وأياَمرره ُتكرري مررا حققترره األمررةه مررن انتصرراراٍت وأجمرراٍد، فقررد كرراَن يف هررذا الشررهِر يررومه 

 ِن يف بزوِة بدٍر الكربا، التي هي شامٌة يف جبني التاريخ. الفرقان، يوم التقى اجلمعا

ده مفاخرا  نا الوضاحه من بدٍر ابتدا  إذا قامت الدنيا َتعه  (1)فتارخيه

ق اهلله يف هررذه الغررزوِة بررني احلررقِّ والباطررِل، فنرَصرر اهلله دينَرره، وأظهررَر نبيَّرره، وأطرراَح  فقررد فرررَّ

رر والظلررِم والطغيرراِن، ه بَِبررْدٍر َوَأنْررتهْم  رؤوَس الكفررِر والرشِّ مه اَّللَّ رركه قررال اهلل تعرراىل ﴿َوَلَقررْد َنرَصَ

وَن﴾ ره ررْم َتْشرركه َ َلَعلَّكه وا اَّللَّ قه ررٌة َفرراتَّ َأِذلَّ
، فكانررت هررذه الغررزوةه صررفحًة مررن صررفحاِت املجررِد (2)

 املرشِق يف تاريِخ هذه األمة. 

                                 

 للشاعر وليد األعظمي. والفهل واخلري واهلدا".رسول العىل ( قصيدة "1)
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ررره مرن أوضررار وقرد مرّن اهلله تعرراىل عرىل األمررِة يف هرذا الشررهر أيهرا، ففرتح بيَترره ل نبيره، وطهَّ

ررِ ، ولوثرراِت الكفررر، ومظرراهِر الظلررِم واالسررتكباِر، فكرران حرردثًا عظررياًم كبرررياً، لرريس يف  الرشِّ

 تاريخ األمِة فحسب، بل ويف تاريِخ البرشيِة كلِّها.

كيررف ال؟! وقررد أعررزَّ اهلله هبررذا الفررتِح دينَرره ورسرروَله وحزَبرره، واسررتنقَذ برره بلررَده وبيَترره مررن 

ه عرىل أيدي الكفا ، وُضبت أطنرابه ِعرزِّ
ِ
ِر واملرشكني، وقد استبرَش هبذا الفتِح أهله السامء

 أفواجرررا، وأََشَق بررره وجرررهه األرِض ضرررياًء 
ِ
، ودخرررل النررراسه بررره يف ديرررِن اهلل

ِ
مناكرررِب اجلررروزاء

ت به الوثنيةه يف جزيرِة العرِب.   وابتهاجًا، وانحََّسَ

وِمهررامرًا ألجمرراٍد وبطرروالٍت وانتصرراراٍت  ومررا انفرركَّ هررذا الشررهره املعطرراءه أن يكرروَن حمررالً 

ده أن شهَر الصياِم لره أثرٌر برالٌغ يف ُتقيرِق النرِصر وصرناعِة  هلذه األمِة عرَب التاريِخ، وهذا يؤكِّ

 املجِد.

وكيررررف ال يكررررونه كررررذلك؟! وهررررو شررررهره الصرررررِب والتقرررروا، أمررررا الصررررربه فررررإن مررررن الكررررالم 

يبِّ املسرررررلَم عرررررىل ترررررر  املحرررررابِّ واملرررررالِذ فالصرررررومه يرررررر املرررررأثور: "الصرررررومه نصرررررفه الصررررررِب"

كله عمِل ابرِن آدَم لره، والشهوات؛ ولذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: قال اهلل تعاىل: )

َبه وشهوَته من أجيل  . (2)(إال الصوَم، فإنه يل، وأنا أجزي به، يرت  طعاَمه وَشا

َررا أمرا التقرروا، فرإن اهلل إنررام فرررض الصريام عررىل عبراده لتحقيقهرر ا، قررال اهلل تعراىل: ﴿ َيررا َأُّيه

                                 

 (، وحسنه الرتمذي.1131(، وابن ماجه)3119( أخرجه الرتمذي)1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، وهذا لفظ البخاري. 2139( ومسلم )3933( أخرجه البخاري )2)
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رررروَن﴾ ررررْم َتتَّقه ْم َلَعلَّكه ررررِذيَن ِمررررْن َقررررْبلِكه تِررررَب َعررررىَل الَّ ررررَيامه َكرررراَم كه مه الصِّ تِررررَب َعَلررررْيكه ررررِذيَن آَمنهرررروا كه  (1)الَّ

وبالصرب والتقوا حيقق العبد أوَل درجات النرِص الكربا وأسبابِِه، قال اهلل تعاىل: ﴿إِْن 

ْم َحَسرررنَ  ْم مَتَْسْسررركه ررركه ه ررروا ال َيْضه وا َوَتتَّقه ررروا هِبَرررا َوإِْن َتْصررررِبه ْم َسررريَِّئٌة َيْفَرحه ِصرررْبكه ْم َوإِْن ته رررْؤهه ٌة َتسه

﴾ ٌَ ِرررري رررروَن حمه َ بِرررراَم َيْعَمله ْم َشررررْيئًا إِنَّ اَّللَّ هه َكْيررررده
، فررررإذا صررررربت األمررررة، واتقررررت اهلل سررررربحانه  (2)

 َ ِرربه وتعرراىل وقاهررا َشَّ عرردوها، ودافررع عنهررا ﴿إِنَّ اَّللَّ َ ال حيه ررِذيَن آَمنهرروا إِنَّ اَّللَّ ررَداِفعه َعررِن الَّ يه

وٍر﴾ ٍن َكفه ا لَّ َخوَّ  .  (3)كه

قررروا بايررراِت  وهرررذا ممرررا يؤكرررده أَهيرررَة ُتقيرررِق املقصررروِد مرررن الصررريام، فرررإن املتقررردمني ملرررا حقَّ

َف  الصررياِم ومقاصررَده جعررَل اهلله شررهَر صرروِمهم شررهَر عررزٍّ ونرٍصرر ومتكررنٍي وجمررٍد، وملررا ضررعه

ها بررردينِها، وتركرررت اجلهررراَد جعلهرررا اهلله برضرررًا ألعررردائها، صرررربه  هرررا ومتسررركه األمرررِة وقرررلَّ تقوا

َن الكيِد والتعذيِب:   فأحلَّ هبا الكفره أعظَم الهيِم، وأنزل هبا األعداءه ألوا

 أحلَّ الكفره بالسالم ضيامً 

 فحقٌّ ضرائٌع ومحى مباٌح 
9  

يِن النحيررررررررررربه    يطررررررررررروله بررررررررررره عرررررررررررىل الررررررررررردِّ

 (3)ودٌم صرررررررررررررررررربيبه ومرررررررررررررررررريٌض قررررررررررررررررررراطٌع 

9 

 أُّيا املؤمنون.

إن املتأمرررررَل حلركرررررِة املررررردِّ واجلرررررزِر يف تررررراريِخ األمرررررِة، ال يعرتيررررره شررررركٌّ أن األمرررررَة اليررررروَم مترررررره 

                                 

 . 133سورة البقرة: ( 1)

 . 129( سورة آل عمران: 2)
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  أبييات من قصيدة للشاعر وجيه بن عبدا هلل بن نرص التنوخي سنة اثنتني وتسعني وأربعامئة. (3)
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هلررررا، فإنرررره  ررررت هبررررا  -بأصررررعِب أياِمهررررا، وأشرررردِّ أحوا وإن كرررران قررررد نررررزَل باألمررررِة نكبرررراٌت، وحلَّ

ررررا، معتررررزًة بافإهنررررا مل تررررزْل عررررىل ثقررررة ٍبرررردينِها  -الكرررروارثه واألزمرررراته   لسررررالِم، فخررررورةَ ورهبِّ

ا. ا بمراجعِة ديِن رهبِّ باُِتا، وانقشعت كروهبه عاَن ما وثبت من سه  باليامِن؛ لذا فإهنا رَسَ

هم  أما اليوَم، فإنَّ كثريا من املسلمني أهصيبوا يف إيامهِنم وِدينِهم، واجتمرَع علريهم أعرداؤه

يوشرررك أن ترررداعى علررريكم ث قرررال: ) حيرررفرَمررْوهم عرررن قررروٍس واحررردٍة، كرررام أخرررَب النبررري 

: أومن قلٍة يومئٍذ يا رسوَل اهلل؟ قال: ال. بل  األمم كام تداعى األَكَلةه عىل قصعتِها، قالوا

 السررريِل، ولينرررزعنَّ اهلله مهرررابَتكم مرررن صررردوِر أعرررداِئكم، 
ِ
أنرررتم كثرررري، ولكرررنكم بثررراٌء كغثررراء

: وما الوهنه يا رسوَل  . قالوا ؟ قال: حبه الدنيا، وكراهيةه وليلقني يف صدوِركم الوهنه
ِ
اهلل

 . (1)(املوت

ه، فأعررداده املسررلمني كثررريٌة، ولكنهررا ال  ررحه ررد هررذا احلررديَث ويوضِّ وواقررعه األمررِة اليرروَم جيسِّ

نا مرررررن اليهررررروِد   السررررريِل، وأمرررررا أعرررررداؤه
ِ
ثررررراٌء كغثررررراء ا، فهرررررم به فرررررِرحه صرررررديقًا، وال ختيرررررفه عررررردوًّ ته

وا صفوَفهم، ومجعوا كلمَتهم واملرشكني والنصارا واملنافقني، فقد مجعو ا فلوهَلم، ورصَّ

 عىل حرِب األمِة، وتدمرِيها وإذالهِلا، وهنِب ثرواُِتا. 

، يسررررحقون املسررررلمني باحلديررررِد والنرررراِر،  فررررالوثنيهون وامللحرررردون ممثَّلررررون بالعرررراملِ الرشررررقيِّ

سرررون فيهرررا نفِّ عرررن  يرتبصرررون باألمرررة الررردوائر، ويكيررردون هلرررا املكائرررد، وال جيررردون فرصرررة يه

نِنا يف كشرمرٍي ويف اهلنرِد  هم أكرب، وما يفعلونه بإخوا ، وما ختفي صدوره أحقادهم إال فعلوا

وة عداوُتم.   ويف بورما ويف بالِد الشيشاِن، خريه شاهٍد عىل ُضا

                                 

 (211(  تقدم خترجيه يف ص )1)
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أما الصرليبيون ممثَّلرون بالعراملِ الغرريبِّ الكرافِر، فهرم ورثرةه األحقراِد والهرغائِن عرىل األمرِة، 

ون بالسررررالم منررررذ ظهرررروِره، وقررررد اشررررتبكوا مررررع املسررررلمني يف حررررروٍب فالصررررليبيون ضررررائق

رًا  ، وإرصا
ِ
بثررررررررًا يف األداء ، وخه

ِ
هرررررررنيٍة، إال أن التررررررراريَخ مل يشررررررررهْد حررررررردًة يف الَعرررررررداء طويلرررررررٍة مه

هم  وتصررمياًم عررىل ترردمرِي األمررِة وإفناِئهررا كررام جيررري مررنهم اليرروَم، فهرراهم خرررباؤهم وكرررباؤه

ِم، ومررررا ذا  الرررذي جيررررري يف برررالِد البوسررررنِة واهلرسررررِك وساسرررتهم يتنررررادون حلررررِب السررررال

 ، وبريها من بالِد السالِم إال ثمرةه أعامهلم، وجنيه أحقاِدهم، وما هرذه اهليمنرةه السياسريةه

َه االقتصادي، واالستكباره احلهاريه عىل املسرلمني، إال قليرل مرن كثررٍي، وبريٌض  والتسل

 من فيٍض، وقد صدق القائل: 

 ون ثانيررررررررررررررررررررررررررررًة عرررررررررررررررررررررررررررراَد الصررررررررررررررررررررررررررررليبي

 عرررررررررررررررررررررررررررررراثوا فسررررررررررررررررررررررررررررررادًا يف الررررررررررررررررررررررررررررررديارِ 
9  

 وجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالوا يف البطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراِح  

 (1)كأهنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأٌل مبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراح
9 

، وهررم سررامرسةه الكيررِد واملكررِر  ، فقررد زرعرروا دولررَتهم يف قلررِب العرراملِ السررالميِّ أمررا اليهرروده

َِ علررررريهم  واخلهبررررِث، وقرررررد ُضبرررروا أفظرررررَع الصررررروِر يف ترشرررريِد املسرررررلمني وإذالهِلررررم، والتسرررررل

، وانتهررراِ  مقدسررراُتم، وال عجرررَب يف ذلرررك، فهرررم الرررذين قرررال اهلل عرررنهم: والتالعرررِب هبرررم

روا﴾ كه رِذيَن َأَْشَ روَد َوالَّ رِذيَن آَمنهروا اْلَيهه ، وهرم الررذين آذوا  (2)﴿َلَتِجرَدنَّ َأَشردَّ النَّراِس َعرَداَوًة لِلَّ

ثيرق،  صىل اهلل عليه وسلم، ودبَّروا له املكائَد، ونقهوا العهوَد واملوا
ِ
وهرل مرا  رسوَل اهلل

جيرررري اليررروَم يف فلسرررطنَي الغاليرررِة، ويف برِيهرررا مرررن الررربالِد، إال مرررن صرررنائِعهم؟! فعجبرررًا ملرررن 

                                 

 ( من شعر د. يوسف القرضاوي.1)

 . 32( سورة املائدة: 2)
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ِب، بطلِب الصلِح أو السلِم مع أرباِب الغدِر واملكِر ُّيوَد:   نيِسَ الكتاَب، وركَض وراَء الَّسا

 ملثررِل هررذا يررذوبه القلرربه مررن كمرردٍ 
9  

 (1)إن كرررراَن يف القلررررِب إيررررامٌن وإسررررالمه  
9 

هرررم فتكرررًا؛ لرررذا قرررال اهلل تعررراىل عرررنهم:   خطرررراً، وأعظمه
ِ
أمرررا املنرررافقون، فهرررم أشرررده األعرررداء

ررروَن﴾ ْؤَفكه ه َأنَّرررى يه مه اَّللَّ ْم َقررراَتَلهه وه َفاْحرررَذْرهه رررمه اْلَعرررده ﴿هه
رررة،  (2) ال يرقبرررون يف مرررؤمٍن إالً وال ذمَّ

والبررررواطنه قررررد لبسرررروا مسرررروَح الهررررأن عررررىل قلرررروِب الررررذئاب، فررررالظواهره ظررررواهره األنصررررار، 

ُتيرررزت إىل الكفرررار، دعررراٌة عرررىل أبرررواب جهرررنم، يصررردون عرررن سررربيل اهلل ويبغوهنرررا عوجرررا، 

م، فتررارًة قوميررون، وتررارًة وطنيررون، وتررارًة علامنيررون،  لت شررعاراُته م، وتشرركَّ تلونررت رايرراُته

ر دت األسامءه والكفره واحٌد، عاثوا يف األمِة فسادًا ودمارًا، فهل التغريربه الرذي تعيشه ه تعدَّ

ننِي الوضعيِة إال من أعامهلم؟!  األمةه إال من صنِعهم؟! وهل تنحيةه الرشيعِة وتطبيقه القوا

م؟! ين وأهلِه وعلامِئه ودعاتِه أال َتارُته  وهل حماربةه الدِّ

يِن قرد نكسرروها؟ وكرم مررن شرعريٍة مررن شرعائِره قررد عطَّلوهرا؟ وكررم  فلّلرِه كرم مررن رايرٍة للرردِّ

 قد آذوه؟ فال يزاله السالمه وأهلهه منهم يف حمنٍة وبليرٍة، فإنرا  من عاملٍ أو عامٍل أو داعيةٍ 
ِ
هلل

 هلل وإنا إليه راجعون. 

 أُّيا املؤمنون.

ئِق واألزمررراِت،  هرررؤالء هرررم أعرررداءه ديرررنِكم الظررراهرون واملسرررترتون، سرررعوا إلررريكم برررالبوا

ررا، وبالسررالِم ِدينررًا، وبم  ربًّ
ِ
م الررذي اقرتفتمرروه أنكررم رضرريتم برراهلل كه ررْرمه حمررٍد نبيًّررا ﴿َوَمررا وجه

                                 

 أبو البقاء الرندي يف رثاء األندلس.( شعر 1)

 .3: ( سورة املنافقون2)
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 اْلَعِزيِز احْلَِميِد﴾
ِ
ْؤِمنهوا بِاَّللَّ ْم إاِلَّ َأْن يه وا ِمنْهه  . (1)َنَقمه


 

                                 

 .3( سورة الربوج: 1)
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد. 

هرررا مرررن  رررَتكم مغرررزوٌة مرررن داخلهرررا، وحماَربرررٌة مرررن خارِجهرررا، أمرررا بزوه أُّيرررا املؤمنرررون، إن أمَّ

نيررررني وأشررررياِعهم، الررررذين أضررررعفوا إيررررامَن الررررداِخِل، فررررذلك باملنررررافقني املرتبصررررني مررررن العلام

ا مرن خارِجهرا، فبهرذا الترداعي العراملي،  بههاُتم وَشَهواُتم، أما حرهبه ا ودينِها بشه األمِة برهبِّ

ألمررِم الكفررِر مررن اليهرروِد والنصررارا واملرشرركني وامللحررِدين عررىل أمررِة السررالِم، ولررن تنجررو 

ررر رررَبحني إال بإقباهلرررا عرررىل رهبِّ ا، ورجوِعهرررا إىل دينِهرررا، وإعالِئهرررا رايررراِت األمرررةه مرررن هرررذين الشَّ

صررراة بررراألمِر بررراملعروِف والنهررريِّ عرررن املنكرررِر،  ِعهرررا، جهررراد الرررنفس، وجهررراِد العه اجلهررراِد بأنوا

وجهرراِد املنررافقني وجهرراِد الكفررار، فررإن مررا أصرراَب األمررَة مررا أصرراهبا، إال ملررا َهَجررَرت ظهرروَر 

لك ما رواه أبو داود وبريه عن عبِد اهلل بِن عمَر اخليِل، وَأَخَذت بأذناِب البقِر، ويدله لذ

إذا تبررايعتم بالِعينررِة، وأخررذتم أذنرراَب ريض اهلل عررنهم عررن النبرريِّ صررىل اهلل عليررة وسررلم: )

روا إىل  ه حترى ترِجعه ، ال ينزعه البقِر، ورضيتم بالزرِع، وتركتم اجلهاَد سلََّ اهلله عليكم ذالًّ

 . (1)(دينِكم

ألخرررذه بأسرررباِب النرِصررر وسرررننِه للخرررروِج مرررن مرررآيس اليررروِم، وُتقيرررِق فعلينرررا أُّيرررا األخررروةه ا

ََ َعشررررواء، بررررل هررررو ِوفررررقه سررررنٍن  َه خررررب ، فررررإن النرَصرررر ال ينررررزله اعتباطررررًا، وال خيررررب آمرررراِل الغرررردِّ

                                 

(، وقال 1/299( ، وأبو نعيم ِف احللية)19333، رقم  1/313البيهقى ) (،3332( "سنن أيب داود" )1)

(:" يف إسناده: إسحاق بن أسيد أبو عبد الرمحن اخلرساِّن، نزل 193 - 192/ 1املنذري يف "ُمترصه" )

 ه مقال".مرص، ال حيتج بحديثه، وفيه أيها: عطاء اخلرساِّن، وفي
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ننَي مهبوطٍة، كَسرْيِ الشمِس.   وقوا

يرث قراَل أن تعلَم أن النرَصر مرن عنرِد اهلل تعراىل، كرام أخرَبنرا موالنرا، ح  فمن هذه السنِن:

 اْلَعِزيِز احْلَِكيِم﴾
ِ
،  (1)﴿َوَما النَّرْصه إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اَّللَّ نرا اهلله ، فمهرام طلْبنرا النرَصر مرن بررِيه أذلَّ

 : له  تعاىل بام قاله األوَّ
ِ
 وخيََّب سعَينا، وما أحوَجنا إىل أن نجأَر إىل اهلل

 (2)إال َعليَْك املعوله  عليهم، وهل            فياربه هل إال بَِك النرصه يهرَتى

لِنرا وأعاملِنرا وقلوبِنرا، فرإن اهلَل تعراىل : ومن أسباِب النرِص   تعراىل يكرون بأقوا
ِ
أن النَّرَص هلل

ْم﴾ رررْت َأْقرررَداَمكه َثبِّ ْم َويه ررركه ْ َ َينرْصه ررروا اَّللَّ ه رررِذيَن آَمنهررروا إِْن َتنرْصه َرررا الَّ قرررال: ﴿َيرررا َأُّيه
(3) 

ِ
رررنا هلل ، ونرصه

 كلمتِرررره، وُتكرررريِم َشِعرررره، واجلهرررراِد يف تعرررراىل يكررررون بتعظرررريِم دي
ِ
نِرررره، وامتثرررراِل أمررررِره، وإعررررالء

وا  ْم يِف اأْلَْرِض َأَقررامه نَّرراهه ررِذيَن إِْن َمكَّ سرربيلِه، قررال اهلل تعرراىل يف بيرراِن املسررتحقني للنرِصرر: ﴿الَّ

 
ِ
َّ
ِ
هنَْكِر َوَّلل وِف َوهَنَْوا َعِن امْل وا بِامْلَْعره َكاَة َوَأَمره ا الزَّ الَة َوآَتوه وِر﴾الصَّ  . (4) َعاِقَبةه اأْلهمه

أنرررره آٍت ال حمالررررَة للمررررؤمنني الصررررادقني، وأن التمكررررنَي لَلسررررالم  ومررررن أسررررباِب النرِصرررر:

يِنه ديرررنه اهلل، واهلل نررارٌص دينَررره وأوليرراَءه، قرررال اهلل  ئررِق والعقبررراِت، فالرردِّ ررٌق ربرررَم العوا متحقِّ

ِذيَن آَمنه  َلنَا َوالَّ سه ه ره ومه اأْلَْشَهاده﴾تعاىل: ﴿إِنَّا َلنَنرْصه ْنَيا َوَيْوَم َيقه ، لكن هرذا (5)وا يِف احْلََياِة الده

الوعرررررد ال يعنررررري أال يبرررررتىل املؤمنرررررون بالنكبرررررات واألزمرررررات، وال يعنررررري أال تصررررراب األمرررررة 

                                 

 . 123( سورة آل عمران: 1)

 . 11/3( األباِّن 2)

 . 1( سورة حممد: 3)

 . 31( سورة احلج: 3)

 11( سورة بافر: 1)
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باملصرررائب والكررروارث، برررل كرررل هرررذا ال برررد منررره ليميرررز اهلل اخلبيرررث مرررن الطيرررب، قرررال اهلل 

مه تعررراىل: ﴿َأْم َحِسرررْبتهْم َأْن َتررردْ  رررْتهه ْم َمسَّ رررِذيَن َخَلرررْوا ِمرررْن َقرررْبلِكه ْم َمَثرررله الَّ لهوا اجْلَنَّرررَة َومَلَّرررا َيرررْأتِكه خه

 َأال إِنَّ 
ِ
ررر اَّللَّ رررِذيَن آَمنهررروا َمَعرررهه َمَترررى َنرْصه ررروله َوالَّ سه ررروَل الرَّ رررى َيقه ررروا َحتَّ ْلِزله ءه َوزه رررا َّ اْلَبْأَسررراءه َوالْضَّ

 َقِريررٌب﴾
ِ
رر اَّللَّ هلل تعرراىل اْمررة بتررأخري النرصرر، أو متكررني األعررداء بسرربب ، وقررد يبررتيل ا(1)َنرْصَ

ْلرتهْم َأنَّرى َهرَذا  ِصريَبٌة َقرْد َأَصرْبتهْم ِمْثَلْيَهرا قه ْم مه الذنوب واملعايص، قرال تعراىل: ﴿َأَومَلَّرا َأَصراَبْتكه

ْم﴾ ِسركه ررَو ِمرْن ِعنْررِد َأنْفه رْل هه نرجررو يررت أنرا وأنررت عرىل تقصرررِينا وذنوبِنرا، فهررل ، فررإذا أرصَّ  (2)قه

َل، ويرفرررَع عنرررا هرررذا الرررذلَّ والصرررغاَر واالنكسررراَر، إن هرررذا ملرررن أحمرررِل  أن يصرررلَح اهلل األحررروا

ِسرررِهْم﴾ وا َمرررا بَِأنْفه ه َغرررريِّ رررى يه ه َمرررا بَِقرررْوٍم َحتَّ َغرررريِّ َ ال يه املحررراِل، قرررال اهلل تعررراىل: ﴿إِنَّ اَّللَّ
، فرررإن مل (3)

يِن وأهلِررِه، فررإن اهلل ينرصرر يكررن منَّررا نررزوٌع عررن الررذنوِب، وإقررالٌع عررن املعررايص، ونرٌصرر  للرردِّ

ْم﴾ ونهوا َأْمَثاَلكه ْم ثهمَّ ال َيكه كه ْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َبرْيَ دينَه بغرِينا، قال تعاىل: ﴿َوإِْن َتَتَولَّ
(4) . 

نِنررررا أن نشررررعَر بررررام  أُّيررررا األخرررروة املؤمنررررون، اعلمرررروا أن مررررن أقررررلِّ مررررا جيرررربه علينررررا َترررراَه إخوا

َمَثررله املررؤمنني يف تواضررِعهم وترررامحِهم قررال: ) يٍق، فررإن النبرري يشررعرون برره مررن ألررٍم وضرر

رررهِر  وتعرراطِفهم َمَثررل اجلسررِد الواحرررِد، إذا اشررتكى منرره عهررٌو تررداعى لرره سررائره اجلسررِد بالسَّ

                                 

 . 213( سورة البقرة: 1)

 . 131( سورة آل عمران: 2)

 . 11( سورة الرعد: 3)

 . 33( سورة حممد: 3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

601 

ى  . (1) (واحلهمَّ

نِنررا أن ننرَصررهم بررام نسررتطيعه مررن مرراٍل، ونعيررنَهم برره عررىل جهرراِد  وإن مررن واجبِنررا َترراَه إخوا

َفهرررم يف أهلررريهم وذوُّيرررم، و أوالَدهرررم، ونطعرررم جرررائَعهم، ونخله وأعرررداِئنا، ونكسرررأعرررداِئهم 

وهذا هو أقله ما جيبه علينا َتاَههم، فأنفقوا يف سبيِل اهلل، فإهنا مرن أعظرِم النفقراِت، قرال 

ررٍة َأنْ   َكَمَثررِل َحبَّ
ِ
هَلهْم يِف َسرربِيِل اَّللَّ رروَن َأْمررَوا نِْفقه ررِذيَن يه َبَتررْت َسررْبَع َسررنَابَِل يِف اهلل تعرراىل: ﴿َمَثررله الَّ

ه َواِسررٌع َعلِرريٌم﴾ ررْن َيَشرراءه َواَّللَّ َ
ِ
َهرراِعفه مل ه يه ررٍة َواَّللَّ ررنْبهَلٍة ِماَئررةه َحبَّ ررلِّ سه كه

أفهررل : )، وقررال  (2)

دينار ينفقه الرجل ديناٌر ينفقه عىل عياله، دينراٌر ينفقه عىل دابة يف سربيل اهلل، ديناٌر ينفقره 

 .(3)( عىل أصحابه يف سبيل اهلل

 ،
ِ
ومرررازال السرررلفه الصرررالحه ريض اهلل عرررنهم يبرررذلون جهرررَدهم يف النفررراِق يف سررربيِل اهلل

ِة واملجاهردين، وإدخراِل الَّسروِر علريهم برام تصرله   تعراىل، بمسراعدِة الغرزا
ِ
والتقرِب إىل اهلل

قت بشرررعِرها عقررراالً  إليررره اسرررتطاعتههم، قلرررياًل كررران أو كثررررياً، حترررى إن بعرررَض نسررراِئهم تصررردَّ

ءه َوإِْن ل َقررَرا ه اْلَغنِرريه َوَأنْررتهمه اْلفه اَم َيْبَخررله َعررْن َنْفِسررِه َواَّللَّ  ﴿َوَمررْن َيْبَخررْل َفررِإنَّ
ِ
فرررٍس يف سرربيِل اهلل

ْم﴾ ونهوا َأْمَثاَلكه ْم ثهمَّ ال َيكه كه ْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َبرْيَ َتَتَولَّ
(4) . 

 

                                 

 ه.( من حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عن3111( أخرجه مسلم )1)
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 .نوفه الرِبِّ يف رمهانَ صه  -39

 اخلطبة األوىل: 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

أن مررنَّ علرريكم بررإدراِ  هررذا الشررهِر العظرريِم،  ،ن، اتقرروا ربَّكررم واشرركروهفيررا أُّيررا املؤمنررو

يروَم بردٍر،  الذي أنزل فيه أحسَن كتبِره، وبعرَث فيره خراتَم رسرلِه، وفيره أظهرَر أمرَر رسرولِه 

الً وآخرراً، واحلمرده  وخلَّص بيَته من املرشكني عىل يِد رسولِه  يوَم الفتِح، فاحلمده هلل أوَّ

ً و  باطنًا. هلل ظاهرا

 أُّيا املؤمنون.

قد أظلَّكم شهٌر كريٌم، وموسٌم عظيٌم، فيه تفتحه أبوابه اجلنراِن، وتغلرقه أبروابه النرريان، 

ب  ع اهلله فيرره أبررواَب اخلررري املوِصررلَة إليرره، وصررنوَف الررربِّ الترري تقرررِّ ، نرروَّ وتسلسررل الشررياطنيه

 منه، فهو من أعظِم مزارِع اْخرِة. 

 انه اخلررررررررررررررريه برررررررررررررراٍد فيررررررررررررررك والحسرررررررررررررر

 والليررررررررررررررله فيررررررررررررررك نسررررررررررررررائٌم هفهافررررررررررررررةٌ  
9  

 والرررررررررررررررذكره والقررررررررررررررررآنه يرررررررررررررررا رمهرررررررررررررررانه  

 (1)حنررررررررررررت لطيررررررررررررِب عبرِيهررررررررررررا الرهبررررررررررررانه 
9 
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 أترررررررررررررى رمهرررررررررررررانه مزرعرررررررررررررةه العبررررررررررررراد

 فررررررررررررررررررررأدِّ حقوَقرررررررررررررررررررره قررررررررررررررررررررروالً وفعررررررررررررررررررررالً 
9 
9  

 لتطهررررررررررررررِي القلرررررررررررررروِب مرررررررررررررن الفسررررررررررررراد 

 وبررررررررررررررررررررررررررررادْر فيرررررررررررررررررررررررررررره أزواَد امَلَعرررررررررررررررررررررررررررررراد
9 

 ِم أبوابه اخلرِي يف هذا الشهِر.فمن أعظِم صنوِف الربِّ يف هذا الشهِر الكري

 أُّيا املؤمنون.

رٌة،  ره ٌميَّسَّ قه رَشرعٌة، وطره إن أبواَب اخلرِي يف هذا الشهِر املبارِ  كثريٌة، فأبوابه اخلرِي فيه مه

بهلهه ممهدٌة يف أصناٍف متنوعٍة،   فمن أبواِب اخلري: وسه

م مرن السريئاِت، ويبلرغه بر ه العبرده العرايَل مرن الردرجاِت، الصيامه الذي يغفرره بره اهلله مرا تقردَّ

 صرررىل اهلل عليررره وسرررلم: 
ِ
)مرررن صررراَم فعرررن أيب هريررررة ريض اهلل عنررره قرررال: قرررال رسررروله اهلل

م مررن ذنبِرره( ِن (1)رمهرراَن إيامنررًا واحتسررابًا بفررر لرره مررا تقرردَّ ، فصرريامه هررذا الشررهِر سرربٌب لغفرررا

 تعرراىل، ال ريرراَء وال سررمعَة 
ِ
 الررذنوِب، برشررِط أن يكرروَن الصررومه هلل

ِ
وال عررادَة، بررل عبررادةه هلل

 َرَببًا وَرَهبًا. 

ررررًة، وأمررررا فهررررائله الصررررياِم عمومررررًا فررررذا  بحررررٌر بعيرررررٌد  وهررررذا فهررررله صررررياِم رمهرررراَن خاصَّ

 : )كررله َعَمررِل ابررِن آدَم لرره إال سرراحلهه، ويكفرري يف ذلررك قرروله اهلل تعرراىل يف احلررديِث القررديسِّ

ياَم فإنه يل، وأنا أْجِزي به(  . (2)الصِّ

الرربِّ يف هرذا الشرهِر الكرريِم: قيرامه الليرِل، الرذي تروارَد يف احلرثِّ عليره وبيراِن  ومن صنوِف 

، وقررد  ررله برره الرردرجاته ، وُتصه ، ومتحررى السرريئاته ، إذ فيرره تهسرركبه العرررباته فهررله األخبرراره

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )33( أخرجه البخاري )1)

  .( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 1111( ، ومسلم )1993( أخرجه البخاري )2)



 ---------------------------------  صنوف الرب يف رمضان  -81

 

605 

رصَّ قيررامه هررذا الشررهِر بمزيرِد فهررٍل، فعررن أيب هريرررة ريض اهلل عنره قررال: قررال رسررول اهلل  خه

 :َم من ذنبِه()من قاَم رم فَر له ما تقدَّ  . (1)هاَن إيامنًا واحتسابًا به

ِف منهررا إال إذا  وقيررام رمهرران يتحقررقه باملحافظررِة عررىل صررالة الرررتاويِح، وعرردم االنرصررا

 
ِ
رررمنا مرررع رسررروِل اهلل رررم بنرررا انتهرررت، فعرررن أيب ذر ريض اهلل عنررره قرررال: صه رمهررراَن، فلرررم يقه

ذهَب ثلثه الليِل، فلام كانت السادسةه مل يقم  شيئًا يف الشهر حتى بقي سبٌع، فقام بنا حتى

لتنررا  بنررا، فلررام كانررت اخلامسررةه قررام بنررا حتررى ذهررَب شررطره الليررِل، فقلررت: يررا رسرروَل اهلل، لررو نفَّ

)إن الرجررَل إذا صررىل مررع المرراِم حتررى ؟ قررال: فقررال: -أي: قمَتهررا كاملررةً قيرراَم هررذه الليلررِة 

سرررب لررره قيرررامه الليلرررِة( فيرررده أن مرررن صرررىل مرررع المررراِم ومل يفارْقررره حترررى ، وهرررذا ي(2)ينرصرررَف حه

تررب لرره قيررامه هررذه الليلررِة، وإذا حررافَظ عررىل ذلررك مجيررَع ليررايل الشررهِر يكررون قررد قرراَم  ينرصررَف كه

َم من ذنبِه، ومن حافَظ عىل ذلك  ِفَر له ما تقدَّ رمهاَن، ومن قاَم رمهاَن إيامنًا واحتسابًا به

يف  ترري هرري إحرردا ليررايل الشررهِر، وقررد قررال النبرريه أيهررًا حّصررل فهررَل قيرراِم ليلررِة القرردِر، ال

م من ذنبِه(فهلِها:  فر له ما تقدَّ  . (3))من قاَم ليلَة القدِر إيامنًا واحتسابًا به

ءةه القرآنومن أبواِب الرب يف هذا الشهِر الكريم:  ِن، قرا ، فإن هذا الشهَر هرو شرهَر القررآ

ررِذي أه ﴿قررال اهلل تعرراىل:  رردًا لِلنَّرراِس َوَبيِّنَرراٍت ِمررَن اهْلهررَدا َشررْهره َرَمَهرراَن الَّ ررْرآنه هه نْررِزَل ِفيررِه اْلقه

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.119( ، ومسلم )31( أخرجه البخاري )1)

  (.1133(، والنسائي )1311( أخرجه أبو داود )2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )1991( أخرجه البخاري )3)
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ْرَقررانِ  )كرران قررال:  خيررتمه القرررآَن يف رمهرراَن، فعررن أيب هريرررة  وقررد كرران النبرري  (1)﴾َواْلفه

بَض  جربيله يعرضه عىل النبيِّ  القرآَن كلَّ عاٍم مرًة، فعَرَض عليه مرتني يف العاِم الذي قه

 .(2)فيه(

ِن اهتاممررًا زائرردًا يف هررذا الشررهِر، فقررد كرران المررامه مالررٌك وقررد  ررون بررالقرآ كرران السررلفه ُّيتمه

ِن الكرررريِم مرررن  ءِة القررررآ ءَة احلرررديِث، وأقبرررَل عرررىل قررررا رمحررره اهلل إذا دخرررَل رمهرررانه تررررَ  قررررا

ءةه القرآِن، وإطعامه الطعام".  ، فإنام هو قرا  املصحِف، وقال الزهري: "إذا دخَل رمهانه

؛ومن أبو وذلرك  اِب اخلرِي يف هذا الشرهِر الكرريِم: اجلروده والكررمه والسرخاءه والصردقاته

)كرران رسرروله قررال:  أن النفرروَس إذا َزَكررت وطهرررت أعطررْت وبررذلْت، فعررن ابررن عبرراس 

، وكرران يلقرراه  اهلل  أجرروَد النرراِس، وكرران أجرروَد مررا يكررونه يف رمهرراَن حررني يلقرراه جربيررله

 جربيله يف كلِّ ليلٍة من رمهانَ 
ِ
ه القرآن، فَلرسوله اهلل حني يلقاه جربيله أجوده  ، فيدارسه

يِح املرسلِة(  . (3)باخلري من الرِّ

، يف هذا الشهِر الكريِم، فرإن  فعليكم أُّيا األحبابه بكثرِة النفقِة والصدقِة يف وجوِه الربِّ

، فرريام  ، وقررد قررال (4))كررله امرررٍئ يف ظِررلِّ صرردقتِه حتررى يفصررَل بررني النرراِس(قررال: النبرري 

 . (5))والصدقةه تطفئه اخلطيئَة، كام يهطفئه املاءه الناَر(أخرجه الرتمذي بسند صحيح: 

                                 

 ( .131( سورة البقرة ) 1)

  ( . 2319(، ومسلم )3993( أخرجه البخاري )2)

  (  .2393(، ومسلم )3( أخرجه البخاري )3)

  (. 3312( وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد )13332( أخرجه أمحد )3)

  ( وحسنه. 313( أخرجه الرتمذي )1)
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 ويل عند هذا الباِب من أبواِب الربِّ يف هذا الشهِر وقفاٌت: 

ر زكاَتررررره إىل هرررررذا الشرررررهِر الكرررررريِم، أو يعجلههرررررا فيررررره، : األوىل أن كثررررررياً مرررررن النررررراِس يرررررؤخِّ

ِجهرررررا عرررررن إخررررررا  ِج الصررررردقاِت بررررررِي الواجبرررررِة، التررررري ورد يف احلرررررثِّ عليهرررررا ويكتفررررري بإخرا

 واملستحقني للزكاة، يف برِي شهِر رمهاَن. 
ِ
ء  نصوٌص كثريٌة، وقد يكون فيه أيهًا تهييٌع للفقرا

أن بعرررَض أهرررِل النفررراِق يمسررركه عرررن البرررذِل والصررردقِة خشررريَة الفقرررِر، أو بسررربِب : الثانيرررة

سررباِب، وهلررؤالء الخرروِة نقررول: قررال رسرروله اهلل الركرروِد االقتصررادي أو بررري ذلررك مررن األ

ملررا سررئل: أيه الصررردقِة  ، وقررال (1))مررا نقصررت صررردقٌة مررن مرراٍل(صررىل اهلل عليرره وسررلم: 

؟ قال:  (أفهله ، وابدْأ بمن تعوله ْهده املهِقلِّ  . (2))جه

ا املسررتحقني للصرردقِة والزكرراِة، فهررو يعطرري كررلَّ مررن : الثالثررة أن بعررَض النرراِس ال يتحرررَّ

أله، برل بعرضه النراِس اعتراَد أن يعطري أناسرًا كرلَّ عراٍم، حترى لرو ابتنرى هرؤالء، وال شرركَّ سر

ر بعرررررضه  أن هررررذا ال حَيرررررله رصفه الزكررررراِة فيرررره، وهررررري ال َترررررزاء عرررررن صرررراحبِها، وقرررررد يتعرررررذَّ

ن يدلهك عليهم.  قني بأنه ال يعرفه املحتاجني، واجلوابه عىل هذا أن نقوَل: ابحْث عمَّ  املتصدِّ

 .لخوة الكرامأُّيا ا

، فقد قال النبي صرىل اهلل عليره وسرلم: العمرةه ومن أبواِب اخلري يف هذا الشهر الكريم: 

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2133( أخرجه مسلم )1)

( 1/113احلاكم )(، و3333(ح)3/133وابن حبان )( 3331(، وأبو داود )1319( أخرجه أمحد )2)

 ".وقال :" صحيح عىل َشط مسلم مجيعهم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه،( 1199ح)
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وهرررذا الفهرررله  (1))حجرررًة معررري(أو قرررال: تعررردل حجرررًة(  -أي: رمهررران  )فرررإن عمررررًة فيررره 

 هررذا الشررهِر، فلرريس هررذا ُمصوصررًا بزمرراٍن معررنٍي 
ِ
ء  مررن أجررزا

ٍ
حاصررٌل ملررن اعتمررَر يف أي جررزء

 فيه. 

فرررإن النبررري صرررىل اهلل  اعتكرررافه العرِشررر األواخرررِر منررره، مرررن أبرررواِب اخلررررِي يف هرررذا الشرررهر:و

 . (2) )كان يعتكفه العرَش األواخَر من رمهاَن، حتى توفَّاه اهلله عز وجل(عليه وسلم: 

فررررررأبوابه اخلررررررري، وصررررررنوفه الرررررررب يف هررررررذا الشررررررهِر كثررررررريٌة، والسررررررعيده مررررررن ابتررررررنم مواسررررررَم 

 رياِت، وصدق من قال: النفحاِت، وسارع يف اخل

 طوبى ملن كانت التقروا بهراعَتهه 
9 

 يف شررررررررررررهِرِه، وبحبررررررررررررِل اهلل معتصررررررررررررام 
9 


 

 

                                 

  ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.1213( أخرجه مسلم )1)

 ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها.1112(، ومسلم )2923( أخرجه البخاري )2)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد

، والسررريئةه   هرررذا املوسرررَم الكرررريَم، واعلمررروا أن احلسرررنَة فيررره تهررراعفه
ِ
فرررابتنموا عبررراَد اهلل

فوا من السيئاِت، فر ، فاستكثروا من احلسناِت، وختفَّ إن الصرياَم مل يرشرْع إال لتحقيرِق تعظمه

رَيامه َكراَم ﴿هذه الغايِة، ويف هذا املقصِد قال اهلل تعاىل: مه الصِّ تِرَب َعَلرْيكه ِذيَن آَمنهوا كه َا الَّ َيا َأُّيه

رروَن﴾ ررْم َتتَّقه ْم َلَعلَّكه ررِذيَن ِمررْن َقررْبلِكه تِررَب َعررىَل الَّ فقررد ذكررر اهلله تعرراىل يف هررذه اْيررِة أن الغايررَة  (1)كه

فريهرررِة الصرررياِم عرررىل هرررذه األمرررِة، وعرررىل األمرررِم التررري قبَلهرررا هررري تقررروا اهلل عرررز وجرررل،  مرررن

فلرريس املقصرروَد مررن الصررياِم اجلرروعه والعطررشه وتررر ه الشررهوة فحسررب، فررإن هررذه األشررياء 

وِر والعمرَل بره : وسيلٌة إىل بايٍة، ووصلٌة إىل هنايٍة، وقد قال النبريه  )من مل يردْع قروَل الرزه

 ح
ِ
َبه(فليس هلل  . (2)اجٌة يف أن يدَع طعاَمه وَشا

رِحررررره وقلبِررررره العنررررراَن يف  َب والشرررررهوَة، ثرررررم أطلرررررَق جلوا فمرررررن منرررررع نفَسررررره الطعررررراَم والرشرررررا

 . ع الصيامه ِ  ارتكاِب املعايص والذنوِب، فإنه مل حيقق التقوا التي من َأجلِها َشه

 وقايررررًة، 
ِ
بفعررررِل الطاعرررراِت إذ إن تقرررروا اهلل تعرررراىل هرررري أن َتعررررَل بينررررك وبررررني عررررذاِب اهلل

ِب، ثرررم  واجتنررراِب املنهيررراِت، فهرررل اتقرررى اهلَل، يرررا عبررراد اهلل، عبرررٌد صرررام عرررن الطعررراِم والرشرررا

 أعمَل لساَنه يف الِغيبِة والنميمِة؟ 

 أم هل اتقى اهلَل عبٌد ناَم عن الصلواِت املكتوباِت، وضيَّع احلقوَق والواجباِت؟ 

                                 

 (.133( سورة البقرة )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. 1993( أخرجه البخاري )2)
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اِت   والشهواِت واملنكراِت؟  أم هل اتقى اهلَل من أحيا ليَله بامللذَّ

أم هررررررل اتقررررررى اهلَل مررررررن شررررررغل أذَنرررررره بسررررررامِع املحرمرررررراِت، ونظررررررَره بمشرررررراهدة املمنوعرررررراِت 

 .واملحظوراِت؟ 

ر وقَته بام يغهِب الرمحن؟  َن وتر  القيام، وعمَّ  أم هل اتقى اهلَل من هجَر القرآ

م اهلل؟ أم هل اتقى اهلَل رجٌل ضّيع أبناَءه وبناَته، فلم يقم بحفظِهم ووقاي  تِهم مما حرَّ

، مل يتق اهلَل، إنام اتقى اهلَل من زاَده الصيامه استقامًة وعبادًة وصالحًا. اجلواب
ِ
 : ال واهلل

 تعررراىل يف هرررذا الشرررهِر، فرررإن النبررريَّ 
ِ
، وأكثرررروا مرررن عبرررادِة اهلل

ِ
كررران  فررراتقوا اهلَل عبررراَد اهلل

لوا أُّيرررررا املؤمنرررررون مواسرررررَم خيرررررصه رمهررررراَن بالكثررررراِر مرررررن العبررررراداِت والطاعررررراِت، واسرررررتغ

اخلرياِت لتكثرِي احلسناِت، وتكفرِي السيئاِت، فإن املحروَم من أدرَ  هرذا الشرهَر ومل يغفرر 

 له. 
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اِئمني -31  الصَّ
ِ
 من أخطاء

 اخلطبة األوىل 

، َومَ  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

قرد خرصَّ الصرياَم برأجر اتقوا اهلَل الذي خلقكم والذين من قبلِكم، واعلمروا أن اهلَل 

قال )كله عمِل ابِن آدَم يههاعفه احلسنةه بعرِش أمثاهِلا إىل سبعامئِة ضعٍف( : فقال عظيٍم، 

ز و، وهذا احلديثه يفيد أن الصوَم قد جا (1): )إال الصوَم فإنه يل، وأنا أجزي به(اهلل تعاىل

قرررانوَن التقرررديِر واحلسررراِب، وذلرررك فهرررل اهلل يؤتيررره مرررن يشررراء، واهلل ذو الفهرررل العظررريم، 

أيهًا أن ثمرة الصيام جليلة عظيمة، فثمرته تقوا اهلل سبحانه وتعاىل، قرال اهلل  واعلموا 

رمْ  ْم َلَعلَّكه رِذيَن ِمرْن َقرْبلِكه تِرَب َعرىَل الَّ رَيامه َكراَم كه مه الصِّ تِرَب َعَلرْيكه رِذيَن آَمنهروا كه َرا الَّ  تعاىل: ﴿ َيا َأُّيه

ونَ   .(2)﴾ َتتَّقه

اجلليلرررة قررررد ترررنقص وتهرررمحل، أو تررررذهب  إال أن ذلرررك األجرررر العظررريم، وتلررررك الثمررررةه 

بسررربب بعرررض األخطررراء التررري يقرررع فيهرررا بعرررض الصرررائمني، فمرررن ربرررب يف ُتصررريل األجرررر 

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1111(، ومسلم )1993( أخرجه البخاري ) 1)

  ( .133( سورة البقرة )2)
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الكبررري والثمرررة العظيمررة، فعليرره أن يفررتش ويتحسررس نفسرره وسررلوكه، وينقرري صرريامه مررن 

هررذه العيرروب واألخطرراء، الترري قررد تررنقص األجررر وُترربَ العمررل، كررام قررال النبرري صررىل اهلل 

رره  ) ربَّ قررائمٍ سررلم: عليرره و ، وربَّ صررائمٍ حظه رره مررن الصرريام اجلرروعه  مررن القيرراِم السررهره حظه

ً مررن (1)والعطررشه (  تعريفررًا هبررا، وُتررذيرا
ِ
، وأنررا أذكررر إن شرراء اهلل تعرراىل بعررَض هررذه األخطرراء

 :
ِ
 عاقبتِها وسوء بائلتِها، فمن هذه األخطاء

 
ِ
ه  أن بعَض الصائمني ال يصومه هذا الشهَر إيامنًا باهلل تعراىل واحتسرابًا لألجرِر، برل يصرومه

رر نيرَة التعبهررِد هلل تعرراىل هبرذا الصررياِم، وخطررٌر عرىل صرراحِب هررذه النيررِة أال  عرادًة، فررال يستحْضه

بررَل مررع  يتقبررَل اهلله منرره، فررإنام يتقبررله اهلله مررن املتقررني، واهلله طيررٌب ال يقبررله إال طيِّبررًا، ثررم لررو قه

بررت عررىل حسررن النيررة هررذه النيررِة املهلهلررِة، فقررد فاتترره ا ، الترري رتِّ لفهررائله واملناقرربه واألجرروره

" فرررإن كانرررت نيتهرررك خالصرررًة صرررحيحًة كانرررت النيرررةه مطيرررةوصرررفاء القصرررد، فإنررره كرررام قيرررل: "

ِد  ومطلوبِررك، فرررإنام األعرررامله بالِّنرراِت، وإنرررام لكررلِّ امررررٍئ مرررا  مطيتهررك موصرررلًة لررك إىل مررررا

فرَر لره مرا )من نوا، وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  صاَم رمهاَن إيامنًا واحتسرابًا به

َم من ذنبِه( ، فاشرتَط للمغفرِة التصرديَق والنيرَة، وقرد قيرل: ربَّ عمرٍل صرغرٍي تعظِّمره (2)تقدَّ

رْي َسرْي القلوب، وإنام يتعثر من مل خيلص.  ، فإنام السَّ ره النيةه ، وربَّ عمٍل كبرٍي تصغِّ  النيةه

يا ليصحَّ العمل       قصِد ذاِت الَِل           فال بدَّ من                    وترِ  الرِّ

                                 

( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، واحلديث صححه 2129(، والدارمي ) 3339( أخرجه أمحد )1)

 (.1232اهليثمي يف جممع الزوائد )

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.139(، ومسلم )33أخرجه البخاري ) (2)
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 أُّيا الخوة الكرام.

 التي يقرعه فيهرا بعرضه الصرائمني: الفتروره واالنقطراعه عرن العمرِل الصرالِح، 
ِ
ومن األخطاء

فإنررره مرررن املالحرررظ أن كثرررررياً مرررن النررراس يهقبِلرررون يف أوِل هررررذا الشرررهِر الكرررريِم عرررىل العبررررادِة 

خاصًة يف أولِه، إال أن هذا القباَل ينحَّسه بعد مِضِّ عدٍد من األياِم، وال ريرَب والطاعِة، 

أُّيرررا األحبرررابه أن هرررذا مرررن احلرمررراِن، حيرررث ينقطرررعه هرررؤالء عرررن اخلررررِي يف شرررهِر اخلررررياِت؛ 

لنفِس عليهررا، وقررد  بسرربِب العجررِز أو الكَسررِل أو امَللررِل وعرردِم اعتيرراِد الطاعررة، وعرردم صرررِبا

هرْم ﴿بالصرِب عىل الطاعة، فقال:  نبيَّه أمر اهلله تعاىل وَن َرهبَّ رِذيَن َيرْدعه َواْصرِبْ َنْفَسرَك َمرَع الَّ

وَن َوْجَههه  ِريده  . (1)﴾ بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ يه

فعلينا أُّيا الخوة أن نصرَب أنفَسنا عىل الطاعِة، ومما يعينك عىل هذا أن تعلرَم أن أفهرَل 

ه، وما ذلك  َخَر الفهائَل والدرجاِت العرال هذا الشهِر آخره واهلله أعلم إال أن اهلَل تعاىل ادَّ

هم عنرررَد أوِل  ملرررن صررررَب عرررىل الطاعرررِة، وأداَم العبرررادَة، فالكسررراىل والبطرررالون سرررينقطعه َسرررريه

 .الطريِق، وإنام يعانقه املجَد من أوِف، ومن صربا، فسلعة اهلل باليٌة 

 يا سرلعَة الررمحِن لسرِت رخيصرًة 

هرررررررا  يرررررررا سرررررررلعَة    الرمحررررررررِن مررررررراذا كفؤه
99 

 بررررررررل أنررررررررت باليررررررررٌة عررررررررىل الكسررررررررالنِ   

 (2)إال أولرررررررررررو التقررررررررررروا مرررررررررررع اليرررررررررررامنِ 
9 

 جعلنا اهلل وإياكم منهم. 

لررررررروا وال  ، وال تؤجِّ هرررررررا وإن قرررررررلَّ  أدومه
ِ
فرررررررأديموا طررررررراعَتكم، فرررررررإن أحررررررربَّ األعرررررررامِل إىل اهلل

                                 

  (.23( سورة الكهف )1)

 (.313( "متن القصيدة النونية" البن القيم ص)2)
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، برل برادروا وسرارعوا إىل الطاعرِة، كرام قرال اهلله تعراىل فوا وا إىَِل تسوِّ ً عبراَده: ﴿ َوَسراِرعه  آمررا

تَِّقنَي ﴾ ْت لِْلمه اَمَواته َواألَْرضه أهِعدَّ َها السَّ ْم َوَجنٍَّة َعْرضه َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكه
(1). 

رِجررعه إليرره مررا يصرردره عنرره، مررن  : أن بعررَض الصررائمني جعررَل الصررياَم سررببًا يه
ِ
ومررن األخطرراء

له  ه يهسررررَتَفزه عنررررَد أدنررررى رذائررررَل سررررلوكيٍة، وُمالفرررراٍت ولوثرررراٍت خه قيررررٍة، فكثرررررٌي مررررن هررررؤالء َتررررده

رررره  ررررهم يسرررروء خلقه سرررربٍب، وألتفررررِه مالبسررررٍة، فيهصررررِدره مررررن األلفرررراظ مررررا يصررررمه اْذاَن، وبعهه

وختشن معاملتهه، فإذا عاتبَته أو نصحَته قال لك: أنا صائم!! فليَت شرعري، أمرا علرَم هرذا 

 ئاِت؟!أن الصيام فهِرَض لتهذيِب األخالِق وكبِح السي

 كان أجوَد الناِس، وكان أجوَد ما يكون يف رمهان؟! أما َشَعَر هذا أن النبيَّ 

)من مل يَدْع قوَل الرزوِر والعمرَل بره، فلريس هلل حاجرٌة يف قال:  أما درا هذا أن النبيَّ 

َبرره( نررٌة(، وأنرره قررال:  (2)أن يررَدَع طعاَمرره وَشا ثرراَم أي: وقايررٌة يتقرري هبررا العبررده اْ (3))الصرريامه جه

)فررإذا كرران يررومه صرروِم أحررِدكم، فررال يرفررْث وال يصررخْب، فررإن والسرريئاِت والرذائررَل والنرراَر 

ه أحٌد أو شامته فليقْل: إِّن صائٌم( سابَّ
(4) . 

فالصررريامه سررربٌب لكررربِح مجررراِح الرررنفِس واهلررروا والشررريطاِن، ولررريس مرررربرًا ملقارفرررِة اخلطايرررا 

 والرذائِل واْثاِم 

                                 

 ( .133( سورة آل عمران )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1993( أخرجه البخاري )2)

 رة ريض اهلل عنه.( من حديث أيب هري1393( أخرجه البخاري )3)

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه . 1111(، ومسلم ) 1993( أخرجه البخاري )3)
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رررره ا  خلنررررايررررا صررررائاًم عافررررت جوارحه
    9 

انِ   يَّ ٍن مرررررررررررن الررررررررررردَّ  أبرْشررررررررررر برضررررررررررروا
9 

م.  أُّيا الخوة الكرا

َه يف ذهنِررره الكسرررله والعجرررزه واخلمررروله بالصرررياِم؛  : أن بعرررَض النررراِس يررررتب
ِ
ومرررن األخطررراء

ولذا فإن كثرياً من الناِس يوقف هناَره للنوِم أو التناوِم، فال هو يف دنيا وال يف ديٍن، وهرذا 

ومتكرنٍي، كان هذا الشهره عرَب تاريِخ األمِة العريِق شهَر نرٍص وعزٍة من أعظِم اخلساِر، وقد 

 وهذا ال يكون للعاجزين اخلاملني النائمني، بل هو للمجاهدين العاملني العابدين. 

ومن األخطاء التري يقرع فيهرا بعرضه النراس: التقصرريه يف معرفرِة مرا جيرب علريهم معرفتهره، 

ئع واألحكرراِم املتعلقررة بال رره، وال يسررأله عررامَّ مررن الرشررا صرريام، فررال يررتعلم مررا جيررب عليرره تعلهمه

يشرركله عليرره، أو يلترربسه عليرره مررن أمررِر دينِرره، بررل كثرررٌي مررن النرراِس قررد يفترري نفَسرره، أو يسررمعه 

: مْ ﴿بعَض املستهرتين البطَّالني يقوله رْؤكه ْم َتسه ْبَد َلكه فيأخرذه ، (1)﴾ ال َتْسَألوا َعْن َأْشَياَء إِْن ته

 البحَث والسؤاَل.  بقوله ويرته ه 

، إن هذا ممن ال قدَر لدينٍ وَلَعْمره 
ِ
فني  اهلل عنده، وليس هو من املتَّقني، بل هو من املحرِّ

رؤاِل  عروِده عرن السه بًا لقه  تعاىل؛ وذلك أن هذه اْيَة التي جعَلها مسوِّ
ِ
املتالعبني بكالِم اهلل

، املخاطرربه هبررا الصررحابةه  وِل القرررآنِ  والررتعلمه ررَب عررىل أسررئلتِهم زمررَن نررزه ؛ خشرريَة أن يرتتَّ

رررج األمررَة، أمررا بعررد انقطرراع الرروحِي وذهرراِب املحررذوِر فالواجرربه عررىل  ررِع، حيه تشررديٌد يف الرشَّ

ين، أو أشركَل عليره أمرٌر يف دينِره أن يسرأَل أهرَل العلرِم،  كلِّ من جِهَل مسألًة مرن مسرائِل الردِّ

                                 

 ( .191( سورة املائدة )1)
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ْكِر إِ ﴿قال اهلل تعاىل:  وَن﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ نْتهْم ال َتْعَلمه  . (1)ْن كه

 واألمهررررراِت ال يعلِّمرررررون أوالَدهرررررم وجررررروَب الصرررررياِم 
ِ
: أن بعرررررَض اْبررررراء

ِ
ومرررررن األخطررررراء

وبعررَض أحكاِمررِه، فقررد يبلررغه االبررنه أو البنررته وال يررؤمره بالصررياِم، ويكثهررر هررذا يف البنرراِت؛ إذ 

فتقرعه يف أحرِد حمظرورين: إمرا  إن البنته قد تبلغه باحليِض أو بريه، فتستحي أن ختررَب أهَلهرا،

أن تفطَِر الشهَر، إن كانت معتادًة الفطر قبَل البلوِغ؛ بناء عىل أهنا صرغرية، وإمرا أن تصروم 

رررَغِر، بنررراء عرررىل أهنرررا صرررغريٌة، وكرررال هرررذين  أيرراَم احلررريِض إذا كانرررت اعترررادت الصرررياَم مرررن الصِّ

عرررررىل األِب تربيرررررةه أوالِده عرررررىل الفعلرررررني خطرررررٌأ وإثرررررٌم، فالواجررررربه عرررررىل األمِّ تعلررررريمه بناُِترررررا، و

 الصياِم، منذ نعومِة أظفاِرهم.

رزقنررا اهلل وإيررراكم علرراًم نافعرررًا وعمرراًل صررراحلًا ودعررروة جمابررة، وصرررىل اهلل عررىل نبينرررا حممرررد  

 وعىل آله وصحبه أمجعني. 


 

 

                                 

 (.33( سورة النحل ) 1)
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

 الظررراهرِة املنترشرررِة برررنَي كثررررٍي مرررن النررراِس 
ِ
َف يف فرررإن مرررن األخطررراء يف شرررهِر الصرررياِم الرسا

ئررِد الفطرراِر  املررأكوالت واملرشرروباِت واملطعومرراِت، فرررتا كثرررياً مررن النرراِس يهررعه عررىل موا

والسحوِر ما يكفي اجلامعَة من الناِس، فيَّسفه يف األكرِل والرشرِب يف إفطراِره وسرحوِره، 

 والهيِق بسبِب ذلك، وهلذا الفعلِ 
ِ
ٌر كثرريٌة دينيرٌة  وما بني ذلك حتى يشعَر باالمتالء أُضا

ر:  ودنيويٌة، وإليك بعض هذه األُضا

َف هنررى عنررره النبرريه  أوالً: ، فعرررن عمرررو بررن شرررعيب عررن أبيررره عررن جرررده أن هررذا الرسا

ٍف وال ُميلٍة(: قال: قال رسوله اهلل  قوا والبسوا من برِي إرسا لوا واََشبوا وتصدَّ  . (1)) كه

َف يناقضه املقصو ثانيًا: َد مرن الصرياِم، إذ املقصروده مرن الصرياِم أن يكََّسر إن هذا الرسا

ُِتا، فيترررررذكره حررررراَل األكبررررراِد اجلائعررررِة، مرررررن املسررررراكنِي واملحررررراويِج،  اجلرررروَع والظمرررررَأ مرررررن ِحرررردَّ

ويقصررررده منرررره أيهررررًا تهررررييقه جمرررراري الشرررريطاِن مررررن العبررررِد، وذلررررك بتهررررييِق جمرررراري الطعرررراِم 

ِب، وقد قال النبي   . (2)ن ابِن آدَم جمرا الدِم()إن الشيطاَن جيري م: والرشا

ته عىل العبِد خرياٍت كثريًة؛ وذلك أنه  ثالثًا: )ما مأَل ابنه إن الكثاَر من املطعوماِت يفوِّ

                                 

(، 1133(ح) 3/119واحلاكم )(  3339( أخرجه البخاري معلقا جازما به، وأخرجه أمحد موصوالً )1)

 .وقال:"صحيح السناد"

( من حديث أم املؤمنني صفية بنت حيي، ويروا من 2111(، ومسلم)2939البخاري) ( أخرجه2)

 حديث أنس.
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ا من بطنِه( ، فإن العبَد إذا مرأل بطنَره عنرد الفطراِر ثقرل عرن العبرادِة، وكسرل (1)آدَم وعاًء َشًّ

َة ومررأَل جوَفرره بصررنوِف عررن الطاعررِة، فيفوترره عمررله الليررِل، ثررم إذا جرراَء ا لسررحوره أعرراَد الَكرررَّ

األطعمرررة، فيثقررررل عرررن عمررررِل النهررراِر، وهكررررذا دواليرررك، حتررررى تفوَتررره نفحرررراته هرررذا الشررررهِر 

 ومواسمه اخلري. 

إن الكثرررار مرررن املطعومرررات، فيررره أيهرررًا إشرررغاٌل لألهرررِل وإرهررراٌق هلرررم، وتفويرررٌت  رابعرررًا:

م يف إعررررررداِد الفطرررررراِر والسررررررحوِر ملواسررررررِم اخلرررررررياِت علرررررريهم، حيررررررث تررررررذهبه أكثررررررره أوقرررررراُِت 

 وبريَها. 

رله مرن الطعراِم، ويقرول: فيه أيهًا ُمالفٌة هلديِه  خامسًا: )بحسرب ابرِن ، الذي كران يتقلَّ

ررررٌث  به، وثله ررررٌث لرشررررا ررررٌث لطعاِمرررره، وثله آدَم لقرررريامٌت يقمررررن صررررلَبه، فررررإن كرررران ال حمالررررَة، فثله

 . (2)لنََفسِ ِه(

 أُّيا الخوة املؤمنون.

 األمروِر يف هرذا الشرهِر تهرييَع أوالِدِهرم، إن من األخ
ِ
 التري يقرع فيهرا كثررٌي مرن أوليراء

ِ
طراء

 واألمهرراِت ينشررغله 
ِ
ََ فرريام جيررب علرريهم، مررن رعررايتِهم وحفظِهررم، فكثرررٌي مررن اْبرراء والتفررري

عرررن أوالِده يف هرررذه األيررراِم والليرررايل، إمرررا بعبرررادٍة، أو عمرررٍل يسرررتغرقه أكثرررَر الليرررِل، أو دوائرررَر 

ه فررررال تسررررأْل عررررنهم!! واجتامعرررراٍت  ، يهمِِضرررر فيهررررا أبلررررَب وقتِرررره وتأخررررذه اهتامَمرررره، أمررررا أوالده

                                 

(، من حديث املقداد بن معديكرب 3339(، وابن ماجه)2113(، والرتمذي )3/132( أخرجه أمحد )1)

  وقال :"حسن صحيح". 

 ( نفس التخريج السابق.2)
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فاألبناءه يف الشوارِع أو الرباِري أو األحواِش إىل وقِت السحور، وما أدرا  ماذا يدوره يف 

؟  ضه هلا هؤالء األحداثه  هذه األماكِن من الرشوِر، التي يتعرَّ

رغاِر، صرغ اِر األسرناِن، أو صرغاِر العقروِل جيمعهرم مكراٌن، فلك أن تتخيَل مجاعرة مرن الصِّ

ِت البررررثِّ املبرررراَِش، أو بريهررررا مررررن وسررررائِل  قررررد ترررروفرت هلررررم فيرررره أسرررربابه الفسرررراِد، مررررن قنرررروا

 العالِم، التي تنرشه اخلنا والفساَد، ما هو حاهلم؟ وماذا سيكون مستقبلههم؟ 

 التردخنيه بصرورٍة رسيعرٍة وكبرريةٍ 
ِ
ر برني هرؤالء رهم إىل مرا وبالبًا ما ينترشه ، وقرد ينزلرق بعهه

رررره، فررررال ريررررَب أن هررررؤالء سرررريكونون صرررريدًا ثمينررررًا  ، فررررإن مل يكررررن هررررذا كله هرررو أعظررررمه وأخطررررره

 للمفسدين املرتبصني. 

 واألمهرراِت ال يرردري عررنهن شرريئًا، ال َمررن يكلْمررن، وال 
ِ
، فررإن كثرررياً مررن اْبرراء أمررا البنرراته

جَن، وال من يصاِدقَن، وال ماذا يشاهدْ  َن أو يتابْعَن من الربامِج واملسلسرالِت مع من خيره

 واألفالِم.

ررره إىل السررروِق يف سررراعاٍت مترررأخرٍة، أو يترررأخرن يف الرجررروِع،   ختررررجه بناته
ِ
وبعرررضه األوليررراء

ِق، مائالٍت مميالت،ٍ وهو ال يعلم عنهن شيئا.  عن يف الشوارِع واألسوا  يتسكَّ

ََ وهررررذا االسررررتهتاَر مررررن األوليررررا رررره وخيمررررٌة عررررىل األرسِة وال شرررركَّ أن هررررذا التفررررري  عاقبته
ِ
ء

 واملجتمِع، يف الدنيا واْخرة.

فررراتقوا اهلل أُّيررررا املؤمنررررون، وقومرررروا بررررام أوجررررَب اهلله علرررريكم مررررن حفررررِظ أوالِدكررررم   

 ذكورًا وإناثًا، واعلموا أن سلوَ  أوالِدكم بدًا هو ثمرةه تربيتِكم اليوَم، كام قال األول: 
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 وينشررررررررررررأ ناشررررررررررررئه الفتيرررررررررررران ِمنَّرررررررررررررا
     9 

َده أبررررررررررروهررررررررررررررعرررررررررررىل م   (1)ا كررررررررررراَن عررررررررررروَّ

9 

طَت اليوَم وأَهلَت تربيَة فلذاِت كبِد ، فال تلهومنَّ إال نفَسك   فإذا فرَّ

ما  القي الذي كان قدَّ
ٍ
 ما كاَن يزَرعه                فكله امراء

ِ
 وجله حصاِد املْرء

لنا وأوالدنا.  لنا وأحوا  مهللا أصلح أعاملنا وأقوا


 

                                 

 (.  1313( ديوان أيب العالء املعري )1)
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 رمهانَ  مه ختا  -32

 اخلطبة األوىل 

،  إِنَّ احْلَْمَد هلل ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 .أما بعد

 .أُّيا املؤمنون

 مررا 
ِ
رريِّئاِت، فررواهلل ررِف مررن املعررايص والسَّ اتقرروا اهلَل تعرراىل بالكثرراِر مررن الطاعرراِت، والتخفه

رررره، وهررررا هررررو  ه، ثررررم انرَصررررَم حبله رررره، ثررررم تكامرررَل برررردره كرررم إال كشررررهِركم هررررذا، أطررررلَّ هالله أعامره

َم الليايل، و -انقهاَء األيراِم، إنَّ يف هرذا يؤذنكم بالرحيِل، فال إَل إال اهلل، ما أرسع انرصا

 
ِ
بحه أُّيررررا املؤمنررررون يف هررررذا  -يررررا عبرررراَد اهلل َر، أو أراَد شرررركورًا، فررررالرا لعررررربًة ملررررن أراَد أن يررررذكَّ

، واسررررتعمله يف مرضرررراِة مررررواله، فبررررادروا عبرررراَد اهلل 
ِ
ررررَره بطاعررررِة اهلل العمررررِر القصرررررِي، َمررررْن عمَّ

دوا، فإن خ ِد التقوا. باألعامِل الصاحلاِت أعامَركم، وتزوَّ  رَي الزا

 .أُّيا املؤمنون

ررر فيررره آخررررون، فامحررردوا اهلَل أُّيرررا  ٌم، وَخَِّسَ حيرررِل، ربرررح فيررره أقررروا إن شرررهَركم قرررد آذَن بالرَّ

املؤمنررون الصررائمون الررذاكرون، القررائمون الراكعررون السرراجدون عررىل مررا وفقكررم اهلله فيرره 

تعرررراىل ال يتقبررررله إال مررررن  مررررن األعررررامِل الصرررراحلاِت، واجتهرررردوا يف سررررؤاِل القبرررروِل، فررررإن اهللَ 

املتقني، الرذين يؤترون مرا آتروا وقلروهبهم وجلرة أهنرم إىل رهبرم راجعرون، وإيراكم يرا عبراد اهلل 
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َر هبا والعجاَب، فإنه لن يهدِخَل أحدًا منكم عملههه اجلنَة،  والركوَن إىل أعاملِكم، واالبرتا

ءه الْح  ولكن اهلَل جيزي الحساَن عىل الحسانِ  ﴾﴿َهْل َجَزا  . (1)َساِن إاِلَّ الْحَسانه

 أُّيا املؤمنون.

يِن التي يتعبده اهلَل هبا يف هنايِة هذا الشهِر املبارِ  ذكَره وشكَره  إن من شعائِر الدِّ

دًا لِلنَّاِس ﴿وتكبرَيه جل وعال، قال تعاىل:  ْرآنه هه يِه اْلقه
نِْزَل فِ ِذي أه َشْهره َرَمَهاَن الَّ

وا اهللَ وعال يف آخر اْية: ﴿َولِتهْكِملهوا  ثم قال جل (2)َوَبيِّنَاٍت﴾ ه َة َولِتهَكربِّ  َعىَل َما اْلِعدَّ

وَن﴾ ره ْم َتْشكه ْم َوَلَعلَّكه وا اهلل تعاىل عىل ما هداهم،  (3)َهَداكه فيهسنه للمسلمني أن يكربِّ

 وعىل ما أتمَّ هلم من نعمٍة وإحساٍن.

من رمهاَن، ويستمره هذا التكبريه  ووقته هذا التكبرِي يبدأه من بروِب شمِس آخِر يومٍ 

ه يف البيِت، ويف السوِق، ويف املسجِد،  إىل صالِة العيِد، وهذا التكبريه تكبرٌي مطلٌق، فيكربِّ

قبَل الصالِة وبعَدها، ويف كل مكاٍن: اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إَل إال اهلل، واهلل أكرب اهلل 

صحيِح عن الصحابِة ريض اهلل عنهم، أكرب وهلل احلمد، هذا أجوده ما جاء يف ال

 فاحرصوا عىل الذكِر والتكبرِي، فإن فيه خرياً كثرياً. 

ين يف هنايِة هذا الشهِر الكريِم زكاَة الفطر، التي فرضها رسوله اهلل  إن من شعائِر الدِّ

  والذكِر واألنثى، والصغرِي والكبرِي من املسلمني، فرَضها ، طهرًة  عىل العبِد واحلرِّ

                                 

 (. 39الرمحن ) ( سورة1)

  (.131( سورة البقرة )2)

  (.131( سورة البقرة )3)
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صاعًا من طعاٍم،  للصائِم من اللغِو والرفِث، وطعمًة للمساكني، فرضها رسوله اهلل 

ا قبَل خروِج الناِس إىل الصالِة. وأمَر هبا   أن تؤدَّ

وا زكاَة الفطِر عىل الوجِه الذي فرضه رسوله اهلل صىل اهلل عليه  فاتقوا اهلَل أُّيا املؤمنون، وأده

وها صاعًا من بالِب  ، وسلم، أده ون فيه، وبالبه قوِت البلِد عنَدنا األرزه قوِت البلِد الذي تعيشه

مًا بالوزِن احلديِث.   فَأخِرجوا صاعًا من األرِز، والصاعه يعادله كيلوين وأربعني جرا

 .أُّيا املؤمنون

فرَضها عىل صفٍة معينٍة،  اعلموا أنه ال جيزئه إخراجه هذه الزكاِة نقودًا؛ ألن النبيَّ 

مه الصفِة التي فرَضها صىل اهلل عليه وسلم، فعن أيب سعيٍد اخلدريِّ ريض فيجب التزا 

صاعًا من طعاٍم، أو صاعًا من متٍر ، أو  ) كنَّا نعطِيها عىل زمِن رسوِل اهلل  اهلل عنه قال:

، فحدث يف عهِده ريض اهلل عنه بعضه التغيرِي (1)(صاعًا من شعرٍي ، أو صاعًا من زبيٍب 

ها يف من بعِض الناِس،  ها كام كنته أخرجه فقال ريض اهلل عنه: "أما أنا فال أزاله أهخرجه

 .(2)زمِن رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم"

م وحمَدثاِت األموِر، وال بأَس أُّيا املؤمنون يف توكيِل  فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون، وإياكه

ها عنكم، إال أنه ينبغي أن يتأكَد من توزيعِ  ها قبَل صالِة العيِد، فإهنا من يشرِتُّيا ثم يوزعه

 قبَل صالِة العيِد زكاٌة مقبولٌة، وهي بعد العيد صدقٌة من الصدقاِت. 


 

                                 

  (.931(، مسلم )1193( أخرجه البخاري )1)

 (.2313( أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه )2)
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

، واعلمرررروا أن مررررن دالئررررِل توفيررررِق اهلل للعبررررِد أال يرررردَع العبررررده عمَلرررره 
ِ
فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل

أمرنررررا بإدامررررِة الطاعررررِة والعبررررادِة، فقررررال تعرررراىل:  الصررررالَح، وأال ينقطررررَع عنرررره، فررررإن اهلَل تعرررراىل

﴾ ﴿َواْعبهْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيه
هرا، وإن ) أحربه األعرام: وقد قال  (1)  أدومه

ِ
ِل إىل اهلل

، ال تكْن مثَل فالٍن، كان يقومه الليَل فرت  قياَم الليِل(:)وقد قال  ، (2)(قلَّ 
ِ
 . (3)يا عبَد اهلل

عررىل أال يكرروَن آخررَر عهررِدكِم بالطاعررِة والحسرراِن مررا  -أصررلح اهلل قلرروبكم-فاحرصرروا 

قررردمتموه يف شرررهِر رمهررراَن، برررل ِصرررلوا ذلرررك وأديمررروه، فرررإن اهلَل عرررز وجرررل مرررا خلقكرررم إال 

 لتعبدوه. 

 .أُّيا املؤمنون

إن اهلَل قررد امررتنَّ علرريكم بررأن جعررَل لكررم عيرردًا تفرحررون فيرره، وتشرركرون اهلَل فيرره عررىل أن 

 َليامِن.هداكم ل

 .أُّيا املؤمنون

إن العيَد يف هذه الرشيعِة املباركِة عيدان: عيده الفطِر وعيده األضرحى، فاألعيراده َشيعرٌة 

                                 

  (. 99( سورة احلجر )1)

  ( من حديث عائشة ريض اهلل عنها. 2313(، ومسلم )3333( أخرجه البخاري )2)

( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام. 1119، ومسلم )(1112( أخرجه البخاري )3)
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قرررال: قررردَم رسررروله اهلل حمكمرررٌة، لررريس ألحرررٍد أن يزيرررَد فيهرررا أو يرررنقَص منهرررا، فعرررن أنرررٍس 

 املدينرررَة، وهلرررم يومررران يلعبرررون فررريهام، فقرررال: رياً مرررنهام: يرررومه ) قرررد أبررردلكم اهلله هبرررام خررر

، فاخرجوا أُّيا املؤمنون إىل صالِة العيِد حيث تصرىل، اخرجروا  (1)األضحى ويومه الفطر(

بأنفِسررركم وأوالِدكرررم وأهلررريكم إىل صرررالِة العيرررد، البسررروا أحسرررَن مرررا َتررردون مرررن الثيررراِب، 

وا نسرررررراَءكم باحلشررررررمِة واالحتجرررررراِب، فررررررإنكم ررررررره لررررررني، مه ين مهلِّ رررررررين مكررررررربِّ  متطيِّبررررررني متطهِّ

َرررا ِمرررْن َتْقررررَوا   َفِإهنَّ
ِ
ررررْم َشرررَعاِئَر اَّللَّ َعظِّ يِن ﴿َذلِرررَك َوَمرررْن يه خترجرررون إىل شرررعريٍة مرررن شررررعائِر الررردِّ

لهوِب   . (2)﴾اْلقه

نِة األكَل قبرَل اخلرروِج إىل الصرالِة، فرإن النبريَّ  كران  واعلموا أُّيا املؤمنون أن من السه

ر نة أيهررًا ُمالفررةه الطريررِق يرروَم العيررد، ومررن ال يغردو يرروَم الفطررِر حتررى يأكررَل متررراٍت، ومررن السه

نِة أيهًا أن خيرج إليها ماشياً   .السه


 

                                 

( ، وقال:"صحيح عىل 1991(ح)1/333واحلاكم )(، 1113( ، والنسائي)1133( أخرجه أبو داود )1)

  (.399وصححه احلافظ يف البلوغ )َشط مسلم"، 

 (32( سورة احلج )2)
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ةِ  -33  .احلَجه وأعامله عرِش ذي احِلجَّ

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ،  َنْحَمده َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

ِم، فإن احلجَّ  فيا أُّيا املؤمنون اتقوا اهلَل، وقوموا بام فرض اهلله عليكم من حجِّ بيتِه احلرا

العظاِم، ففي الصحيحني من حديث ابن عمر  ركٌن من أركاِن السالم ومبنى من مبانِيه

بني السالم عىل مخس: ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )

شهادة أن ال إَل إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت 

رِ  (1)(وصوم رمهان ، ففي حديث أيب هريرة فرَضه اهلله عليكم ياعباد اهلل مرًة يف العمه

، فقال: يا أُّيا الناس قد فرَض اهلله عليكم عنه قال: )خطبنا رسوله اهلل ريض اهلل 

وا فقال رجٌل: أكله عاٍم يارسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالثًا، فقال رسول  جه احلجَّ فحه

 .(2)(قلت نعم لوجبت وملا استطعتم : لو اهلل

 ثابتٌة بالكتاِب والسنِة وبإمجاع ِاملسلمني قاطبًة إمجاعًا قطعيًا.ففريهةه احلجِّ أُّيا املؤمنون 

 .أُّيا املؤمنون

ِم عىل كلِّ مسلم عاقٍل بالٍغ حٍر مستطيٍع باملِه  إن اهلَل تعاىل أوجَب احلج إىل بيته احلرا

                                 

 (.13(، ومسلم )3( أخرجه البخاري )1)

  (.1331مسلم ) ( أخرجه2)
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 وبدنِه، فمن مل يكن مستطيعًا بامله فال حجَّ عليه لقول اهلل جلَّ وعال: 
ِ ِ
اِس  َعىَل النَّ ﴿َوَّلل

، ومن كان أُّيا املؤمنون عاجزاً عن احلجِّ بنفِسه  (1)ِحجه اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل﴾

ه كاملريِض َمَرضًا ال يهرجى  ا ال يهرجى زواله ه دائاًم مستِمرًّ مستطيعًا باملِه، فإْن كان عجزه

، نِ الشفاءه منه، أو الكبرِي الذي ال يستطيعه احلجَّ بنفسه فليه  ب من حيجه عنه فريهَة احلجِّ

أن امراة قالت: يارسول اهلل، إن فريهَة احلجِّ أدرَكْت فعن ابن عباس ريض اهلل عنه: )

 .(2)(أيب، شيخًا كبرياً، ال يثبته عىل الراحلِة، أفأحجه عنه؟ قال: نعم

يِن إذا متَّت َشوط  فاتقوا اهلل عباد اهلل، وقوموا هبذه الشعريِة العظيمِة من شعائِر الدِّ

 وجوهبا.

، ومتنعكم  أُّيا املسلمون باِدروا إىل حجِّ بيِت اهلل قبل أن تعِرَض لكم العوارضه

، فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رسوله اهلل  نعه ، فإن : )املوا تعجلوا إىل احلجِّ

جِّ بال عذٍر ، وقد بلَّظ عمره ريض اهلل عنه يف تأخرِي احل(3)(أحَدكم ال يدري ما يعِرضه له

                                 

  .91( سورة آل عمران: 1)

 (.1113( أخرجه البخاري )2)

ئيل وقال البوصريي يف"الزوائد" ( 2333( أخرجه أمحد )3) من طريق إسامعيل عن أبيه أيب إرسا

ئيل املالئي قال فيه ابن عدي : عامة ما يرويه 2/113) ( :" هذا إسناد فيه مقال ، إسامعيل بن خليفة أبو إرسا

 الثقات ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال اجلوزجانى : مفرتي زائغ".خيالف 

( من طرق  221/  1( وأمحد )  333/  1( واحلاكم )  1132لكن يتقوا بحديث ابن عباس عند أيب داود ) 

عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أيب صفوان عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ) من أراد احلج 

 فليتعجل (.
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بعد متاِم َشوطِه، فقال فيام رواه سعيد بن منصور يف سننه بسند صحيح: "لقد َهمت 

 –أي: سعة من املال  –أن أبعث رجاالً إىل هذه األمصاِر فينظروا كلَّ من كان له ِجدٌة 

 . (1)ومل حيجَّ ليْضبوا عليهم اجلزيَة، ما هم بمسلمني ما هم بمسلمني"

من َقِدَر عىل احلجِّ فرتَكه فال عليه أن يموَت ُّيوديًا أو "أنه قال:وعن عيل 

نيًا"  . (2)نرصا

 واليوِم اْخِر، يسمع هذه النصوَص 
ِ
فليت شعري كيف تطيبه نفسه رجٍل يؤمن باهلل

وهذا الوعيَد يف حقِّ من تر  احلجَّ مع استطاعته عليه، ثم ال يبادر إىل ما افرتضه اهلله 

 عليه. 

 أُّيا املؤمنون.

ِم من أعظِم القرباِت وأعظِم الطاعاِت، وقد ورد فيه فهائله  إن  احلرا
ِ
حجَّ بيِت اهلل

كثريٌة تدله عىل عظيِم مكانتِه وكبرِي فهلِه، فمن ذلك ان احلجَّ سبٌب لتكفرِي الذنوِب 

 بِن عمَر ريض اهلله عنهام قال: قال
ِ
من ):رسوله اهلل  والسيئاِت واخلطايا، فعن عبِد اهلل

هحج فلم  ، وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  (3)(يرفْث ومل يفسْق رجَع كيوم ولدته أمه

أما علمَت : )ريض اهلل عنهام يف قصِة إسالِم أبيه ملا اشرتَط أن يغفَر له، فقال له النبيه 

                                 

 .   2/333ه احلافظ يف التلخيص إىل سنن سعيد بن منصور ( عزا 1)

وقال : َهَذا َحِديٌث َبِريٌب اَل َنْعِرفههه إاِلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َويِف إِْسنَاِدِه َمَقاٌل  ( وقال:"311( أخرجه الرتمذي )2)

وٌل ، َواحْلَاِرثه يهَهعَّفه يِف احْلدي هه  جَمْ
ِ
 ث"َوِهاَلله ْبنه َعْبِد اَّللَّ

 (.1319(، ومسلم )1121( أخرجه البخاري )3)
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أن االسالَم ُّيدمه ما كان قبَله، وأن اهلجرَة ُتِدم ما كان قبَلها، وأن احلجَّ ُّيِدمه ما كان 

 . (1)(هقبلَ 

قال: قال رسوله ومن فهائله أُّيا املؤمنون: أنه سبٌب لدخوِل اجلنِة، فعن ابن عمر 

ٌء إال اجلنةه ):اهلل   .(2)(احلجه املربوره ليس له جزا

ومن فهائله ياعباد اهلل: أن اهلَل تعاىل يدنو من أهِل املوقِف يوَم عرفَة، ويباهي هبم 

ما ها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )املالئكَة، فعن عائشَة ريض اهلل عن

من يوٍم أكثَر من أن يعتَِق اهلله فيه عبدًا من الناِر من يوِم عرفَة، وإنه ليدنو ثم يباهي هبم 

 .(3)؟(املالئكَة، فيقوله ما أراَد هؤالء

 قال ابنه القيم رمحه اهلل يف وصف ما يف ذلك اليوِم من الفهائِل:  

بررررراويررررردنو بررررره اجلبرررررر  اره جرررررل جاللررررره يه

 يقررررررررررررول عررررررررررررربادي قرررررررررررررد أترررررررررررروِّن حمبررررررررررررةً 

مه أِّن بررررررررررررررررفرته ذنرررررررررررررررروهَبم  فأشرررررررررررررررِهْدكه

مه يرررررا أهرررررَل ذا املوقرررررِف الرررررذي كه  فبرشرررررا
9 

 ِهرررررررررررري هبررررررررررررم أمالَكررررررررررررره فهررررررررررررو أكرررررررررررررمه  

مه  ررررررررررررررررروده  وأكررررررررررررررررره  وإِّن هبررررررررررررررررم برررررررررررررررررٌّ َأجه

رررررررررررررررلهوه وأنَعررررررررررررررمه   وأعطيررررررررررررررتههم مررررررررررررررا أمَّ

 برررررررررره يغفررررررررررره اهلله  الررررررررررذنوَب  ويرررررررررررحمه 
9 

اِت، فال تفتكم عباَد ا ، استبقوا اخلرياِت وسارعوا إىل املربَّ هلل هذه الفهائله واملواهبه

فِر عن قريٍب، بل األمره أعجله  ِد التقوا، واعلموا أن انقطاَع السَّ دوا فإن خرَي الزا وتزوَّ

                                 

 (.121( أخرجه مسلم )1)

 (.1339( ومسلم )1113( أخرجه البخاري )2)

 (.1333( أخرجه مسلم )3)
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 من ذلك. 

 فرررال ترررَرجِّ فعرررَل اخلررررِي يومرررًا إىل بررردٍ 
9 

 (1)لعررررررررررل برررررررررردا ً يررررررررررأت وأنررررررررررت فقيررررررررررده  

9 

 .أُّيا املؤمنون

ِم، إليكم أمورًا مهمًة هلا أثٌر بالٌغ يف ُتصيِل يا   احلرا
ِ
من عزْمتهم عىل حجِّ بيِت اهلل

 الفهائل املرتتبة عىل حجِّ بيِت اهلل تعاىل: 

كم فيه:  أوهلا: لبيك مهللا إخالصه العمِل هلل تعاىل فإن احلجَّ خاصةه احلنفيِة، وشعاره

اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه  ، فعن أيب أمامة ريضلبيك ال َشيك لك لبيك، لبيك

ه إنوسلم: )  . (2)(اهلَل ال يقبله من العمِل إال ماكان خالصًا وابتهِغي به وجهه

لِكم الظاهرِة  احلرصه عىل متابعِة النبي ثانيها:  لِكم وأعاملِكم وأحوا يف أقوا

خذوا عني )عىل متابعتِه واألخِذ عنه فقال يف حجِة الوداِع:  والباطنِة، وقد حثَّنا 

 . (3)(مناسككم

احلرصه عىل تعلِم أحكاِم املناسِك قبل الدخوِل فيها، حتى تعبدوا اهلَل تعاىل  ثالثها:

نهكم من ِفعلِها عىل الوجِه  عىل بصريٍة وهدا، فتعلموا من أحكاِم املناسِك ما يمكِّ

بَل ُتصيِل ذلك، فالكتبه والدرو سه الصحيِح، وقد يَّسَّ اهلله سبحانه وتعاىل سه

                                 

 .11/131( دواوين الشعر العريب 1)

( :"إسناده 3/23( قال احلافظ يف "الفتح" )1323(ح)3/139والطرباِّن)(، 3139( أخرجه النسائي )2)

 جيد".

 (. 1291أخرجه مسلم ) (3)
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ها ودراستها وإذا واألَشطةه التي تعتني بذلك كثريٌة مشهورٌة، فاحرصوا عىل مطالعتِ 

 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون.  ءأشكل عليكم يش

وا لسفِركم صحبًة طيبًة، تعينكم عىل اخلرِي وتدلكم عليه فإن الصاحَب  رابعها: ختريَّ

 ساحٌب، وقد قال األول: 

 ال تسرررررررأْل و
ِ
 َسرررررررْل عرررررررنعرررررررن املررررررررء

9 
 (1)قرينرره فكررله قررريٍن باملقرراَرِن ُّيترردي 

9 

كم الرفَث والفسوَق واجلداَل، كام أمركم اهلل تعاىل بذلك: خامسها : َتنبوا يف حجِّ

وَق َوال ِجَداَل يِف  يِهنَّ احْلَجَّ َفال َرَفَث َوال فهسه
ٌر َمْعلهوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِ ﴿احْلَجه َأْشهه

﴾ ف (2)احْلَجِّ هو اجلامعه  -أي: من تلبس باحلج–ث الذي هنى اهلل عنه من فرَض احلجَّ والرَّ

والكالمه فيه ودواعيه، والفحشه يف القوِل، وأما الفسوقه فهو املعايص عمومًا، وأما 

 اجلدال فهو املامراة واخلصام، فإن هذه األموَر مما ينقصه األجَر ويبيد عظيَم الفهِل. 

 تعاىل، فإن : وطِّنوا أنفَسكم عىل سادسها
ِ
، وأن حيَتِسَب ذلك عنَد اهلل صوِل املَشاقِّ حه

 . احلجَّ جهاٌد ال قتاَل فيه، كام أخرَب النبيه 


 

                                 

 (.  29( ديوان طرفة بن العبد )1)

 .191( سورة البقرة: 2)
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد. 

 فيا أُّيا املؤمنون.

ِسِم اخلرياِت، تستقبلون أياَم عرِش  إنكم تستقبلون بعد أياٍم قالئَل موساًم كرياًم من َموا

ملبارِ ، الذي جعله اهلله حماًل لكثرٍي من املواهِب والنفحاِت، حتى بدا ذي احلجِة ا

أفهَل مواسِم اخلرياِت، فعن ابن عباٍس ريض اهلل عنه قال: قال رسوله اهلل صىل اهلل 

: وال   من هذه األياِم قالوا
ِ
عليه وسلم: )ما من أياٍم العمله الصالحه فيهن أحبه إىل اهلل

 
ِ
؟ قال: وال اجلهاده يف سبيِل اهلل، إال رجٌل خرَج بنفِسه ومالِه ومل اجلهاده يف سبيِل اهلل

)
ٍ
 . (1)يرجْع من ذلك بيشء

أفهل أيام السنة وقد فهلها كثري من العلامء عىل أيام عرش  ةفهذه األيام العرش

 فًا وفهاًل إقسامه ويكفيها فخراً وََش  ،الليايل رمهان األخري وأما لياليها فهي من أفهلِ 

 
ِ
  نا رسوله وقد حثَّ  (2)﴾َوَلَياٍل َعرْشٍ  (1) َواْلَفْجرِ ﴿حيث قال:  ،عاىل هبات اهلل

ِ
عىل   اهلل

 من األعامِل الصاحلِة يف 
ِ
ِعه وصنوِفه يف هذه األياِم، فأكثِروا عباَد اهلل العَمِل الصالِح بأنوا

يوَم القيامِة  واملثوبةِ هذه األياِم، وابتنموها باألعامِل الصاحلِة بام يعوده عليكم باألَجِر 

ِر مهلٌة، ويف الوقِت متسٌع.   فباِدروا فيها باألعامِل الصاحلِة ماداَم يف العمه

 أُّيا املؤمنون..

                                 

 ( حديث ابن عباس ريض اهلل عنه .939( أخرجه البخاري )1)

 .2-1الفجر: ( سورة 2)
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إن أفهَل ما يتقربه به العبده إىل ربِّه تعاىل يف هذه األياِم الكثاره من ذكره جلَّ وعال 

 يِف َأيَّاٍم َمعْ 
ِ
وا اْسَم اَّللَّ ره قال ابن عباس ريض اهلل  (،1)لهوَماٍت﴾قال اهلل تعاىل: ﴿َوَيْذكه

عنهام: "األيام املعلومات أيام العرش" وهو قول مجاعة من املفَّسين، وقد روا ابن عمر 

أنه قال: )ما من أياٍم أعظَم عند اهلل وال أحبَّ إليه من  ريض اهلل عنهام عن النبي 

 (. 2)كبري والتحميد(العمل فيهن من هذه األيام العرش فأكثروا فيهن من التهليل والت

ءِة القرآِن، وقول: اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل   تعاىل وقرا
ِ
فأكثروا أُّيا األحبابه من ذكِر اهلل

أكرب ال إَل إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد، يف كلِّ أوقاِت هذه العرِش، ويف مجيِع 

رة ريض اهلل عنهم أهنام األماكِن، فقد روا البخاري يف صحيحه عن ابن عمر وأيب هري

ه الناسه بتكبرِيَها ان ويكربِّ وِق يف أياِم العرِش، فيكربِّ  (. 3)كانا خيرجاِن إىل السه

. ِ  واعلموا أن الذكَر يف هذه األياِم أفهله األعامِل، بل هو أفهله من اجلهاد برِي املتعنيِّ

، خاصةً  صيامه يوِم عرفِة، فقد  ومن األعامِل الصاحلِة املتأكدِة يف هذه األياِم الصيامه

ر   أن يكفِّ
ِ
روا مسلم عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: )صيامه يوِم عرفَة أحتسب عىل اهلل

 .( 3)السنَة التي قبله والسنَة التي بعَده(

قد قال:  ومن األعامِل املرشوعِة يف هذه األياِم االستعداده لألضحيِة، فإن النبيَّ 

                                 

 .23احلج: ( سورة 1)

 (، وصححه أمحد شاكر.1323( أخرجه أمحد )2)

 (.939ديث )علقه البخاري يف فهل العمل أيام الترشيق قبل ح( 3)

 ( من حديث أيب قتادة األنصاري ريض اهلل عنه1132( أخرجه مسلم )3)
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أهلَّ هالله ذي احلجة، فال يأخْذ من شعِره وال من أظفاِره  )من كان له ذبٌح يذبحه، فإذا

 .(1)شيئًا حتى يهحي(

ه  َي فال يمسَّ من َشْعِره وَبرَشِ كم أن يهحِّ ، وأراَد أحده ويف لفظ: )إذا دخَلت العرشه

، (2)شيئًا(
ِ
َي نفَسه دوَن أهِل بيتِه من األوالِد والنساء ، وهذا احلكمه خيصه املهحِّ

 فاحرصوا أُّيا 
ِ
 املسلمون عىل مواسِم اخلرِي فإهنا رسيعةه االنقهاء

 ويصبحه ذو األعامِل فرحانًا جاذالً   فام هي إال ساعٌة ثم تنَقِِض       

كم   ومواهبِه، فإن عَجَز أحده
ِ
ضوا لنفحاِت اهلل وأكثروا فيها من األعامِل الصاحلِة وتعرَّ

ه، وينتهي عن املعا عن  يص، فإن رجاًل سأَل النبيَّ عن ذلك فال أقلَّ من أن يكفَّ َشَّ

، فذكر له  : فإن مل أفعل؟ قال: تعنيه صانعًا أو  أفهِل أعامل الرِبِّ أعامالً ثم قال الرجله

تصنعه ألخرٍق، قال: يا رسوَل اهلل، أرأيت إن ضعفت عن بعِض العمِل؟ قال صىل اهلل 

 . (3)عليه وسلم: تكفه َشَّ  عن الناِس فإهنا صدقة منك عىل نفِسك(

واعلموا أُّيا الخوان أن هذه األياَم هي من أفهِل األياِم، فاحلسنات فيها مهاعفة 

 والسيئات مغلظة معظمة، فسارعوا إىل مغفرٍة من ربِّكم ورمحة. 

                                 

 ( من حديث أم سلمة ريض اهلل عنها.1911( أخرجه مسلم )1)

 ( من حديث أم سلمة ريض اهلل عنها.1333( أخرجه مسلم )2)

 لم. ( من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه، واللفظ ملس33(، ومسلم )2113أخرجه البخاري ) ( 3)
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 .احلجه وأحكامه األضحيةِ  -33

 اخلطبة األوىل

، َمْن َُّيِْدِه اهلله فَ  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه اَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

  أما بعد. 

فاتقوا اهلل عباد اهلل، وافعلوا اخلرَي لعلكم تفلحون، فإنكم يف موسٍم من مواسِم الربِّ 

ه، فيه خريه أياِم الزماِن وأفهلهها، العامله فيها بالربِّ  تهه ورمحاته العظيِم، كثريٌة خريا

ِقَر  ، فعه
ِ
 امللِك الدياِن من اجلهاِد، إال جماهدًا خرَج يف سبيِل اهلل

ِ
والحساِن أفهله عند اهلل

 العظيِم الرمحِن. 
ِ
ه هلل ه، وأهِريَق دمه ده  جوا

ها السامواته عباد اهلل، يا من ترجون اهلَل  والداَر اْخرَة، يا من تؤملون جنًة عرضه

، أنتم يف أياِم عرِش ذي احلجِة املبارِ ، التي قال فيها صىل اهلل عليه وسلم: ) ما واألرضه

 من هذه األياِم 
ِ
 قالوا: وال -يعني أياَم العرشِ -من أياٍم العمله الصالحه فيها أحبه إىل اهلل

وال اجلهاده يف سبيل اهلل، إال رجٌل خرج بنفِسه ومالِه، ثم مل  اجلهاده يف سبيِل اهلل؟ قال:

 
ٍ
 .(1)(يرجْع من ذلك بيشء

فاهلَل اهلَل أُّيا املسلمون، أكثِروا فيها من األعامِل الصاحلِة، التي ترفعه درجاتِكم 

بهكم من مليككم، فإن اهلَل جل وعال فتَح لكم يف هذه العرِش أبواَب اخلرِي كلِّها،  وتقرِّ

                                 

 ( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه.939( أخرجه البخاري )1)
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 َبكم إىل االجتهاِد يف مجيِعها.وندَ 

 تعاىل يف كلِّ حاٍل وحنٍي، فقال تعاىل: 
ِ
إن من أخصِّ ما متيَّزْت به أيامه العرِش ِذكره اهلل

ْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنَْعاِم﴾  يِف َأيَّاٍم َمْعلهوَماٍت َعىَل َما َرَزَقهه
ِ
وا اْسَم اَّللَّ ره قال حربه  (1)﴿َوَيْذكه

 بنه عباٍس ريض اهلل عنهام: "األيامه املعلوماته هي أيامه األمِة وترمجانه ال
ِ
ِن عبده اهلل قرآ

 العرِش".

 تعاىل يف هذه األياِم، فعن ابِن عمَر ريض  -يا عباَد اهلل-فمن خرِي أعاملِكم 
ِ
ذكره اهلل

، وال أحبه إليه من العمِل : )اهلل عنهام قال: قال رسوله اهلل 
ِ
ما من أياٍم أعظمه عنَد اهلل

 . (2)(فيهن من هذه األياِم العرِش، فأكثِروا فيهن من التهليِل والتكبرِي والتحميد

 فيا أُّيا املؤمنون.

وه بكرًة وأصيال، اذكروا اهلَل قيامًا وقعودًا وعىل  اذكروا اهلَل ذكرا كثرياً، وسبِّحه

ها، كام كَر حياةه القلوِب ونعيمه  قال صىل جنوبِكم، اذكروه بقلوبِكم وألسنتِكم، فإن الذِّ

ره ربَّه والذي ال يذكر ربَّه كمثَِل احليِّ وامليِت اهلل عليه وسلم: )  . (3)(َمثَله الذي يذكه

فأكثروا أُّيا املؤمنون من قول: "اهلل أكرب اهلل أكرب، ال إَل إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب 

ِقكم وهلل احلمد"، اجَهروا هبذا الذكِر وأظِهروه يف مساجِدكم وجمالِسكم وأ سوا

وبيوتِكم، وعند أهليكم وأوالِدكم، فاذكروا اهلَل حني متسون وحني تصبحون، وَعِشيًّا 

                                 

 .23( سورة احلج: 1)

 ( وصححه أمحد شاكر.1323( أخرجه أمحد )2)

 ( من حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.3391( أخرجه البخاري )3)
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وحني تظهرون، ففي البخاري عن ابن عمر وأيب هريرة ريض اهلل عنهم أهنام كانا 

ه الناسه بتكبرِيَها اِن، ويكربِّ  .(1) خيرجان إىل السوِق يف أياِم العرِش، فيكربِّ

وا يف ذلك، فإن الذكَر يف هذه فاحرصوا أُّيا املؤ  تعاىل، واجتِهده
ِ
منون عىل ذكِر اهلل

كره يف هذه  ناِن، قال ابنه القيِِّم رمحه اهلل: "والذِّ األياِم أفهله من اجلهاِد بالسيِف والسِّ

" -أي أيام العرِش  -األيام  ِ  . (2)أفهله من اجلهاِد برِي املتعنيِّ

كَر يف هذه األي  اِم عىل نحوين: عباَد اهلل، إن الذِّ

: ِذكٌر مطلٌق، يكونه يف كلِّ وقٍت، وال يقيده بام بعد الصلواِت، وهذا وقتهه النحو األول

 من دخوِل شهِر ذي احلجة إىل آخِر يوم من أياِم الترشيِق.

بعَد الصلواِت، يكونه من فجِر يوِم عرفَة إىل  يكون : ِذكٌر مقيٌد، وهو الذيالنحو الثاِّن

من أيَّاِم الترشيِق، ففي هذه األياِم: يوِم عرفَة، ويوِم النحِر، وأياِم عرِص آخِر يوٍم 

ِبِه  ه بعد فرا ره املرءه ربَّه يف كلِّ حنٍي، كام يذكره ، فيذكه الترشيِق، جيتمعه الذكره املطلقه واملقيَّده

، وممن الصلواِت، فإذا سلَّم من الصَّ  نك الِة استغفر ثالثًا، ثم قال: مهللاَّ أنت السالمه

ِم، ثم يقوله بعد ذلك: اهلل أكرب اهلل أكرب ال إَل إال  ، تباركَت يا ذا اجلالِل والكرا السالمه

ر ذلك ما شاَء، ثم يأت بعد ذلك باألذكاِر  اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد، يكرِّ

 املرشوعِة بعد الصالِة، من التسبيِح والتحميِد والتكبرِي وبري ذلك. 

كَر املطلَق يكونه من دخوِل العرِش إىل آخِر يوٍم فيتلخص من ه ذا أُّيا املؤمنون: أن الذِّ

                                 

يق.1)  ( أخرجه البخاري معلقا يف باب َفْهِل اْلَعَمِل يِف َأيَّاِم التَّرْشِ

 (.1/39( مدارج السالكني) 2)
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من أياِم الترشيِق، وأما املقيده فيكونه من فجِر يوِم عرفَة إىل آخِر يوٍم من أياِم الترشيِق، 

 عليه، وأبرشوا فإن اهللَ 
ِ
كِره والثناء ، وأكثِروا من ِذكِره وشه

ِ
 فابتنموا الفرصَة يا عباَد اهلل

ْم﴾ ْركه وِِّن َأْذكه ره  (1)العظيَم اجلليَل قد َوَعَدكم عىل ذكِره خرياً كثرياً، فقال تعاىل: ﴿َفاْذكه

دون يا رسوَل اهلل؟ وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: ) دون، قالوا: ومن املفرِّ سبق املفرِّ

ً والذاكرات اكِرون اهلَل كثريا  . (2)(قال: الذَّ

 أُّيا املؤمنون.

الصاحلِة، التي ندَب إليها أهله العلِم يف هذه األياِم، الصياَم، الذي قال إن من األعامِل 

ه وعز جنابهه: ) يامه يل، وأنا أجِزي بهفيه الباري جلَّ ذكره فاحرصوا عىل االستكثاِر  (3)(الصِّ

ر السنَة التي قبَله، والسنَة التي من صياِم هذه األياِم، ال سيام يومه عرفَة، فإنه: ) يكفِّ

 . (4)(بعده

 يف هذه العرِش 
ِ
وقد كثر السؤال أُّيا املؤمنون عن قول بعِض الناس: "إن من األخطاء

 صياَمها كلَّها"؟

: أن هذا القوَل بريه صحيٍح، فإن صياَم هذه األياِم من الَعَمِل الصالِح الذي فاجلواب

 من ما من أياٍم العمله الصالحه فيهن أحبه يف عموِم قوله: ) حثَّ عليه النبيه 
ِ
إىل اهلل

                                 

 .112( سورة البقرة: 1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2313( أخرجه مسلم )2)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.1393( أخرجه البخاري )3)

 ( من حديث أيب قتادة األنصاري ريض اهلل عنه.1132( أخرجه مسلم )3)
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َد صاحِب هذه املقالِة هذه األيام (، والصيامه من خرِي األعامِل وأعظِمها أجراً، ولعلَّ مرا

عن ذلك، أما بريه يوِم العيِد من أياِم العرِش،  التحذيره من صياِم يوِم العيِد، لنهي النبيِّ 

 عامِل الصاحلة. فال إشكاَل يف أن صياَمه مندوٌب إليه يف اجلملِة؛ إذ هو من خرِي األ
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.  

 .فيا أُّيا املؤمنون

َها َوال  هومه َ حله مونه من الهحايا واهلدايا: ﴿َلْن َينَاَل اَّللَّ إن ربَّكم جل وعال قال فيام تقدِّ

ْم﴾ هه التَّْقَوا ِمنْكه َها َوَلِكْن َينَاله صوَد الشارِع فاتقوا اهلَل عباد اهلل، واعلموا أن مق (1)ِدَماؤه

 سبحانه وتعاىل بِأِجلِّ ماتقدرون 
ِ
به إىل اهلل احلكيِم من إراقِة دم اهلدايا والهحايا التقره

عليه من هبيمِة األنعاِم، أعالها قدرًا، وأبالها ثمنًا وأنفسها، فإنه جل وعال لن يناله 

ها، وإنام يناله منكم تقواكم له، وحمبتهكم له، وإيثاره  ها وال دماؤه كم التقرَب إليه حلومه

َا ِمْن   َفِإهنَّ
ِ
َعظِّْم َشَعاِئَر اَّللَّ كم شعائَره: ﴿َذلَِك َوَمْن يه  لديكم، وتعظيمه

ِ
بأحبِّ األشياء

لهوِب﴾ وقد جعل اهلله هذه الهحايا والقرابني من شعائِره، فقال: ﴿َواْلبهْدَن  (2)َتْقَوا اْلقه

﴾
ِ
ْم ِمْن َشَعاِئِر اَّللَّ ظِّموها ياعباد اهلل، فإن أفهَل الهحايا أبالها ثمنًا، فع (3)َجَعْلنَاَها َلكه

ها عند أهلها.   وأنفسه

 أُّيا املؤمنون.

نَّ املعتربَة َشعًا، وهي ستةه أشهر يف  إن من الرشوِط الواجبِة يف الهحايا أن تبلَغ السِّ

يه يف املعِز، وسنتان يف البقِر، ومخسه سنوات يف البِل، قال صىل اهلل عل الهأِن، وسنةه 

                                 

 .31( سورة احلج: 1)

 .32 ( سورة احلج:2)

 .33( سورة احلج: 3)
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سنًَّة، إال إن تعَّسَّ عليكم، فتذبحوا َجَذعًة من الهأنوسلم: ) ،  (1)(ال تذبحوا إال مه

 واملِسنَّة هي الثنية، فام فوقها من البِل أو البقِر أو الغنِم.

 أُّيا املؤمنون.

إن من الرشوِط يف الهحيِة أن تكوَن سليمًة من العيوِب، فعن الرباء بن عازب ريض 

أربٌع ال َتوز يف الهحايا: العوراءه قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )اهلل عنهام قال: 

ها، والكبرية التي ال تنقي،  ها، والعرجاء البنيِّ عرجه ها، واملريهةه البنيِّ مرضه ه عوره البنيِّ

خَّ يف عظمها  .(2)(أي: التي ال مه

د منها، فهذه العيوب مانعٌة من صحة التهحية، ويلحق هبا ماشاهبها أو كان أش

كالعمياء أو مقطوعة الرجل، ومما ينبغي َتنهبهه يف الهحايا واهلدي عهباءه األذِن، وهي 

التي قهطَع نصفه أذهِنا، أو كان يف أذهِنا شقوٌق أو خروٌق؛ حلديث عيلٍّ ريض اهلل عنه 

 قال: )
ِ
أي: أن نكشف ونفحص  (3)(أن نسترِشَف العنَي واألهذنَ  أمَرنا رسوله اهلل

سالمَة العنِي واألذِن، وهذه العيوب من شقوٍق أو خروٍق أو قطٍع يف األذِن  ونتأمل

 ليست مانعًة من صحِة األضحية، ولكنها تنقص من أجِرها.

بينِكم؛ فإن اهلَل سبحانه وتعاىل  -ياعباد اهلل-فاحرصوا   عىل سالمِة ضحاياكم وقرا

                                 

 ( من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام.1933( أخرجه مسلم )1)

وابن حبان ( ، 3311(، والنسائي)1391(، والرتمذي )2392(، وأبو داود )13911( أخرجه أمحد )2)

  وقال الرتمذي: "حديث حسن صحيح". ،من حديث الرباء بن عازب (،  1933) 

( من حديث عيل بن أيب طالب 3133(، وابن ماجه )3313(، والنسائي )1393ذي )( أخرجه الرتم3)

 ريض اهلل عنه، وصححه الرتمذي.
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قوا اهلَل سبحانه وتعاىل، فال يغلهوا طيٌب ال يقبله إال طيبًا، وعىل أهِل سوِق املاشيِة أن يت

عىل الناِس األسعاَر، وال يكِذبوا عليهم، وال يدلِّسوا، وال خيفوا شيئًا من العيوِب، بل 

دِق والبياِن، فإهنام من أعظِم أسباِب الربكِة يف املاِل، قال النبيه صىل اهلل  عليهم بالصِّ

ن صَدَقا وبيَّنا بور  هلام يف بيعهام، وإن كذبا البيِّعان باخليار مامل يتفرقا، فإعليه وسلم: )

 .(1)(وكتام حمَِقت بركةه بيِعهام

 فاهلَل اهلَل، يا أهل املوايش بالصدِق والبياِن. 

ضوا لنفحاِت  عباد اهلل، يا أمة حممد، أكثِروا من األعامِل الصاحلِة يف هذه األياِم، وتعرَّ

ِد  دوا فإن خرَي الزا  ومواهبِه، وتزوَّ
ِ
فوا من اهلل التقوا، فاستكثِروا من الطاعاِت، وختفَّ

 املعايص واملوبقاِت، فإن احلسناِت تهاعفه يف هذه األياِم، والسيئاته تعظَّم وتغلَّظ. 

 أُّيا املؤمنون.

احرصوا عىل ذبِح ضحاياكم بعد صالِة العيِد؛ فإن من ذبَح قبَل أن يصيِلَ فال ذبيحَة 

بَح قبَل أن يصيِلَ فليذبْح أخرا مكاهنا، ومن مل من ذله، قال صىل اهلل عليه وسلم: )

 . (2)(يذبْح فليَذبْح باسِم اهلل

 أُّيا املؤمنون..

إن من األعامِل الصاحلِة يف هذه األياِم صالَة العيِد، فاحرصوا عىل صالُِتا وشهوِدها، 

ا ، فاخرجوا أُّيا املؤمنون إىل صالِة العيِد حيثه تهصىل، اخرجوفإهنا سنةه نبيِّكم 

                                 

 ( من حديث حكيم بن حزام ريض اهلل عنه.1132(، ومسلم )2119( أخرجه البخاري )1)

 ( من حديث جندب ريض اهلل عنه.931( أخرجه البخاري )2)
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 بأنفِسكم وأوالِدكم وأهليكم، فعن أمِّ عطيَة ريض اهلل عنها قالت: )
ِ
 أمَرنا رسوله اهلل

نَّ خلَف الناِس،  تَق وذاَت اخلدور، حتى نخِرَج احليَّض، فيَكه أن نخِرَج يف العيدين العوا

، فاخرجوا إىل (1)(فيكربَن بتكبرِيهم، ويدعون بدعائِهم، يرجون بركَة ذلك اليوِم وطهرته

 املصليات، واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحون. 


 

 

                                 

 (. 939( أخرجه البخاري )1)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

654 

 تعاىل وفهائله -31
ِ
 .ذكره اهلل

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ ا هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  هلل َوْحَدهه الَ ََشِ

  أما بعد.

ً كثرياً، وسبِّحوه بكرًة وأصياًل؛ فإنه سبحانه أظهَر  فيا أُّيا الذين آمنوا اذكروا اهلَل ذكرا

 
ِ
كم باهلل ره  لكم يف اْفاِق واألنفِس يف السامواِت واألرِض من العجائِب واْياِت، ما يذكِّ

، أظهَر لكم سبحانه قدرَته وبديَع مصنوعاتِه  ربِّكم، ال إَل إال هو الرمحنه الرحيمه

 ماًء 
ِ
لتذكروه وتشكروه، فجعَل لكم األرَض فراشًا والسامَء بناًء، وأنزَل من السامء

م أُّيا الناسه من  ، خَلَقكه فأخرَج به من الثمراِت رزقًا لكم، ال إَل إال هو الرمحنه الرحيمه

وأعطاكم العقوَل واألسامَع واألبصاَر، سخر لكم الليَل والنهاَر والشمَس  عدٍم،

ر فهدا، وخلَق فسوا، فال إَل إال هو له األسامء  والقمَر، فالقه احلِب والنوا، قدَّ

 احلسنى فادعوه هبا. 

رَ ! أُّيا املؤمنون روا فيها فإنَّ التفكه يعقبِه  اذكروا اهلَل تعاىل، واعتربوا هبذه اْياِت، تفكَّ

َو َشِهيٌد﴾ ْمَع َوهه َْن َكاَن َلهه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ
ِ
ره ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرا مل  . (1)التذكه

هْم ! عباد اهلل ِذيَن آَمنهوا َوَتْطَمِئنه قهلهوهبه  تعاىل:﴿الَّ
ِ
إن أفهَل أعامِل أهِل اليامِن ذكره اهلل

                                 

  (.31ة ق )( سور1)
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ِ
 َأال بِِذْكِر اَّللَّ

ِ
﴾ بِِذْكِر اَّللَّ لهوبه نه اْلقه

روا المام أمحد وبريه بسنٍد صحيٍح عن ، (1)َتْطَمئِ

ْم، َوَأْرَضاَها أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  ْم بَِخرْيِ َأْعاَملِكه : )َأالَ أهنَبِّئهكه

 ا
ِ
ْم ِمْن إِْعَطاء ْم، َوَخرْيٍ َلكه ْم، َوَأْرَفِعَها يِف َدَرَجاتِكه َهِب َواْلَوِرِق، َوِمْن َأْن ِعنَْد َملِيِككه لذَّ

 ؟ َقاَل:
ِ
وَل اهلل : َوَما َذاَ  َيا َرسه ْم؟ َقالهوا بهوا َأْعنَاَقكه ْم، َوَيْْضِ بهوا َأْعنَاَقهه ْم َفتَْْضِ كه وَّ  َتْلَقْوا َعده

)
ِ
 . (2)ذِْكره اَّللَّ

 
ِ
ل بذلك  فإذا َذَكَر العبده اهلَل تعاىل بلساٍن خيِفقه معه القلبه حمبًة وتعظياًم هلل تعاىل، حصَّ

أجراً عظياًم وسبقًا بعيدًا، فإن الذكَر الصادَق حييي القلوَب ويطيِّبهها ويزكيها، ففي 

من حديِث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: قال النبي صىل  "صحيح البخاري"

ر ربَّه َمثَله احليِّ واملاهلل عليه وسلم: )   .(3يِت(َمثَله الذي يذكر ربَّه والذي ال يذكه

 أُّيا املؤمنون: سبٌب لذهاِب املخاوِف أو تبديِدها، وحصوِل األمِن  
ِ
وذكره اهلل

 َتْطَمئِنه ﴿ واالطمئناِن، قال تعاىل:
ِ
 َأال بِِذْكِر اَّللَّ

ِ
هْم بِِذْكِر اَّللَّ ِذيَن آَمنهوا َوَتْطَمِئنه قهلهوهبه الَّ

لهوبه  ه. ، فكلام ازداد العبد ذكراً هلل انرشح صدر(4﴾اْلقه ه وبمه  ه واطمأن فؤاده، وذهب عنه َهه

إن ذكر اهلل تعاىل باللساِن والقلِب من أعظِم أسباِب تثبيِت القلوِب عىل ! أُّيا املؤمنون

َ َكثرِياً  وا اَّللَّ ره ِذيَن آَمنهوا إَِذا َلِقيتهْم ِفَئًة َفاْثبهتهوا َواْذكه َا الَّ  احلقِّ واهلدا، قال اهلل تعاىل:﴿َيا َأُّيه

                                 

  (.23( سورة الرعد )1)

( من حديث أيب الدرداء ريض اهلل 3199(، وابن ماجه )3311(، والرتمذي )21191( أخرجه أمحد )2)

  (. 13133عنه، واحلديث حسنه اهليثمي يف جممع الزوائد )

  (.3391( "صحيح البخاري" )3)

  (.23( سورة الرعد )3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

656 

وَن﴾َلَعلَّ  حه
ْفلِ ْم ته  . (1كه

وِذكره اهلل أُّيا املؤمنون سبٌب عظيٌم من أسباِب االنتصاِر عىل الشيطاِن، وإضعاِف 

 وخينس و
ِ
، روا يهمحله كيِده، وإبطاِل مكِره، فإن الشيطاَن ُّيَربه من ذكِر اهلل

)إن الشيطاَن إذا نودِي قال:أن النبي البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 

اط( للصالةِ   وشواهد هذا كثرية يف السنة النبوية املطهرة. ،(2وىلَّ وله ُضه

ِن، أو بالتسبيِح  ءِة القرآ ٌء بقرا أكثروا أُّيا املؤمنون من ذكِر اهلل تعاىل يف كلِّ حنٍي، سوا

ٌء بتعلِم العلِم أو تعليِمه والدعوِة إىل  والتهليِل والتحميِد والتكبري واالستغفار، وسوا

 كلَّه من ذكِر اهلل تعاىل. اهلل، فإنَّ ذلك 

، كأذكاِر أدباِر ! عباد اهلل تةه ه العبده من ذكِر اهلل تعاىل األذكاره املؤقَّ إن أقلَّ قدٍر يالزمه

الصلواِت، وأذكاِر الصباِح واملساء، وأذكاِر النوم واالستيقاظ، واألذكاِر املقيدِة مثل ما 

 واخلروِج يقاله عند األكِل والرشِب واللباِس واجلامِع، ودخ
ِ
وِل املنزِل واملسجِد واخلالء

 من ذلك، وعند املطِر والرعِد وما أشبه ذلك.

" لشيِخ السالم ابن الكلِِم الطيبومن أفهِل ما مجع يف ذلك من الكتِب: كتابه "

 تيمية رمحه اهلل.

سن عبادتك.  مهللا َأِعنَّا عىل ذكِر  وشكِر  وحه


 

                                 

  (. 31( سورة األنفال )1)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.3231(، ومسلم )339ح  البخاري" )( "صحي2)
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد.

 .ُّيا املؤمنونفيا أ

"كان رسوله اهلل حديَث عائشَة ريض اهلل عنها قالت:من  "صحيِحه"روا مسلٌم يف 

 "ره اهلَل تعاىل عىل كلِّ أحيانِه  . (1يذكه

 تعاىل كثرياً كثرياً،  واذكروا قول اهلل تعاىل 
ِ
َيا : ﴿فاجتهدوا أُّيا املؤمنون يف ذكِر اهلل

ْلِهكه  ِذيَن آَمنهوا ال ته َا الَّ وََلَِك َأُّيه  َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفأه
ِ
ْم َعْن ِذْكِر اَّللَّ كه ْم َوال َأْوالده لهكه ْم َأْمَوا

ونَ  مه اخْلَارِسه  تعاىل، فكان ِذكره النبيِّ هلل تعاىل فكان  (2﴾هه
ِ
جيِري  أكمَل اخللِق ِذكراً هلل

كوبِه ومسرِيه مع أنفاِسه صىل اهلل عليه وسلم، قائاًم وقاعدًا وعىل جنبِه، يف مشِيه ور

 الذي أحيانا بعَد ما ونزولِه وسفِره وإقامتِه، فكان إذا استيقَظ من نوِمه قال: ) 
ِ
احلمده هلل

) ره اهلَل تعاىل حتى تطلَع (3أماَتنا، وإليه النشوره ، ثم إذا صىل الفجَر جلَس يف مصاله يذكه

ويذكره اهلَل تعاىل يذكره اهلَل تعاىل عند دخول البيِت واخلروِج منه،  ، وكان (4الشمس

بِه ولباِسه ومِجاعه ألهلِه، وكان  يذكره ربَّه ومواله إذا دخَل اخلالَء  عىل طعاِمه وَشا

 عند املصائِب والنوازل، وإذا بشاه كرٌب أو  وإذا خرَج منه، وكان 
ِ
يفزعه إىل ذكر اهلل

                                 

 ( .313( أخرجه مسلم )1)

  (.9( سورة املنافقون )2)

 (.2111( ومسلم )3312( أخرجه البخاري )3)

  ( من حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنه. 319( كام يف مسلم )3)
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ِشه، فكانت حياته  ، وكان يذكر ربَّه إذا أوا إىل فرا  بمٌّ أو حزٌن أو همٌّ
ِ
ه كلهها ِذكراً هلل

 
ِ
نتِه من األذكاِر والدعواِت ما يشهده عىل أن ذكَر اهلل تعاىل، ويف املحفوِظ من هديِه وسه

لِّها، صغرِيها وكبرِيها. تعاىل استوعَب شؤوَن حياِة النبيِّ   كلِّها، دقِّها وجه

ً كثرياً لعلكم تفلحون.  فاتقوا اهلل عباد اهلل واذكروا اهلل ذكرا
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 ه وفضلُ  لمُ العِ  -86

 اخلطبة األوىل 

ئَعه وأحكاَمه، وَشح  يِن وأعالَمه، وأظهر للخلق َشا احلمده هلل الذي شيَّد مناَر الدِّ

صدوَر من أراد هدايَتهم لَلسالِم ونّور بالعلوم واملعارِف الهليِة بصائَر ذوي العقوِل 

 واألفهاِم.

ه، وأشهد أال إَل إال اهلل  وحده ال َشيك له، شِهَد بذلك لنفِسه أمحده تعاىل وأشكره

ِر وأويل العلمِ  الراسخني األخياِر، فقال  يف كتابه، واستشهَد عىل ذلك باملالئكِة األبرا

﴾ َِ و اْلِعْلِم َقاِئاًم بِاْلِقْس َو َوامْلَالِئَكةه َوأهوله ه َأنَّهه ال إََِلَ إاِل هه تعاىل: ﴿َشِهَد اَّللَّ
(1)

 . 

يكم، للعاملني يتلو عليكم آياته ويزكِّ  رمحةً  ه اهلله عثَ والصالة والسالم عىل من ب

فصىل اهلل عليه وعىل آله  ،ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون واحلكمةَ  ويعلمكم الكتاَب 

 وأصحابه الطيبني وعىل سائر عباد اهلل الصاحلني. . 

 . أما بعد

  عبادَ  فاتقوا اهللَ 
ِ
 ته القلوبه وحصل ، واعلموا أن أفهل ما اكتسبته النفوسه اهلل

ثه اليامَن؛  نِ اريْ يف الدَّ  الرفعةَ  ونال به العبده  وعمرت به األوقاته  هو العلمه الذي يورِّ

ِذيَن أهوتهوا  ْم َوالَّ ِذيَن آَمنهوا ِمنْكه ه الَّ ولذا قرن اهلله سبحانه وتعاىل بينهام فقال: ﴿َيْرَفِع اَّللَّ

                                 

 . 13( سورة آل عمران: 1)
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اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾
(1 )

ره البصائِر وشفاءه الصدوِر، وهو امليزان فالعلمه حياةه القلوِب ونو

 . ، وتوزن به األقواله واألعامله  الذي يوزن به الرجاله

به يتمكن العبد من ُتقيق العبودية هلل الواحد الديان. فهو الكاشف عن الشبهات 

واملزيل للشهوات. مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقة 

 والقيام. ومدارسته تعدل الصيام 

فاحلاجة إىل العلم فوق كل حاجة فال بنى للعبد عنه طرفة عني قال المام أمحد 

رمحه اهلل: الناس إىل العلم أحوج منهم إىل الطعام والرشاب فالرجل حيتاج إىل الطعام 

والرشاب مرة أو مرتني وحاجته إىل العلم بعدد أنفاسه وكيف ال تكون هذه منزلة 

يعرف العبد ربه أسامءه وصفاته وأفعاله وأمره وهنيه وهبذه العلم ؟ وهو الذي به 

رج اهلل العباد من  املعارف حيصل العبده أكمَل السعادات وأَشَف الغايات به خيه

الظلامت إىل النور قال اهلل تعاىل: ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَييْنَاهه َوَجَعْلنَا َلهه نهورًا َيْميِش بِِه يِف 

ْن َمَثلههه يِف الظهلهاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها﴾النَّاِس َكمَ 
(2)

 . 

وملا كانت هذه منزلة العلم ومكانته جاءت نصوص الوحيني متهافرًة يف احلث 

 عليه وبيان فهله وفهل أهله وشحذ اهلمم إليه. 

ِذي ْم َوالَّ ِذيَن آَمنهوا ِمنْكه ه الَّ َن أهوتهوا اْلِعْلَم فمام ورد يف ذلك قوله تعاىل: ﴿َيْرَفِع اَّللَّ

                                 

  .11( سورة املجادلة: 1)

 . 122( سورة األنعام: 2)
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َدَرَجاٍت﴾
(1)

َو   نِْزَل إَِليَْك ِمْن َربَِّك احْلَقه َكَمْن هه وقال اهلل تعاىل: ﴿َأَفَمْن َيْعَلمه َأنَّاَم أه

ره أهولهو اأْلَْلَباب﴾ اَم َيَتَذكَّ َأْعَمى إِنَّ
(2)

فام ثّم إال عامل أو أعمى وأهل العمى هم أهل اجلهل  

 والهالل. 

َلاَمءه﴾ىل:وقال اهلل تعا َ ِمْن ِعَباِدِه اْلعه اَم خَيَْشى اَّللَّ ﴿إِنَّ
(3)

قال ابن كثري رمحه اهلل: أي  

إنام خيشاه حق خشيته العلامء العارفون به ألنه كلام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم 

والعلم  كلام كانت املعرفة به أتمَّ  ،املوصوف بصفات الكامل املنعوت باألسامء احلسنى

 كانت اخلشية له أعظم وأكثر.  ؛أكمل

وِتَ َخرْياً َكثرِياً﴾وقال اهلل تعاىل:
ْكَمَة َفَقْد أه ْؤَت احْلِ ْكَمَة َمْن َيَشاءه َوَمْن يه

ْؤِت احْلِ ﴿يه
(4)

 

 ففيها أن أفهل ما يعطى املرء القرآن والسنة. 

يف  يف بيان فهل العلم واحلث عليه فأكثر من أن نحيَ به وأما ماورد عن النبي 

جالة فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن معاوية ريض اهلل عنه قال: قال رسول  ،هذه العه

ً يفقهه يف الدين»: اهلل  « من يرد اهلل به خريا
(5)

وهذا يدل عىل أن من مل يفقهه اهلل يف  

                                 

 . 11( سورة املجادلة: 1)

 . 19( سورة الرعد: 2)

 . 23( سورة فاطر: 3)

 . 239( سورة البقرة: 3)

 .( من حديث معاوية 1913(، ومسلم )11( أخرجه البخاري )1)
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وأن من أراد به خرياً رزقه فقهًا يف الدين مصاحبًا للعمل هبذا  ،فإنه مل يرد به خرياً  ؛الدين

 لفقه. ا

ومن أعظم ماورد يف بيان فهل العلم واحلث عليه ما رواه أصحاب السنن عن أيب 

من سلك طريقًا يلتمس فيه )يقول:  الدرداء ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل 

علامً سّهل اهلل له طريقًا إىل اجلنة وإن املالئكة لتهع أجنحتها لطالب العلم رضًا بام 

فر له من يف الساموات ومن يف األرض حتى احليتان يف املاء يصنع وإن العامل ليستغ

وفهل العامل عىل العبد كفهل القمر عىل سائر الكواكب وإن العلامء ورثة األنبياء وإن 

(األنبياء مل يوِرثوا دينارًا وال درَهًا وإنام ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحٍظ وافر
(1)

 . 

 تعاىل للعلم توضح مدا أَهيته وأثِره يف وهذه الفهائل واملناقب التي جعلها اهلل

 ُتقيق عبودية اهلل سبحانه وإصالح أحوال اخللق. 

يا إنام هو علم الوحيني الكتاب والسنة.   والعلم الذي وردت فيه هذه املزا

 قال ابن القيم رمحه اهلل: 

 العلرررم قرررال اهلل قرررال رسررروله
9      

قررررررررررررررررررررررال الصررررررررررررررررررررررحابة لرررررررررررررررررررررريس  

 (2)بالتمويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

9 

م هي أشد ما تكون حاجًة إىل العلم النافع الصحيح وإىل العلامء الذين وأمتنا اليو

وأمتِه،  وهم الواسطة بني النبي  ،وهم أمناء اهلل من خلقه ،يذبون عن أركان الرشيعة

                                 

 . ( من حديث أيب الدرداء 222( وابن ماجه )2332( أخرجه الرتمذي )1)

 (.191( "الفوائد" ص)2)
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املجتهدون يف حفظ ملته الذين هم بالرشع مستمسكون وْثار الصحابة والتابعني 

لتفتون إىل اْراء. يبلغون رساالت اهلل وخيشونه جون عىل األهواء وال يعرِّ ال يه  ،مقتفون

 وال خيشون أحدًا إال اهلل. 

فيا أمة العلم والقرآن هال شمرنا عن سواعد اجلد واالجتهاد وهجرنا الِسنََة والرقاد 

يف سبيل ُتصيل العلم الذي به تسمو األقدار وترشئب إىل  ،وجفونا املالهي وامللذات

صل به الدرجات الكبار إذ العلم عز ال تثلمه الليايل وُته  ،أهله القلوب واألبصار

م فهو هيبٌة بال سلطان وبنى بال مال ومنعٌة بال  ،واأليام وال تتحيفه الدهور واألعوا

 أعوان. 

ه واجتهدوا يف ُتصيله فعليكم أُّيا الخوة الكرام بمرياث األنبياء فاطلبوه من مظانِّ 

واسألوا اهلل سبحانه التوفيق  ،ألنفس واألموالوابذلوا يف سبيل ذلك ا ،الليايل واأليام

تاز هذه املفاوز إىل  التامم والكامل واستعينوا عىل ذلك بالخالص والذكر اللذين هبام َته

 والقفار. 

أن نعلم أنه بالعلم يعبده املرءه رَبه عىل  :ومما يؤزنا إىل العلم أزًا ويدفعنا إليه دفعاً 

دعوة اخللق إىل اهلل عىل مناهج أويل األبصار بصرية وهدا، وبالعلم يدعو أهل ال

 والنهى وبالعلم نميز احلق من الباطل ونفرق بني اهلدا والهالل. 

 ،وبالعلم الصحيح الصادق والدعوة اخلالصة املثابرة واجلهاد الدائم يف سبيل اهلل

إىل ساحات السعادات  ،خترج أمتنا من أنفاق التعاسات والظلامت واالنتكاسات

ْم َوَعِملهوا  ،ار واالنتصاراتواألنو ِذيَن آَمنهوا ِمنْكه ه الَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َوَعَد اَّللَّ

نَنَّ هَلهْم ِدينَهه  ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَليهَمكِّ ْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الَّ احِلَاِت َلَيْسَتْخلَِفنَّهه مه الصَّ
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َلنَّهه  ِذي اْرَتََض هَلهْم َوَليهَبدِّ وَن يِب َشيْئًا َوَمْن َكَفَر الَّ كه وَننِي ال يهرْشِ ْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعبهده

وَن﴾ مه اْلَفاِسقه وََلَِك هه َبْعَد َذلَِك َفأه
(1)

وال  ،ولن يكون إيامن وعمل صالح إال بعلم نافع 

 استخالف وال متكني إال بدعوة وجهاد. 

 تعلم فإن العلم زين ألهله

 لفقه أفهل قائدا تفقه فإنَّ 

 هو الَعلمه اهلادي إىل سنن اهلدا
9 

 وفهٌل وعنوان لكل املحامد 

 إىل الرب والتقوا وأعدل قاصد

 هو احلصن ينجي من مجيع الشدائد


 

                                 

 . 11( سورة النور: 1)
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  الرشعيِّ  العلمِ  ةُ أمهيَّ  -87

 اخلطبة األوىل

، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفالَ  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه  مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

فيا أُّيا الناس اعبدوا ربَّكم الذي َخلَقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعلموا 

. أُّيا امل  ؤمنون أنه لن تستقيَم لكم عبادٌة صحيحٌة، وال تقوا نافعٌة، إال بالعلِم الرشعيِّ

، وشغلت به  ، وعمرت به القلوبه فعلمه الكتاِب والسنِة أفهله ما اكتسبته النفوسه

، فبه يرفعه اهلل أقوام ِذيَن آَمنهوا ًا ويهع آخرين، قال اهلله تعاىل:األوقاته ه الَّ ﴿َيْرَفِع اَّللَّ

ِذيَن أهوتهوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾ِمنْ  ْم َوالَّ كه
(1)

، فعلم الكتاِب والسنة حياةه القلوِب ونوره 

، به  البصائِر وشفاءه الصدوِر، هو امليزانه الذي توزنه به الرجاله واألقواله واألعامله

بهاِت   الواحد الديان، فهو الكاشفه عن الشه
ِ
نه العبده من ُتقيِق العبوديِة هلل يتمكَّ

واملهذبه للشهواِت، مذاكرتهه تسبيٌح، والبحث عنه جهاٌد، وطلبهه قربٌة، وبذله صدقٌة، 

 ودراسته تعدل الصياَم والقياَم. 

فاحلاجةه إليه فوَق كلِّ حاجٍة، فال بنى للعبد عنه طرفَة عنٍي، قال المام أمحد رمحه 

ِب، فالر"اهلل: جله حيتاجه إىل الطعاِم الناسه إىل العلِم أحوجه منهم إىل الطعاِم والرشا

                                 

 . 11( سورة املجادلة: 1)
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ِب مرًة أو مرتني، وحاجته إىل العلِم بعدِد أنفاِسه"  .والرشا

وبالعلِم الرشعيِّ أُّيا املؤمنون تعِرفون ربَّكم، أسامَءه، وصفاتِه، وأفعاَله، وبه تعِرفون 

 سبحانه وتعاىل، قال
ِ
قه لكم خشيةه اهلل جلَّ  أمَره وهنَيه وحدوَده وَشَعه، وهبذا كلِّه تتحقَّ

َلاَمءه﴾ َ ِمْن ِعَباِدِه اْلعه اَم خَيَْشى اَّللَّ ذكره: ﴿إِنَّ
(2)

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اْية:  

ألنه كلام كانت املعرفة له أتم والعلم به  ؛"أي إنام خيشاه حق خشيته العلامء العارفون به

 . (3)كانت اخلشية أعظم وأكثر" ؛أكمل

ون من الظهلامِت عباَد اهلل، وبالعلِم خت جه لون أكمَل السعاداِت وأتمَّ اللذاِت، وُته  ،ره صِّ

قال اهلل تعاىل: ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْينَاهه َوَجَعْلنَا َلهه نهورًا َيْميِش بِِه يِف النَّاِس َكَمْن َمَثلههه 

يِف الظهلهاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها﴾
(4)

نِْزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك وقال تعاىل: ﴿َأَفَمْن يَ   ْعَلمه َأنَّاَم أه

ره أهولهو األْلَباِب﴾ اَم َيَتَذكَّ َو َأْعَمى إِنَّ احْلَقه َكَمْن هه
(5)

. 

من اشتغل بالعلِم الرشعيِّ ُتصياًل وطلبًا، وعلاًم  فيا برشا ويا طوبى ويا سعادةَ 

ْؤِت  ْكَمَة َمْن َيَشاءه َوَمْن يهْؤَت وعماًل، وتبليغًا وتعلياًم، قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿يه
 احْلِ

                                 

 (.2/319( انظر "مدارج السالكني")1)

 . 23( سورة فاطر: 2)

 .  3/133( تفسري ابن كثري 3)

 . 122( سورة األنعام: 3)

 . 19( سورة الرعد: 1)
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ره إاِلَّ أهولهو األْلَباِب﴾ كَّ وِتَ َخرْياً َكثرِياً َوَما َيذَّ
ْكَمَة َفَقْد أه احْلِ

(1)

 . 

: قالمن حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام أن النبي  "الصحيحني"ويف 

ين» ْههه يف الدِّ ً يفقِّ «َمن يِرد اهلله به خريا
(2)

نيا » بأَس به:، ويف جامع الرتمذي بسنٍد ال  الده

 تعاىل، وما َوااله، وعاملًا أو متعلامً 
ِ
«ملعونٌة ملعوٌن ما فيها، إال ذكَر اهلل

(3)

   . 

ومن فهائل االشتغال بعلم الكتاب والسنة يا عباد اهلل: ما رواه أصحاب السنن عن 

َلَك َطِريًقا َيْبتَِغى فِيِه ِعْلاًم َسَلَك َمْن َس »يقول: قال: سمعت رسوَل اهلل أيب الدرداء 

ه بِِه َطِريًقا إىَِل اجْلَنَِّة َوإِنَّ امْلَاَلئَِكَة َلتََهعه َأْجنَِحتََها ِرًضا لَِطالِِب اْلِعْلِم َوإِنَّ اْلَعا مِلَ َليَْستَْغِفره اَّللَّ

يَتانه  َمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض َحتَّى احْلِ  َوَفْهله اْلَعامِلِ َعىَل اْلَعابِِد َكَفْهِل َلهه َمْن ِِف السَّ
ِ
اء ِِف امْلَ

ثهوا ِدينَاًرا  إِنَّ األَنْبِيَاَء مَلْ يهَورِّ
ِ
َلاَمَء َوَرَثةه األَنْبِيَاء ا إِنَّاَم  اْلَقَمِر َعىَل َسائِِر اْلَكَواكِِب إِنَّ اْلعه َوالَ دِْرََهً

ثهوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ  «بَِحظٍّ َوافِرٍ َورَّ
(4)

   . 

 .أُّيا املؤمنون

املبنيِّ عىل الكتاِب  ،إن أمَتنا اليوَم هي أشده ما تكونه حاجًة إىل العلِم الصحيِح 

 الراسخني، الذين هم أركانه الرشيعِة 
ِ
والسنِة، وهي أشده ما تكونه حاجًة إىل العلامء

                                 

 . 239( سورة البقرة: 1)

 (. 1931(، وأخرجه مسلم )11( "صحيح البخاري" )2)

 ( ، من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، واحلديث حسنه الرتمذي.2222ي" )( "سنن الرتمذ3)

قال الرتمذي:"وال نعرف هذا احلديث إال من حديث (، و223( وابن ماجه)2332( "سنن  الرتمذي")3)

 عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا حممود بن خداش هبذا االسناد".
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 من خلِقه، والواسطةه بنَي األمِة ونبيِّه
ِ
 ،، العلامء املجتهدين يف حفِظ ملتِها وأمناءه اهلل

 وال  ،كونالذين هم بالرشِع متمسِّ 
ِ
ء وْثاِر السلِف مقتفون، ال يصغون إىل األهوا

، يبلِّغون رساالِت اهلل وخيشونه وال خيشون أحدًا إال اهلَل. 
ِ
 يلتفتون إىل اْراء

 .أُّيا املؤمنون

به، فإن من علم الرشيعة ما ال إن طلَب العلِم الرشعيِّ واجٌب عىل كلِّ أحٍد بحس

ه وتركِه، وذلك العلمه الواجبه هو الذي يستقيمه به دينه العبِد، 
يهعذره العبده بجهلِ

ٌء كان ذلك يف العقائِد أو األحكاِم.  ، سوا
ِ
نه به من القياِم بحقِّ اهلل  ويتمكَّ

ه يف العقائِد واأل حكاِم حديثه وجيمع أصوَل هذا العلِم الواجِب عىل كلِّ أحٍد تعلهمه

، والذي سأَل فيه النبيَّ  وعن  ،عن السالِم واليامِن والحسانِ  جربيَل الطويله

كم دينَكم)ألصحابِه:  أماراِت الساعِة، ويف آخره قال  (هذا جربيله أتاكم يعلِّمه
(1)

 . 

نَةَ  رنا عن سواعِد اجلدِّ واالجتهاِد، وهجرنا السِّ  فيا أمَة السنِة والقرآِن، هال شمَّ

قاَد، وجفونا املالهَي وامللذاِت، وبذلنا خالص أوقاتِنا ونفيَس زمانِنا يف ُتصيِل  والرِّ

ه،  يِن وأعالمه العلِم النافِع وبذلِه والدعوِة إليه، فبالعلِم وبذلِه ونرِشه تهرفعه راياته الدِّ

 وتنقِمعه راياِت الشبهاِت والشهواِت.

،  رِة، عليكم بمرياِث النبوِة وَتِركِة نبيِّكم حممد فعليكم يا عباَد اهلل بِعزِّ الدنيا واْخ

اطلبوها من مظاهِنا واجتهدوا يف ُتصيلِها الليايَل واألياَم، وابذلوا يف سبيِل ذلك 

 سبحانه وتعاىل 
ِ
، أخلِصوا هلل

ِ
َل، فإن العلَم من اجلهاِد يف سبيِل اهلل األنفَس واألموا

                                 

 .ديث أيب هريرة ( من ح9( أخرجه مسلم )1)
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ه. فإن اهلَل ال يقبله من العَمِل  ،نياتِكم  إال ما كان خالصًا وابتهغَي به وجهه

ررررررْم فررررررإنَّ العلرررررررَم َزْيررررررٌن ألهلِررررررره   تعلَّ

رررررررْه فرررررررإنَّ الفقرررررررَه أفهرررررررله قائرررررررٍد    تفقَّ
9 

ٌن لكرررررلِّ املحامررررردِ    وفهرررررٌل وعنررررروا

 إىل الرررِبِّ والتقرروا وأعرردله قاصرردِ 
9 
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

ها األمةه اليوَم، فبالعلِم فإن العلَم الرشعيَّ يهعده إحدا أهمِّ الْضوراِت  التي ُتتاجه

نِة، وبالتعليِم والدعوِة اخلالصِة املثابرِة خترجه أمتنا  الصحيِح املأخوِذ من الكتاِب والسه

من أنفاِق التعاساِت والظلامِت واالنتكاساِت إىل ساحاِت السعادِة والِعزِّ 

ه الَّ صاراِت، قال اهلل سبحانه وتعاىل:واالنت ْم َوَعِملهوا ﴿َوَعَد اَّللَّ ِذيَن آَمنهوا ِمنْكه

نَنَّ هَلهْم ِدينَهه  ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَليهَمكِّ ْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الَّ احِلَاِت َلَيْسَتْخلَِفنَّهه مه الصَّ

وَننِي ال ْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعبهده َلنَّهه ِذي اْرَتََض هَلهْم َوَليهَبدِّ وَن يِب َشيْئًا﴾ الَّ كه يهرْشِ
(1)

 ،

ِ ، إال  ولن يكون إيامٌن صادٌق وال عمٌل صالٌح وال عبادٌة صحيحٌة وال سالمٌة من الرشِّ

 بالعلِم النافِع الصحيِح، والدعوِة املثابرِة، والتعليِم الناصِح. 

بيله القِويمه لصابِة هنِج الوسطيِة واالستقامِة، فالع لم هو والعلمه الرشعيه هو السَّ

، أو التقصرِي فيه، فام أمَر اهلله  لهامنةه األوىل التي ُتفظه مسريةا
ِ
العبِد من الغلوِّ يف ديِن اهلل

 ،  وإضاعٍة، وإما إىل إفراٍط وبلوٍّ
ٍَ تعاىل بأمٍر إال وللشيطاِن فيه نزبتان: إما إىل تفري

ٌَ بني اجلايف عنه والغايل فيه، وكال األمرين  سبحانه وَس
ِ
خطرٌي، فكام أن اجلايَف  وِدينه اهلل

 مهيٌِّع له كذلك
ِ
عن األمِر مهيٌِّع له، فالغايل يف أمِر اهلل

(2)

. 

لِف الصالِح،  ، واجتهدوا يف ُتصيلِه، وعليكم هبدِي السَّ
ِ
فتعلَّموا العلَم يا عباَد اهلل

                                 

 . 11( سورة النور: 1)

 . 2/393( مدارج السالكني 2)
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قال  ،الذين هم خريه القروِن، وإيَّاكم واجلهَل، فإن اجلهَل أصله كلِّ انحراٍف وضاللٍ 

 بن القيم رمحه اهلل: ا

ه  واجلهررررررررررله داٌء  قاتررررررررررٌل  وشررررررررررفاؤه

ررررررنةٍ  ِن أو مررررررن سه  نررررررصٌّ مررررررن القرررررررآ
9 

 أمرررررررررررررررررران يف الرتكيرررررررررررررررررِب متفقررررررررررررررررررانِ  

بررررررررررررررانِ  وطبيرررررررررررررربه ذا  العررررررررررررررامِله الرَّ
(1) 

9 

 أهِل العلِم 
ِ
فأقبلوا أُّيا الناسه عىل كتاِب ربِّكم، وعىل سنِة نبيِّكم، واسرتشدوا بآراء

ذا العلَم حيِمله من كلِّ َخَلٍف عدولهه، وخذوا العلَم يا األثباِت، وخذوا عنهم، فإن ه

 قبَل َذهابِه، فإن َذهاَب العلِم بَذهاِب أهلِه ومَحَلتِه، قال أبو الدرداء ريض اهلل 
ِ
عباَد اهلل

، "عنه:  مايل أرا علامَءكم يذهبون وجهاَلكم ال يتعلمون، فتعلَّموا قبَل أن يهرفَع العلمه

" فإن رفَع العلِم ذهابه 
ِ
 . (2)العلامء

نون من شأنه  دونكم يف العلِم الرشعيِّ وأهلِه، وُّيوِّ واحذروا ياعباد اهلل الذين يزهِّ

ين والدعوِة  دون يف الدِّ بأقواهلم أو بأفعاهلم، فإن الذين يزهدون يف العلِم وأهلِه إنام يزهِّ

إن علَم التي حيملهها هؤالء، وهذا الفعله ال يكون إال من جاهٍل أو صاحِب هوا، ف

د  َن من شأنِه، فقد زهَّ الرشيعِة قال اهلل، قال رسوله، قال الصحابة، فمن زِهَد فيه أو هوَّ

 الناَس يف الكتاِب والسنِة وهدِي السلِف الصالِح. 

فحثوا أُّيا املؤمنون أنفَسكم وأهليكم وأوالَدكم عىل طلِب العلِم، وحهوِر ِحَلِقه، 

تهبِه، وسامع أَشطته، قال أبو الدرداء ريض اهلل عنه: "ابد عاملًا أو متعلاًم أو  وقراءة كه

                                 

 (. 231( القصيدة النونية )1)

 .13/313( مصنف ابن أيب شيبة 2)
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 . (1)وال تكن اخلامس فتهلِك" ،مستمعًا أو حمبًّا

 مهللا وفِّْقنا إىل العلِم النافِع والعمِل الصالِح. 

    


 

 

 

                                 

 .  1/11( جامع بيان العلم وفهله 1)
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 ؟ينيةَ الدِّ  العلومَ  مُ ملاذا نتعلَّ  -88

 اخلطبة األوىل 

هه َوَنْس  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه َتِعينههه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

  .أما بعد

، بدًا القريبه يبدأ عاٌم درايسٌّ  مه هَبا،  أُّيا الخوةه الكرا جديٌد، َتفتح فيه دوره التعليِم أبوا

اِرسني، ذكورًا وإناثًا، ليتعلَّموا العلوَم واملعارَف  اَدها من الطالِب والدَّ وَّ وتستقبل ره

وِل  بشتَّى صنوِفها وفروِعها الدينيِة والدنيويِة، وال خيفى أن ذلك يكلِّفه كثرياً من الده

 وأوقاتًا طويلًة.واألمِم أمواالً طائلة وجهودًا مهنيًة 

قِة شمِس هذا العاِم الدرايسِّ اجلديِد أن نسأَل أنفَسنا طالبًا  فمن اجلديِر بنا مع إَشا

ِل املبذولِة يف الرتبيِة والتعليِم؟ ويف  ومعلمني، ملاذا كله هذه اجلهوِد املسخرِة واألموا

اها الطالبه يف مجيِع مراحِل  اجلواِب عىل هذا السؤاِل نقول: إن العلوَم التي يتلقَّ

 دراستهم نوعان: 

علوٌم دينيٌة وَشعيٌة هبا يعِرفه العبده ربَّه ومواله، فيعِرفه اهلَل تعاىل وما جيبه له  األول:

 والصفاِت، ويعرفه هبا نبيَّه حممدًا 
ِ
وحقوَقه، ويعرف  من الربوبيِة واأللوهيِة واألسامء

والزكاة والصيام واحلجِّ واملعامالت ما حيتاجه من األحكاِم الرشعيِة، كأحكام الطهارِة 

 وبري ذلك. 

َه من العلِم واجٌب عىل كلِّ مسلٍم ومسلمٍة، إذ حاجةه الناِس إىل العلوِم  وهذا القس

الرشعيِة فوَق كلِّ حاجٍة، وهذا النوعه من العلِم هو الذي جاءت النصوصه الرشعيةه 
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 بإجيابِه واحلثِّ عليه وبياِن فهلِه. 

وِم التي يدرسها الطالبه يف مراحِل تعليِمهم علوٌم مدنيٌة دنيويٌة، هبا من العل الثاِّن:

ل به عامرةه  نياهم، وحيصه يتعلَّمه الدارسون ما يصلحون به معاَش الناِس، ويِقيمون ده

لوِم الطبِّ واحلساِب والَفَلِك والصناعِة واهلندسِة والزراعة وبري ذلك.  األرِض، كعه

لوِم فرضه كفايٍة عىل املسلمني، فإنه ال يشكه ناصٌح بصرٌي وال وتعلهمه هذا النوِع من الع

َم العلوِم املدنيِة الدنيويِة العرصيِة أضحى اليوَم ُضورًة حياتيًة،  عاملٌ خبرٌي بأن تعله

ومسألًة مصرييًة بالنسبة ألمة السالم، فإننا أُّيا املؤمنون يف سباٍق حهاريٍّ مع أمِم ال 

ا يف مجِع العلوِم  تعرف النوَم، أمٌم تصله  الليَل بالنهاِر، تسابق الريَح عزيمًة ونشاطًا وِجدًّ

وُتصيلِها، ثم االستفادِة منها وتسخرِيها يف خدمِة أهدافِها وباياُِتا ومصاحِلها، فام أشدَّ 

حاجَتنا أُّيا املؤمنون إىل إدراِ  هذه احلقيقِة والعمِل عىل إشاعتِها بني املعلمني واملربِّني 

ِل املبذولِة يف والطال ِب واملتعلمني، ليهدِركوا الغايَة من هذه اجلهوِد املهنيِة واألموا

 التعليِم والرتبيِة. 

وله واألهممه ومؤسساته  ، إن هذه اجلهوَد الهخمَة التي تبذهلا الده مه أُّيا الخوةه الكرا

ا، تنتزعه بواسطته الوظائَف  َل، التعليِم ليس بايَتها أن يكون العلمه َتاريًّ وتكتسب األموا

بل بايتهها احلقيقية إصالحه ديِن املتعلمني ودنياهم، واالرتقاءه باألمِة واالرتفاعه بالبالِد 

 إىل درجاِت الِعزِّ ومراتِب الرشِف، والسبق والسيادة. 

أُّيا املعلمون وأولياَء أموِر املتعلمني، اتقوا اهلل تعاىل فيمن اسرتعاكم اهلله إياهم، 

تربيتِهم وتعليِمهم العلوَم النافعَة، حبِّبوا إليهم العلَم واملعرفَة، واحرصوا عىل 

نيا إال بالعلم . ين والده فعِة يف الدِّ بوهم فيها، ابرسوا يف نفوِسهم أنه ال سبيَل للرِّ  وربِّ
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 فررررررررررالعلمه يرفرررررررررررعه بيتررررررررررًا ال عرررررررررررامَد لررررررررررره
9      

ررررِف    (1)واجلهرررله ُّيررردمه بيرررَت الِعرررزِّ والرشَّ

9 

 .أُّيا املؤمنون

إن ديَن السالِم ديٌن يعظِّم العلَم النافَع، سواء كان علاًم دينيًا أو علاًم مدنيًّا دنيويٍّا، وال 

له عىل حممٍد النبي املرسل  هي  عجَب يف ذلك، فإن أوَل كلمٍة ابتدَأ هبا الوحيه املنزَّ

ْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾قوله اهلل تعاىل: ﴿ اْقَرأ
. والقراءةه م (2) ا األعظمه  فتاحه العلوِم وباهبه


 

 

                                 

 .2/11( جواهر األدب 1)

 .1( سورة العلق: 2)
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 مِ لْ بالعِ  ُل العمَ  -89

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه  يَك َلهه

 .أما بعد

ه، وكثهررَرت  ِررد يف الكترراب والسررنة أمررره ، واعلمرروا أن العلررَم الررذي محه
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

ررره، و تررربه أهلِررره، وأشرررهرَ فهرررائلهه، وتعرررددت مناقبه هم، وأبررررَز مرررآثَرهم هرررو  سرررَمْت مرا سررررَيَ

العبده ربَّه، فتورثه هذه املعرفةه خشيَة اهلل وحمبَته والقرَب منه  العلمه النافعه الذي َيعرف به

واألنَس به والشوَق إليه والعمَل برشِعه والدعوَة إىل دينه، قال احلسن رمحه اهلل: "العلمه 

 عرررىل ابرررِن آدم، وعلرررٌم يف القلرررِب فرررذا  العلرررمه 
ِ
علرررامن: فعلرررٌم عرررىل اللسررراِن، فرررذا  حجرررةه اهلل

"، الررذي تعلررو ، إذ إن العلررم إذا َرَسررَخ يف القلررب  النررافعه برره الرردرجاته وتوضررع برره السرريئاته

قته اجلوارحه باألعامِل، قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل يف بيان منرزلة العمل بالعلم:  صدَّ

وَجبه  "إِّن موصيك يا طالَب العلم بإخالِص النيِة يف طلبِه وإجهاِد النفس عىل الَعَمِل بمه

عررده عاملررًا مررن مل يكررن عرراماًل .. فررإذا كرران العمررله فررإن الِعلررَم شررجرٌة و العمررَل ثمرررٌة، ولرريس يه

ً عن العلِم كان العلمه كالًّ عىل العراملِ، ونعروذ براهلل مرن علرٍم عراَد َكرالًّ، وأورَث ذالًّ،  قارصا

الًّ .. فلوال العمله مل يهطلرْب علرٌم وألَن أدَع احلرقَّ جهراًل بره أحربه  وصاَر يف رقبِة صاحبِه به

 إيّل من أن أدَعهه زهدًا فيه". 

عبرررررراد اهلل اعلمرررررروا أن نصرررررروَص الكترررررراِب والسررررررنِة وآثرررررراَر َسررررررلف األمررررررة قررررررد تررررررواردت 

وتواطأت عىل ذمِّ ترِ  العمِل بالعلِم، قلَّ العلمه أو كثَر، فمن ذلك ما ذكره اهلله تعاىل عن 
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 حيررث أعرضروا عررن العمررِل بررالعلِم، قرال اهلل 
ِ
ررِذيَن اليهروِد علرريهم لعنررةه اهلل تعرراىل: ﴿َمَثررله الَّ

ررر ِمرررله َأْسرررَفارًا بِرررْئَس َمَثرررله اْلَقرررْوِم الَّ ررراَمِر حَيْ
رررمَّ مَلْ حَيِْملهوَهرررا َكَمَثرررِل احْلِ رررْوَراَة ثه ررروا التَّ ِّله بهوا محه ِذيَن َكرررذَّ

 
ِ
نَي﴾َواَّلله  بِآيرراِت اهلل

ِ ِ
ررامل مررن  فحررظه مررن مل يعمررْل بِعلِمرره كحررظِّ احلررامرِ  (1) ال َُّيْررِدي اْلَقررْوَم الظَّ

ب  الكتهِب التي أثقلت ظهَره، قال ابن القيم رمحه اهلل عن هذه اْية: " فهذا املَثله قد ُضه

رره ومل  َن فرررتَ  العمررَل برره ومل يررؤدِّ حقَّ ِّررل القرررآ لليهرروِد، فهررو متنرراِوٌل مررن حيررثه املعنررى ملررن محه

 .(2)يرَعهه حقَّ رعايتِه"

روَن َمررا ال وممرا ورد يف ذمِّ تررر  العمرل بررالعلِم: قولره تعرراىل:  وله رِذيَن آَمنهرروا مِلَ َتقه َررا الَّ ﴿َيرا َأُّيه

ررررروَن ) ررررروَن﴾2َتْفَعله ررررروا َمرررررا ال َتْفَعله وله  َأْن َتقه
ِ
َ َمْقترررررًا ِعنْرررررَد اَّللَّ ( َكرررررربه

واملعنرررررى أن اهلل سررررربحانه  (3)

َل.   وتعاىل يبِغضه بهغهًا شديدًا أن ختالَف األعامله األقوا

رررد اهلله  مرررن  "الصرررحيحني"برررالِعلِم بعقوبرررٍة شرررديدٍة، ففررري مرررن ترررَرَ  العَمرررِل  وقررد توعَّ

رِل يروَم القيامرة يقرول: ) قرال: سرمعت رسرول اهلل  حديث أسامة بن زيد  جه جيراءه بالرَّ

فيدوره هبا كام يدوره احلامره برحاه، فيجتمع  –يعنى أمعاَءه  –فيلقى يف الناِر، فتنِدلقه أقتابهه 

شرأنهك؟ ألسرَت كنرَت ترأمره براملعروِف وتنهرى عرن عليه أهله الناِر فيقولون: يرا فرالنه ! مرا 

كم باملعروِف وال آتيه، وأهناكم عن الرشِّ وآتيه : كنته آمره  .(4)(املنكِر؟ فيقوله

                                 

 .1اجلمعة: ( سورة 1)

 (. 21( األمثال يف القرآن الكريم )2)

 .3 -2( سورة الصف: 3)

  ( من حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام .  2939(، ومسلم )3231( "صحيح البخاري" )3)
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، فيظهررر للخلررِق مررا  ، وتشررهره فيرره األخبرراره ره فيررا لررهه مررن موقررٍف عظرريٍم، تهعلررنه فيرره األرسا

ر ه بَدا ما أخفيْت، ويهكشرف مرا أكنَنَرْت، فالَّسِّ يومئرٍذ عالنيرًة، فمرن طروا قلَبره  أضمرت ويه

ه عرىل الِفْسرِق والِعصرياِن  عىل الربِّ والحساِن فاَز برضا الرحيِم الكريِم الرمحِن، ومن طوا

 . ِن فهَحه العليمه اخلبريه الديانه  والكفرا

وممررررا ورد يف احلرررررثِّ عررررىل العمرررررِل برررررالعلِم: مررررا أخرجررررره الرتمرررررذي وبررررريه عرررررن أيب بررررررزة 

عرن  :ال تزوله قدما عبٍد يروَم القيامرِة حترى يهسرأَل : )رسوله اهلل قال: قال  األسلمي 

ِره فريم أفنراه مه وعرن  ،وعرن مالِره مرن أيرن اكتسربه و فريَم أنفقره ،وعرن علِمره مرا فعرَل فيره ،عه

 . ( 1)( شبابِه فيم أباله

 ريض اهلل عنرررره 
ِ
وقرررد أدرَ  الصررررحابةه ريض اهلل عررررنهم هررررذا املعنررررى، فهررررذا أبررررو الرررردرداء

ه بسنٍد جيٍد: "إنام أخشى من ريب يروَم القيامرة أن يردعَوِّن يقوله في ام أخرجه البيهقيه وبريه

فرررريام  عررررىل رؤوِس اخلالئررررِق فيقرررروَل يل: يررررا عررررويمر، فررررأقول: لبَّيررررك ريب فيقررررول: مررررا عملررررَت 

 .(2)علمت"

 . (3): "لن تكوَن بالعلِم عاملًا حتى تكوَن به عاِماًل"وقد قال  

رون لره، حترى إهنرم كرانوا حي وقد كان الصحابةه    تفون بالعمِل ويعتنون بره وُّيتَّمه

َن  وهررررا حترررى يعَملرررروا بررررام ِفيهرررا مررررن الَعَمرررِل، فتعلَّمرررروا القرررررآ إذا تعلَّمررروا عرَشرررر آيررراٍت مل جياِوزه

                                 

  (.131يف ص ) ( تقدم خترجيه1)

 (.1111( شعب اليامن )2)

 (، بإسناد حسن.293( أخرجه الدارمي)3)
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 والعمَل مجيعًا.

وإليك ما أو  به أمريه املؤمنني عيله بنه أيب طالرٍب محلرَة العلرِم، فقرال ريض اهلل عنره: 

العلِم، اعَملوا به فإنام العامله من َعلَِم ووافَق عملهه علَمه""يا محلَة 
(1). 

م أخرررري أننررررا نريررررده برررررَي  أو  ررررَر فررررال تترررروهَّ ومررررا منَّررررا إال ومعرررره يشٌء مررررن العلررررِم قررررلَّ أو كثه

 سربحانه، 
ِ
نخاطِبه سوا ، فعلينا أُّيا املؤمنون أن ننشِغَل بتْحقيرِق مرا علِمنراه مرن ِديرِن اهلل

يِن وأحكاِمه وهرم عرن العمرل هبرا معرضرون فكْم هم الذين يع ئِع الدِّ ون أشياًء من َشا لمه

وعنها مشتغلون؟! بّرهم ما معهم من العلوِم واملعارِف، فليت شعري هرل علرَم هرؤالء 

أن العربَة بالعمِل، إذ العلمه بال عَمٍل حجٌة عىل صاحبِه وقد صاح ابن اجلروزي رمحره اهلل 

- التشرررابِل بصرررورِة العلرررِم عرررن حقيقتِررره وثمرتِررره فقرررال واعظرررًا نفَسررره ملرررا رآهرررا أقبلرررت عرررىل

: "فصرررحت هبرررا: فرررام الرررذي أفرررادِ  العلرررم؟ أيرررن اخلررروف؟ أيرررن القلرررق؟ أيرررن -ُماطبرررًا نفسرررهه 

 احلررذر؟ أو مررا سررمعت بأخبرراِر أخيرراِر األحبرراِر يف تعبهررِدهم واجتهرراِدهم؟ َأَمررا كرران النبرري 

، ثم إنه قام حتى وِرمت قردماه؟ َأَمر ا كران أبرو بكرر شرجيَّ النشريج كثررَي البكراء؟ سيَد الكلِّ

موِع؟!".  َأَما كان يف خدِّ عمر بن اخلطاب خطَّان من آثاِر الده

ومَضررر رمحررره اهلل مرررع نفسررره مرررذكراً، وهلرررا واعظرررًا َأَمرررا كررران، َأَمرررا كررران؟ ثرررم قرررال موصررريًا 

 .(2)اىل "نفسه: "احذري الخالَد إىل صورِة العلِم مع ترِ  العمِل به، فإهنا حالةه الكس

ِن ومنتهى اخلباِل،   يف بايِة اخلَّسا
ِ
، بل هي حالة واهلل وليت األمر يقفه عند هذا احلدِّ

                                 

 (. 31( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1)

 (. 22( صيد اخلاطر )2)
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ِن برِيه، سِعَد به النراسه وشرِقَي هرو بره،  فإن أشدَّ الناِس حَّسًة رجٌل نظَر إىل ِعلِمه يف ميزا

ه يف ُتصيِل علوٍم مل يعمْل هبا ففاتته لذاته الد ره مه نيا وزينتهها وخََّسر فاملسكنيه من ضاَع عه

ِة عليه.   خرياِت اْخِرة ونعيَمها، فقدم عىل اهلل مفلسًا من كلِّ خرٍي مع قوِة احلجَّ

قه فيه ما قاله سفيانه بن عيينَة رمحه اهلل: "العلمه إن مل ينفْعك َُضَّ "  . (1)وهذا يصده

 
ِ
ئررِد العمررِل بررالعلِم إال أنرره يِقرري املرررَء مصررارَع السرروء رر  ولررو مل يكررن مررن فوا ودركرراِت الرشِّ

 ومقاماِت اخلزي لكفى به حاثًّا عىل االستكثاِر منه واالنشغال به واالهتامم به. 

 إذا العلررمه مل يهعمررل برره كرران حجررةً 

  فررإن كنررَت قررد أبرصررَت هررذا فررإنام
9      

  
عرررررذْر برررررام أنرررررت حامرررررله 9  عليرررررك ومل ته

 مرررا هرررو فاعرررله 
ِ
قه قررروَل املررررء  (2)يهصررردِّ

9 

 


 

                                 

 .1/322( جامع بيان العلم وفهله 1)
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  اخلطبة الثانية

 . أما بعد

فاعلموا بار  اهلل فيكم أن العمَل بالعلِم من أعظِم أسباِب ثبوِت العلم وحفظِه 

َره ومراعاَته والنظَر فيه، فإذا أَهَل العبده  َره وتدبه ورسوِخه؛ إذ العمله بالعلِم يوجبه تَذكه

نرزحه ت ، وكان العمَل بعلِمه كان ذلك سببًا لنسيانِه واضمحاللِه، فالبئره التي ال ته نهبه

بعضه من َفِقه هذا يثبِّت ِعلَمه بالعمِل، قال الشعبي رمحه اهلل: "كنا نستعني عىل حفظ 

 .(1)احلديث بالعمل به"

 وقال وكيع بن اجلراح رمحه اهلل: "كنا نستعني يف طلب العلم بالصوم".

ن تقوا فالعمله بالعلِم من أبرِز أسباِب زيادتِه ونامئه وثباتِه؛ إذ العمله بالعلِم م

ْر  َكفِّ ْرَقانًا َويه ْم فه َ جَيَْعْل َلكه وا اَّللَّ ِذيَن آَمنهوا إِْن َتتَّقه َا الَّ ، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َأُّيه
ِ
اهلل

و اْلَفْهِل اْلَعظِيِم﴾ ه ذه ْم َواَّللَّ ْم َوَيْغِفْر َلكه ْم َسيَِّئاتِكه َعنْكه
(2). 

له من والعمله بالعلِم واألخذه به أدعى لقبول ِالناِس  قوَل العاملِ، فإنَّ قوالً أوَّ

ه بائٌب، وإنام يعرف الناسه صدَق  ه زائٌل، وتأثريه ه آفلٌة، ونجمه ، شمسه ه قائلهه خيالفه

قِع وترمجتهه يف حياِة  ِت بثباِت أصحاهِبا عليها، وَعَملِهم هبا، فامتثاله العلِم يف الوا الدعوا

ه بالعمِل به أبلغه وسائِل الدعوةِ  والتأثرِي، إذ النائحةه الثكىل ليست  الناِس وإحياؤه

كالنائحِة املستأجَرِة، والعامِل العامله يأخذه بمجامِع العقوِل واأللباِب، ويف فلكه تدوره 

                                 

 .2/21( جامع بيان العلم وفهله 1)
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نهه كله أحٍد، وإنام يتاميزه الناسه ويتفاضلون باألعامِل، واخللقه  قلوبه العباِد، إذ القوله حيسِّ

ِل، فعىل أهل العلِم وطلبتِه إىل أن يوعظوا باألعامِل أحوجه منهم إ ىل أن يوعظوا باألقوا

سوا أنفَسهم، وأن يداووا ما قد يكون بنفوِسهم من  وأهِل الصحوة والدعوة أن يتحسَّ

ن اكتفوا من العلِم  ، وترصفه عن اهلدا، فإن الناَس ال يأخذون َعمَّ ِعلٍل تصده عن احلقِّ

ا عاَب اهلله عىل الذين يأمرون الناَس باالنتساِب، وارتهوا اخلروَج عنه باألعامِل؛ ولذ

ْم َوَأنْتهْم َتْتلهوَن  َسكه وَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأنْفه ره بالربِّ وينسون أنفَسهم، فقال: ﴿َأتَْأمه

 .(1)اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقلهوَن﴾

 وكان سفيان الثوري رمحه اهلل يردد قول الشاعر: 

 فررررررإنام فررررررإن كنررررررَت قررررررد أهوتيررررررَت ِعلررررررامً 
9      

قه قررررررروَل املررررررررء مرررررررا كررررررران فاعَلررررررره   يهصررررررردِّ

9 

وقد امتدح اهلله الصادقني يف أقواهلم وأعامهلم فقال: ﴿َوَمْن َأْحَسنه َقْوالً مِمَّْن َدَعا 

نِي ِمَن امْلهْسلِِمنَي﴾  َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّ
ِ
والناظره يف سرْيِ األئمِة األعالِم الذين  (2)إىَِل اَّللَّ

هم، وكان هلم لسانه صدٍق يف األمِة يالحظه أن ِسمَة العمِل بالعلِم انتظمت َس  َمت أقداره

تَب  يِن، أو ممن كه مجيَعهم، فال تكاده ترا رجاًل ممن أحيا اهلله به ما اندرَس من معاملِ الدِّ

 عليه، إال وقد ُِضَب يف العمِل بنص
ِ
نه الناِس بِذكِره والثناء يٍب هلم القبوله هلَِجت ألسه

بَّاِّنه هو الذي علَم  بَّانيني، فالرَّ واٍف، فالعمله بالعلِم من أبرِز ما يبلِّغه الرجاَل منازَل الرَّ

وعمَل وعلَّم، فإن العاملَ العامل هو من كان بعلِمه عاماًل ولعلِمه معلِّاًم، قال احلسن 
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ا صفوةه اهلل، هذا رمحه اهلل يف وصف العامل الرباِّن: "هذا حبيب اهلل، هذا ويله اهلل، هذ

أحبه أهِل األرِض إىل اهلل، أجاب اهلل يف دعوتِه، ودعا الناَس إىل ما أجاَب اهلله فيه من 

 . (1)دعوتِه وعمل صاحلًا يف إجابتِه، وقال إنني من املسلمني فهذا خليفة"

 والعمله بالعلِم سبٌب لتحصيِل احلسناِت ورفِع الدرجاِت؛ لذا قَرَن اهلله بني اليامنِ 

ِذيَن آَمنهوا َوَعِملهوا  ه الَّ والعمِل يف كثرٍي من النصوِص، فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَعَد اَّللَّ

احِلَاِت هَلهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعظِيٌم﴾ الصَّ
احِلَاِت  (2) ِذيَن آَمنهوا َوَعِملهوا الصَّ وقال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

﴾هَلهْم َجنَّاٌت ََتِْري ِمْن َُتْتَِها اأْلهَْنَ  اره َذلَِك اْلَفْوزه اْلَكبرِيه
(3). 

 كثريٌة، وفَّقنا اهلله وإياكم إىل علٍم نافٍع راسٍخ وإىل عمٍل 
ِ
ونظائره هذا يف كتاِب اهلل

 صالٍح دائٍم. 
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 العظيمِ  القرآنِ  حقوُق  -90

 اخلطبة األوىل 

، َمْن َُّيِْدِه اهلله  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه  َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

 .فيا أُّيا املؤمنون

ِن، الذي جعَلره اهلله  ِل القرآ روه عىل نِعمِة إنزا  َربيرَع قلروِب أهرِل البصرائِر اتقوا اهلل واشكه

، فيه نبرأه 
ِ
واليامِن، فهو كام قال عيله بنه أيب طالب ريض اهلل عنه يف وصفه: "هو كتابه اهلل

مررن قرربَلكم، وخررربه مررا بعررَدكم، وحكررمه مررا بيررنَكم، هررو الفصررله لرريس برراهلزِل، مررن ترَكرره مررن 

دا يف برِيه أضلَّه اهلله  ، ومن ابَتغى اهله ، وهو الرذكره جباٍر قصَمه اهلله  املتنيه
ِ
، وهو حبله اهلل

 ، ، وال تلتربسه بره األلسرنةه ءه ، وهرو الرذي ال تزيرغه بره األهروا طه املسرتقيمه ، وهو الرصرا احلكيمه

ِد، وال تنقِضررر عجائبهرره، وهررو الررذي مل تنتررره  ، وال خيَلرررق عررن كثرررِة الرررَّ وال يشرربعه منرره العلررامءه

را َسرِمْعنَ  ْشرِد َفآَمنَّرا بِرِه﴾اجلنه إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إنَّ نرًا َعَجبرًا * َُّيْرِدي إىَِل الره ْرآ مرن  (1)ا قه

ط  رردي إىل رصا قررال برره صرردق، ومررن عمررَل برره أهجررر، ومررن حَكررَم برره عرردَل، ومررن دعررا إليرره هه

 . (2)مستقيم"

                                 

  . 2-1( سورة اجلن:1)

 .حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف احلارث مقال" (، وقال:"2993سنن الرتمذي) (2)
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 أمَة القرآنِ 

هذه بعضه أوصاِف كتابِكم احلكيِم، وقد ذكر اهلل كثرياً من أوصاِفِه يف القرآن العظيِم، 

 يف تلرررررك األوصررررراِف وظيفرررررَة الكتررررراب ومهمَتررررره وعملررررره، ومرررررا جيرررررب لررررره مرررررن احلقررررروِق برررررنّي 

 والواجباِت.

، قرال تعراىل: ﴿َوَكرَذلَِك  فمن ذلك أُّيا املؤمنون: أن اهلَل وصَف كتاَبه احلكيَم بأنه روحه

نْررَت َترْدِري َمرا اْلِكَتررابه َوال اْليراَم  وحرًا ِمررْن َأْمِرَنرا َمرا كه ﴾َأْوَحْينَرا إَِلْيرَك ره فرالقرآنه العظرريمه  (1)نه

روح، حييررري بررره اهلله قلررروَب املتقرررني، فللرررِه كرررم مرررن ميرررٍت ال روَح فيررره وال حيررراَة، أحيررراه اهلله 

ررورًا َيْميِشر بِررِه يِف  تعراىل برروِح الكترراِب، قرال تعرراىل: ﴿ َأَوَمرْن َكرراَن َمْيترًا َفَأْحَيْينَراهه َوَجَعْلنَررا َلرهه نه

رهه يِف ا راَمِت َلرْيَس بَِخراِرٍج ِمنَْهرا ﴾النَّاِس َكَمْن َمَثله له فراطلبوا أُّيرا املؤمنرون حيراَة قلروبِكم  (2)لظه

ِن.   من كتاِب ربكم، فال أطيَب وال أكمَل من احلياِة بروِح القرآ

 .عباد اهلل

رررولِِه َوالنهررروِر   َوَرسه
ِ
ِن العظررريِم: أنرره نررروٌر، قرررال تعررراىل: ﴿ َفررآِمنهوا بِررراَّللَّ إنَّ مررن أوصررراِف القررررآ

ه باَِم َتْعَملهوَن َخبرٌِي ﴾ الَِّذي َأنَْزْلنَا َواَّللَّ
بنٌِي * (3) َتاٌب مه

 نهوٌر َوكِ
ِ
ْم ِمَن اَّللَّ ، وقال: ﴿ َقْد َجاَءكه

رررراَمِت إىَِل النهرررروِر بِِإْذنِررررِه  له ْم ِمررررَن الظه هه ررررِرجه ْ ررررالِم َوخيه رررربهَل السَّ َنهه سه َبررررَع ِرْضررررَوا ه َمررررِن اتَّ َُّيْررررِدي بِررررِه اَّللَّ

                                 

 . 12( سورة الشورا :1)

 .122( سورة األنعام:2)
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ْسررررَتِقيٍم ﴾َوَُّيْررررِدُّيِْم إِ  ٍط مه ا  نرررروٌر تهرِشررررقه برررره قلرررروبه املررررؤمنني،  (1)ىَل رِصَ
ِ
فررررالقرآنه يررررا عبرررراَد اهلل

ررررَك برررره، فعِمررررَل بررررأوامِره  ررررالكني املتقررررني، وذلررررك ال يكررررونه إال ملررررن متسَّ ويهِضررررء السرررربيَل للسَّ

 وانتهى عن زواجِره. 

 .أُّيا املؤمنون

ِن العظيِم: أنه فرقاٌن، قال اهلله  ْرَقراَن  إن من أوصاِف القرآ َل اْلفه رِذي َنرزَّ تعاىل: ﴿ َتَباَرَ  الَّ

نَي َنرررِذيراً ﴾
ِ
ررروَن لِْلَعرررامَل فرررالقرآنه فرقررراٌن، يفررررقه برررني احلرررقِّ والباطرررِل، وبرررني  (2)َعرررىَل َعْبرررِدِه لَِيكه

َق اهلله فيره  شاِد، وبني الَعَمى واألبصاِر، وهو فرقاٌن، فرَّ الِل، وبني الغيِّ والرَّ اهلدا والهَّ

 عرررررىل الرررررتَّحيلِّ وبررررره برررررنَي 
ِ
ِر، وبرررررني الكرررررافرين الفجررررراِر، فاحرصررررروا عبررررراَد اهلل املرررررؤمنني األبررررررا

 بصفاِت املؤمنني، والتخيل عن صفاِت الكافرين والفاسقني. 

 .أُّيا املؤمنون

ِن العظرريِم: أنرره موعظررٌة وشررفاٌء وهرردا ورمحررٌة للمررؤمنني، كررام قررال  إن مررن أوصرراِف القرررآ

َررا النَّرر رردًا اهلل تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه وِر َوهه ررده ررا يِف الصه َ
ِ
ررْم َوِشررَفاٌء مل ْم َمْوِعَظررٌة ِمررْن َربِّكه اسه َقررْد َجرراَءْتكه

ْؤِمننَِي﴾  .(3)َوَرمْحٌَة لِْلمه

 أبلررغه موعظررٍة، ملررن كرران لرره قلررٌب أو ألقررى السررمَع وهررو شررهيٌد، وهررو 
ِ
فررالقرآنه يررا عبرراَد اهلل

ي كتاِب اهلل تعاىل شفاءه أمرراِض أنجعه األدويِة ملا يف القلوِب من اْفاِت واألمراِض، فف

                                 

  . 13 -11( سورة املائدة :1)

  . 1( سورة الفرقان : 2)

  . 11( سورة يونس : 3)
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ِط  َك به، يدله عىل الرصا الشبهاِت، وشفاءه أمراِض الشهواِت، وهو هدا ورمحٌة ملن متسَّ

حه سبيَل املؤمنني.  ه له املنهاَج القويَم، ويوضِّ  املستقيِم، ويبنيِّ

 .أُّيا املؤمنون

َن العظيَم، وهي أوصراٌف عظيمرٌة  هذه بعضه األوصاِف التي وصَف اهلله تعاىل هبا القرآ

جليلٌة، تبنيِّ ِعظَم قدِر هذا الكتاِب املجيِد، الذي جعله اهلله خراتَم كتهبِره إىل أهرِل األرِض، 

، فلرم يرؤَت نبريٌّ 
ِ
فهو أعظمه آياِت النبيِّ صرىل اهلل عليره وسرلم، برل هرو أعظرمه آيراِت األنبيراء

ررره الفصرررحاَء، و ِن العظررريِم، الرررذي أعَجرررَز نظامه أْعَيرررت معانيررره البلغررراَء، وَأرَسَ مثرررَل هرررذا القررررآ

َتَشرراهِبًا  َتابررًا مه
َل َأْحَسررَن احْلَررِديِث كِ ه َنررزَّ نررا حيررثه قررال: ﴿ اَّللَّ  ربه

ِ
، فصرردَق واهلل

ِ
قلرروَب العلررامء

هْم إىَِل ِذْكر روهبه له ْم َوقه هه روده له رمَّ َتلِرنيه جه هرْم ثه َشرْوَن َرهبَّ رِذيَن خَيْ روده الَّ له  َذلِرَك َمَثاِِّنَ َتْقَشِعره ِمنْرهه جه
ِ
ِر اَّللَّ

ه َفاَم َلهه ِمْن َهاٍد ﴾  َُّيِْدي بِِه َمْن َيَشاءه َوَمْن يهْهلِِل اَّللَّ
ِ
َدا اَّللَّ  . (1)هه


 

                                 

  . 23( سورة الزمر: 1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

 .فيا أُّيا املؤمنون

، له علينرا إن هلذا الكتاِب العظيِم حقوقًا كثريًة، و
ِ
واجبراٍت عديردًة، فراتقوا اهلَل عبراَد اهلل

 واجباتِه.بحقوِقه وقوموا وا وأدّ 

فرَرحه بره، قرال   املجيده خريه ما يه
ِ
فمن حقوِقه أُّيا املؤمنون: وجوبه الفرِح به، فكتابه اهلل

رردًا  وِر َوهه ررده ررا يِف الصه َ
ِ
ررْم َوِشررَفاٌء مل ْم َمْوِعَظررٌة ِمررْن َربِّكه َررا النَّرراسه َقررْد َجرراَءْتكه اهلل تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه

ررررررررْؤِمنِ  ررررررررٌة لِْلمه ررررررررَو َخرررررررررْيٌ مِمَّررررررررا 11نَي )َوَرمْحَ رررررررروا هه  َوبَِرمْحَتِررررررررِه َفبِررررررررَذلَِك َفْلَيْفَرحه
ِ
ررررررررْل بَِفْهررررررررِل اَّللَّ ( قه

وَن﴾  .(1)جَيَْمعه

، ورمحتهرره أن جعلرررَكم مررن أهلِررِه" قرال أبررو سررعيد   القرررآنه
ِ
، (2)يف هررذه اْيررة: " فهررله اهلل

 هررو تعظرريمه هررذا الكترراِب، وإيثررا
ِ
 ومقتَضرر هررذا الفرررِح يررا عبرراَد اهلل

ِ
ه عررىل برررِيه، فإنرره واهلل ره

ه الناسه من أعراِض الدنيا وزينتِها.   خرٌي من كلِّ ما جيمعه

 .أُّيا املؤمنون

 
ِ
َترراَب اَّللَّ

رروَن كِ ررِذيَن َيْتله إن مررن حقرروِق هررذا الكترراِب املجيررِد: تالوَترره، قررال تعرراىل: ﴿إِنَّ الَّ

ْم رِسّ  روا مِمَّرا َرَزْقنَراهه رالَة َوَأنَْفقه وا الصَّ روَن َِتَراَرًة َلرْن َتبهروَر )َوَأَقامه ً َوَعالنَِيرًة َيْرجه ْم 29ا َيهه ( ليهرَوفِّ

                                 

  .13 – 11سورة يونس:  (1)
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وٌر﴾ رررروٌر َشرررركه ررررهه َبفه ْم ِمررررْن َفْهررررلِِه إِنَّ ْم َوَيِزيررررَدهه رررروَرهه وقررررد قررررال صررررىل اهلل عليرررره وسررررلم:  (1)أهجه

، فحررافظوا أُّيررا املؤمنررون عررىل (2)(اقرررؤوا القرررآن، فإنرره يررأت يرروم القيامررة شررفيعًا ألصررحابه)

هرا وتزكيهررا، ترالوِة  ره القررآِن، واسرتكثِروا مررن ذلرك، فرإن ترالوَة القرررآِن َتريل القلروَب وتطهِّ

 ربِّ الربيات. 
ِ
بهه فيام عنَد اهلل  وُتمله املرَء عىل فعِل الطاعاِت، وترِ  املنكراِت، وتربِّ

 .أُّيا املؤمنون

َر َمَعانِيرررره، قررررال اهلل تعرررراىل:  إن مررررن حقرررروِق هررررذا الكترررراِب العظرررريِم، والفرقرررراِن املبررررنِي: ترررردبه

رو اأْلَْلَبراِب﴾ َر أهوله وا آَياتِرِه َولَِيَترَذكَّ ره بَّ َباَرٌ  لَِيردَّ َتاٌب َأنَْزْلنَاهه إَِلْيَك مه
، وقرد ذمَّ اهلله تعراىل  (3)﴿كِ

رررروٍب  له َن َأْم َعررررىَل قه ررررْرآ وَن اْلقه ره ِر كتابِرررره، فقررررال جررررل وعررررال: ﴿َأَفررررال َيَتررررَدبَّ املعرضررررني عررررن ترررردبه

َا﴾  .(4)َأْقَفاهله

َع  ِن إال ملن مجه ، وتدبروا كتاَبه العظيَم، فإنه ال حيصله االنتفاعه بالقرآ
ِ
فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

ره جرل وعرال إىل رسرولِه صرىل اهلل عليره  قلبهه عند تالوتِه وسامِعه، واستشرعَر أنره خطرابه ربِّ

واحرردٍة،  وسررلم، وقررد جرراَء عررن بعررِض السررلِف رمحهررم اهلل أهنررم كررانوا يهقيمررون الليررَل بآيررةٍ 

وهنا ويتدبَّرون ما فيها.  ده  يردِّ

 .أُّيا املؤمنون

                                 

  .39- 29( سورة فاطر: 1)
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نررررا العظرررريِم  ِن املجيررررِد تعظيَمرررره وإجالَلرررره وترررروقرَيه، فإنرررره كررررالمه ربِّ إن مررررن حررررقِّ هررررذا القرررررآ

اجلليررِل، وقررد أمجررع العلرررامء عررىل وجرروِب تعظرريم القررررآن العزيررز، وتنزُّيِرره، وصرريانتِه، فمرررن 

ِن، أو اسرررتهزأ بررره أو  العظررريم، وهرررو كرررافٌر بإمجررراِع  اسرررتخفَّ برررالقرآ
ِ
 منررره فقرررد كفرررر بررراهلل

ٍ
بيشرررء

 املسلمني، فعظِّموا هذا الكتاَب يا عباد اهلل، واحفظوه من عبِث العابثني. 

 .عباد اهلل  

ه إال طاهٌر  ِن أال يمسَّ نهٌب، أي: مرن -أي: متو ء-وإن من تعظيِم القرآ ، وال يقرأهه جه

ه، ه حيررررث يمررررَتَهن،  كانررررت عليرررره جنابررررة، وال جيرررروز اسررررتدباره ْجررررِل إليرررره، أو وضررررعه أو مررررده الرِّ

لهوِب﴾ َا ِمْن َتْقَوا اْلقه  َفِإهنَّ
ِ
َعظِّْم َشَعاِئَر اَّللَّ  . (1)فاتقوا اهلل وعظِّموا كتاَبه ﴿َذلَِك َوَمْن يه

 .أُّيا املؤمنون

ه ه صرىل اهلل عليربه، كام أمرر اهلل تعراىل برذلك نبيَّرإن من حقوِق هذا الكتاِب االستمساَ  

ْسررررَتِقيٍم﴾ ٍط مه ا ررررَك َعررررىَل رِصَ ررررِذي أهوِحررررَي إَِلْيررررَك إِنَّ  (2)وسررررلم، فقررررال تعرررراىل: ﴿َفاْسَتْمِسررررْك بِالَّ

 برره، والتحرراكِم 
ِ
ِمرره، واالقترداء واالستمسرا ه برره يكرون باتباِعرره، بررإحالِل حاللِره وُتررريِم حرا

نِْزَل  وا َما أه بِعه  منه، كام قال تعاىل: ﴿اتَّ
ٍ
ْم﴾إليه، وعدِم الكفِر بيشء ْم ِمْن َربِّكه إَِلْيكه

(3) . 

ه يف أعاملِكررررم  رررررا آثرررراره رررركًا صرررراِدقًا، ته ، ومتسرررركوا بكترررراِب ربِّكررررم متسه
ِ
فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل

ً وِعلراًم وَعَمراًل، فإنره مرن  ً وِفكررا را لِكم وأخالِقكم، وأقبلوا عليه ترالوة وحفظرًا وتردبه وأقوا

                                 

 . 32( سورة احلج: 1)

  . 33( سورة الزخرف: 2)
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ِدي، فاعتصموا بحبل اهلل مجي  عًا أُّيا املؤمنون. اعتصَم به فقد هه
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 .القرآنِ  فاُت ِص  -91

 اخلطبة األوىل: 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

، َوأَ  يَك َلهه .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ  نَّ حمه

 . أما بعد

َطبِرره فصرردَق رسرروله اهلل  ده يف خه ، وخرررَي  :ملررا كرران يررردِّ
ِ
إن أصررَدَق احلررديِث كتررابه اهلل

ا، وكرررله حمدثرررٍة بدعرررٌة، وكرررله بدعرررٍة ضررراللٌة،  اهلررردي هرررديه حممرررٍد  ، وَشَّ األمررروِر حمررردثاُته

رررررر يف كررررررالم الفصررررررحاء وكررررررله ضرررررراللٍة يف النرررررراِر، كيررررررف ال يكررررررون كررررررذ لك واملتأمررررررله املتبرصه

 يشهد بأن أصدَق احلديِث كتابه اهلل. 
ِ
 وأحاديِث وأقاويِل البلغاء

ِن  رررركم وأكرررررَمكم بررررالقرآ ه واصررررطفاكم وخصَّ ، اتقرررروا اهلَل الررررذي أمررررَركم بتقرررروا
ِ
عبرررراد اهلل

يرررِغ والطغيررراِن، جع ا بررره النرررَس واجلررراَن، وأفحرررَم بررره أهرررَل الزَّ لررره ربيرررَع العظررريِم، الرررذي ُتررردَّ

 الراشرردين 
ِ
قلرروِب أهررِل البصررائِر والعرفرراِن، وقررال يف وصررِفه أمررريه املررؤمنني ورابررعه اخللفرراء

عرريله بررنه أيب طالررب ريض اهلل عنرره: "هررو كتررابه اهلل، فيرره نبررأه مررن قرربَلكم، وخررربه مررا بعررَدكم، 

، ومررن ابتغررى  وحكررمه مررا بيررنَكم، هررو الفصررله لرريس برراهلزِل، َمررن ترَكرره ِمررن جبرراٍر قصررَمه اهلله

ط  كره احلكرررريم، وهررررو الرصررررا  املتررررنِي، وهررررو الررررذِّ
ِ
، وهررررو حبررررله اهلل اهلرررردا يف برررررِيه أضررررلَّه اهلله

 ، ، وال يشربع منرره العلررامءه ، وال تلتربس برره األلسررنةه ءه املسرتقيم، وهررو الررذي ال تزيرغ برره األهرروا

ررره، وهرررو الرررذي مل تنتِررره اجِلرررنه إذ سرررمعت ، وال تنقِضررر عجائبه ه حترررى وال خيلرررق عرررن كثررررِة الرررردِّ
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ْشرِد َفآَمنَّرا بِرِه﴾ نرًا َعَجبرًا * َُّيْرِدي إىَِل الره ْرآ را َسرِمْعنَا قه مرن قرال بره صردَق، ومرن  (1)قالوا: ﴿ إنَّ

ِدي إىل رصاط مستقيٍم"  . (2)عمل به أهجر، ومن حكَم به عدَل، ومن دعا إليه هه

، ويتأم ِن، إن كتابررررًا هررررذه صررررفتهه حررررريٌّ بررررأن يتعرررررف عليرررره األلبرررراءه ه أمررررَة القرررررآ ره لرررره ويترررردبَّ

، وأن يستمسرررك برره كرررله رابررٍب يف النجررراِة، وخررري مرررا يهعررني عرررىل ذلررك مرررا  احلكررامءه والعلررامءه

فه بمهمتِررره ودْوِره ورسررررالتِه،  ، الترررري تعررررِّ
ِ
ذكرررره اهلله سررربحانه لررره مررررن األوصررراِف واألسرررامء

 فإليك بار  اهلل فيك بعض هذه األوصاَف واألسامَء. 

وٌح فمررن تلررك األوصرراِف: أن هررذا الك  -ممررا وصررف اهلل برره تعرراىل كتابرره املجيررد-ترراَب ره

نْررررَت َتررررْدِري َمررررا اْلِكَتررررابه َوال  وحررررًا ِمررررْن َأْمِرَنررررا َمررررا كه قررررال تعرررراىل: ﴿َوَكررررَذلَِك َأْوَحْينَررررا إَِلْيررررَك ره

﴾ ياَمنه ، فكرم  (3)اْلِ ده واألمرمه واجلامعراته وٌح حييي به اهلله مرن يشراءه مرن عبراِده، األفررا فهو ره

وِح الكتراِب، قرال تعراىل: ﴿َأَوَمرْن َكراَن َمْيترًا ميٍت ال رو َح فيره وال حيراَة أحيراه اهلله تعراىل برره

 . (4)َفَأْحَيْينَاهه َوَجَعْلنَا َلهه نهورًا َيْميِش بِِه يِف النَّاِس َكَمْن َمَثلههه يِف الظهلهاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها﴾

 أُّيا املؤمنون.

وِح هذا الك تاِب هي أسعده وأكمرله وألرذه أصرناِف احليراِة، قرال تعراىل: ﴿َمرْن إن احلياَة بره

ْم بِ  ْم َأْجَرهه ْؤِمٌن َفَلنهْحِيَينَّهه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَّهه َو مه َأْحَسِن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو أهنَْثى َوهه

                                 

  . 2-1 ( سورة اجلن:1)

 ( وتقدم ذكره.2993( أخرجه الرتمذي )2)

  .12( سورة الشورا: 3)
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تروفَّرت فيهرا أسربابه املهَترِع والراحرِة  مهرام، ، فاحليراةه بغررِي هرذه الرروِح (1)َمرا َكرانهوا َيْعَملهروَن﴾

ب فيها روحه القرآِن وحياةه الفرقراِن فهري أتعرسه وأنكرده وأضريقه  ،األرضيِة املاديةِ  إن مل تده

رررهه َيرررْوَم  ه حيررراًة، قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َوَمرررْن َأْعرررَرَض َعرررْن ِذْكرررِري َفرررِإنَّ َلرررهه َمِعيَشرررًة َضرررنْكًا َوَنْحرشه

  .(2)اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾

 أُّيا املؤمنون.

أنرره نرروٌر،  -ممررا وصررف اهلل برره تعرراىل كتابرره املجيررد-إن مررن صررفاِت هررذا الكترراِب العظرريِم 

رروَن َخبِرررٌي ﴾ ه بِرراَم َتْعَمله ررِذي َأنَْزْلنَررا َواَّللَّ ررولِِه َوالنهرروِر الَّ  َوَرسه
ِ
 (3) كررام قررال تعرراىل: ﴿ َفررآِمنهوا بِرراَّللَّ

رررو  نه
ِ
ْم ِمرررَن اَّللَّ ررربهَل وقرررال: ﴿َقرررْد َجررراَءكه َنهه سه َبرررَع ِرْضرررَوا ه َمرررِن اتَّ بِرررنٌي * َُّيْرررِدي بِرررِه اَّللَّ َتررراٌب مه

ٌر َوكِ

ْسَتِقيٍم﴾ ٍط مه ا ْم ِمَن الظهلهاَمِت إىَِل النهوِر بِِإْذنِِه َوَُّيِْدُّيِْم إىَِل رِصَ هه ِْرجه الِم َوخيه  .  (4)السَّ

رررالِ  ِن فرررالقرآنه نررروٌر ترِشرررقه بررره قلررروبه املرررؤمنني، ويِضرررءه السررربيَل للسَّ كني املتقرررني، فبِرررالقرآ

ِرجه اهلله الذين آمنوا من الظلامِت والتعاساِت إىل النوِر والسعاداِت.   خيه

يِّرررِب، قرررال اهلل تعررراىل:  !عبررراد اهلل إنَّ هرررذا الكتررراَب فرقررراٌن، َيِميرررزه اهلله بررره اخلبِيرررَث مرررن الطَّ

رروَن لِ  ْرَقرراَن َعررىَل َعْبررِدِه لَِيكه َل اْلفه ررِذي َنررزَّ نَي َنررِذيراً﴾﴿َتَبرراَرَ  الَّ
ِ
قه (5)ْلَعررامَل ، فررالقرآنه فرقرراٌن يفرررِّ

بني احلقِّ والباطِل، وبني اهلدا والهالِل، وبني الغيِّ والرشاِد، وبرني العمرى والبصراِر، 

                                 

  .91( سورة النحل: 1)

 .123( سورة طره: 2)
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ِر وبني الكافرين الفجاِر، ميَّز به وفيره برني  ق اهلله فيه وبه بني املؤمنني األبرا وهو فرقاٌن فرَّ

َ فيرره وبِرره املهترردين مررن الهررالني، وهررو املصررلِحني واملفسررِدين وامل فلِحررني عررن اخلررارسين، وبررنيَّ

َق فيه بني صفاِت أهِل اجلناِت وسبيلِهم، وبني صفاِت أهِل النريان  بهلِهم.فرقاٌن فرَّ  وسه

ْرَهرراٌن  -أي: حجررة-ومررن أوصررافه: أنرره برهرراٌن  ْم به َررا النَّرراسه َقررْد َجرراَءكه قررال تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه

ررررْم  بِينررررًا﴾ِمررررْن َربِّكه ررررورًا مه ْم نه ، فهررررو برهرررران مررررن اهلل لعبرررراِده املررررؤمنني وحزبِرررره (1)َوَأنَْزْلنَررررا إَِلررررْيكه

ِئغني، فرالقرآنه هرو الربهررانه القراطعه والردليله الواضررح  املفلحرني، وهرو حجررٌة عرىل الهرالِّني والررزا

ه عىل أعداِئه أشدَّ من وقِع السيِف وا ناِن. الساطعه عىل احلقِّ واهلدا؛ ولذلك كان وقعه  لسِّ

ِن، إنَّ مرررن أوصررراِف هرررذا الكتررراِب املبرررنِي أنررره موعظرررٌة وشرررفاٌء، وهررردا ورمحرررٌة  رررَة القررررآ مَّ أه

ررا يِف  َ
ِ
ررْم َوِشررَفاٌء مل ْم َمْوِعَظررٌة ِمررْن َربِّكه َررا النَّرراسه َقررْد َجرراَءْتكه للمررؤمنني، قررال اهلل تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه

ررْؤِمننَِي﴾ ررٌة لِْلمه رردًا َوَرمْحَ وِر َوهه ررده فررالقرآن أبلررغه موعظررٍة ملررن كرران لرره قلررٌب أو ألقررى  ،(2)الصه

السمَع وهو شهيٌد، وهو أنجعه األدويِة ملا يف الصدوِر والقلوِب من اْفاِت واألمرراِض 

ِد  واألدناِس، ففيره الشرفاءه مرن أمرراِض الشربهاِت والشرهواِت، وفيره عرالجه أمرراِض األفررا

 واألمِم واملجتمعاِت. 

هم عررىل الررنَّهِج القررِويِم، وهررو هرردا ورمحررٌة للمررؤمنني،  َط املسررتقيَم، ويرردهله ررا ه هلررم الرصِّ يبررنيِّ

حه هلم معاملَ طريِق الفائزين بجنَّاِت أرحِم الرامحني.   ويوضِّ

يٌم * َأنْتهْم َعنْرهه  -أي: اخلربه العظيمه -ومن أوصافه: أنه النَّبأه 
َو َنَبٌأ َعظِ قال تعاىل: ﴿قهْل هه
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رروَن﴾ ْعِرضه وعررِده ووعيررِده وتربيبِرره وترهيبِرره وأحكاِمرره وأخبرراِره، وهررو  فهررو عظرريٌم يف (1)مه

 عظيٌم يف أمثالِه وأقاصيِصه. 

 أُّيا املؤمنون.

 .  هذه بعضه األوصاِف التي وصَف اهلله تعاىل هبا كتاَبه احلكيَم، وهو العليمه اخلبريه

ريرَة فيره، يردر ه إدراكرًا ال م ،واملتأمل يف هذه الصفاِت وحقيقِة انطباِقها عىل املوصوِف 

 
ِ
كيررف ال  ،والشرركَّ أنرره أعظررمه آيرراِت النبرريِّ صررىل اهلل عليرره وسررلم، بررل أعظررمه آيرراِت األنبيرراء

ره الفصرحاَء، وأعيرْت معانيره البلغراَء واحلكرامَء، فلرم  يكونه كذلك، وهرو الرذي أعجرَز نظامه

 يأتوا بسورٍة من مثله. 

غيررَي الكبررَي يف عقائرِد وكيف ال يكونه كذلك وهو الذي أحدَث االنقالَب العظريَم والت

العرِب  وتصوراُِتم وعباداُِتم وأفكاِرهم وأخالِقهم وسياسراُِتم ومجيرع شرؤوهِنم، فَبْينرا 

كان العريبه يعبده األحجاَر واألشجاَر ويعاقر اخلمرَر ويعراَش النسراَء ويقطرع األرحراَم وال 

الفرقرراَن،  بيِّرره حممررٍد يعرررف لوجرروِده بايررًة، وال حيمررل بررني جنبيرره رسررالًة أنررزل اهلله عررىل ن

ررررٍة  مَّ نْررررتهْم َخرررررْيَ أه َتْيرررره خررررريه أمررررٍة أخرجررررت للنرررراِس، كررررام قررررال تعرررراىل: ﴿كه فانبثقررررت مررررن بررررني دفَّ

﴾
ِ
ْؤِمنهوَن بِاَّللَّ هنَْكِر َوته وِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْل وَن بِامْلَْعره ره  . (2)أهْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأمه

ررَة الترري َذكَرهرا اهلله  َمررمه  إن هرذه األهمَّ تعرراىل َخَرَجررت مرن بررني هرردا، فتسراَقَطت بررني يرردُّيا أه

                                 

 .33- 31 ( سورة ص:1)

 . 119( سورة آل عمران: 2)
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ِر، ليهخرِرَج النراَس مرن  الكفِر والظالِم، فأصبَح ذلرك العرريبه املغمروره حيِمرله مشراِعَل األنروا

اِن.  يَّ ِة الطوابيِت واألوثاِن إىل عبوديِة امللِك الدَّ  عبوديَّ
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

ِح  فإن األوصاَف التي ِد التمرده ْرها َعَبثرًا وال ملجررَّ ذَكَرها اهلله تعاىل لكتابِه الكرريِم مل َيرذكه

ِريَق الَقِويَم  بيَل املستقيَم والطَّ َ لنا السَّ َعها ليبنيِّ َرها ونوَّ  فحسب، بل َذَكَرها وكرَّ
ِ
ء والطرا

ِن احلكيِم.  ِل مع القرآ  يف التعامه

 .أُّيا الخوة املؤمنون

ِرهرا يف جمراالِت احليراِة كلِّهرا هرو ضرعفه إن من أبرِز َأسرب رِة وختلهِفهرا وتأخه ِر األهمَّ اِب ترَدْهوه

 :  تعاملِها معه، فعىل سبيِل املثاِل لذلك أقوله
ِ
وء  أخِذها هبذا الكتاِب، وسه

ي والتوجيِه، وهو مصردره صريابِة  َن الكريَم هو مصدره التلقِّ ون القرآ ده كم هم الذين َيعه

 العقائِد وا
ِ
هم من صِديِقهم؟! وبناء  لعباداِت واألخالِق واألفكاِر، ليعرفوا عدوَّ

 الشيطاِن؟! 
ِ
 الرمحِن وأولياء

ِ
ِن ليميِّزوا بني أولياء ون للقرآ وده  كم هم الذين يعه

َن إمامرررًا هلرررم يف مجيرررِع شرررؤوِن حيررراُِتم، صرررغرِيها وكبرِيهرررا،  كرررم هرررم الرررذين جيعلررروَن القررررآ

ها؟! ها وعامِّ  خاصِّ

 ٌر قليٌل وعدٌد يسرٌي. إهنم ولألسِف نز

ِد الرررردعوا، وقرررد َصررررَدَق  فررراألكثرون قرررد َقنَعرررروا مرررن العمررررِل برررالقرآِن واألخرررِذ برررره بمجررررَّ

:  القائله

عاوا إْن مل تهِقيموا عليها ها أْدِعياءه    الدَّ  بيناٍت أبناؤه

ررِة وقائررٍد هلررا، إ ررٍه لألهمَّ َوجِّ ِن العظرريِم مررن مه ررَة القرررآ همَّ رروا مه رره فررأكثره األمررِة اخَتزله له ىل كترراٍب يرتِّ

ررررون، ويتلوَنرررره آنرررر ررررون ويرررررتنَّمه برررره املرتنِّمه له ررررْعِر، اَء الليررررِل وآنرررراَء النهرررراِر، ُّيذه املرتِّ ونرررره هررررذَّ الشِّ
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َقل، َهمه أحِدهم آخره السورِة.   وينرثرونه نرثَر الدَّ

وِرِهم أو مرراكبِهِ  رده روه متراِئَم وتعاويرَذ يهرعوهنا يف جيروهِبِم أو صه م أو ومنهم الرذين َجَعله

كون به وال يلتفتون إليه يف برِي ذلك من الشؤوِن.  ِشِهم، يتربَّ  فهره

ِح.  ِح أو األترا  إال يف املناسباِت، يف األفرا
ِ
 ومنهم الذين ال يعِرفون كتاَب اهلل

هررررررررررررم  ِئعه م وَشا م وسياسرررررررررررراُته راُته م وأخالقههررررررررررررم وَتَصرررررررررررروه هم وعبرررررررررررراداُته وأمررررررررررررا عقائررررررررررررده

َن منهررررا  م، فررررإن القرررررآ هم واقتصررررادياُته رررربررررريٌء، ومصررررادره ، أو قرررروله  قه فيهررررا الرشَّ أو الغررررربه

ٍة، وإنا عىل آثاِرهم مقتدون.  مَّ  القائِل: إنا َوَجْدنا آباَءنا عىل أه

ٍة  رررَذ هرررذا الكتررراَب بقررروَّ ِن، إن الواجرررَب علينرررا أن نأخه رررَة القررررآ مَّ ررروغَ أه بررره قلوَبنرررا  وحرررْزٍم، فنصه

، هبررذا  سررائَل اليروِم، وننِررريَ م وحياَتنررا، وأن نستمسررَك برره فنعررالَج وسرلوكياتِنا  برره طريررَق الغرردِّ

نْررتهْم  ،خترررج األمررةه فرررادا ومجاعرراٍت إىل حيرراِة النرراسِ  كررام وصررفها اهلله يف كتابِرره، فقرراَل: ﴿كه

﴾
ِ
ْؤِمنهوَن بِاَّللَّ هنَْكِر َوته وِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْل وَن بِامْلَْعره ره ٍة أهْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأمه مَّ َخرْيَ أه

(1). 
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 .قني املتَّ  من صفاِت  -92

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

ًدا  مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه  َعْبده

 أما بعد .

 .فيا أُّيا املؤمنون

 تعرراىل 
ِ
رر والَعَلرِن ، والغيررِب والشرهادِة، فررإن تقروا اهلل ِّ  تعراىل يف الَّسِّ

ِ
أوصريكم بتقرروا اهلل

َخررتم ،أكرمه ما أرسرتهم، وأزيرنه مرا أظهررتم وا  ،وأفهرله مرا ادَّ ده دتم  ﴿َوَترَزوَّ وخرريه مرا ترزوَّ

ِد ا ا  .(1)لتَّْقَوا﴾َفِإنَّ َخرْيَ الزَّ

 تعرراىل إيامنررًا واحتسررابًا،  !عبرراد اهلل
ِ
 جررل وعررال حقيقتههررا العمررله بطاعررِة اهلل

ِ
إن تقرروا اهلل

 أمراً وهنيًا.

هرو َمرن يفعرله مرا أمررَر اهلله بره إيامنرًا براهلل وتصرديقًا بوعرِده، وهرو مررن  ،فرالتقيه يرا عبراَد اهلل

 وخوفًا من 
ِ
مه مرا أمرَر اهلل، وترْر ه َتَرَ  ما هنى اهلل عنه إيامنًا باهلل عقابِِه، فالتقوا: هري الترزا

بِرره، وخوفررًا مرررن عقابرره، فتقرروا اهلل جررل وعررال ليسررت شرررعورًا  مررا هنررى اهلله عنرره؛ رجرراَء ثوا

ر والعلرِن، قرال عمرره برنه  ِّ  تعراىل يف الَّسِّ
ِ
قبرةه اهلل فاِربًا جامدًا، ال أثَر له وال ثمرَر، برل هري مرا

َِ ِفررريام َبرررنَي عبرررِد العزيرررِز رمحررره اهلل: "لررريس   بصرررياِم النَّهررراِر وقيررراِم الليرررِل والتخلررري
ِ
تقررروا اهلل

                                 

  ( .191( سورة البقرة )1)
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ا  ِزَق َبْعرَد َذلِرَك َخررْيً ، َفَمرْن ره ه َض اَّللَّ ، َوَأَداءه َما اْفرَتَ ه َم اَّللَّ  َتْر ه َما َحرَّ
ِ
 ذلك، َلِكنَّ َتْقَوا اَّللَّ

َو َخرْيٌ إىَِل َخرْيٍ " َفهه
(1) . 

 .أُّيا املؤمنون

ِخصرراالً وسرررامٍت وآدابرررًا، َجَعَلهررا اهلله سررربحانه وتعرراىل دالئرررَل عرررىل إن للتقرروا صرررفاٍت و

رررَيِم وحماِسرررَن األعرررامِل  تررردا هبرررا، َتمرررعه أصررروَل االعتقررراِد وفهرررائَل الشِّ أهلِهرررا وعالمررراٍت ُّيه

 وطيَِّب اخِلصاِل.

ررردًا  فمرررن تلرررك الصرررفاِت: قررروله اهلل جرررل وعرررال: ﴿ألرررم . َذلِرررَك اْلِكَترررابه ال َرْيرررَب ِفيرررِه هه

ررررروَن  (2)تَِّقرررررنَي﴾لِْلمه  ِقيمه ْؤِمنهررررروَن بِاْلَغْيرررررِب َويه رررررِذيَن يه ثرررررم وصرررررفهم سررررربحانه وتعررررراىل فقرررررال: ﴿الَّ

نْررررِزَل ِمررررْن َقْبلِررررَك  نْررررِزَل إَِلْيررررَك َوَمررررا أه ْؤِمنهرررروَن بِرررراَم أه ررررِذيَن يه رررروَن . َوالَّ نِْفقه ْم يه ررررالَة َومِمَّررررا َرَزْقنَرررراهه الصَّ

ْم يهوِقنهوَن﴾ ِخَرِة هه ْْ  .  (3)َوبِا

رررررِق  ومرررررن ْم ِقَبرررررَل امْلَرْشِ ررررروَهكه جه ررررروا وه َوله صرررررفاِت املتقرررررني: قولررررره تعررررراىل: ﴿َلرررررْيَس اْلررررررِبَّ َأْن ته

ِخِر َوامْلَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّرنَي َوآَتر ْْ  َواْلَيْوِم ا
ِ
راَل َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ ى امْلَ

ْرَبررر رررِه َذِوي اْلقه بِّ َقررراِب َوَأَقررراَم َعررىَل حه ررراِئلنَِي َويِف الرِّ ررربِيِل َوالسَّ َسررراكنَِي َواْبررَن السَّ ى َواْلَيَتررراَمى َوامْلَ

 
ِ
ء ررررا َّ  َوالْضَّ

ِ
ررررابِِريَن يِف اْلَبْأَسرررراء وا َوالصَّ رررروَن بَِعْهررررِدِهْم إَِذا َعاَهررررده َكرررراَة َوامْلهوفه ررررالَة َوآَتررررى الزَّ الصَّ

                                 

 (.919( الزهد الكبري للبيهقي )1)
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ِذيَن َصَدقه  وََلَِك الَّ وَن﴾َوِحنَي اْلَبْأِس أه هتَّقه مه امْل وََلَِك هه  .(1)وا َوأه

 .أُّيا املؤمنون

 تعررراىل وحرررَده ال َشيرررَك لررره: ﴿َوَمرررا 
ِ
إن مرررن أبررررِز صرررفاِت املتقرررني: إخرررالَص العبرررادِة هلل

َكاَة َوَذلِ  ْؤتهوا الزَّ الَة َويه وا الصَّ ِقيمه نََفاَء َويه يَن حه ِصنَي َلهه الدِّ
لِ ْ َ ُمه وا اَّللَّ وا إاِلَّ لَِيْعبهده ِمره َك ِدينه أه

ً  (2)اْلَقيَِّمررررررِة﴾  َلِِإَ
ِ
وَن َمررررررَع اَّللَّ ررررررِذيَن ال َيررررررْدعه قررررررال تعرررررراىل يف وصررررررف عبرررررراِده وأولياِئرررررره: ﴿َوالَّ

 وحَده ال َشيَك له.(3)آَخَر﴾
ِ
هم كلهها هلل م وعبادُته هه م ورجاؤه  ، فحبههم وخوفههه

رررررهم طرررررائٌف مرررررن !عبررررراد اهلل الشررررريطاِن،  إن مرررررن صرررررفاِت عبررررراِد اهلل املتقرررررني: أهنرررررم إذا مسَّ

روا فرررإذا هرررم مبرصررر ررروا يف الطاعرررات، أو انتهكررروا شررريئًا مرررن املحرمرررات َترررَذكَّ ون، فرررال فقرصَّ

، كرام قرال تعراىل:  رم أنرابوا ، وإىل رهبِّ وا تابوا ، بل إذا زله ِِضَّ يف الغيِّ َر عىل اخلطِأ، وال مه إرصا

ررْيَطا ْم َطرراِئٌف ِمررَن الشَّ ررهه َقررْوا إَِذا َمسَّ ررِذيَن اتَّ رروَن﴾﴿إِنَّ الَّ ْبرِصه ررْم مه وا َفررِإَذا هه ره  ِن َتررَذكَّ
، وقررال (4) 

وا  َ َفاْسررَتْغَفره وا اَّللَّ ْم َذَكررره َسررهه رروا َأنْفه رروا َفاِحَشررًة َأْو َظَلمه ررِذيَن إَِذا َفَعله تعرراىل يف وصررِفهم :﴿َوالَّ

وا َعىَل َما َفَعله  ه َومَلْ يهرِصه نهوَب إاِلَّ اَّللَّ نهوهِبِْم َوَمْن َيْغِفره الذه وَن﴾لِذه ْم َيْعَلمه  .  (5)وا َوهه

 .أُّيا املؤمنون

 
ِ
ئِعررره وأحكاِمررره-إن مررن صرررفاِت املتقرررني تعظررريَم شررعائِر اهلل  -أي: تعظررريَم حررردوِده وَشا

                                 

  ( .111( سورة البقرة )1)

  ( .1( سورة البينة )2)
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ررروِب﴾ له َرررا ِمرررْن َتْقرررَوا اْلقه  َفِإهنَّ
ِ
رررْم َشرررَعاِئَر اَّللَّ َعظِّ ، فررراملتقون (1)قرررال اهلل تعررراىل: ﴿َذلِرررَك َوَمرررْن يه

 وأوامرر
ِ
َره، فرريحملههم ذلررك عررىل طاعتِرره واتبرراِع َشِعرره، ويعظِّمررون هنَيرره يعظِّمررون طاعررَة اهلل

هم ذلك من معصيتِه وُمالفِة أمِره.  فيمنعه

 .أُّيا املؤمنون

إن من صفاِت املتقني: العفَو عن  املخطئني، والعراَض عن اجلاهلني، والصرفَح عرن 

رررروا َأْقررررَربه لِلتَّْقررررَوا﴾ وا  (2)املسرررريئني، قررررال اهلل تعرررراىل : ﴿َوَأْن َتْعفه وقررررال تعرررراىل : ﴿َوإَِذا َمررررره

وا كَِرامًا﴾ ْغِو َمره مه اجْلَاِهلهوَن َقالهوا َسالمًا﴾ (3)بِاللَّ  . (4)وقال : ﴿َوإَِذا َخاَطَبهه

 .أُّيا املؤمنون

إن من صفاِت املتقني: العدَل يف األمِر كلِّه، فهرم عرادلون يف أقرواهِلم وأعامهِلرم وأهلِهرم 

وا ، عد له قال  ،ٌل مع القريِب والبعيِد والصديِق والعدوِّ واملسلِم والكافرِ وحكِمهم وما وه

َو َأْقَربه لِلتَّْقَوا﴾ وا هه وا اْعِدله ْم َشنَآنه َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدله ِرَمنَّكه  .  (5)اهلل تعاىل : ﴿َوال جَيْ

دَق  ِل واألعامِل، فإن الصِّ دَق يف األقوا ُّيِدي إىل  عباد اهلل..إن من صفاِت املتقني: الصِّ

، والررررربه ُّيرررردي إىل اجلنررررةِ  رررروا َمررررَع  ،الررررربِّ ونه َ َوكه رررروا اَّللَّ قه ررررِذيَن آَمنهرررروا اتَّ َررررا الَّ قررررال تعرررراىل : ﴿َيررررا َأُّيه

                                 

  ( .32( سورة احلج )1)

  ( . 231( سورة البقرة )2)

  ( . 12( سورة الفرقان )3)

  ( .33( سورة الفرقان )3)

 ( .3( سورة املائدة )1)
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اِدِقنَي﴾  .(1)الصَّ

هرررا، هرررل هررري حرررالٌل أو  ررربههاِت وامللتبسررراِت التررري مل يتهرررْح أمره ومرررن صرررفاُتم: ترررر ه الشه

ٌم؟ فعررن ابررن عمررر ريض اهلل عررنهام قررال: "ال يبلررغه العبررده حقيقررَة التقرروا حتررى يررَدَع مررا  حرررا

، فال يبلغه العبده أن يكوَن من املتقني حتى يدَع ما ال بأَس بره حرذرًا ممرا (2)َحاَ  يف الصدِر"

 به بأٌس.

عررررون عرررن الشررربهاِت برتكررررِها فإنررره مرررن اتقرررى الشررربهات فقررررد اسرررتربأ لدينررره  فررراملتقون يتورَّ

ررره ، ومحَلررره ذلرررك عرررىل تررررِ  ظررراهِر الثرررِم وباطنِررره، ففررري وعرضررره، أي: سرررلم لررره دينهررره وِعرضه

ا اْسَتَباَن َأتَْر َ : ) الصحيحني قال رسول اهلل  َ
ِ
بَِّه َعَليِْه ِمَن اِلْثِم َكاَن مل  (3)(َفَمْن َتَرَ  َما شه

.. هرررررذه بعرررررضه صرررررفاِت املتقرررررني، الرررررذين ال خررررروٌف علررررريهم وال هرررررم حيزنرررررون، 
ِ
عبررررراَد اهلل

 ِمْن َوْصِف حاهِلم وعدِم األخِذ بأعامهِلم.  ،إََل إال هوفأستغفر اهلَل الذي ال 


 

                                 

 ( .119( سورة التوبة )1)

 ( أخرجه البخاري معلقا يف كتاب اليامن.2)

  ( .2911خترجيه، وهذه الزيادة عند البخاري ) ( هو جزء من حديث النعامن السابق3)
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 اخلطبة الثانية

ه سررررربيَل النجررررراِة لألولرررررني  ه قلررررروَب املتقرررررني، وَجَعرررررَل تقررررروا رررررَر بتقررررروا احلمرررررده هلل الرررررذي عمَّ

 واْخرين وبعد، 

 أُّيا املؤمنون إذا استقرت يف القلوِب، وارتسمت هبا األقواله واألعرام
ِ
له فإن تقوا اهلل

 أثمَرت أحسَن الثِّامِر، وأعقبت أطيَب اْثاِر يف الدنيا، ويف اْخرِة داِر القرار.

َعرْل  َ جَيْ ئِدها يا عباَد اهلل: أهنا سبٌب لتَيسررِي الَعسررِي، قرال تعراىل: ﴿َوَمرْن َيتَّرِق اَّللَّ فمن فوا

﴾ً  .(1)َلهه ِمْن َأْمِرِه يهَّْسا

رررررروِب   تعررررراىل سررررربٌب لتفرررررريِج الكه
ِ
وإجيررررراِد املخرررررارِج واحللررررروِل عنرررررد اشرررررتباِ   وتقررررروا اهلل

 اخلطوِب.

َ جَيَْعْل َلرهه  ِق، قال اهلل تعاىل :﴿َوَمْن َيتَِّق اَّللَّ بهل االكتساِب واالْرتزا وهي سبٌب لفتِح سه

﴾ ْقهه ِمْن َحْيثه ال حَيَْتِسبه َرجًا .َوَيْرزه  .(2)َُمْ

 أُّيا املؤمنون..

: الفوَز بمعيَّةِ 
ِ
ئِد تقوا اهلل الررحيِم الررمحِن؛ معيرةه نرٍصر وحفرٍظ ومتكرنٍي ﴿إِنَّ  إن من فوا

ِسنهوَن﴾ ْ ْم حمه ِذيَن هه َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َ َمَع الَّ اَّللَّ
(3). 

راِر، قرال تعراىل :  ومن فوائدها: أهنا سبٌب للسالمِة والنجراِة مرن كيرِد الفجراِر ومكرِر الكفَّ

                                 

  ( .3( سورة الطالق )1)

 ( . 3-2( سورة الطالق ) 2)

  ( .122( سورة النحل )3)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

716 

ِصررررربْ  ْم َوإِْن ته رررررْؤهه ْم َحَسرررررنٌَة َتسه ررررروا ال ﴿إِْن مَتَْسْسررررركه وا َوَتتَّقه ررررروا هِبَرررررا َوإِْن َتْصررررررِبه ْم َسررررريَِّئٌة َيْفَرحه كه

﴾ ٌَ ِي َ باَِم َيْعَملهوَن حمه ْم َشْيئًا إِنَّ اَّللَّ هه ْم َكْيده كه ه  . (1)َيْضه

ئرررِد تقررروا اهلل جرررل وعرررال: أن اهلَل يهعطررري هبرررا العبرررَد نرررورًا، يميِّرررزه بررره احلرررقَّ عرررن  ومرررن فوا

رِذيَن آَمنهروا إِْن الباطِل، فهي فرقاٌن يهريءه امل َا الَّ سالَك والردروَب، قال اهلل تعاىل : ﴿َيا َأُّيه

ْرَقانًا﴾ ْم فه َ جَيَْعْل َلكه وا اَّللَّ َتتَّقه
(2)  . 

 أُّيا املؤمنون..

 سرربٌب لتعظرريِم األجررور ومهرراعفتِها وتكفرررِي السرريئاِت 
ِ
اتقرروا اهلَل تعرراىل، فررإن تقرروا اهلل

َرر قبِهررا، قررال تعرراىل: ﴿َيررا َأُّيه ْم كِْفَلررنْيِ ورفررِع عوا ررْؤتِكه ررولِِه يه َ َوآِمنهرروا بَِرسه رروا اَّللَّ قه ررِذيَن آَمنهرروا اتَّ ا الَّ

ررروٌر َرِحررريٌم﴾ ه َبفه رررْم َواَّللَّ ررروَن بِرررِه َوَيْغِفرررْر َلكه رررورًا مَتْشه رررْم نه َعرررْل َلكه ِمرررْن َرمْحَتِرررِه َوجَيْ
وقرررال تعررراىل:  (3)

ْر َعنْهه َسيَِّئاتِِه وَ  َكفِّ َ يه  . (4)يهْعظِْم َلهه َأْجراً﴾﴿َوَمْن َيتَِّق اَّللَّ


 

                                 

  ( .121( سورة آل عمران )1)

  ( . 29( سورة األنفال )2)

  ( 23( سورة احلديد ) 3)

 (1سورة الطالق )  ( 3)
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 .ِح والفرَ  القلِق  أسباُب  -93

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه  يَك َلهه

   . أما بعد

 .فيا أُّيا املؤمنون

ٍر، برررل هررري داره زواٍل وارُتررراٍل،  إن هرررذه الرررداَر التررري نحيرررا ونعررريشه فيهرررا ليسرررت داَر قررررا

َجِر والكَدِر والهيِق والقلِق يف هذه  ها، فأسباب الهَّ ها وبمومه ها عديدٌة َهومه كثريٌة آالمه

أي: معانراٍة وشردٍة  (1)﴿لقرد َخَلقنرا النسراَن يف كَبرد﴾دنيا كثريٌة متنوعٌة، قال اهلل تعراىل: ال

ِل الناِس يرا ِصرْدَق هرذا يف واقِعهرم ومعاِشرهم، فالردنيا جمبولرٌة  ٍة، والناظره يف أحوا ومشقَّ

 عىل األكداِر والشدائِد:

ها بِلت عىل كَدٍر وأنت تريده ً من األقذاِر واألكدارِ صف                        جه  (2)وا

وإنررررام يتاميررررزه النرررراسه ويفرِتقررررون يف التعامررررِل مررررع هررررذه احلقيقررررِة، والررررتخلهِص مررررن أسررررباِب 

 الهيِق والكَدِر. 

 أُّيا الخوة الكرام.

                                 

  ( . 3( سورة البلد ) 1)

 . 2/293( الكشكول 2)
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ه يف هذا العرِصر مرن وسرائِل الراحرِة وأسرباِب رَبرِد العريِش وهناِئره، إال أن  ربْم ما نعيشه

ررجِر والقلررِق يف ، وهررذا يوجررب عررىل كررلِّ مررن رِبررَب يف السررعادِة أن معرردَل الهَّ  ازديرراٍد وعلرروٍّ

يبحرررَث عرررن أسرررباهِبا احلقيقيرررِة، التررري حيصرررل هبرررا سررركونه الفرررؤاِد وصرررالحه البررراِل واسرررتقامةه 

 احلاِل وزواله الهجِر والقلِق. 

 أُّيا املؤمنون.

ررل هبر ررله مشراقِّ إن أعظرَم األسرباِب التري ُتصه اليررامنه  :احليراةِ  هرذه ا طمأنينرةه الرنفِس وُتمه

، قال اهلل تعاىل:  ْؤِمٌن ﴿الصادقه والعمله الصالحه َو مه نَْثى َوهه َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن َذَكٍر َأْو أه

ْم بَِأْحَسِن َما َكانهوا َيْعَملهونَ  ْم َأْجَرهه  . (1)﴾َفَلنهْحِيَينَّهه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَّهه

ٌء شَكَر فكان خرياً لره، وإن »ىل العبِد ما يلقاه: الراسِخ ُّيونه ع فباليامن ا إْن أصاَبْته رسَّ

ٌء صرَب فكان خرياً له ا واملكراِرِه،  املَّّسرأتيف كل ما يطرقرهه مرن  فهو يف خريٍ  (2)«أصابْته ُضَّ

 وقرردٍر ﴿
ٍ
 بقهرراء

ٍ
 َخَلقنرراهه بَِقررَدر﴾فكرله يشء

ٍ
؟! فرراهلله  (3)إنررا كررلَّ يشء فعررالَم الهررجره والقلررقه

 وقردِره يف بالٌب 
ِ
ر قهراَء اهلل عىل أمِره ولكنَّ أكثَر الناِس ال يعلمون، فراملؤمنه الرذي يبرصه

ِل.  َِ الناجم عن تقلب األحوا  كلِّ ما حيدثه له ويصيبهه؛ يسلمه من التخبه

 أُّيا الخوة الكرام.

مررا قرراِة إن ممررا يعررنيه النسرراَن عررىل إزالررِة القلررِق واهلررمِّ مررن حياتِرره أن يرروطَِّن نفَسرره عررىل مال

                                 

 ( .91( سورة النحل ) 1)

 ( .  1313( أخرجه مسلم ) 2)

  ( .39( سورة القمر )3)
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َته ويعنيه النساَن عىل اخلروِج مما حلَّ به ونزَل. نهه عليه ويزيله عنه ِشدَّ ، فإن ذلك ُّيوِّ  يكَرهه

ِل وأحسررَن النتررائِج  رًا يف كررلِّ أمرروِره أكمررَل األحرروا فررإن ذلررك  ؛أمررا إذا كرران النسررانه مقرردِّ

ئِق.  ه يف كثرٍي من األزماِت والهوا  يوِقعه

 .أُّيا املؤمنون

أن يررررررتخىلَّ النسررررررانه عررررررن األوهرررررراِم واخليرررررراالِت، فررررررإن  :له القلررررررَق والهررررررجرَ إن ممررررررا يزيرررررر

 االستسالَم لألوهاِم واخلياالِت من أعظِم املنغصاِت. 

فه مررررن املسررررتقبِل  ومررررن أبرررررِز هررررذه اخليرررراالِت الترررري يعرررراِّن منهررررا كثرررررٌي مررررن النرررراِس التخرررروه

قِع واحلاُِض، في ،واملجهولِ  خَّسر برذلك إصرالَح يوِمره واالشتغاله بذلك عن معاجلِة الوا

ه، قال اهلل تعاىل:  ( َطاَعٌة َوَقْوٌل 29َفَأْوىَل هَلهْم ) ﴿بسبب همِّ يوٍم مل يدركه، بل قد ال يدركه

ً هَلهرررررمْ  َ َلَكررررراَن َخررررررْيا ْمرررررره َفَلرررررْو َصرررررَدقهوا اَّللَّ
وٌف َفرررررِإَذا َعرررررَزَم اأْلَ فإيررررراكم أُّيرررررا الخررررروةه  (1)﴾َمْعرررررره

 تعاىل واركنروا إليرهواالستسالَم لألوهاِم واخلياال
ِ
وا باهلل ﴿ وعرىل اهلل فتوكلروا  ِت، بل ثِقه

 . (2)إن كنتم مؤمنني ﴾

 .أُّيا املؤمنون

إنَّ ممررا يسرراعده املررررَء عررىل اجتيررراِز املشرركالِت واألزمررراِت أن ال يعطررَي املشررركلَة أكرررَب مرررن 

يف حجِمهرررا، فرررإن ذلرررك خيلرررقه القلرررَق واالضرررطراَب، وهرررذا سررربب لتشرررتهِت أفكررراِره وبرِقررره 

 مشكالِت متعاقبٍة ال ُمرَج له منها. 

                                 

 ( .29،21( سورة حممد )1)

  (.23( سورة املائدة )2)
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وممررا يعررني عررىل اخلررروِج مررن القلررِق والهرريِق أن يستشررعَر املرررءه أن الشرردَة والهرريَق مهررام 

طاال فهام إىل زواٍل، فدوامه احلاِل من املحاِل؛ وهذا الشعوره يفتحه له أبواَب األمِل ويعينهه 

فرام أعطري أحرٌد عطراًء خررياً وال أوسرَع مرن عىل الصررِب؛ وبالصررِب يتخطَّرى املررءه الصرعاَب، 

 الصرِب.

 .ومما يعنيه عىل حصوِل السعادِة وزوال الكدِر كثرةه ذكِر اهلل تعاىل
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 اخلطبة الثانية

والصالة والسالم عىل نبينا  ،علم النسان ما مل يعلم ،احلمد هلل الذي علم بالقلم

وعىل آله وأصحابه  ،نور والهياءحممد املبعوث إىل عامة الورا باحلق واهلدا وال

 . وعىل سائر عباد اهلل األتقياء ،األطهار األنقياء

  أما بعد.

فإننا ال  ؛اعلموا أننا عندما نتحدث ونتكلم عن العلم وفهله ومنزلة أهله ،عباد اهلل

بل نتحدث ونخاطب اجلميع  ،أو َشحية من املجتمع ،نخاطب بذلك فئة من الناس

ه ده رِ ال يَ  ،فالعلم ليس وقفًا عىل طائفة من الناس ،كر واألنثىالصغري والكبري، الذ

كبارًا وصغارًا -بنا  فحريٌّ  ،أحد إذ العلم حيتاجه كله  ،بل هو مباح للجميع ،بريهم

أن نبذل قهصارا جهدنا يف ُتصيل العلم وكسبه. فال يمنعن كبرياً ِكرَبه  -ذكورًا وإناثاً 

 ،فإن استدرا  املعايل فهيلة ؛ا فات من عمرهسنه أن يطلب العلم ويتفقه ويستدر  م

كي أن بعض العلامء  ،وألن تكون كبرياً متعلاًم أوىل من أن تكون كبرياً جاهالً  وقد حه

إال أنه يستحي من كرب سنه فقال له: يا هذا  ،رأا شيخًا كبرياً حيب العلم وجمالسه

 منك يف أوله ؟ أتستحي أن تكون يف آخر عمر  أفهَل 

يرا أن بعض كبار من ذاع صيتههم  ، سري العلامء الفهالء واألئمة النبالءواملطالع يف

مل  ؛وعال ذكرهم وترددت أسامؤهم يف جمالس الذكر وكتب العلم ودواوين السنة

ومع هذا كله  ،إال بعد أن تقدمت هبم السن ،يبدؤوا رحلتهم يف طلب العلم وُتصيله

ألثر يف زماهنم وبعده ما حفظه التاريخ حازوا الفهائل وبلغوا األماِّن وكان هلم من ا

ْؤتِيِه َمْن َيَشاءه  ،هلم  يه
ِ
والَّس يف هذا أن العلم فهٌل من اهلل تعاىل ومنَّه ﴿َذلَِك َفْهله اَّللَّ
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و اْلَفْهِل اْلَعظِيِم﴾ ه ذه َواَّللَّ
(1)

فليست الفهائل العلمية واملراتب العلية مرهونة  

بل األمر  ،اءة الكتب وثني الركب فحسبباألسباب املادية من حهور احِلَلق وقر

 فالعلم حقيقته ما قاله األول:  ،أعظم من ذلك

 فتلك مواهبه الرمحِن ليسْت 

 دٍ رررررررررولكن ال بنى عن بذِل جه
9 

رررررررررررررررررررررررله باجتهررررررررررررررررررررررراٍد أو بكسرررررررررررررررررررررررٍب    ُتصه

 (2)برررررررررررررررررررررإخالٍص وجررررررررررررررررررررردٍّ ال بلِعرررررررررررررررررررررٍب 

9 

توجه إىل اهلل بصدق ال -يا من سلكتم دروب العلم وركبتم مناهج الطلب-فعليكم 

لٍّ وخهوع أن يرزقكم علاًم نافعاً  ،تعاىل ه  ،ودعائه بذه قال اهلل تعاىل: ﴿َما َيْفَتِح اَّللَّ

َو اْلَعِزيزه  ْرِسَل َلهه ِمْن َبْعِدِه َوهه ِْسَك هَلَا َوَما يهْمِسْك َفال مه لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفال ممه

﴾ احْلَِكيمه
(3)

 . 

 أُّيا املؤمنون.

وضابَ هذا العلم أنه هو الذي  ،ن العلم ما ال يعذر العبد بجهله وتركهاعلموا أن م

ءٌ  ،يستقيم به دين العبد كان ذلك يف العقائد أو األحكام، وجيمع أصول ما جيب  سوا

عن  والذي فيه أنه سأل النبي  ،معرفته يف العقائد واألحكام حديث جربيل الطويل

 فإن يف آخر احلديث قال النبي ،ساعةالسالم واليامن والحسان وعن أمارات ال

                                 

 . 21( احلديد: 1)

 (.2/193(  "مدارج السالكني")2)

 . 2( فاطر: 3)
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(هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم)ألصحابه: 
(1)

وقد تيَّست لألمة يف هذه احلقبة من  

التاريخ سبله العلم ووسائل ُتصيله، فالدروس قائمة واملحاُضات متوافرة واألَشطة 

من مربٍر  العلمية والكتب الدينية منترشة ميَّسة. فهل بعد هذا من عذر أم هل بعد ذا 

لتفيش اجلهل بني األمة ؟ ال، ولكنه العراض عن اخلري والزهد يف الرب والرضا 

شى أن ال يهرجى  ،وال حول وال قوة إال باهلل ،باجلهل فمن كانت هذه حاله فإنه خيه

ومن تركه  ،فإن من أعرض عن العلم أعرض اهلل عنه ،وال يؤمل صالحه ،فالحه

وكان هو اخلامس اهلالك الذي قال  ،ورشاده مستبعداً وأدبر عنه كان ضالله مستحكاًم 

ابد عاملًا أو متعلاًم أو مستمعًا أو حمبًا وال تكن اخلامس )ريض اهلل عنه:  أبو الدرداءفيه 

 . وقال ابن القيم رمحه اهلل: فتهلِك(

 فاؤهرررررررررواجلهل داء قاتل وش

 من سنة نص من القرآن أو 
9 

 نأمران يف الرتكيب متفقا 

 (3)وطبيب ذا  العامل الربانِ 
9 

 وفقنا اهلل وإياكم إىل العلم النافع الراسخ ورزقنا أوفر احلظ والنصيب. 


 

                                 

 . 9( أخرجه مسلم يف اليامن من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه برقم 1)

(، وانظر "جامع بيان العلم 393/ 3، والفسوي 239" ص331واه البيهقي يف املدخل "ر(2)

 (.1/11وفهله")

 (.231( "متن القصيدة النونية" ص)3)
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 تنِ والفِ  من االبتالءاِت  أنواعٌ  -94

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يه  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .فيا أُّيا الناس

لِكم، فيام تسمعون وتبرِصون وتقولون،  اتقوا اهلَل ربَّكم، وراِقبوه يف مجيِع أحوا

وََلَِك َكاَن َعنْهه فيام تذرون واتقوه فيام تأتون و له أه َؤاَد كه ْمَع َواْلبرََصَ َواْلفه ﴿إِنَّ السَّ

والً﴾  . (1)َمْسؤه

 
ٍ
ٍر وال مقاٍم، بل هي داره ابتالء عباد اهلل، إن هذه الداَر التي تسكنون ليست داَر قرا

وا  ﴿امل. َأَحِسَب وامتحاٍن واختباٍر، كلنا فيها ُمترَبٌ ممتحٌن، قال اهلل تعاىل: كه النَّاسه َأْن يهرْتَ

ِذيَن َص  ه الَّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اَّللَّ ْم ال يهْفَتنهوَن. َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ ولهوا آَمنَّا َوهه َدقهوا َأْن َيقه

 . (2)َوَليَْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي﴾

قلِم التكليِف عليك فأنت يا عبَد اهلل يف امتحاٍن واختباٍر، ابتدَأ من حنِي جرياِن 

وِح منك:  شِد، وينتهي هذا االبتالءه واالختباره بموتِك وخروِج الره ببلوِبك سنَّ الره

                                 

ء )1)   ( .33( سورة الرسا

  ( . 3-1( سورة العنكبوت )2)
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 . (1)﴿إِنَّا َخَلْقنَا اِلْنَساَن ِمْن نهْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتلِيِه َفَجَعْلنَاهه َسِميعًا َبِصرياً﴾

من منَّا يستحْضه أنه يف اختباٍر فمن ِمنَّا يا عباَد اهلل يستصحبه هذا األمَر معه؟! 

 ربِّ العاملني؟!
ِ
 عظيٍم، فيحسنه العمَل هلل

هْم يِف َبْمَرٍة ِمْن أكثَرنا أُّيا الناسه عن هذا لغافلون، وبغرِيه مشتغلون  إنَّ  ﴿َبْل قهلهوهبه

ْم هَلَا َعاِملهوَن﴾ وِن َذلَِك هه هْم َأْعاَمٌل ِمْن ده َهَذا َوهَل
(2) . 

 أُّيا املؤمنون.

َوٌر عديدٌة ُمتلفٌة، يميزه اهلله هبا اخلبيَث من الطيِب والصادَق إن   لعباِده له صه
ِ
ابتالَء اهلل

 من الكاذَب.

، لينظر جلَّ وعال أتشكرون أم تكفرون؟  خاءه ءه والرَّ ا  مما يبتيل اهلل به عباَده الَّسَّ

 عىل املنِعِم هبا
ِ
كِرها والثناء ا يف طاعِة ربِّكم، أم واستعامهِل  ،أتحفظون النِّعَم بقبوهِلا وشه

بالطغياِن واالستكباِر واجلحوِد وإنكاِر إحساِن املنعِم هبا، واستعامهِلا فيام يغِهبه تكفرونه 

 اهلَل املتفهَل هبا؟ 

، واشكروا اهلل عىل َنعِمه. 
ِ
 فاتقوا اهلل عباَد اهلل

 .أُّيا املؤمنون

َء لينظرَ  إنَّ  أتصربون أم َتزعون؟ أتتْضعون  مما يبتيِل اهلل به عباَده: الشدَة والْضا

ون وتستكربون؟  ه الَِّذيَن وتنيبون أم تهرِصه لهوا اجْلَنََّة َومَلَّا َيْعَلِم اَّللَّ ﴿َأْم َحِسْبتهْم َأْن َتْدخه

                                 

  ( . 2( سورة النسان )1)

  (. 33( سورة املؤمنون )2)
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ابِِريَن﴾ ْم َوَيْعَلَم الصَّ وا ِمنْكه ْم (1)َجاَهده هَجاِهِديَن ِمنْكه . ﴿ولنبلونكْم َحتَّى َنْعَلَم امْل

ابِِري ْم﴾َوالصَّ  . (2)َن َوَنْبلهَوا َأْخَباَركه

 .أُّيا املؤمنون  

يِن من الواجباِت واملنهياِت، فإن اهلَل تعاىل أمَركم  ئَع الدِّ إن مما ابَتىل اهلله به عباَده: َشا

، لينظَر أتطيعون أم تعصون؟ أتستجيبون أم تعرضون؟ فيا 
ٍ
، وهناكم عن أشياء

ٍ
بأشياء

 أُّيا املؤمنون 
ِ
َّ
ِ
َ حَيهوله َبنْيَ ﴿ اْسَتِجيبهوا َّلل وا َأنَّ اَّللَّ ْم َواْعَلمه ِْييكه ا حيه َ

ِ
ْم مل وِل إَِذا َدَعاكه سه  َولِلرَّ

وَن﴾ رَْشه  َوَقْلبِِه َوَأنَّهه إَِليِْه ُته
ِ
 . (3)امْلَْرء

ِل:   واألوالِد واألموا
ِ
﴿إنام عباَد اهلل، إن مما ابتالكم اهلل به: الشهواِت من النساء

لريا من  ؛وفرَض فرائَض  ،، فإن اهلَل قد حدَّ فيها حدوداً (4)﴾أموالكم وأوالدكم فتنة

ه وآثَر احلياَة الدنيا َبَع هوا فأقبَل عىل  ؛خيافه مقاَم ربِّه وينهى النفَس عن اهلوا، ممن اتَّ

ً وال هنيًا ، فاحلالله من املاِل ما حلَّ يف يِده ولو   تعاىل أمرا
ِ
الشهواِت، ال يراعي فيها هلل

ِم، وَزنت أهذنهه بسامِع كان بغرِي حقٍّ  ، أقبَل عىل املحرماِت فَزَنت عينهه بالنظر املحرَّ

قه  ِم، وزنت رجلهه بامليش إىل املحرمات، والفرجه يصدِّ ه باملسِّ املحرَّ املحرم، وزنت يده

 ذلك أو يكذبهه.

                                 

  ( .132( سورة آل عمران )1)

  ( .31سورة حممد ) (2)

  ( . 23( سورة األنفال )3)

  ( .11( سورة التغابن )3)
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لوَغ يف الشهو ، واتقوا الدنيا، واتقوا النساَء، وإياكم والوه
ِ
اِت فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

فَّت باملكاِره.  ْت بالشهواِت، واجلنةه حه فَّ  املحرمِة، فإن النار قد حه

 أُّيا املؤمنون.

بههاِت التي يقذفهها شياطنيه النس واجلن يف  إن من أعظِم ما يبتيل اهلله به عباَده الشه

 ربِّ العاملني، ويف صدِق حممٍد خاتِم النبيني، 
ِ
كوهم يف اهلل قلوِب اخللق ليشكِّ

م عن السبيِل، ويهزيغوا قلوهَبم عن اهلدا واحلقِّ املبنِي، فَيِخفه يف قلوهِبم ويصدوه

بون أخباَره، وال يسلِّمون ألحكاِمه، فاحلذَر احلذَر يا   ربِّ العاملني، فيكذِّ
ِ
تعظيمه اهلل

كني، فال تسمعوا ألحاديثِهم، وال تقرؤوا كتاباُِتم،   من هؤالء املشبِِّهني املشكِّ
ِ
عباَد اهلل

َركم من األسِد و وا منهم ِفرا مه ال تغشوا جمالَسهم، بل ِفره ْم َقاَتَلهه وه َفاْحَذْرهه مه اْلَعده ﴿هه

وَن﴾  ه َأنَّى يهْؤَفكه اَّللَّ
(1). 

كوِ  إال باالستْمساِ  ! أُّيا املؤمنون  بههاِت والشه يِغ والشه إنه ال نجاَة لكم من أهِل الزَّ

﴿َفال َوَربَِّك ال خاتم النبيني يف دقيِق األمِر وجليلِه  بالكتاِب املبنِي، والرجوِع إىل سنةِ 

ِسِهْم َحَرجًا مِمَّا َقَهيَْت َويهَسلِّ  وا يِف َأنْفه ْم ثهمَّ ال جَيِده وَ  فِياَم َشَجَر َبيْنَهه مه َكِّ وا يهْؤِمنهوَن َحتَّى حيه مه

 . (2)َتْسلِيامً﴾

، واحذروا الشبهاِت وأهَلها، 
ِ
فإهنم يف هذه األزماِن كثرٌي، فاتقوا اهلَل عباَد اهلل

ءه يف كت  .اباُِتم أو براجِمهم أو قنواُِتمفاحذروهم سوا

                                 

  ( . 3( سورة املنافقون )1)

  (.31( سورة النساء )2)
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 وإال فِإِّنِّ ال إخالهك ناجياً              فإن تنجه منها تنجه من ذي عظيمٍة    

 قصٍد 
ِ
ها هؤالء إنام ترجعه إىل جهٍل أو سوء َن َأمْ فكله شبهٍة يثريه ْرآ وَن اْلقه َعىَل  ﴿َأَفال َيَتَدبَّره

َا﴾ وا فِيِه اْختاِلفًا (1)قهلهوٍب َأْقَفاهله  َلَوَجده
ِ
َن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َبرْيِ اَّللَّ ْرآ وَن اْلقه .﴿َأَفال َيَتَدبَّره

 . (2)َكثرِياً﴾

ا وبالسالِم دينًا وبمحمٍد   ربًّ
ِ
 نبيًّا.  فقولوا أُّيا املؤمنون هلؤالء: رضينا باهلل

البتالءاِت واالمتحاناِت التي يمتِحنهكم اهلله هبا، فخذوا لألمِر عباَد اهلل، هذه بعضه ا

َته، فإن نتيجَة هذه االختباراِت فريٌق يف اجلنِة وفريٌق يف السعرِي. دَّ  عه

 مهللا إنا نعوذه بك من الفتِن ما ظهر منها وما بطَن، مهللا إنا نسألك الثبات. 


 

                                 

  ( . 23( سورة حممد )1)

 (.32( سورة النساء )2)
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 .اجلهلِ  اِلوى وانتشارِ  باعِ اتِّ  ن مظاهرِ مِ  -95

  .اخلطبة األوىل

احلمررده هلل الررذي أبرراَن معرراملَ احلررقِّ وأوضررَحه، وأنررار منرراهَج الررديِن القررويِم وبيَّنرره، أمحررده 

، وأشررهد أن  ،جررل جاللرره وأشررهد أن ال إَل إال اهلل وحررده ال َشيررك لرره امللررك احلررقه املبررنيه

ِط املسررتقي ِم، حتررى ترررَ  األمررَة عررىل حممرردًا عبررد اهلل ورسرروله بررنّي السرربيَل، ودعررا إىل الرصررا

، والسررنة ظرراهرٌة والبدعررةه بيِّنررٌة فررر:  ٌ م بررنيِّ ٌ واحلرررا مررن أحررَدَث يف »بيهرراَء نقيررٍة، فرراحلالل بررنيِّ

 فصىل اهلل عىل نبينا حممد . (1)«أمِرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ 

 أما بعد. 

، فإنرره قررد
ِ
رراَعةه َواْنَشررقَّ فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل َبررِت السَّ رروا  ﴿اْقرَتَ ْعِرضه .َوإِْن َيررَرْوا آَيررًة يه اْلَقَمررره

ْم ِمَن األَ  .َوَلَقْد َجاَءهه ْسَتِقرٌّ له َأْمٍر مه ْم َوكه َءهه َتبهعوا َأْهَوا بهوا َواَّ .َوَكذَّ ْسَتِمرٌّ ولهوا ِسْحٌر مه  َوَيقه
ِ
نَْباء

ْزَدَجٌر﴾  .(2)َما ِفيِه مه

 إن القرتاِب الساعِة عالماٍت كثريًة، منها: 

ءه ويقرررررلَّ الفقهررررراءه أن يقررررلَّ ا رررررا رررررَر القه ويتخررررَذ النررررراسه رؤوسرررررًا  ،لعلرررررمه ويظهررررَر اجلهرررررله ويكثه

 فهيسَألون فيهفتهون بغرِي علٍم، فَيِهلهون ويهِهّلون. ،جهاالً 

نْتهْم ال ﴿ كله هذا مما جاءت به األخباره الصحاحه عن النبيِّ  ْكِر إِْن كه َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

                                 

 .( تقدم خترجيه1)

  ( . 3-1( سورة القمر )2)
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وَن﴾  . (1)َتْعَلمه

 املؤمنون.أُّيا 

ون عررىل َشيعررِة ربِّ العرراملني ظهرروَر  قه أصررحاَب القلرروِب احليَّررِة، الررذين يغرراره إن ممررا يررؤرِّ

رون  هذه العالماِت يف واقِع كثرٍي من النراِس اليروَم، فرإن قطاعرًا عريهرًا مرن املسرلمني يعيشه

رررَّ  عررِده مررع كثرررِة القه يِن وقوا اء وترروفِر جهرراالٍت عظيمررًة، جِهلرروا فيهررا كثرررياً مررن أصرروِل الرردِّ

 "كيرررف بكرررم إذا قرررلَّ   عنررره حيرررث قرررال :أسرررباِب العلرررِم، وقرررد صررردَق ابرررنه مسرررعود ريض اهلل

كم؟" ؤه ا كم وكثهَر قرَّ  .  (2)فقهاؤه

 .أُّيا املؤمنون

ررِة مشررِفٍق  نررذيره َشٍّ يوِجرربه  ،إن ظهرروَر هررذه العالمرراِت  عررىل امللررِة أن  عررىل كررلِّ ناصررٍح لألمَّ

وينبِّرره عررىل مظرراهِر هررذه العالمرراِت وصرروِرها يف حيرراِة  حيررذَر مررن اجلهررِل، وأن يبررنَي صرروَره

َك من هَلَك عن بينٍة وحييا من حيَّ عن بينة. 
 الناِس، ليهلِ

 .أُّيا الناس

إن يف حيرراِة النرراِس اليرروَم صررورًا عديرردًة، ينظمهررا سررلٌك واحررد، وهررو صرردقه مررا أخرررَب برره 

 كلِّ ذي رأٍي برأيه. من قلِة العلم وظهوِر اجلهل واتباِع اهلوا وإعجاِب  النبي 

، فقد قال اهلل تعاىل : 
ِ
رْم فاتقوا اهلَل عباَد اهلل َعرْل َلكه َ جَيْ روا اَّللَّ ِذيَن آَمنهوا إِْن َتتَّقه َا الَّ ﴿َيا َأُّيه

                                 

  (. 33( سورة النحل )1)

 . 1/29( تفسري القرطبي 2)
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و اْلَفْهِل اْلَعظِيِم﴾ ه ذه ْم َواَّللَّ ْم َوَيْغِفْر َلكه ْم َسيَِّئاتِكه ْر َعنْكه َكفِّ ْرَقانًا َويه فه
(1) . 

 .ونأُّيا املؤمن

إعرررراَض كثررررٍي مرررن النررراِس عرررن تعلرررِم مرررا جيرررب  ،إن مررن صررروِر قلرررِة العلرررِم وظهررروِر اجلهرررلِ 

رره مررن أحكرراِم الرردين الترري حيتاجوهنررا يف عبرراداُِتم أو معررامالُِتم أو برررِي ذلررك  علرريهم تعلمه

مررررن شررررؤوِن حيرررراُتم، فكثرررررٌي مررررن املسررررلمني يعرررريشه حياَترررره ويررررزاوله نشرررراَطه وأعامَلرررره دوَن 

 فرررريام يررررأت  مراجعررررٍة لكترررراِب 
ِ
 أو سررررنِة رسررررولِه صررررىل اهلل عليرررره وسررررلم، لرررريعلم حكررررَم اهلل

ِ
اهلل

، فكثررررٌي مرررن النررراِس يقررِدم عرررىل فعرررِل مرررا يشرركه يف ُتريِمررره أو صرررحتِه أو حكِمررره دون  ،ويررذره

 تعاىل يف ذلك، فيقعه يف آثاٍم عديدٍة وأزمراٍت كثرريٍة، قرد ال 
ِ
بحٍث وال سؤاٍل عن حكِم اهلل

 تعررراىل: ﴿حيسرررن اخلرررروَج منهرررا
ِ
نْرررتهْم ال ، ولرررو أنررره أخرررَذ بقررروِل اهلل ْكِر إِْن كه َفاْسرررَألوا َأْهرررَل الرررذِّ

رروَن﴾ جلنَّررب نفَسرره الثررم والررردا، ولكررن الشرريطاَن زيررن لرره ترررَ  السررؤاِل ليبقَيرره يف  (2)َتْعَلمه

 مستنقِع اجلهِل والظلامِت، وليكثر عليه من اْثاِم والسيئاِت.

 أُّيا املؤمنون.

غ لنفسررره تررررَ  السرررؤاِل عرررام  ،ممرررن ضرررعف قررردره الررردين يف قلررروهِبم إن بعرررَض النررراسِ  يسررروِّ

رره مررن مسررائِل العلررم والرردينِ  َررا بحجررِة أن الررديَن يٌَّسرر، أو بررأن اهلَل قررد قررال :  ،حيتاجه ﴿َيررا َأُّيه

ْم﴾ رررْؤكه رررْم َتسه ْبرررَد َلكه رررِذيَن آَمنهررروا ال َتْسرررَألوا َعرررْن َأْشرررَياَء إِْن ته  أو برررري ذلرررك مرررن الشررربهاِت  (3)الَّ

                                 

  ( . 29( سورة األنفال )1)

  (.33( سورة النحل ) 2)
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 ِة قدِر الدين يف القلب. عىل ضعف اليامن وِخفَّ  الباردِة واألوهاِم الفاسدِة، التي تدله 

 .أُّيا املؤمنون

يَن  لكنررره ديرررٌن شرررامٌل  ،ال حررررَج فيررره وال ضررريَق  ،ديرررن يٍَّسررر -وهلل احلمرررد واملنرررةِ -إن الررردِّ

أهلِره أن وفررَض عرىل  ،عظيم َشع اهلل فيه ما ُتصرل بره مصرالحه العبراد يف ديرنِهم ودنيراهم

ْكِر إِْن يتعلَّموا ما يقومه به دينههم، فَطَلبه العلِم فريهٌة عىل كلِّ مسلم :﴿ َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

رررروَن﴾ نْرررتهْم ال َتْعَلمه عرررررض عرررن السررررؤاِل والررررتعلِم  كه فرررال يسرررروغه ملرررؤمن صررررادِق اليرررامِن أن يه

 بحجة أن الدين يهَّس. 

 .أُّيا املؤمنون

: ﴿َيرا  أن يعتذَر بعضه الناِس عن ترِ  السؤاِل بقولره تعراىل :إن من صوِر ظهوِر اجلهلِ 

ْم﴾ ْؤكه ْم َتسه ْبَد َلكه ِذيَن آَمنهوا ال َتْسَألوا َعْن َأْشَياَء إِْن ته َا الَّ َأُّيه
ٍم  (1) فإن هذه اْيَة نزلت يف أقوا

ًء، فنهرى اهلل عرز وجرل أهرَل اليرامِن عرن ذلر كانوا يسألوَن النبيَّ  ك لعردِم تعنهترًا واسرتهزا

فإنه  ،نفِع هذه األسئلِة وشؤِم عاقبتِها، أما السؤاله عن األحكام الرشعية والعلوم الدينية

وَن﴾﴿ مما أمَر اهلله به وحثَّ عليه يف قوله تعاىل : نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  . َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

ره ، إيا  وترَ  السؤاِل عرام ُتتاجه مرن أمرور دينِرك، فإنره ال عرذَر لرك  فيا أُّيا األخه املبار ه

 تعرراىل
ِ
رره ،عنررَد اهلل مررع وجرروِد مررن جييبهررك ويرردلهك عررىل احلررقِّ  ،إذا تركررت السررؤاَل عررام ُتتاجه

 واهلدا. 

 .أُّيا املؤمنون

                                 

  (.191( سورة املائدة )1)
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ما يقعه فيه بعضه الناِس من تربيِر ما هم عليه  ،إن من صوِر ظهوِر اجلهِل واتباع اهلوا

برررأن فررريام يواقعونررره مرررن املعرررايص  ،هرررم عليررره مرررن اخلطرررأ مرررن املعصررريِة والثرررِم، وتسرررويِغ مرررا

فررإذا قيررل للواحررِد مررن هررؤالء : اتررِق اهلَل واترررْ  املعررازَف والغنرراَء.  خالفررًا بررني أهررِل العلررِم ،

بررا.   واملوسرريقا. وإذا قيررل لرره: اتررِق اهلَل َوَدع الرِّ
ِ
َز الغنرراء أجرراب بررأن العرراملَ الفررالِّن يرررا جرروا

ئررَد الربويررَة. وإذا قيررل لرره : اتررِق اهلَل وصررلِّ مررع اجلامعررة. قررال : إن العررامل الفررالِّن أ برراح الفوا

 قال: يف املسألِة خالٌف بني أهِل العلم واألثِر.

ه َعرىَل ِعْلرٍم َوَخرَتَم َعرىَل فله حجٌة عىل كل سيئٍة  هه اَّللَّ هه َوَأَضلَّ هه َهَوا َذ إهَِلَ َ يَْت َمِن اختَّ ﴿َأَفَرأَ

ون﴾ َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل  ره  َأَفال َتَذكَّ
ِ
ِه ِبَشاَوًة َفَمْن َُّيِْديِه ِمْن َبْعِد اَّللَّ  . (1)َعىَل َبرَصِ

وًا ولِعبررًا، مل يقصرررْد اتبرراَع الررردليِل، وإنرررام  رررزه فررال شررركَّ عنرردي أن هرررذا ممررن اخترررذوا ديررنهم هه

 اجلليررررِل، ولررررذلك فهررررو جمتهررررد يف مجررررع اهلفررررواِت وتت
ِ
غه لرررره معصرررريَة اهلل ررررِع يفررررتِّشه عررررامَّ يسرررروِّ به

الِت التررري يقرررعه فيهرررا هرررذا العرررامله أو ذا  أو يسرررقَ عنهرررا  ،ليحرررلَّ هبرررا لنفِسررره املحرمرررات ؛الرررزَّ

ه.  الفروَض والواجباِت، فيختار يف كلِّ مسألٍة ما يوافق هوا

يعلرررمه خائنرررَة  ،أمرررا علرررم هرررذا املتهررروِّ ه أن اهلَل الرررذي ال إَل إال هرررو عرررامله الغيرررِب والشرررهادة

؟! فليتررق اهلَل كررله واحررٍد منَّررا فإنرره ال جيرروز لنررا العمررله بقرروٍل مررن األعررنِي ومررا ختفرري الصرر دوره

ِل أهرررِل العلرررِم يف إباحرررِة حمررررٍم اشرررتهر الفتررراءه بتحريِمررره أو تررررِ  واجرررٍب شررراَع القررروله  ،أقررروا

وبِه بال بينٍة وال برهاٍن : ﴿ وَن﴾بوجه نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  . (2)َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

                                 

  (. 23( سورة اجلاثية )1)
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 .املؤمنونأُّيا 

َم بررني وبيررنهام أمرروٌر مشررتب ررهإن احلررالَل بررنيِّ وإن احلرررا ، هاٌت، فالواجررب يف احلررالل إحالله

ررررره، والواجررررربه يف املشرررررتبهات اجتناهبهرررررا، فمرررررن تررررررَ   ررررره واجتنابه والواجرررررب يف احلررررررام ُتريمه

ِم  رررررربههات فقررررررد وقررررررع يف احلرررررررا الشرررررربهاِت فقررررررد اسررررررتربأَ لدينِرررررره وِعرِضرررررره، ومررررررن وقررررررَع يف الشه

وَن﴾فَ :﴿ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  .اْسَألوا َأْهَل الذِّ
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد

من  واحذروا أن تقولوا يف دينِه وَشِعه ما ليس لكم به علٌم، فإنَّ  ،فاتقوا اهلل عباَد اهلل

ٌم بال بينر ٍة وال الناِس من إن قيل له: افعْل أو ال تفعْل كذا قال: إن هذا حالٌل أو ذا  حرا

ه أو ال يوجبهه  وهو كاذٌب يف قوله . ،برهاٍن، أو: إن العامل أو الشيَخ الفالِّن يبيحه

ررِع أو عررىل أهررِل العلررِم، فررإن الكررذَب  ،فرراتقوا اهلَل عبرراد اهلل واحررذروا الكررذَب عررىل الرشَّ

كرراًم أو إىل عررىل الرشررِع أو عررىل أهلِرره لرريس كالكررذِب عررىل برِيَهررا، فررال تنسررْب إىل  الرشررِع حه

﴿َوال َتْقفه َما َليَْس َلَك بِِه  قال اهلل تعاىل: ،قوالً، إال إذا كنت قد علمَته وعقلَته عنه املٍ ع

والً﴾ وََلَِك َكاَن َعنْهه َمْسؤه له أه َؤاَد كه ْمَع َواْلبرََصَ َواْلفه ْكِر .  ﴿(1)ِعْلٌم إِنَّ السَّ َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

وَن﴾ نْتهْم ال َتْعَلمه  . إِْن كه

 املؤمنون. أُّيا

إن من صوِر ظهوِر اجلهِل واختاِذ الناِس رؤوسًا جهاالً: ما يقعه فيه كثرٍي من الناِس مرن 

 
ِ
يِن، فتجرده الواحرَد مرن هرؤالء سؤاِل كرل مرن هربَّ ودبَّ عرن أحكراِم الرشرِع، ومسرائِل الردِّ

ه أن يسررأَل سررأَل أيَّ أحررٍد ومل يتحرررَّ يف سررؤالِ  ،إذا وقعررْت لرره واقعررٌة احترراج إىل السررؤاِل عنهررا

وَن﴾أهَل العلِم األثباَت، الذين قال اهلل فيهم: ﴿ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  . َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

رم فريهم صرالحًا أو يسرأله  مرِع، أو مرن يتوسَّ فكثرٌي من الناس يسأله أئمَة املسراجِد واجلوا

، ومثررل هررؤالء إن مل يكونرروا مررن قررَرأ شرريئًا يسرررياً مررن العلررِم مل يبلررْغ برره درجررَة الفقررِه و
ِ
الفترراء
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ِعني  من أهِل العلِم املشتغلني بره فرإن الذمرَة ال ترربأه بسرؤاهِلم، فالبردَّ للمسرلم مرع كثررِة املردَّ

 
ِ
ِرين لَلفتررررراء رررررِر أو  ،للعلرررررم املتصررررردِّ مرررررن أن يميرررررَز برررررني العرررررامل والقرررررارِئ، برررررني الفقيرررررِه واملفكِّ

ؤه  ه وقرا  ه، وقل علامؤه وفقهاؤه.الواعِظ، فإننا يف زمٍن كثر خطباؤه

كم عمررن يأخررذ دينَرره ﴿ َفاْسررَألوا فرراتقوا اهلَل أُّيررا املؤمنررون، فررإن األمررَر ديررٌن، فلينظررْر أحررده

وَن﴾ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  .  َأْهَل الذِّ

كم أُّيرررا املؤمنرررون  ره ،  ممرررن يرررروج وإننررري أحرررذِّ
ِ
َِ اْراء لررريس وبريرررب الفتررراوا، فوسررراق

بًا أنه إذا اختلَف  تِهرا،  صوا هرا، دون النظرِر إىل أدلَّ ِل وأخفِّ العلامءه فلنا األخرذه بأسرهِل األقروا

ِل إىل احلقِّ والصواب يا أُّيا الذين آمنوا إن  ِ ﴿بل الواجبه أن يطلَب املؤمنه أقرَب األقوا

وَن﴾.﴿ تتقوا اهلل جيعل لكم فرقانًا﴾ نْتهْم ال َتْعَلمه ْكِر إِْن كه  َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ
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  .ةِ وَض املَ  ناياُت جِ  -96

 .اخلطبة األوىل

لهم عىل كثرٍي ممن خلَق ورفَعهم،  م بني آدَم ذكَرهم وأنثاهم، وفهَّ احلمده هلل الذي كرَّ

ه تعاىل  ارين سعادَُتم، أمحده ئِع ما يصوهنم وحيفظههم وحيققه يف الدَّ فرشَع هلم من الرشا

ه عىل عظيِم فهلِه وسابِغ نِعِمه، وأشهده  أن ال إَل إال اهلل وحَده ال َشيَك له، وأشكره

ئِع وأكملِها، فبلَّغ الرسالَة  وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أرسله اهلله بأحسِن الرشا

ا األمانة ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده، حتى أتاه اليقنيه وهو عىل ذلك  ،وأدَّ

 فصىل اهلله عليه وعىل آله وأصحابه و
ِ
 الصاحلني. عىل سائِر عباِد اهلل

 أما بعد.  

 .فيا أُّيا الناس

واعلموا أن اهلَل منَّ عليكم بلِباَسنِي َعظِيمنِي: لباٍس تزيِّنون به  ،اتقوا اهلَل حقَّ تقاتِه

ون به عوراتِكم،  لون به ظواهَركم وتسرته بواطنَكم، وهو لباسه التقوا، ولباٍس َتمِّ

ْم تعاىل: لثياِب وبرِيها، قال اهللوهو لباسه الظاهِر من ا ﴿َيا َبنِي آَدَم َقْد َأنَْزْلنَا َعَلْيكه

ْم   َلَعلَّهه
ِ
ْم َوِريشًا َولَِباسه التَّْقَوا َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اَّللَّ تِكه َواِري َسْوآ لَِباسًا يه

وَن﴾ ره كَّ َيذَّ
(1)

فلباسه التقوا يسرت عوراِت القلِب ويزينهه، ولباسه الظاهِر يسرت عوراِت  

 منهاجلس
ِ
 تعاىل واحلياء

ِ
لهه، فعن تقوا اهلل ينبثقه الشعوره باستقباح التعريِّ  ،ِم وجيمِّ
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 وال يتِقيه
ِ
ه أن يتعرا وأن يدعو إىل العري.  ،والتكشِف، فمن ال يستحي من اهلل مه  ال ُّيه

ر اهلله سبحانه بني آدم ذكَرهم وأنثاهم نِه،  ،وقد حذَّ باِع خطواِت الشيطاِن وأعوا من اتِّ

  التي
ِ
ِف الناِس وأخالِقهم، وتدعو إىل العٌ تسعى إىل ُتطيِم حياء ْرِي والتهتهِك والتكشه

اقِة، قال اهلل  عاراِت الربَّ ِم واملوضِة وبري ذلك من الشِّ ينِة واحلهارِة والتقده باسِم الزِّ

مْ  ْيَطانه َكاَم َأْخَرَج َأبََوْيكه مه الشَّ اَم  تعاىل: ﴿َيا َبنِي آَدَم ال َيْفتِنَنَّكه اَم لَِباَسهه ِمَن اجْلَنَِّة َينِْزعه َعنْهه

ُِتِاَم﴾ َُّيهاَم َسْوآ
ِ لرِيه

(1)

، وما هذا إال وسيلٌة لشاعِة الفساِد واملعايص والرذائِل، والتلطهِخ 

له يف واقِع الناِس اليوَم وخاصًة النساءه يؤمنه بصدِق ما  نايا واخلطايا، واملتأمِّ بأْوضاِر الدَّ

ي ذكرنا، فإن شياط لِّ وسيلٍة، وأخذوا بكلِّ سبٍب لنرِش التعرِّ نَي النِس واجلنِّ سعْوا بِكه

 املسلمني،
ِ
َف أناقًة والعه  والتهتهِك بني نساء ْوا التكشه حهارًة، وبنوا هلم صنامً  رَي فسمَّ

جعلوه قبلَتهم سموه املوضَة التي هي أكربه ما يفسده األدياَن وُّيدمه البنياَن، فاستباحوا 

 ،فاستنزفوا األمواَل واستهلكوا األوقاِت  ،ملوضِة املحرماِت واستحلوا املوبقاِت هبذه ا

وضيعوا األهداَف والغاياِت، حتى صارت املوضةه همَّ كثرٍي من نساِئنا وشغَلها 

ٍن من  األوحَد، يالِحْقنَها ويتابْعنَها هنا وهنا ، وقد جاءْتنا هذه الفتنةه الكربا بألوا

زايا ا  لتي ظهرت يف ألبسِة كثرٍي من نساِئنا، فإنا هلل وإنا إليه راجعون. الباليا والرِّ

ها كثرٌي من نساِئنا :فمن ذلك َي  ،أن هذه املوضَة التي تعظِّمه أباحْت هلنَّ التعرِّ

 والثياِب التي تظهره 
ِ
َف وإظهاَر املفاتِن، فانترش بني بناتِنا ونساِئنا لبسه األزياء والتكشه

 وبرَي ذلك من املفاتن. ،ظهورَ الصدوَر والبطوَن وال
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تِنا لبسه ال ي أكثَر الساقنيوشاَع بنَي كثرٍي من نساِئنا وأخوا وقد يبدي  ،قصرِي الذي يعرِّ

له مقاطَع  مه اجلسَم ويفصِّ يِق الذي حيجِّ ما فوَق الركبتني، وفشا بني نساِئنا لبسه الهَّ

 الهيقِة.  البدِن ويظِهره مفاتنَه، كالبنطلوناِت وبرِيها من األلبسةِ 

وظهَر عند كثرٍي من نساِئنا لبسه اخلفيِف الذي ال يسرته ما خلَفه، فينكشفه ما ُتَت 

 التي تكثهره فيها الفتحاته من 
ِ
الثياِب، ودَرَج كثرٌي من نساِئنا عىل لبِس الثياِب واألزياء

 األماِم واخللِف، فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

 أُّيا املؤمنون.

، ال عنَد الرجاِل وال بنَي اعلموا أن كلَّ 
ِ
ها للنساء هذه األلبسِة حمرمٌة ال جيوزه لبسه

، بل إن البَِسَتها ملعونٌة فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
ِ
: النساء

ِصنفاِن من أهِل الناِر مل أَرَها: قوٌم معهم سياٌط كأذناِب البقِر يِْضبون هبا الناَس، ونساٌء »

رياٌت مميالٌت مائالٌت رؤوسهن كأسنمِة البهْخت املائلِة، ال يدخلن اجلنَة، كاسياٌت عا

«والجيدن رحَيها، وإن رحَيها ليوجده من مسريةِ كذا وكذا
(1)

 . 

" ينطبقه عىل مجيِع الصوِر التي فَشت وشاَعت وانترَشت كاسيات عاريات":فقوله 

ا حدوَده. يف ألبسِة كثرٍي من نساِئنا، فالويله الويله ملن ع    اهلَل وتعدَّ

َبت لكثرٍي من نساِئنا  :ومن باليا هذه الفتنِة العظمى التي يسموهنا املوضةَ  أن سوَّ

 مالبَس الرجاِل، كالبنطلوناِت الهيقِة 
ِ
وبناتِنا التشبهَه بالرجاِل، فلبست كثرٌي من النساء

ا ت بعضه نساِئنا شعوَرهن عىل هيئِة قصَّ ِت الرجاِل، وهؤالء أو الواسعِة وبرِيها، وقصَّ
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رسول اهلل لعن »املتشبهاته بالرجاِل ملعوناٌت، فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: 

 املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال»
(1)

 . 

َل يلبِسه لبسَة املرأةِ  لعن رسوله اهلل »وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:  جه الرَّ

َة تلبِ  «سه لبسَة الرجلِ واملرأ
(2)

 . 

ِت الفاجرات أو  :ومن رزايا متابعِة املوضة واالفتتاِن هبا تشبهه كثرٍي من نساِئنا بالكافرا

 واملوديالِت ويف األلبسِة والقصاِت. ،بالفاسقات من املسلامِت 
ِ
 يف األزياء

وسمعنا من تلبسه لباسًا فاضحًا قبيحًا وُتتجه باملوضِة،  ،حتى رأينا من بعِض نساِئنا

 املفتوناِت باملوضِة من تقصه شعَرها حتى قد تبدو فروةه رأِسها، أو 
ِ
عن بعِض النساء

يِن والعقِل منتهاها عند بعِض  ةه الدِّ تقصه قصًة يسموهنا الفرنسيَة، وتبلغ السفاهةه وِقلَّ

، يريدون إحدا وِرهن قصًة تسمى قصَة كلِب فالنةنسائنا فيستِسْغن قصَّ شع

 الكافرات!!

 املسلمني بال 
ِ
 الغربيةه أو الرشقيةه يتلقفها بعضه نساء

ِ
فكل رصعٍة تهصدرها دوره األزياء

 تردٍد وال تفكرٍي والمراجعِة قيٍم والديٍن، بل حاهلن كام قال األول: 

قوها إذا قالت حذامِ   (3)فإن القوَل ما قالت حذامِ                            فصدِّ

                                 

 (. 1331)   ( أخرجه البخاري1)
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، قال النبيه وال شكَّ أن التشبَه بالكف
ِ
 اِر أمٌر خطري عظيٌم قد يوِصله إىل الكفِر باهلل

من تشبَّه بقوٍم فهو فيام أخرجه أمحد وأبو داود بسند جيد عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: )

(منهم
(1)

 . 

، وهبذا  ،وقد تعتذره بعضه املتشبِّهاِت بالكافراِت يف لباِسهنّ  يِّ بأهنا ال تقصد هبذا الزِّ

شبهَه بالكفاِر، فاجلوابه عن هذه الشبهِة ما قاله شيخه السالم ابن تيمية رمحه اللباِس الت

مه ماإذا َقَصدت مشاهبَتهم أو مل  -أي الكفاِر  -اهلل: "ما هنَِي عنه من مشاهبتِهم  يعه

تقصْد"
(2)

. 

 فاحلذَر احلذَر من التشبهِه هبم وتقليِدهم. 

نساِئنا يلهثه وراَء االشتهاِر بني  ومن ويالِت املوضِة وبالئها: أن جعلت بعَض 

فعن عبِد  ،صٍة بريبٍة ملفتٍة، وقد ورد التحذيره عن هذا الفعلِ الناِس بلباٍس مميز أو بقَ 

 ؛من لبَِس ثوَب شهرٍة يف الدنيا: )اهلل بِن عمَر ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل 

(ه ناراً ألبَسه اهلله ثوَب مذلٍَّة يوَم القيامِة، ثم ألَهَب في
(3)

ده بلباِس الشهرِة ما يتميزه  ، واملرا

ه عن ألبسِة الناس بلوٍن أو بشكٍل أو هبيئٍة، بحيث جيذبه انتباَه الناِس ويَِّسقه  به البسه

                                 

( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، واحلديث صححه 3931(، وأبو داود )1993( أخرجه أمحد )1)

 . 1/213العراقي يف ختريج الحياء 

ط املستقيم 2)  . 1/329( اقتهاء الرصا

( وحسنه املنذري، واأللباِّن يف صحيح الرتبيب 3391( وابن ماجه )3929( أخرجه أبو داود )3)
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جبِه عىل الناس.   أنظاَرهم إىل اختياِل البِسه وعه

َل أو ننهى عن التزيهِن، ولكننا ندعو إ! أُّيا املؤمنون َِ التجمِل إننا ال نحاربه التجمه ىل ضب

ِل والتَّزيهِن، وبني  َِ الرشِع، فإن اهلَل مجيٌل حيِبه اجلامَل، ولكن شتَّان بني التَّجمه والتزيِن بهاب

ي والتهتِك.  ِف والتعرِّ  التكشه

    *  *  * 
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 اخلطبة الثانية

  أما بعد.

منون أن هذا األمَر فقد سمعنا شيئًا مما َجنَْته املوضةه عىل نساِئنا، وال شكَّ أُّيا املؤ

بِه وعالِج أعراِضه وقمِع  خطٌر داهٌم، جيب أن نتعاوَن مجيعًا عىل سدِّ منافِذه وإبالِق أبوا

بِه؛ إذ  عاتِه، وإال فإن دائرته ستتسعه وتعمه البلوا به، وهذا ُّيدد بفساِد املجتمِع وخرا ده

ته  نا وأخوا نا وبناته نا، وهؤالء هن املصنعه أن املستهدَف األوَل يف هذه الفتنِة هم نساؤه

 ،األسايس للرجاِل واألجياِل، فإذا فسَد هؤالء فسدْت األهرَسه ويتلوها فساده املجتمع

ِة، وقد حذر   األمِة وعمالِئهم بإفساِد املرأ
ِ
وهذا هو الَّسه وراَء اهتامِم كثرٍي من أعداء

، فقال: النبي 
ِ
ئيَل  فاتقوا الدنيا واتقوا النساَء، فإن)من فساِد النساء أوَل فتنِة بني إرسا

 
ِ
(كانت يف النساء

(1)

 . 

 الرجاِل بذلك. 
ِ
ء ِن وإبوا  وقد جاء يف بعِض اْثار أن فتنتهن كانت املبالغةه يف التزيه

 .أُّيا املؤمنون

، التي أفسدت إن من حقوق نسائنا علينا أن نصوهنن من َشور االفتتان باملوضة

، فإن هذا من حقوِقهن ع
ِ
ِذيَن كثرياً من النساء َا الَّ ىل أولياِئهن، قال اهلله تعاىل: ﴿َيا َأُّيه

َجاَرةه َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِبالٌظ ِشَداٌد ال  َها النَّاسه َواحْلِ ْم َنارًا َوقهوده يكه
ْم َوَأْهلِ َسكه آَمنهوا قهوا َأنْفه

                                 

 ( من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه. 2132( أخرجه مسلم )1)
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وَن﴾ ْؤَمره ْم َوَيْفَعلهوَن َما يه َ َما َأَمَرهه وَن اَّللَّ َيْعصه
(1)

 . 

قطعه أسباِب الفتنِة  :القياِم بواجِب الوقايِة واحلاميِة لنساِئنا وبناتِنا ومن ُضورياِت 

 والفساِد التي تغري بالوقوِع يف الرذائِل واخلطايا واملوبقاِت.

ومن أبرِز هذه األسباِب: ما تبثهه بعضه وسائِل العالِم وقنواته البِث املباَِش التي 

ه صوَر النساء املتربجاِت من الكا  فراِت أو الفاسقاِت.تنرشه

 الفاتناِت أو 
ِ
ر صفحاُِتا صوره النساء : املجالته التي تتصدَّ

ِ
ومن أسباِب هذا البالء

 الرشقيِة منها أو الغربيِة، فعىل أولياء 
ِ
الفاسقاِت، وخاصة ما يهسمى بمجالِت األزياء

 األمور أن يمنعوا ذوُّيم من هذه املجالِت، ومن تلك الربامِج. 

الفتنِة أيهًا: بعضه املحالِت التجاريِة وحمالِت اخلياطِة التي تتسابقه ومن أسباب هذه 

قبوا اهلَل تعاىل فيام حيِله من  يف عرِض آخِر التقليعاِت وأحدِث املوضاِت، دون أن يرا

، فعىل هؤالء أن يتقوا اهلَل، وليعلموا أن فعَلهم هذا من  هذه املعروضاِت وما حيرمه

ِبهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشةه إشاعِة الفاحشِة بني املؤم ِذيَن حيه نني، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

وَن﴾ ه َيْعَلمه َوَأنْتهْم ال َتْعَلمه ِخَرِة َواَّللَّ ْْ ْنَيا َوا ِذيَن آَمنهوا هَلهْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف الده يِف الَّ
(2)

. 

ِل م   األموِر أن يمنعوا نساَءهم من التعامه
ِ
بأنَّ من  ذكروهنَّ ع هؤالء، وليه وعىل أولياء

 
ِ
ضه اهلله خرياً منه، وعىل اجلهاِت املسؤولِة أن تأخَذ عىل أيدي هؤالء  شيئًا عوَّ

ِ
ترَ  هلل

اِر محايًة للمجتمع من أخطاِرهم وَشوِرهم، ومن واجب أولياء األمور َتاَه  التهجَّ

                                 

 . 3( سورة التحريم: 1)

 . 19( سورة النور: 2)
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هم يف البي :أبناِئهم وبناُِتم ده  وتفقه
ِ
هم عىل األخطاء وِت وعند اخلروِج، فيمنعوا تنبيهه

نساَءهم وأهليهم عن كل ما خيالفه احلشمَة واحلياَء، أما ما يفعله كثرٌي منا ولألسف من 

َِ والغشِّ  عدِم املباالِة بمالبِس نساِئهم، ولو كان عليه مالحظاٌت، فإن هذا من التفري

د النبي   ن اخلذالن.من فعَل ذلك بحرماِن اجلنِة، نعوذ باهلل م هلم، وقد توعَّ

ما من عبٍد يسرتعيه اهلله »يقول: قال: سمعت رسول اهلل  فعن معقِل بن يساٍر 

م اهلله عليه اجلنةَ  «رعيًة، يموته يوَم يموته وهو باشٍّ لرعيَّتِه، إال حرَّ
(1)

ويف رواية  

 . (2)« فلم حيِْطها مل جيْد رائحَة اجلنة»للبخاري:

 فاتقوا اهلل أُّيا املؤمنون.

من املحافظِة عىل بناتِكم ونساِئكم وأهليكم، فإنكم  ،ام أوجَب اهلل عليكموقوموا ب

سَن تربيِة   تعاىل موقوفون، وعن هذه األمانِة مسؤولون، واعلموا أن حه
ِ
بدًا بني يَدي اهلل

جاِة من الناِر، فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل البناِت سبٌب للنَّ 

:«فأحَسَن إليهنَّ من ابتهيل من هذه الب 
ٍ
نَّ له سرتاً من النار ؛ناِت بيشء «كه

(3)

 . 

يِن،  :وأعظمه االحساِن إليهن  واحلشمِة والدِّ
ِ
تربيتههن عىل الطههِر والعفاِف واحلياء

 أعاننا اهلل وإياكم عىل القيام هبذه األمانة. 



                                 

 (. 132(، ومسلم )1111ي )( أخرجه البخار1)

 (.1119( صحيح البخاري )2)

 (. 2329(، ومسلم )1313(أخرجه البخاري )3)
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 اإليامنِ  ألهلِ  عداوةً  الناسِ  دُّ َش أَ  -97

 اخلطبة األوىل

 
ِ
 الرررذي خلرررَق السرررامواِت واألرَض وجعرررَل الظلرررامِت والنررروَر ثرررم الرررذين كفرررروا احلمرررده هلل

ه، وأشرهده أن ال إَل إال اهلل  ه تعراىل وأشركره برهبم يعِدلون، ولدينِه وأولياِئه حياربون، أمحده

وحررده ال َشيررَك لرره وأشررهده أن حممرردًا عبررده ورسرروله، بعثرره اهلله رمحررًة للعرراملني عررىل حررنِي 

سرر ِل، فرردعا النرراَس كافررًة إىل توحيررِد رب العرراملني واالنقيرراِد إىل َشِعرره القررويم، فرررتٍة مررن الره

ا األمانرَة  ً، فبلرغ الرسرالَة أحسرَن الربالغ وأدَّ بهعث بني يدي الساعِة بالسريِف بشررياً ونرذيرا

 األعررداَء مررن اليهرروِد واملرشرركني والنصررارا واملنررافقني، حتررى 
ِ
، وجاهررَد يف اهلل

ِ
أتررمَّ األداء

 وعىل آلِه وأصحابِه وعىل سائِر عباِد اهلل الصاحلني.  قنيه وهو عىل ذلك، فأتاه الي

 أما بعد.

ررنهنًا يف األمررِم واملجتمعرراِت، ال ينخرررمه   سرربحانه سه
ِ
، واعلمرروا أن هلل

ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

هررررا، دائمررررٌة دواَم  ره وقوعه ها وال يتررررأخَّ ه َسررررريه ررررا وال يتغررررريَّ هنه هررررا وال يهررررطربه ميزا الليررررِل نظامه

ِم، ال يعرتُّيررررا ارتبرررراٌ  وال اخررررتالٌل، قررررال اهلل  والنهرررراِر، مطررررردٌة عررررىل مرررررِّ العصرررروِر واألعرررروا

 َُتِْوياًل﴾
ِ
نَِّت اَّللَّ َد لِسه

 َتْبِدياًل َوَلْن ََتِ
ِ
نَِّت اَّللَّ َد لِسه

  (1)تعاىل: ﴿َفَلْن ََتِ

ننِ  يٍّ عدوٌّ من املجرمني، أن اهلَل سبحانه وتعاىل قَض بأْن يكوَن لكلِّ نب :ومن هذه السه

تِره وتبديرِد دعوتِره  جَّ ِر َشيعتِره، وَدْحرِض حه  أنروا
ِ
حياربه ويعمل عىل إبطاِل رسرالتِه، وإطفراء

                                 

 .33( سورة فاطر: 1)
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تِه ومتزيِق أمته وتشويِه سمعتِه ليصدَّ الناَس عنه، قال تعاىل: ﴿َوَكرَذلَِك َجَعْلنَرا  وإفساِد ِملَّ

هْجررِرِمنَي وَ  ّوًا ِمررَن امْل ررلِّ َنبِرريٍّ َعررده ررَك َهاِديررًا َوَنِصرررياً﴾لِكه َكَفررى بَِربِّ
وقررال تعرراىل: ﴿َوَكررَذلَِك  (1)

َف اْلَقررْوِل  ْخررره ْم إىَِل َبْعررٍض زه ررهه رروِحي َبْعهه ررنِّ يه ْنررِس َواجْلِ ّوًا َشررَياطنَِي اْلِ ررلِّ َنبِرريٍّ َعررده َجَعْلنَررا لِكه

وَن﴾ ْم َوَما َيْفرَته َك َما َفَعلهوهه َفَذْرهه ورًا َوَلْو َشاَء َربه ره به
(2). 

َ اهلله سرررربحانه وتعرررراىل يف كتابِرررره هررررؤالء املجرررررمني، وَذَكررررَر كثرررررياً مررررن أوصرررراِفهم  وقرررد بررررنيَّ

قني.   السابقني وأتباِعهم املصدِّ
ِ
 وأعامهلِم وأحواهِلم وَقَصِصهم مع األنبياء

يالحررظ أن فئررًة مررن هررؤالء األعررداء  ،َبْيررَد أنَّ املتأمررلَّ يف كترراب اهلل ومررا فيرره مررن الَقصررصِ 

َ أفعرررراهَلم مررررع قررررد شررررغلت  ِن وَقَصِصرررره، فبررررنيَّ هم رقعررررًة مررررن القرررررآ هم واحتلررررت أنبرررراؤه أخبرررراره

رنني، وأمرراَط اللثراَم عررن  ِقَفهم مررن املرؤمنني عرىل َتررَوايل السِّ أنبيراِئهم وصرادقيهم، وأظهررَر مروا

 واملعاندين. 
ِ
وا هبا، دوَن سائِر األعداء  كثرٍي من صفاُِتم وأحواهِلم وِخصاهِلم التي اختصه

ررًة، وخلرراتم وقررد أخرر ِة عررداوُِتم للمررؤمنني الصررادقني عامَّ رَب اهلله سرربحانه وتعرراىل عررن ِشرردَّ

ررِذيَن آَمنهرروا  ررًة، فقررال تبررار  وتعرراىل: ﴿َلَتِجررَدنَّ َأَشرردَّ النَّرراِس َعررَداَوًة لِلَّ النبيررني وأتباِعرره خاصَّ

ررررروا﴾ كه رررررِذيَن َأَْشَ ررررروَد َوالَّ دينِررررره وأتباِعررررره هرررررم و فأشرررررده النررررراِس عرررررداوًة لرسررررروِل اهلل  (3)اْلَيهه

توِّ والكفررروِر   والرسرررِل وقرررتلِهم، وَدِربررروا برررالعه
ِ
اليهرررود، الرررذين َمَرنررروا عرررىل تكرررذيِب األنبيررراء

لرِة  تهَبره، مرردوا عرىل اللعنرِة والذِّ فروا كه واملعايص والفجوِر، عانردوا اهلَل يف أمرِره وهنِيره، وحرَّ
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م عرىل الكفرر والفسروق والعصريان فحرار بوا السرالَم وأهَلره منرذ واملسكنِة، طويت قلروهبه

 نررور اهلل  ،أول وهلررٍة، وسررعوا بكررلِّ وسرريلٍة، وطرقرروا كررل برراٍب 
ِ
وسررلكوا كررل درٍب لطفرراء

وَن لِيهْطِفئهرروا  ِريررده وإحبراِط دعوتِرره ورسررالتِه، فبراؤوا باللعنررِة واخليبررِة والغَهرِب واخلَسرراِر ﴿يه

تِمه نهوِرِه َولَ  ه مه ِهِهْم َواَّللَّ  بَِأْفَوا
ِ
وَن﴾نهوَر اَّللَّ  .(1)ْو َكِرَه اْلَكاِفره

نررًا وصررورًا مررن مكايررِد  وقررد حفظررت آيرراته الكترراِب ودواويررنه السررنِة وكترربه السررريِة ألوا

ً عاَهرَد َمررن  هرؤالء ومكرِرهم برالنبيِّ صررىل اهلل عليره وسرلم، فإنرره  ملرا قرِدم املدينررَة مهراجرا

 فيها ما أقامو
ِ
هم عىل البقاء ثيَق، إال فيها من اليهوِد وسامَلَهم، وأقرَّ ا العهوَد وحفظوا املوا

يِن وانتصررراراِت خررراتِم النبيرررني مرررأَل احلَسرررده واحلقرررده قلررروهَبم،  أن اليهررروَد ملرررا رَأْوا ظهررروَر الررردِّ

ررر والَغرررْدِر واخِليانرررِة يف أفعررراهِلم و أقرررواهِلم، فناصررربوا رسررروَل اهلل  ِّ رررَرت ينرررابيعه الرشَّ و  فتفجَّ

ه كررررررلَّ كررررررافٍر ومنررررررافٍق أثرررررريٍم، فرحرررررروا أصررررررحاَبه العررررررداَء املسررررررتحكَم املريررررررَر، وأ خررررررذوا ِضرررررردَّ

 
ِ
وأصررررحابِه مررررن املنكررررراِت واألزمرررراِت، وتررررألَّموا ملررررا  واستبرشرررروا بررررام نررررزَل برسرررروِل اهلل

 أحرَزه من الفتوحاِت واالنتصاراِت، فطفقوا خيطِّطون وأخذوا يمكرون برسوِل اهلل 

عررررًا مررررن املكررررِر والكيرررردِ  األسررررئلَة تعنهترررررًا  ول اهلل فمررررن ذلررررك أهنررررم أكثررررروا عررررىل رسرررر، أنوا

 
ِ
ررررروا رسررررروَل اهلل ً ليحِرجه ََ اهلله عمَلهرررررم  وتعِجيرررررزا تِررررره، فرررررأحب كوا يف صررررردِقه ونبوَّ ويشررررركِّ

وخيََّب سعَيهم وفرلَّ قصرَدهم فأجراهبم عرامَّ كرانوا يسرألون، وأسرمعهم مرا يكرهرون، فقرال 

رروَن  رروا اْلِكَترراَب َلَيْعَلمه ررِذيَن أهوته ه بَِغاِفررٍل َعرررامَّ اهلل تعرراىل: ﴿َوإِنَّ الَّ ِررْم َوَمررا اَّللَّ َأنَّررهه احْلَررقه ِمررْن َرهبِّ
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رروَن﴾  ، (1)َيْعَمله
ِ
أهنررم سررحروه، فقررد أوعررزت ُّيررود علرريهم لعنررةه  وممررا آذوا برره رسرروَل اهلل

 صرررىل 
ِ
، فسرررحَر رسررروَل اهلل  واملالئكررِة والنررراِس أمجعرررني إىل لبيرررِد برررِن األعصررِم اليهررروديِّ

ِ
اهلل

فأبطرَل اهلله كيرَدهم وأفسرَد خييَّرله إليره أنره يفعرله اليشرَء ومرا فعلره،  اهلل عليه وسلم، فكران 

 السحَر وشفاه.  مكَرهم، ففكَّ اهلله عن رسولِه 

ثيَق وَسررَلكوا دروَب  وممرا آذت بره ُّيروده رسروَل اهلل  روا العهروَد ونكثهروا براملوا هنرم نقهه

عرىل رسروِل اهلل صرىل اهلل عليره وسرلم،  الَغْدِر واخِليانِة والِغشِّ واالحتياِل، فألَّبوا القبائَل 

ضررروا عررىل حربِررره، ووعررردوهم باملسررراندِة واملنررارصِة عليررره، فلرررام َبررراَن  وأبررروهم بِقتالِررره وحرَّ

ررهم أْجالهررم رسرروله اهلل  عررن املدينررة طائفررًة تلررَو أخرررا، حتررى كرران  َنْكررثههم وظهررَر نقهه

ِة األحرزاِب، كرام قرصَّ اهلله بعرد برزو آخَرهم خروجًا بنرو قريظرَة، الرذين أجالهرم النبريه 

 علينا نبَأهم يف سورِة األحزاب. 

وأصرحابِه،  وقد بلغ احلقده والِغله والكفره يف ُّيوَد منتهاه بعد انتصاراِت رسوِل اهلل 

رنَة آبراِئهم وأسرالِفهم، فردبَّروا عرددًا  يهوا سه وبعد انحساراُِتم وانكساراُِتم، فحاولوا أن حيه

ًة مرررنهم مررن املرررؤامرات لقترررل الن برري صرررىل اهلل عليررره وسررلم، وكررران آخرررر حمرراوالُتم أن امررررأ

رررمَّ لرسرررول اهلل  رررت السه الرررذراَع َفرررالَ  منهرررا مهرررغًة ومل  يف شررراٍة صرررنعتها، فتنررراول  دسَّ

ررْغها، فرررام زاَل هلررذه األكلرررِة التررري أكررَل  أثرررٌر، حتررى إذا كانرررت سررراعةه وفاتِرره قرررال لعائشرررَة  يسه

، ما أزاله أِجده َألَم الطعاِم معلقًا بصيغة اجلزم: ) ريض اهلل عنها كام يف البخاري  يا عائشةه
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واألهبر ِعرٌق يف  (1) ّ ِ (الذي أكْلته بخيرب، فهذا أوانه وجدت انقطاَع أهبهِري من ذلك السم

الظهررررر، متصررررل بالقلررررب، إذا انقطررررع مررررات صرررراحبهه، وقررررد ورد عرررردٌد مررررن الروايررررات هبررررذا 

، كرررام قرررال مرررات شرررِهيدًا  املعنرررى، وهررري تفيرررد أنررره  رررمِّ الرررذي وضرررعته اليهوديرررةه مرررن أثرررِر السه

رررَي أن النبرريَّ  قتلتنرري قررال يف وفاترره: )  بعررض أهررل العلررم، وقررد ذكررر بعررض أصررحاب السِّ

( ومهررام يكررن مررن أمررٍر يف ذلررك فررإن اهلل سرربحانه وتعرراىل قررد قررصَّ علينررا أخبرراَرهم مررع  ُّيرروده 

ررروٌل بِررراَم ال َُتْرررَوا ﴿َأَفكه يرررف فعلررروا هبرررم، فقرررال عرررنهم سررربحانه:أنبيررراِئهم وك ْم َرسه اَم َجررراَءكه لَّ

ْبتهْم َوَفِريقًا َتْقتهلهوَن﴾ ْم َفَفِريقًا َكذَّ ته مه اْسَتْكرَبْ كه سه َأنْفه
ومع هرذه املكايرِد كلِّهرا فقرد ردَّ اهلل ، (2)

الررذين كفررروا بغرريظِهم مل ينررالوا خرررياً وكفررى اهلل رسرروَله واملررؤمنني َشَّ أعررداِئهم، وصرردق 

هررْؤِمننَِي﴾ اهلله العظرريمه  َبَعررَك ِمررَن امْل ه َوَمررِن اتَّ َررا النَّبِرريه َحْسرربهَك اَّللَّ حيررث قررال: ﴿َيررا َأُّيه
، فقررْد (3)

أخرررررَب اهلله سرررربحانه أنرررره كررررايف نبيِّرررره، وكررررايف أتبرررراِع نبيِّرررره صررررىل اهلل عليرررره وسررررلم، فررررال حاجررررَة 

 سبحانه وتعاىل إىل َأَحرٍد، فمرن َكَفراه اهلله وَ 
ِ
قراه، ومرن كران اهلله معره للمؤمنني مع كفايِة اهلل

ه وعاَداه.   خاَب كله من ضادَّ


 

                                 

 .  / باب يف مرض النبي ( أخرجه البخاري يف كتاب املغازي معلقًا 1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد. 

رر عبرراِدِه املرؤمنني عررىل كررل   الررذي وَعرَد بإظهرراِر ِدينِرره عرىل كررلِّ ديررٍن، وَوعرَد بنرْصِ
ِ
احلمرده هلل

ٍد األمرنِي وعرىل عدوٍّ أفَّاٍ  مبنٍي، والصالةه والسالمه عىل املبعروِث رمحرًة للعراملني، نبيِّنرا حممر

 آله وأصحابه الطيبني.

 أما بعد. 

رررِة، ممثلرررًة بنبيِّهرررا صرررىل اهلل عليررره  فقرررد استعرْضرررنا صرررفحًة مرررن تررراريِخ ُّيررروَد مرررع هرررذه األهمَّ

وسرررلم، وقرررد رأينرررا مرررا اجتمرررَع يف هررررؤالء القررروِم مرررن الكفرررِر واالسرررتكباِر والِعنررراِد والظلررررِم 

؛ ورأينررررا كيررررَف آَل  عررررن املدينررررِة  هبِررررم األمررررره فررررأْجالهم النبرررريه  والغرررردِر واحلََسررررِد والَبغرررريِّ

نرررًا مرررن ا لعرررذاِب بسررربِب مرررا وبرررزاهم يف خيررررَب، آخرررِر معررراقلِهم يف اجلزيررررِة، وأنرررزَل هبرررم ألوا

وا اجتمع فيهم من خ رِذيَن َكَفرره الِل الكفِر وصفاتِه، فصردق اهلل تعراىل حيرث قرال: ﴿إِنَّ الَّ

وا َعررنْ  ررده هَلهْم لَِيصه رروَن َأْمررَوا نِْفقه ْغَلبهرروَن  يه ررمَّ يه ررًة ثه ررونه َعَلررْيِهْم َحَّْسَ ررمَّ َتكه وهَنَا ثه  َفَسرريهنِْفقه
ِ
َسرربِيِل اَّللَّ

وَن﴾ ْرَشه وا إىَِل َجَهنََّم حيه ِذيَن َكَفره  . (1)َوالَّ

هررر رررِة وحاُِضِ رررله يف مرررايض األهمَّ ررردِر ه أن بليَّرررَة السرررالِم واملتأمِّ أهلِرررِه بررراليهوِد عظيمرررٌة و ا يه

لَلسالِم قرد سرَعْوا يف هْدِمره، وكرْم مرن ِحصرٍن رامروا هتَكره، وكرم  شديدٌة، فكم من معقلٍ 

مررررن َعَلررررٍم عملرررروا عررررىل طْمِسرررره، ُضبرررروا بمعرررراوِل الشرررربهاِت يف أصررررلِه، وروجرررروا الباحيررررَة 

ه،  والفساَد ليصردوا النراس عرن عبرادِة ربِّ العبراد ُترالفوا مرع شرياطنِي النرِس واجلرنِّ ضردَّ
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رقرررِة يف أ تِررره، وعكفررروا عرررىل تررررويِج عملررروا عرررىل إحرررداِث الفه تررره وإثرررارِة الفرررتن برررني أهرررِل ِملَّ مَّ

ِل املبتدعة واْراء الهالِة واملذاهِب املنحرفِة.  وإشاعِة وإنشاء ِاألقوا

 فهل السبئيةه إال من بناِت أفكاِرهم؟!

هوِدهم؟!   وهل الباطنيةه إال ثمرةه جه

 م؟!وهل املاسونيةه والعلامنيةه إال نتاجه مؤامراُتم وُمططاُت

 فعداوة القوِم لَلسالِم وأهلِه مل ترَض حمالًّ هلا إال سويداَء قلوهِبم. 

م لَلسررالِم وأهلِرره  وعررداوةه ُّيرروَد لألمررِة ليسررت رهينررَة فرررتٍة زمنيررٍة ثررم تنتهرري، بررل عررداوُته

رثرررة جرررياًل بعرررد جيرررٍل، أو  هبرررا  دائمرررٌة إىل آخرررِر الزمررراِن، ممتررردٌة عررررَب الليرررايل واأليررراِم، متوا

هم َخلَفهم؛ لرذا فرإن اليهرود حلفراءه كرِل مرن عرادا األمرة، األكابره  ، ومّحلها سلفه واألصابره

فبرررراألمس حررررالفوا مرشرررركي العرررررِب ضرررردَّ النبرررريِّ صررررىل اهلل عليرررره وسررررلم، واليرررروَم حررررالفوا 

اَل ويتبعونررررره ضررررردَّ أمرررررة  النصرررررارا وبررررررَيهم ضررررردَّ أهرررررِل السرررررالِم، وبررررردًا حيرررررالفون الررررردجَّ

أنرررس برررن مالرررك ريض اهلل عنررره قرررال: قرررال رسررروله اهلل السررالم، ففررري صرررحيح مسرررلم عرررن 

 (1)(يتبعه الدجاَل من ُّيروَد أصربهاَن سربعون ألفرًا علريهم الطيالسرةه صىل اهلل عليه وسلم: )

وأكثررررررره تبِعررررررِه اليهرررررروِد يف حررررررديث عررررررثامَن بررررررن أيب العرررررراِص ريض اهلل عنرررررره: ) وقررررررد قررررررال 

 
ِ
 . (2)(والنساء

                                 

 (.2933( أخرجه مسلم )1)

( من حديث عثامن بن أيب العاص ريض اهلل عنه، قال اهليثمي: فيه عيل بن زيد 11333( أخرجه أمحد )2)

 (.12129وائد )وفيه ضعف وقد وثق،وبقية رجاهلام رجال الصحيح. جممع الز
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ررا  ارَ بَّررواملكررَر الكه  إال أن هرذا الكيرردَ  إىل زواٍل واضررمحالٍل، إذا صررربت األمررةه واتقررت رهبَّ

روا  ْم َسريَِّئٌة َيْفَرحه ِصرْبكه ْم َوإِْن ته ْؤهه ْم َحَسنٌَة َتسه كت بدينِه، قال اهلل تعاىل: ﴿إِْن مَتَْسْسكه ومتسَّ

َ باَِم َيعْ  ْم َشْيئًا إِنَّ اَّللَّ هه ْم َكْيده كه ه وا ال َيْضه وا َوَتتَّقه ﴾هِبَا َوإِْن َتْصرِبه ٌَ ِي  .(1)َملهوَن حمه

ررررده أوليرررراَءه طرررراَل  ْعرررريِل كلِمَترررره، ويؤيِّ رررر دينَرررره، ويه ه وال نشرررركه أن اهلَل سرررربحانه وتعرررراىل سينرصه

قه هررذا مررا وعررَد برره رسرروله   ولرسررولِه وللمررؤمنني، ويهصرردِّ
ِ
الررزمنه أو قرَصرر، فررإن العاقبررَة هلل

َترره، ففرري الصررحيحني عررن أيب هريرررَة ريض اهلل عنرره قررال:  اهلل  قررال رسرروله اهلل صررىل أمَّ

: يرا اهلل عليه وسلم: ) رَجره واحلََجرره روَل الشَّ راعةه حترى تقراتلوا الَيهروَد، حترى يقه ال تقرومه السَّ

، هذا ُّيوديٌّ وراِئي، فَتَعاَل فاقتْله
ِ
، يا عبَد اهلل  .(2)(مسلمه

رررِة السرررالِم وبرررنَي ُّيررروَد لرررن يهرررَع أوزاَره ح َع برررني َأمَّ ترررى وهرررذا احلرررديثه يفيرررده أن الرصرررا

يهقَتلروا عررن آِخرِرهم، كررام أخررَب النبرريه صرىل اهلل عليرره وسرلم، فررام داَم يف اليهروِد ِعرررٌق ينرربهضه 

، فلن تزوَل هذه العداوةه فإن معركَتنا معهم معركةه إبادٍة.   وعنٌي تلَحظه وقلٌب خيِفقه

ِب، وحيرررثه  يف فكررل مررن حرراوَل إزالررَة هررذه العررداوِة أو رفَعهررا فررإنام يررركضه وراَء الَّسررا

 ويهاده ما قهاه اهلله سبحانه، كونًا وقدرًا وَشعًا، واهلل بالٌب عىل أمِره ولكن أكثر 
ِ
املاء

 الناس ال يعلمون. 
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 ( واللفظ ملسلم.2922(، ومسلم )2923( أخرجه البخاري )2)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

744 

 ؟ناهم أعداؤُ  نْ مَ  -98

 اخلطبة األوىل 

، َوَمْن يهْهلِْل َفالَ  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده  َهاِدَي َلهه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 .أما بعد 

 .فيا أُّيا املؤمنون

ال يشكه متأمٌل عارٌف، وال مراقٌب منصٌف، لتاريِخ األمِة السالميِة العريِق أن األمَة 

أحواهلا، ومتره بأصعِب أياِمها، فإنه وإن كان قد نزلت باألمِة نَكباٌت  اليوَم تعاِّن أشدَّ 

، إال أهنا عىل مرِّ تلك  ، وأحدقت هبا أزماٌت عظامه باٌر، وحلَّت هبا كوارثه ِجسامه
كِ

الدهوِر، وعرَب تلك العصوِر مل تتزعزْع ثقتهها بدينِها ومل تفقد الثقَة برهبا، فهي مل تزْل 

 معتزًة بدينها فخورًة بإسالِمها راضيًة ربم شدِة الكرِب و
ِ
، وتوايل وتنوِع األعداء

ِ
البالء

قاِدها، وأفاقْت   ربًّا وبالسالِم دينًا وبمحمد نبيًّا؛ لذا فإهنا رسعاَن ما وثبْت من ره
ِ
باهلل

ها بمراجعِة دينِها والتوبِة لرهبا.  دت َهومه ا وتبدَّ  من سكرُِتا، فانشقت كروهبه

ها من داخلِها أما اليوَم فإن األ ٌة من داخلِها وحماربٌة من خارِجها، أما بزوه مَة مغزوَّ

وا إيامَن األمِة برهِبا فبجحافِل املنافقني املرتبصني من العلامنيني وأشياعهم، الذين أضعف

كَ  بههات وبثِّها، وبالرتويِج للشهواِت وتزيينِها وإشاعتِها، ومتسه ها بدينِها بإثارِة الشه

 األمِة يف دينِهم وإيامهِنم، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، وقد فأصيَب قطاٌع 
ِ
كبرٌي من أبناء

 أجاَد من قاَل:
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ه  ربانه                   وكله كٍَّس فإنَّ اهلَل جيربه يِن جه  الدِّ
 (1)وما لكَِّس قناةِ

ا من خارِجها فهذا التداعي العاملي ألمِم الكفِر والحلاِد من اليهوِد  أما حرهبه

يف حديث ثوبان ارا والوثنيني وامللحدين عىل أمِة السالِم، كام أخرَب النبيه والنص

 :« تداعى عليكم األممه كام تداعى األكَلةه عىل قصعتِها قالوا: أو ِمن قلٍة يا رسول اهلل؟

 السيِل، ولينرزعن اهلَل مهابتَكم من صدوِر 
ِ
قال: ال بل أنتم كثرٌي، ولكنكم بثاٌء كغثاء

وليلِقنيَّ يف قلوبِكم الوهَن. قالوا: وما الوهنه يا رسوَل اهلل؟ قال: حبه الدنيا  أعدائِكم،

 .(2)«وكراهيةه املوِت 

 
ِ
، فأعداده املسلمني اليوَم كثريٌة، ولكنها  وصدق رسوله اهلل وهو الصادقه املصدوقه

 السيِل. 
ِ
ا، فهم بثاٌء كغثاء يفه عدوًّ  ال تهفِرح صديقًا، وال خته

، كام أخرب النبيه  وأما أعداءه   . األمِة فقد تنادوا عليها وتداعوا

، يسومون املسلمني سوَء العذاِب،  ون ممثلني بالعامل الرشقيِّ فالوثنيهون وامللِحده

وا عليه منهم باحلديِد والناِر، يرتبَّصون بكم الدوائَر، ويكيدون لكم  ون من قِدره ويسحقه

سون هبا عن أحقاِدهم وضغاِئنهم إال بادروا إليها، وما  املكايَد، وال جيدون فرصًة ينفِّ

، وخريه شاهٍد عىل صدِق ما نقوله ما يعانيه إخو م أكربه هه نهكم املسلمون من ختفي صدوره ا

عىل أيدي هؤالء املجرمني يف كشمري واهلند وبورما والشيشان، ويشهد  إبادٍة وتنكيل

                                 

 .1/131( حياة احليوان الكربا 1)

  (.211( تقدم خترجيه يف ص ) 2)
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ِب  الظاملني املعتدين، فإنا هلل وإنا  هلذا أيهًا الدعمه الرويسه الصليببي الشيوعي للرصِّ

 إليه راجعون. 

ْث عن عدائهم وال حرَج، فهم سامرسةه الكيِد  ئيل، فحدِّ أما اليهوده ممثلني بدولِة إرسا

واملكِر، وأربابه احلقِد واخلبِث والكفِر، زرعوا دولَتهم يف قلِب العاملِ السالميِّ 

وِر يف ترشيِد املسلمني وإذ َِ عليهم والتالعِب هبم وُضبوا أفظَع الصه الهِلم والتسله

وانتهاِ  حرماُِتم ومقدساُِتم واهليمنِة عليهم، وشاهده هذا ما جيري عىل املسلمني يف 

 األنجاِس األرجاِس، فإنا هلل وإنا إليه 
ِ
أرِض فلسطني وبريها عىل أيدي هؤالء

 راجعون. 

 الكافِر، فهم ورثةه األحقاِد أما النصارا الصليبيهون ممثلني بالعامل الغريبِّ واألوريبِّ 

ومحلةه الهغائن عىل أمِة السالِم، فهم ضائقون بالسالِم منذ ظهوِره، وقد خاضوا ِضدَّ 

، إال 
ِ
ئها أهناره الدماء ا هنيًة طويلًة، سالت من جرَّ ن تاريَخ حروبِنا أأمِة السالِم حروبًا مه

، وال خبثًا يف األ
ِ
وًة يف العداء رًا وتصميامً عىل تدمرِي معهم مل يشهْد ُضا ، وال إرصا

ِ
داء

هم وساستههم ، إفناِئها، كام جيري منهم اليومَ األمِة و رباؤه هم وكه رباؤه فهاهم خه

هم يتناَدْون حلرِب السالِم وإبادِة أهلِه والتنكيِل هبم، تارًة باسِم حماربِة  ورَؤساؤه

را باسِم احلفاِظ عىل الرهاِب والتطرِف، وتارًة باسم محايِة حقوِق النساِن، وأخ

املصالِح احليويِة أو األمِن القومي، تعددت األعذاره والقصده واحٌد، فإنا هلل وإنا إليه 

 راجعون. 

هؤالء أعداءه دينِكم عملوا عىل إبادتِكم وحمِو دينِكم بكلِّ ما أهوتوا من ! أُّيا املؤمنون

هٍد، وصلوا لذلك الليَل بالنهاِر، َطَرقهوا كلَّ  باٍب وسلكوا كلَّ سبيٍل، ورفعوا  طاقٍة وجه
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تِمه نوِره ولو كِرَه   تعاىل، فباؤوا بالفشِل وَجنَْوا اخلَساَر، فاهلله مه
ِ
 نوِر اهلل

ِ
كلَّ شعاٍر لطفاء

تِمه نهوِرِه َوَلْو َكِرَه  ه مه ِهِهْم َواَّللَّ  بَِأْفَوا
ِ
وَن لِيهْطِفئهوا نهوَر اَّللَّ ِريده الكافرون، قال اهلل تعاىل: ﴿يه

وَن﴾ا  .(1)ْلَكاِفره

ِع راياتِه واختالِف وتوايل خطوبِه وشدِة   وكثرِة أهلِه وتنوه
ِ
وِة هذا العداء فربم ُضا

 قائمٌة كام وعَد اهلله تعاىل 
ِ
بأسه، إال أن ديَن األمِة حمفوٌظ، وال يزاله فيها طائفٌة بأمِر اهلل

ْكَر َوإِنَّا َلهه حَلَ ﴿حيث قال:  ْلنَا الذِّ  .(2)﴾اِفظهونَ إِنَّا َنْحنه َنزَّ

هم من خَذهَلم، وال »: وقد قال النبي  ، ال يْضه
ِ
تي قائمًة بأمِر اهلل ال تزاله طائفٌة من أمَّ

 وهم عىل ذلك
ِ
 . (3)«من خالَفهم حتى يأتيَهم أمره اهلل

فاألمررررررةه السررررررالميةه حمفوظررررررٌة بحفررررررِظ رسررررررالتِها ودينِهررررررا وكتاهِبررررررا، فهرررررري باقيررررررٌة مررررررا بِقررررررَي 

، وال نشررررررركه يف ذلرررررررك، وال ينتابنرررررررا فيررررررره أدنرررررررى ريرررررررٍب، ولرررررررو اجتمرررررررَع عرررررررىل  الليرررررررله والنهررررررراره

 واهلل ثم واهلل ثم واهلل األمِة أهله األرِض مجيعًا، وما ذا  بحولِنا وقوتِنا، بل

َمْت منه قِوا ال                  افظه ِدينِهرررروال اهلله حرررل  بنيانِ لتََهدَّ

                                 

  . 3( سورة الصف 1)

  .9( سورة احلجر 2)

سفيان ريض اهلل عنه .  ( من حديث معاوية بن أيب1929( وأخرجه مسلم ) 3331( أخرجه البخاري )3)

  

 (.21( "متن القصيدة النونية" ص)3)
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اركًا ملَء الساموات وملَء األرض وملَء ما شاء من فاحلمده هلل محدًا كثرياً طيبًا مب

ً وباطنًا عىل نَِعِمه الكثريِة وآالِئه العديدِة التي  يشء بعد، واحلمده هلل أوالً وآخراً وظاهرا

يِن.   من أَجلِّها وأعظِمها حفظه امللِة والدِّ
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 اخلطبة الثانية 

 أما بعد.

 .فيا أُّيا املؤمنون

َتكم السالم يَة قد بهليَت عىل مداِر تارخيِها بمحٍن وحروٍب وكروٍب ونكباٍت إن أمَّ

، التي يمر هبا  ها هذه الكارثةه املؤملةه واملأساةه الفظيعةه املوجعةه ونكساٍت، أحدثهها وأَجده

ين يف بالد البلقاِن والبوسنِة واهلرسِك.  نهكم يف امللِة والدِّ  إخوا

ها َيأكله األخباَر، وتارخيهها يهنيس التواريَخ، كارثٌة حديثهها َيطِوي األحاديَث، وخربه 

 ،
ٍ
ِرموا كلَّ يشء ٍل حه زَّ مأساٌة داميٌة ونكبٌة فاجعٌة حلَّت بأمٍة مسلمٍة، كارثٌة نزلت بقوٍم عه

حتى حقَّ الدفاِع عن أنفِسهم، مأساٌة َرفَع هبا االضطهاده والظلمه أعالَمه، وراَجْت فيها 

تكت سوقه البادِة اجلامعيِة والتمث ، نكبٌة هه
ِ
ماء يِل بالقتىل، نازلٌة َجَرْت فيها شالالته الدِّ

رت فيها البنيةه األساسية  مِّ ئِر وبهقرت فيها بطونه احلوامِل وده فيها أعراضه املسلامِت احلرا

مت فيها املساجده  دِّ ر فيها املسلمون عن بالِدهم وهه جِّ لشعٍب مسلم آمٍن، فاجعٌة هه

، نكسٌة  رت املنابره مِّ َسها، َأزمٌة وده رَفَعت فيها الكنائسه صلباهَنا وَدقَّْت فيها املعابده أجرا

كرشَّ فيها الصليبه األوريب والغريب الكافره عن أنيابِه، كارثٌة أشاَحْت اللثاَم عن وجِه 

مته،  األمِم الغربيِة الكافرِة القبيِح، التي تتشدق برعايِة حقوِق النسان وحفِظ كرا

له الدعاوا الكاذبِة والشعاراِت الفاربِة كالنظاِم العامليِّ اجلديِد أو فاجعٌة ُتاوت فيها ك

 أمة السالم، كارثٌة بدا 
ِ
وا هبا عددًا برَي قليل من أبناء الرشعيِة الدوليِة التي طاملا َبره

نا واستخفافه أعداِئنا بنا  قه صفِّ قه كلمتِنا ومتزه ره أمتنا وضعفه قوتِنا وتفره فيها عوا

نهنا ِة السالِم ال ناقٌة وال مجٌل، كام قال األول:  وهوا  عىل الناِس، نازلٌة ليس فيها ألهمَّ
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م شهوده   ويقَض األمره حني تغيبه تيمٌ   (1)وال يهستأمرون وهه

ْنا فيها أعداَءنا عىل ما يفعلونه بِنا، كارثٌة عَقَد فيها ِفئاٌم من األمِة اْماَل عىل  كارثٌة مله

ِدُّيم وأعداِئهم لون منهم النرَص. َجالَّ  ، يرجون منهم الفرَج ويؤمِّ

نه املسلمني يف أيدي الرصِب، مدينٌة تلَو مدينٍة، ُتَت سمِع  ده فاجعٌة تساَقطت فيها مه

 ونظِر أمِة السالِم، ومل نسمْع إال الشجَب واالستنكاَر. 

 (2 ه)إْن كاَن يف القلِب إسالٌم وإيامن  ملثِل هذا يذوبه القلبه من َكَمدٍ 

 ا هلل وإنا إليه راجعون، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. فإن

إننا ربم قساوِة هذه الفواجِع وفداحِة تلِك املآيس والنوازِل نعلنهها ! نونأُّيا املؤم

بِنا أن ما أصاَبنا إنام هو بسبِب ذنو :رصحيًة مدويًة واضحًة بينًة ال بشَّ فيها وال لْبَس 

وأعاملِنا، وليس هذا ُتميشًا للقهيِة وال ُتوينًا للكارثِة وال مهَربًا نفسيًا نلجأ إليه، بل 

 منهٌج قرآِّنٌّ نبوي، فقد قال اهلل تعاىل ُماطبًا خرَي القرون وأفهَل األجيال بعَد 
ِ
هو واهلل

ِزموا يف بزوِة أهحٍد:  ِصيَبٌة َقْد َأَص ﴿أن هه ْم مه َو َأَومَلَّا َأَصاَبْتكه ْلتهْم َأنَّى َهَذا قهْل هه ْبتهْم ِمْثَلْيَها قه

 َقِديٌر﴾
ٍ
ء لِّ يَشْ َ َعىَل كه ْم إِنَّ اَّللَّ ِسكه ِمْن ِعنِْد َأنْفه

َِ أعداِئنا علينا إنام (3) ، فام أصابنا من تسله

، كام قال  نا، وما يعفو عنه اهلله تعاىل أعظمه وأكربه هو بسبِب ذنوبِنا وإِعراِضنا عن ِديِن ربِّ

                                 

 (. 191( البيان والتبيني )1)

 .3/333( نفح الطيب 2)

   131( سورة آل عمران: 3)
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و َعْن َكثرٍِي﴾ ْم َوَيْعفه ِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأيِْديكه ْم ِمْن مه  . (1)جل ذكره: ﴿َوَما َأَصاَبكه

إن ما جيري يف بالِد البلقاِن ليس قهيًة ألهِل البوسنِة فحسب، بل هو ! أُّيا املؤمنون

 قهيةه كلِّ من ريِضَ باهلل ربًّا وبالسالِم دينًا وبمحمٍد نبيًّا، فإ
ِ
ن الرصَب وِمن واهلل

 ولعنتهه وعاجله عقوبتِه وسخطِه-وراِئهم دوله الَغرِب 
ِ
ما نقموا من  -عليهم بهبه اهلل

 العزيِز احلميِد. 
ِ
 أهل البوسنة إال أهنم آمنوا باهلل

يِن، وذلك  فقوموا بار  اهلل فيكم بام تستطيعون من نرصِة إخوانِكم يف امللِة والدِّ

انياتِه، وال تبخلوا من ي، كلٌّ حسب طاقتِه وقدرتِه وإمكبتقديِم الدعِم املادي واملعنو

 ، ذلك يشء
ِ
عًا هلل نِكم فلن تهعَدموا دعاًء صادقًا وتْضه مونه لخوا ِدمتهم ما تقدِّ فإن عه

َل ألهِل البوسنِة خاصًة بالفرِج، فإهنم أن  :منكَِّساً  غاَر، وأن يعجِّ يرفَع عن أمتِنا الذلَّ والصِّ

 .
ٍ
 يف حمنٍة وبالء

ثهوا أنفَسكم وشيوَخكم وأطفاَلكم وفقراَءكم ومساكينَكم عىل ! ا املؤمنونأُّي حه

 بمكاٍن؛ لذا قال النبي 
ِ
، فإن دعاَء هؤالء من اهلل

ِ
ابغهوِّن ضعفاَءكم، فإنام : )الدعاء

ه اهلله )ه أبو داود بسند جيد، ويف رواية:روا (2)(تهرزقون وتهنرصون بهعفائِكم إنام َينرصه

 . (3) (فائِها بدعوُِتم وصالُِتم وإِخالِصهمهذه األمَة بهع



                                 

  .39( سورة الشورا: 1)

 .ه( تقدم خترجي2)

 .( من حديث سعد بن أيب وقاص3113( أخرجه النسائي )3)
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 الدُّ  ةُ يَّ أمهِّ  -99
ِ
 . عاء

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل وَ  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  ْحَدهه الَ ََشِ

 . أما بعد

، واشررررركروه جرررررل وعرررررال حرررررقَّ شررررركِره، أجررررراَب دعررررراَءكم، ورحرررررم 
ِ
فررررراتقوا اهلَل عبررررراَد اهلل

َج كررررَبكم، وأبررراَث بالَءكرررم، فلررره احلمرررده عرررىل ذلرررك محررردًا كثررررياً، لررره احلمرررده  ضرررعَفكم، وفررررَّ

ً، فقليررٌل سربحانه محرردًا نلتررزمه فيرر ه َشَعرره، ونقررفه عنررد أمررِره وهنِيرره، فرراعملوا عبرراَد اهلل شرركرا

 من عباد اهلل الشكور. 

 .أُّيا املؤمنون

إن من عظيِم فهرِل اهلل تعراىل ورمحتره بعبراِده أن جعرل دعراَءه وسرؤاله عبرادًة مرن أفهرِل 

:  قررال: قررال رسررول اهلل العبرادات، وقربررًة مررن أجررلِّ القربرراِت، فعررن الررنعامن بررن بشررري

ه سررؤاَل (1)«الردعاء هررو العبررادة» ، فجعررل اهلله سربحانه بمحررِض فهررلِه وعظريِم إحسررانه وبرررِّ

يَن﴾ ِصنَي َلهه الدِّ
لِ ْ َ ُمه وا اَّللَّ عباده ودعاَءهم لبَّ عبادتِه وأساَسها: ﴿َفاْدعه

(2) . 

 .أُّيا املؤمنون

                                 

  ، وصححه الرتمذي. (، من حديث النعامن بن بشري2939ي)(، والرتمذ1319( أخرجه أبو داود ) 1)

  ( . 13( سورة بافر )2)
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منًّررا، فقرال تبررار  إن اهلل سربحانه وتعراىل أمررركم بدعاِئره، ووعررَدكم الجابرَة فهرراًل منره و

ررْم﴾ رروِِّن َأْسررَتِجْب َلكه ررمه اْدعه  وتعرراىل: ﴿َوَقرراَل َربهكه
 
ِ
فاسررتجيبوا لررربِّكم أُّيررا املؤمنررون، برردعاء

رررررد مرررررن أعررررررَض عرررررن دعاِئررررره بالع  وسرررررؤالِه، فرررررإن اهلَل قرررررد توعَّ
ِ
قررررراِب األلررررريِم، والعرررررذاِب اهلل

وَن َعرررْن ِعَبررراَدِت املهرررنِي: رررِذيَن َيْسرررَتْكرِبه لهوَن َجَهرررنََّم  دعرررائي ومسرررألتي  أي ﴿إِنَّ الَّ َسرررَيْدخه

 . (2))َمْن مل َيسأل اهلَل يغهْب عليه(قال: أن النبيَّ  وعن أيب هريرة  (1)َداِخِريَن﴾

فاسرررررألوا اهلَل أُّيرررررا املؤمنرررررون، واطلبررررروا منررررره كرررررلَّ حاجررررراتِكم، دقيَقهرررررا وجليَلهرررررا، قريَبهرررررا 

، ال مرررانَع ملرررر
ِ
ا أعطرررى وال معطرررَي ملررررا منرررَع، قرررال تعرررراىل: وبعيرررَدها، فرررإن األمرررَر كلرررره بيرررِد اهلل

ررررِرْدَ  بَِخرررررْيٍ َفررررال َرادَّ لَِفْهررررلِه ررررَو َوإِْن يه رررر َفررررال َكاِشررررَف َلررررهه إاِلَّ هه ٍّ ه بِْضه  (3)﴾ ِ﴿َوإِْن َيْمَسْسررررَك اَّللَّ

أي: حتى  سلوا اهلَل كلَّ يشء، حتى الشسَع قالت أمه املؤمنني عائشةه ريض اهلل عنها: "

 . (4)"ن اهلَل لو مل ييَّْسه مل يتيَّْس فإ -سرَي النعِل 

نرررِزله بررره  ررره، ويه قه ، فرررإن اهلَل حيررربه عبرررَده الرررذي يسرررألهه ويتملَّ
ٍ
 كرررلَّ يشء

ِ
فسرررلوا اهلَل عبررراَد اهلل

ٌد كرريٌم، يرداه مبسروطتان، ينفرقه كيرف  ئَجه، ويلحه يف سؤالِه وطلبِه، فإنه سربحانه جروا حوا

، فتبارَ  اهلله رب العاملني، بيده امل  لكه وهو عىل كل يشء قدير. يشاءه

 .أُّيا املؤمنون

                                 

  ( .39( سورة بافر )1)

( ، وأمحد 3321(، وابن ماجه ) 113/  2( ، والبخاري يف "األدب املفرد " )3313أخرجه الرتمذي ) ( 2)

 ( وقال الرتمذي : ) ال نعرفه إال من هذا الوجه ( .311،  333/  2)

  (. 191سورة يونس ) (3)

 .3/312( أخرجه أبو يعىل 3)
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 تعرررررررراىل وكَرِمرررررررره، ومررررررررن كررررررررامِل بنرررررررراه وقيهوميَّتِرررررررره، أنرررررررره سرررررررربحانه 
ِ
إن مررررررررن مترررررررراِم جرررررررروِد اهلل

 عررررررن أيب هريرررررررَة  "الصررررررحيحني"وتعرررررراىل يعررررررِرضه عررررررىل عبرررررراِده مسررررررألَته وطلَبرررررره، ففرررررري 

نرررررا تبرررررارَ  وتعررررراىل كرررررلَّ ليلرررررٍة إىل السررررر»قرررررال:  أن النبررررريَّ  نيا حرررررنَي يبقرررررى ينرررررزله ربه  الرررررده
ِ
امء

، فيقررررول: مررررن يرررردعوِّن فأسررررتجيَب لرررره؟ مررررن يسررررألني فأعطَيرررره؟ مررررن  ررررثه ه الليررررِل اْخررررره ثله

 . (1)«يستغفرِّن فأبفَر له؟

ٍد كرررررررررريٍم، بيرررررررررِدِه  رررررررررؤاِل ربٍّ جررررررررروا فيرررررررررا عبرررررررررد اهلل، أي بررررررررربٍن، وأي خسرررررررررارٍة، يف َترررررررررْرِ  سه

لهه، وإليه يرجعه األمره كلهه؟!   اخلريه كه

ه وبنررررررراه أنررررررره يسرررررررتدِعي عبررررررراَده ليسرررررررألوه مرررررررن كرررررررلِّ مرررررررا يريررررررردون، قرررررررال ربٌّ بلرررررررَغ جرررررررو ده

 ليعطرررروه: وحَيررررك، تررررأت مررررن 
ِ
وهررررب بررررن منبرررره رمحرررره اهلل لرجررررٍل كرررران يررررأت بعررررَض األبنيرررراء

يغلررررررقه عنررررررك بابرررررره، ويظهررررررره لررررررك فقررررررَره، ويررررررواري عنررررررك بنرررررراه، وترررررررت ه مررررررن يفررررررتحه لررررررك 

 (2)ب لك؟!!باَبه، ويظهر لك بناه، ويدعو  إىل مسألتِه: ادعني أستج

فاجتهدوا عباد اهلل يف سؤاِل موالكم جلَّ وعال من كلِّ ما تشاؤون، فإنكم ال 

ون خرياً ما سألتموه ورجومتوه، فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ريض اهلل  َتعِدمه

)ما من مسلٍم يدعو ليس بإثٍم وال قطيعِة رحٍم، إال أعطاه اهلله قال:  عنه أن النبي 

ِخَرها له يف اْخرِة، وإما أن يدفَع عنه إحدا ثالٍث:  إما أن يعجَل له دعوَته، وإما أن يدَّ

                                 

  (.113(، ومسلم)1131(" صحيح البخاري" )1)

 . 3/33( حلية األولياء 2)
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 مثَلها( فقال أحده الصحابِة: إذًا نكثِره يا رسوَل اهلل؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم: 
ِ
من السوء

) )اهلله أكثره
(1) . 

 .أُّيا املؤمنون

رررررررررررَع والشررررررررررركوا إليررررررررررره مرررررررررررن   تعررررررررررراىل وسرررررررررررؤاَله والتْضه
ِ
أنفرررررررررررِع األدويرررررررررررِة، إن دعررررررررررراَء اهلل

رررررره، فرررررررال ُّيمرررررررك  فه رررررره وخيفِّ رررررره ويعاجلهرررررره ويمنرررررررعه نزوَلرررررره ويرفعه ، يدافعه
ِ
عاءه عرررررردوه الرررررربالء فالررررررده

 والتْضررررررررِع أحررررررررٌد، فعررررررررن ثوبرررررررران 
ِ
ال يرررررررررده »: قررررررررال: قررررررررال رسررررررررول اهلل  مررررررررع الدعررررررررراء

 . (2)«القهاَء إال الدعاءه 

 .فيا أُّيا املؤمنون

بررررررررررآداِب الرررررررررردعاء، الترررررررررري تزيررررررررررده يف  ادعرررررررررروا اهلَل واسررررررررررألوه، واحرصرررررررررروا عررررررررررىل األخررررررررررذِ 

 آدابرررررًا واجبرررررًة ومسرررررتحبًة، هلرررررا أثرررررٌر برررررالٌغ يف ُتصررررريِل 
ِ
ررررربه إجابَتررررره، فرررررإن للررررردعاء أجرررررِره، وتغلِّ

 املطلوِب، واألمِن من املرهوِب. 

 الواجبررِة: أن خيلِرَص العبرده يف دعاِئرره هلل تعراىل، فرال يرردعو معره أحرردًا، 
ِ
فمرن آداِب الردعاء

 ﴿: له، كام أمَر اهلله برذلك بل يدعوه وحده ال َشيَك 
ِ
و َمرَع اَّللَّ  َفرال َترْدعه

ِ
َّ
ِ
َسراِجَد َّلل َوَأنَّ امْلَ

                                 

 ."( وقال : صحيح السناد1313، رقم  1/319( ، واحلاكم )3/13أخرجه أمحد )( 1)

ي :" حسن وقال الرتمذ(،3/192(، والبزار )3/211والطربانى ) (،2139( أخرجه الرتمذي )2)

 بريب". 
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 . (1) ﴾َأَحداً 

 ، َه برررره األعررررامله  َشٌ ، ُتررررَب
ِ
ِت مررررثاًل أو األحيرررراء  األمرررروا

ِ
ه كرررردعاء  وسررررؤاله

ِ
فرررردعاءه برررررِي اهلل

رردوه  ، ووحِّ
ِ
 الواحررِد القهرراِر، فرراتقوا اهلَل عبرراَد اهلل

ِ
 وجينررى برره بهرربه اهلل

ِ
بالسررؤاِل والرردعاء

﴾: والطلِب 
ٍ
ء ونِِه ال َيْسَتِجيبهوَن هَلهْم بيَِشْ وَن ِمْن ده ِذيَن َيْدعه ﴿َلهه َدْعَوةه احْلَقِّ َوالَّ

(2) . 

 .أُّيا املؤمنون

 بأسررامئه احلسررنى وصررفاتِه العليررا، والثنرراَء عليرره ومحررَده، 
ِ
: دعرراَء اهلل

ِ
إن مررن آداِب الرردعاء

 اأْلَ 
ِ
َّ
ِ
وهه هِبَا﴾ كام قال تعاىل: ﴿َوَّلل  . (3)ْساَمءه احْلهْسنَى َفاْدعه

"قرال: ، فرإن عمرَر برَن اخلطراب ثم بعد ذلك الصالةه عىل خاتِم الرسرِل 

 "(4) . 

ا املؤمنون: الدعاءه باخلرِي، والبعده عن الثِم وقطيعِة الرحِم ومن آداِب الدعاء أُّي

يهستجابه للعبِد ما مل يدعه بإثٍم أو قطيعِة »:قال  "صحيح مسلم"واالستعجاِل، ففي 

                                 

  ( .13( سورة اجلن )1)

  ( . 13( سورة الرعد )2)

  ( . 139( سورة األعراف )3)

أخرجه موقوفًا، ويف وسنده أبو قرة األسدي  (، قال احلافظ يف "نتائج األفكار":"333( أخرجه الرتمذي )3)

وقوف، وهو من رواية النْض ال يعرف اسمه وال حاله، وليس له عند الرتمذي وال أصحاب السنن إال هذا امل

بن شميل عنه، وقد رواه معاذ بن احلارث عن أيب قرة مرفوعًا، أخرجه الواحدي، ومن طريقه عبد القادر 

 الرهاوي يف األربعني، ويف سنده أيهًا من ال يعرف".
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: دعوته فلم يهستَجْب يل  يستجابه »، وفيه أيها ً:  (1)«رحمٍ  ألحِدكم ما مل يعجْل يقوله

فلم أَر يستجابه يل، فيستحَِّسه عند ذلك ويدعه  قد دعوته وقد دعوته »، ويقول: ( 2)«

 . (3)«الدعاء

 تعاىل، فإن اهلَل جييبه دعوَة الداعي 
ِ
 أُّيا املؤمنون: حسنه الظنِّ باهلل

ِ
ومن آداِب الدعاء

 . (4)«ادعوا اهلَل وأنتم موقنون بالجابِة  »: إذا دعاه، قال 

، فمن أهلِهَم الدعاَء ال أمحله همَّ الجابِة، ولكن أمح أنا": وقال عمَر 
ِ
عاء له همَّ الده

 فإن الجابَة معه". 

 إطابَة املأكِل واملرشرِب  عباد اهلل،
ِ
إن من األسباِب املهمة التي حيصله هبا إجابةه الدعاء

ررررٌب ال يقبررررل إال طيبررررًا، ثررررم ذكررررَر »: قررررال: قررررال  وامللرررربِس، فعررررن أيب هريرررررة  إن اهلل طيِّ

ٌم، الرجَل يطيله السفَر، أشعَث أ ره حررا ، ومطعمه ، يرا ربِّ يرا ربِّ
ِ
برَب، يمده يديره إىل السرامء

ِم، فأنَّى يستجابه لذلك؟! َي باحلرا ٌم، وبذِّ ه حرا ٌم، وملبسه  . (5)«ومرشبهه حرا

ٍم، فإن ما يفوتهكم من خرِي الردنيا واْخررة،  ، وذروا كلَّ كسٍب حرا
ِ
فاتقوا اهلَل عباد اهلل

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2131( أخرجه مسلم )1)

  (.2131 (، ومسلم )3339( أخرجه البخاري )2)

   ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2131( أخرجه مسلم )3)

( ، وقال :" مستقيم السناد" ، 1/319( وقال: حديث بريب . واحلاكم )3319أخرجه الرتمذا )(3)

 وتعقبه الذهبى ِف التلخيص بأن فيه صالح املرا مرتو  .

  ( . 1911( أخرجه مسلم )1)
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ِم، أضرررعاَف أضررع رررلونه مررن لرررذٍة زائلررٍة، أو فرحرررٍة كاذبرررٍة، بسرربب الكسرررِب احلرررا اَف مرررا ُتصِّ

َدَقاِت﴾ ْريِب الصَّ با َويه ه الرِّ ويكفيك من هذا قوله جل وعال: ﴿َيْمَحقه اَّللَّ
(1) 


 

                                 

  ( .213( سورة البقرة )1)
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

 ! فيا أُّيا املؤمنون
ِ
ء ، والَّسا

ِ
خاء دِة والرَّ  تعاىل ودعاِئه يف الشِّ

ِ
وا من سؤاِل اهلل أكثِره

، فإن الدعاَء عبادٌة جليلٌة، يرفعه اهلله هبا الدرجاِت وحيَ هبا اخلطياِت، وُتصله وال
ِ
ء ْضا

، وقد قال  ) يف وصيته البن عباس ريض اهلل عنهام:  هبا املأموالته واملطلوباته

 يعرفهك يف الشدِة (
ِ
خاء  يف الرَّ

ِ
ْف عىل اهلل  . (1)تعرَّ

َل، وتؤملون جوا   فاجتهدوا يا من ترجون النوا
ِ
 اهلل

ِ
َب السؤال، اجتهدوا يف دعاء

ْوا أوقاِت الجابِة، كساعِة يوِم اجلمعِة، وجوِف الليِل اْخِر، وبني األذاِن  تعاىل، ُترَّ

 والقامِة، وأدباِر الصلواِت املكتوباِت، وبري ذلك من األوقات الفاضلِة.

 
ِ
وا يف الدعاء لوا  ادعوا اهلَل بقلوٍب حاُضٍة خاشعة منكَّسة ذليلة، ألِحه رببًة ورهبًة، توسَّ

إليه جل وعال بأسامئه وصفاته، ارفعوا أيديكم حاَل دعائكم ، إال يف األحوال التي مل يرد فيها 

 رفعه اليدين.

استقبلوا القبلَة حاَل الدعاء، امحدوا اهلل تعاىل وأثنوا عليه بكلِّ خرٍي، َصلهوا يف 

 صىل اهلل عليه وسلم، وأ
ِ
لوا منه دعاِئكم عىل رسوِل اهلل  تعاىل، وأمِّ

ِ
حِسنوا الظنَّ باهلل

، ال يكاد يهرده أبداً   .اخلرَي، ثم اعلموا بار  اهلل فيكم أن دعاًء، توفرت فيه هذه الصفاته


 

                                 

 ( بإسناد صحيح.2399( أخرجه أمحد )1)
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 منها اميةِ الِ  ُق وطرُ  طانِ يْ الشَّ  عداوةُ  -100

 اخلطبة األوىل 

، َمْن َُّيْدِ  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ هه َوَنْسَتِعينههه ، َنْحَمده ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ِه اهلله َفاَل مه

. هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد. 

 .فيا أُّيا الخوة املؤمنون

سرررِل وأتبررر  تعررراىل اجلاريرررِة يف الره
ِ
اِعهم أن جعرررَل هلرررم أعرررداًء يرتبَّصرررون هبرررم إن مرررن سرررنِة اهلل

 تعاىل ويبغوهنا عوجًا، قرال اهلل 
ِ
الدوائَر، وينسجون هلم املكايَد، يصدوهنم عن سبيِل اهلل

ْم إىَِل َبْعرٍض ﴿تعاىل:  رهه روِحي َبْعهه رنِّ يه نِْس َواجْلِ ّوًا َشَياطنَِي اأْلِ لِّ َنبِيٍّ َعده َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لِكه

َف اْلقَ  ْخره ورازه ره  .(1) ﴾ْوِل به

وقد فرَض اهلله تعاىل عىل الرسِل وأتبراِعهم مرابمرَة أعداِئره وجماهردُِتم، قرال المرام ابرن 

 من مرابمةِ " وال القيم رمحه اهلل: 
ِ
ه وإباظتِه له " يشَء أحبه إىل اهلل  . (2)وليِّه لعدوِّ

 ورسرررررلِه باملرابمرررررةِ ِ واملجاهررررردِة هرررررو إبلررررريسه عليررررره
ِ
 اهلل

ِ
 واملالئكرررررِة  وأوىل أعرررررداء

ِ
لعنرررررةه اهلل

ً، فكررله  والنرراِس أمجعررني، فإنرره أشررده األعررداء فتكررًا وأمهرراهم كيرردًا وأقرردمهم عررداوًة ومكرررا

ررره  ه وحزبه رون، وبرررأمِره يرررأمترون، فرررإنام هرررم جنرررده  اهلل ورسرررلِه عنررره يصرررده
ِ
وََلِررررَك ﴿ أعرررداء أه

                                 

  ( .112( سورة األنعام )1)

 .(1/239)( مدارج السالكني 2)
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مه اخْلَارِسه  ْيَطاِن هه ْيَطاِن َأال إِنَّ ِحْزَب الشَّ  . (1)﴾ونَ ِحْزبه الشَّ

 الكتراِب والسرنِة عباَد اهلل، 
ِ
ل للكتاِب املبرنِي والسرنِة النبويرِة يالحرظ شردَة اعتنراء إن املتأمِّ

برررِذكر عرررداِوة الشررريطاِن وكيرررِده وحماربتِررره ووجرررروِب جماهدتِررره، فرررإن اهلَل تعررراىل قرررد ذكررررَره يف 

لعبراِده مررن هررذا  مواضرَع كثررريٍة، وقرد أفررردت لرره سرورٌة خاصررٌة تامرٌة، فتحررذيره ربِّ العرراملني

ررا هلررذا العرردوِّ القررويِّ مررن 
ِ
العرردوِّ املبررنِي كثرررٌي مسررتفيٌض يف كترراِب اهلل تعرراىل، ومررا ذلررك إال مل

، وقرد أخرَذ عرىل 
ٍ
 ومنبرعه كرلِّ َشٍّ وعنراء

ٍ
َصْولٍة وجْولٍة، فإنه لعنه اهلله مصدره كرلِّ فتنرٍة وبرالء

َق لررذلك كررلَّ  برراٍب، وأن يسررلَك كررلَّ سرربيل قررال  نفِسرره امليثرراَق أن يهررلَّ بنرري آدَم، وأن يطررره

ْم ِمرْن ﴿اهلل تعاىل حاكيًا عنه:  تَِيرنَّهه َْ هْسَتِقيَم. ثهمَّ  َطَك امْل ا َدنَّ هَلهْم رِصَ ْقعه
َقاَل َفباَِم َأْبَوْيَتنِي أَلَ

ْم َشراكِِرينَ َبنْيِ َأيِْدُّيِْم َوِمْن َخْلِفِهرْم َوَعرْن َأياَْمهِنِرْم َوَعرْن َشراَمِئلِِهْم َوال ََتِرده َأْكَثررَ  وقرال  (2)﴾هه

ْم َأمْجَِعنَي﴾﴿يف موضع آخر:  تَِك أَلهْبِوَينَّهه  . (3)َفبِِعزَّ

فيررررا عبرررراد اهلل مررررا مرررررن طريررررٍق مررررن طررررررِق الررررربِّ والطاعررررة إال والشررررريطانه قاعررررٌد لكررررم عليررررره 

ررررر واملعصررررريِة إال  رررررركم عنررررره، ومرررررا مرررررن سررررربيٍل مرررررن سررررربل الرشِّ باملرصررررراِد يزهررررردكم فيررررره وينفِّ

عليررره يررردعوكم إليررره ويزينررره لكرررم وجيملررره يف أعيرررنِكم، فإيررراكم، إيررراكم،  وعررردوكم منتصرررٌب 

ِن يف الرردنيا واْخرررِة، قررال  ؛إيرراكم، أن تطيعرروه أو تصررغوا إليرره فررإن عاقبررَة ذلررك إىل اخلَّسررا

                                 

  ( .19( سورة املجادلة )1)

  ( . 11 -13( سورة األعراف )2)

  ( . 32( سورة ص )3)
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ِعري﴿اهلل تعاىل عن الشيطاِن:  ونهوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ و ِحْزَبهه لَِيكه اَم َيْدعه  . (1)﴾إِنَّ

 .أُّيا املؤمنون

َقه، وكشرَف مكرَره  إن اهلَل تعاىل بنيَّ لنا عداوَة الشيطاِن، كام أنه سبحانه بنيَّ وسائَله وطره

 وكيَده، وحّذر من ذلك كلِّه.

 .أُّيا املؤمنون

نرررررا برمحتِررررره وفهرررررلِه إىل  إن اَّلَل  َجرررررهه هبرررررا كيررررردتعررررراىل قرررررد دلَّ َوا هرررررذا العررررردوِّ  األسرررررلِحة التررررري يه

ٌة يف كتررراِب اهلل وسرررنِة رسررروله، فمرررن أخرررَذ هبرررا فقرررد املررررتبِص، وهررري أسرررلحٌة كثررررية منترشررر

 سلَك سبيَل النجاِة، ومن أعرَض عنها أو ُتاوَن هبا فإنام حالهه كام قال الشاعر: 

 (2)إن السفينَة ال َتِري عىل اليَبَسِ      ترجو النجاَة ومل تسلهْك مسالَِكها 

نيررررِة النبويررررِة،  فاحرصرررروا بررررار  اهلل فرررريكم عررررىل فررررال نجرررراَة للعبررررِد إال هبررررذه األسررررلحِة القرآ

 معرفتها واألخذ هبا.

وِة  :فمرررن أكثررررِر هرررذه األسررررلحِة وأمهررراها فتكررررًا وأعظمهرررا أثررررراً  اعتقررراده واستحهرررراره ُضا

عرررداوِة هرررذا العررردوِّ املبرررنِي، الرررذي ال يهرجرررى زواله عداوتِررره، فإهنرررا عرررداوة قرررد أعَلنهرررا ْدَم 

تِه من أوِل حلظاِت وجوِدِهم وخْلِقهم،  يَّ فهي معركٌة قديمرة دائمرٌة لرن تهرَع أوزاَرهرا وذرِّ

ها إال حنَي يرثه اهلل األرَض ومن عليها.   ولن خيبَو أواره

 أُّيا املؤمنون.

                                 

  ( . 3( سورة فاطر ) 1)

 .2/293( زهر األداب وثمر األلباب 2)
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ا-وألَهيِة هذا السالِح   ه عردوًّ أمرَر اهلله تعراىل برذلك يف كتابِره يف بررِي مرا آيرٍة،  -وهو اختراذه

ْم َعده ﴿من ذلك قوله جل ذكره:  ْيَطاَن َلكه ّواً إِنَّ الشَّ وهه َعده ذه
ِ  . (1)﴾وٌّ َفاختَّ

 .أُّيا املؤمنون

ده منهررا لعنَرره باللسرراِن وبغَهرره   تعرراىل لنررا أن نتخررَذ الشرريطان عرردوًا لرريس املرررا
ِ
إن دعرروَة اهلل

ِر بوعررررروِده واالسرتسررررراِل مرررررع  تِررررره واالبررررررتا ، واتبررررراِع خطوا بالقلرررررِب مرررررع طاعتِررررره فررررريام يرررررأمره

د هبرذه الردعوةِ  ره برالقلوِب ولعنهره بلعنرِة اهلل وُمالفرةه أمرِره  وساوِسه وأكاذيبِه، بل املرا بغهه

برررراجلوارِح، والعررررراِض عررررن تزيينِررررره وتهررررليلِه وزخرفتِرررره، فررررإن هرررررذا مررررن أجررررلِّ القربررررراِت 

ِغ وأفهررِل الطاعرراِت، قررال ابررن القرريم رمحرره اهلل:  ا تنبيررٌه عررىل اسررتفرا " واألمررر باخترراِذه عرردوًّ

ر  -يفررت الوسِع يف حماربته و جماهدته كأنه عدوٌّ ال  عرن حماربرِة العبرد عرىل عردد  -وال َيْقرصه

 .(2)األنفاِس "

فإن كلَّ من أطاَع الشيطاَن يف معصيِة اهلل تعاىل فقرد اخترذه وليًّرا، قرال اهلل تعراىل يف سرورة 

مْحَ ﴿مررريم يف قصررِة دعرروِة إبررراهيم ألبيرره:  ررْيَطاَن َكرراَن لِلرررَّ ررْيَطاَن إِنَّ الشَّ ررِد الشَّ ِن َيررا َأبَررِت ال َتْعبه

ْيَطاِن َولِّياً  وَن لِلشَّ مْحَِن َفَتكه َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ  . (3)﴾َعِصّيًا. َيا َأبَِت إِِّنِّ َأَخافه َأْن َيَمسَّ

 .(4)قال ابن القيم رمحه اهلل: " فكله راكٍب وماٍش يف معصٍية اهلل فهو من جنِد إبليَس"

                                 

 ( .3( سورة فاطر ) 1)

 . 3/1 ( زاد املعاد2)

  ( .31-33( سورة مريم )3)

 .1/131( مدارج السالكني 3)
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ون عررررداوَة، فكررررم هررررم الررررذين يررررفاحررررذروا أُّيررررا املؤمنررررون الرررردعاوا الكاذبرررر عه الشرررريطاِن  ةَ دَّ

 وبغَهه وهم من أخلِص أحباِئه وأخصِّ أوليائه. 

ه عبرررررراد اهلل.. ئررررررِل الشرررررريطان وَشِّ رررررري العبررررررَد مررررررن بوا إن مررررررن أعظررررررِم األسررررررلحة الترررررري تنجِّ

الخرررالَص هلل تعررراىل، فرررإن أهرررل الخرررالص حمفوظرررون بحفرررِظ اهلل تعررراىل، قرررال  :وعداوتِررره

إِنَّ ِعَبراِدي َلرْيَس َلرَك ﴿ه امليثراَق يف إضرالِل بنري آدم: تعاىل ُماطبًا إبليس ملا أخَذ عىل نفس

رررَك َوكِررريالً  رررْلَطاٌن َوَكَفرررى بَِربِّ رررِذيَن آَمنهررروا ﴿وقرررال:  (1)﴾َعَلرررْيِهْم سه رررْلَطاٌن َعرررىَل الَّ رررهه َلرررْيَس َلرررهه سه إِنَّ

لهونَ  ِْم َيَتَوكَّ  تعراىل،  ، فمن ُتقق أُّيا املؤمنون هبذه الصفاِت مرن اليرامنِ  (2)﴾َوَعىَل َرهبِّ
ِ
براهلل

ه األبواَب وسدَّ عليه كلَّ باِب.  ِل عليه والخالِص له، فقد أبلَق عىل عدوِّ  والتوكه

والخررالصه الررذي يعصررمه العبررَد مررن كيررِد الشرريطاِن ومكررِره هررو أن يرصررَف العبررده العبررادِة 

 وحده ال َشيك له، فال يعبده إال اهلَل، وال حيبه إال اهلَل، وال يعظِّم إال
ِ
 اهلَل، وال يذبح هلل

، وال يررردعو بررررَي اهلل، وال ينرررذر لغرررري اهلل، وال يتحررراكم لغررررِي َشِعررره، فمرررن وقرررع يف 
ِ
إال هلل

 مررررن ذلررررك فقررررد وقررررَع يف بعررررِض شررررعِب الكفررررِر أو الرشررررِ ، ويكررررون بررررذلك ممررررن اختررررذ 
ٍ
يشء

 الشيطاَن وليًا من دوِن اهلل، نعوذ باهلل من اخلذالن. 

 .أُّيا املؤمنون

ردِّ كيِد عدوكم وإفساِد سرعيه يف إضراللِكم االسرتعاذَة براهلل العظريِم، ذي إن من وسائِل 

را َينَْزَبنَّررَك ﴿الوجره الكرريم والسررلطاِن العظريِم مررن الشريطاِن الرررجيم، قرال اهلل تعرراىل:  َوإِمَّ

                                 

ء ) 1)   ( . 31( سورة الرسا

  ( . 99( سورة النحل )2)
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رِميعه اْلَعلِريمه  رَو السَّ رهه هه  إِنَّ
ِ
رْيَطاِن َنرْزٌغ َفاْسرَتِعْذ بِراَّللَّ ده ، وهرذه اال (1)﴾ِمَن الشَّ سرتعاذة هالتري تررتدَّ

عرررىل ألسرررنتِنا هررري طلررربه العررروِذ مرررن اهلل تعررراىل، أي: طلررربه االمتنررراِع بررراهلل واالعتصرررامه بررره 

، قال ابرن كثرري رمحره اهلل:  " ومعنرى قولرك: أعروذ براهلل وااللتجاءه إليه من َشِّ كلِّ ذي َشٍّ

 يف دينررري مرررن الشررريطان الررررجيم أي أسرررتجري بجنررراب اهلل مرررن الشررريطان الررررجيم ال يْضرررِّن

حيثني عرىل فعرل مرا هنيرت عنره فرإن الشريطان ال أو  ودنياي أو يصدِّن عن فعل ما أمرت به

؛ لررذلك أنررزَل اهلل علينررا يف كتابرره سررورتني خاصررتني بطلررِب (2)يكفرره عررن النسرران إال اهلل "

" احلفِظ مرن كيرِده وَش عداوترِه: سرورة الفلرق، وسرورة النراس، قرال ابرن القريم رمحره اهلل: 

 ".  سه حمتاجون إىل هاتني السورتنيوالنا

 تعرررراىل مررررن  ولرررذا فررررإن األذكرررراَر الررررواردَة عررررن النبرررريِّ 
ِ
كثررررياً مررررا تتهررررمنه االسررررتعاذَة برررراهلل

 مررن هررذا العرردوِّ املبرررنِي، 
ِ
ه، فاحرصرروا بررار  اهلل فرريكم عررىل االسررتعاذِة برراهلل الشرريطاِن وَشِّ

 : فإنه ال حول وال قوة لنا إال باهلل العظيم، قال الشاعر

 العبرررررررررررررررده يف كنرررررررررررررررِف الَِل وحفظِررررررررررررررره 

 إن عرررررررررراَذ برررررررررررالرمحِن عنررررررررررد صرررررررررررباِحه
9      

 مررررررررررررررن كررررررررررررررلِّ شرررررررررررررريطاٍن بررررررررررررررويٍّ سرررررررررررررراهِ  

 
ِ
 (3)وكرررررررررررررررررذا  إن أمسرررررررررررررررررى برررررررررررررررررذكِر اهلل

9 

 فنعوذه باهلل العظيم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وَهزه. 


 

                                 

  ( .33( سورة فصلت )1)

 .1/113( تفسري ابن كثري 2)

 (.11( بستان الواعظني ورياض السامعني )3)
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 اخلطبة الثانية

 . أمابعد

 تعررراىل  فررإن ممررا يرررده عرررنكم كيررَد الشرريطاِن ويبطرررله 
ِ
 تعررراىل فررإن ذكررَر اهلل

ِ
عمَلرره كثرررَة ذكررِر اهلل

 :
ٍ
 دواٌء لكلِّ داء

مه    إذا َمِرْضررررررررررررررنا َتررررررررررررررَداوينا بررررررررررررررِذكِركه
9      

كَر أحيانرررررررررًا فننرررررررررتِكسه   ونررررررررررته ه الرررررررررذِّ
(1) 

9 

َِ الشياطنِي، فإن الشيطان خينِسه عند ذكِر   تعاىل من أعظِم أسباِب دفِع تسل
ِ
فذكره اهلل

 عىل  اهلل تعاىل، ويتهاءله 
ٍ
، فِذكر اهلل تعاىل أثقله يشء ، بل ُّيرب وينهزمه ويهمِحله

ه، فهو احلرزه املتني واحلصن احلصني الذي حيفظه به العبده نفَسه من الشيطاِن  عدوِّ

)من قال:  الرجيِم، ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي 

 قدير يف قال: ال إَل إال اهلل وحده ال َشيك له. له ا
ٍ
مللكه وله احلمده وهو عىل كلِّ يشء

يوٍم مائَة مرةٍ كانت له عدَل عرِش رقاٍب، وكتبت له مائةه حسنٍة، وحميت عنه مائةه سيئٍة، 

وكانت له حرزًا من الشيطاِن يوَمه ذلك حتى يميس، ومل يأِت أحٌد بأفهَل مما جاَء به إال 

 .  (2)أحٌد عِمَل أكثَر من ذلك(

 تسررررلَ عليرررك إبلرررريسه بالوسرررراوِس وَأْجَلررررَب فرررإذا قررررلَّ نصرررر
ِ
يبهك يررررا عبرررَد اهلل مررررن ذكررررِر اهلل

باِت؛ ولرذا  ره د  يف الطاعِة والقه عليك بخْيلِه َوَرِجلِه وزيَّن لك املعايِصَ واملوبقاِت، وزهَّ

 تعراىل، كرام أمرركم 
ِ
 تعاىل من أعظرِم املنجيراِت، فرأكثِروا عبراَد اهلل مرن ذكرِر اهلل

ِ
فإن ِذكَر اهلل

                                 

  2/323( مدارج السالكني 1)

 ( .2391)  (، ومسلم 3293( أخرجه البخاري ) 2)
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ً َكثرِياً﴾ بذلك، حيث قال: اهلله  َ ِذْكرا وا اَّللَّ ره ِذيَن آَمنهوا اْذكه َا الَّ ﴿َيا َأُّيه
(1) . 

 عررىل الشرريطاِن، ففرري 
ِ
ِن، فإنرره مررن أشرردِّ األشررياء فررأكثروا مررن ذكررِر اهلل السرريام تررالوةه القرررآ

ررورًا؛ فررإنَّ الشرريطاَن ينِفررالصررحيح قررال صررىل اهلل عليرره وسررلم:  به ره مررن )ال َتعلرروا بيرروَتكم قه

قرأه فيه سورةه البقرِة(  .(2)البيِت الذي ته

ويف الصحيح أيهرًا يف قصرِة أيب هريررة ريض اهلل عنره مرع الشريطاِن أن عردوَّ اهلل قرال لره: 

ِشررك لررن  ررن؟ قررال: إذا أويررَت إىل فرا ررك كلررامٍت ينفعررك اهلله هبررا. قلررت: ومررا هه دعنرري أعلِّمه

ررك شرريطاٌن ح  حررافٌظ وال يقربه
ِ
َل عليررك مررن اهلل أليب هريرررة  تررى تصرربَح، فقررال النبرري يررزا

 . (3))أما إنه قد َصَدَقك وهو كذوٌب(ريض اهلل عنه ملا أخرربه: 

 أُّيا املؤمنون.

تِرره ومداخلِرره، فررإن اهلل تعرراىل قررد  إن مرن أسررباِب النجرراة مررن الشرريطان وكيررِده معرفرَة خطوا

ِت الشررريطاِن، كرررام قرررال اهلل تعررراىل:  تتبعررروا خطررروات ﴿وال هنرررى املرررؤمنني عرررن اتبررراِع خطررروا

ِت الشررريطاِن إال  (4)الشرريطان إنرره لكررم عررردو مبررني﴾ نه العبررده مرررن اجتنرراِب خطرروا وال يررتمكَّ

تِره واجبرًة عرىل كرلِّ مسرلٍم، فإنره مرا ال يرتمه الواجربه إال بره  بمعرفتِها، فصارت معرفةه خطوا

تِررره حيرررث قرررال:  رررِذيَن آمَ فهرررو واجرررٌب، وقرررد برررنيَّ اهلله تعررراىل خطوا َرررا الَّ ررروا ﴿َيرررا َأُّيه نهررروا ال َتتَّبِعه

                                 

 ( .31( سورة األحزاب : آية )1)

  (.  139( أخرجه مسلم ) 2)

  (. 2311( أخرجه البخاري )3)

  ( .1919( أخرجه البخاري )3)
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 َوامْلهنَْكِر﴾
ِ
ره بِاْلَفْحَشاء هه َيْأمه ْيَطاِن َفِإنَّ طهَواِت الشَّ ْيَطاِن َوَمْن َيتَّبِْع خه طهَواِت الشَّ  .(1)خه

ته وأعامله.   وكله منكٍر فهي من خطوا
ٍ
 فكله فحشاء

 .أُّيا املؤمنون

دوِّ املرارِد، فاحرصروا عليهرا هذه بعض الوسائل التي ذكَرها اهلل تعراىل ملواجهرِة هرذا العر

 واستزيدوا منها، أعاننا اهلل وإياكم عىل ذلك. 


 

 

                                 

  ( .21( سورة النور )1)
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 اإلعالمِ  وسائُل  -101

 اخلطبة األوىل

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

.َوَأْشَهده َأْن  هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه  الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ

 أما بعد.

 .ا املؤمنونأُّيفيا 

اتقوا اهلَل تعاىل، واحذروا أسباَب الرشِّ وسبَله، فإن الشيطاَن قاعٌد لكم باملرصاد، 

كم يف الطاعات والقر ده ا، ويزهِّ م إىل املعايص أزًّ كه بات، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َفباَِم يؤزه

هْسَتِقيَم﴾ َطَك امْل ا َدنَّ هَلهْم رِصَ ْقعه
َأْبَوْيَتنِي أَلَ

(1)

. 

 ا املؤمنون.أُّي

إن من أبرِز سامِت هذا العرص ثورًة كربا يف العالِم واالتصاالِت، بدا هبا عاملهنا 

ه ويطَّلعه عليه من اليوَم شبكًة متداخلًة، متصلَة األطراِف، فاَم جيِري يف أق   العامل يعلمه

ْد بقعٌة من العاملِ يف منأًا عن هذا االشتباِ  واالتصاِل، الذي يكاده  يف سائِره، ومل تعه

قه كلَّ باٍب،  ِعها، تطره يطبقه عىل األرِض، فوسائله العالِم واالتصاِل عىل اختالِفها وتنوه

ها ،  وتدخل كلَّ بيٍت، وتنزله يف كلِّ واٍد، فيطالعه ، والعامله واجلاهله الصغريه والكبريه

 والذكره واألنثى، واحلاُضه والباِد. 

                                 

 (.13( سورة األعراف )1)



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

771 

رت هذه النعمةه الكربا يف هداية الناس،  خِّ فليت شعري !! كيف هي احلاله لو سه

 وداللتهم عىل سعادة الدنيا وفوز اْخرة؟!

 أُّيا املؤمنون.

ا وأث ها الكبريه يف تشكيِل اْراء إن لوسائِل العالِم عىل اختالِفها قوًة، هلا شأهنه ره

واألفكار، وصيابِة العقوِل وتربية األجياِل، وإن مما يهفِزع العقالَء، ويهقلق احلكامَء، 

ها يف تغيرِي األمِم -ويقضه مهاجَع العلامء أن هذه الوسائَل اخلطريَة  التي ال خيفى أثره

 ا -واملجتمعات
ِ
 ورسله عليهم الصالة ما تزاله يف معظِمها يف يِد حفنٍة من أعداء

ِ
هلل

 ويبغوهنا ِعَوجًا، وحيبون أن تشيَع الفاحشةه يف والسالم، الذين يصده 
ِ
ون عن سبيِل اهلل

ًة، والطنَي بِ  ، ويريدون أن نميَل مياًل عظياًم، ومما يزيده األمَر ِشدَّ ًة أن أكثَر لَّ الذين آمنوا

ًا من الناِس أقبلوا عىل هذه الناِس يف بفلٍة عن خطورِة هذه الوسائِل، حتى أن ِفئام

بِه، ال سيام قنواته البثِّ املباَِش، التي  الوسائِل إقباَل اجلائِع الصادِي عىل طعاِمه وَشا

، فأسلموا هلذه القنواِت قياَدهم، وعطَّلوا عقوهَلم وفطَرهم، فتحوا هلا  تسمى الدشوشه

هَبم، بل أفئدَُتم وقلوهَبم، فَأعنَّا أعداَءنا عىل أنفِس  نا، فغدا بسبِب كثرٍي من هذه أبوا

 األجهزِة املعروفه منكراً، واملنكره معروفًا، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

إن لوسائِل العالِم واالتصاِل عىل اختالِفها وتنوعها، صحافًة أو ! املؤمنونأُّيا 

رًا و أخطارًا إذاعًة أو تلفازًا أو قنواِت بثٍّ مباٍَش أو برَيها مما شاهبها، إن هلا أُضا

تالشى أمامها ما قد يوجده فيها من املنافع إن وجدت، فالواجبه توقي هذه يعظامًا، 

ِر، واحلذره منها، واالنتباهه هلا، وليس اخلربه كاملعاينة.  األخطاِر، وتلك األُضا

إنَّ من أكرِب أخطاِر هذه القنوات، وتلك الوسائِل العالميِة: أهنا ! أُّيا املؤمنون
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َِ عىل  َبَدت من أهمِّ  أدواِت أعدائنا، يف ُتقيِق مآرهِبم وأهداِفهم وُمططاُِتم، يف التسل

بتِها. ُِتا، وسلِب إرادُِتا، والتشكيِك يف دينِها وثوا  األمِة، وهنِْب خريا

ومن أخطاِر هذه الوسائِل أيهًا: إضعافه العقيدِة، بإظهاِر شعائِر الكفِر ومتجيِدها، 

 عىل مفهوِم الرباءِة م
ِ
نرَش صوِر الكفاِر وديانتِهم  ن الكفِر وِمَللِه وأهلِه، فإنَّ والقهاء

ِقره استسابَتها، وتزيله من  ،وشعائِرهم وأعامهِلم تهذهبه من النفوِس استنكاَرها، وته

 النفوِس البغَض هلا وألهلها .

جه وتدعو إىل التشبهِه بالكف! أُّيا املؤمنون اِر إن من مفاسِد العالِم وأجهزتِه: أهنا تروِّ

ات شعوِرهم، بل  يف أخالِقهم وأفكاِرهم وآداهِبم ونهظهِمهم وعاداُِتم، ومالبِسهم وقصَّ

 ويف معتقداُتم.

 أُّيا املؤمنون.

، ووسائِل الفساد: أهنا تقتله الفهيلَة، وُتيي الرذيلَة،  إن من مفاسِد قنواِت الرشِّ

ده يف طاعِة ربِّ العباِد،  وتشيعه الفاحشَة، وُتارصه احلسنَة ومتجده الفساَد والحلاَد، وتزهِّ

ئَز، وتزيِّنه السيئاِت والفواحَش، فهي سببه كثرٍي من االنحراِف،  تثريه الشهواِت والغرا

 الذي يعانيه كثرٌي من الناِس يف أبناِئهم وبناُِتم، وهو نتاجه تلك املسموعاِت واملرئياِت.

 .أُّيا املؤمنون

ده املرءَ  عىل رؤيِة املنكراِت وعدِم إنكاِرها، وهذا من  إنَّ من مفاسِدها: أهنا تعوِّ

ا أن ترا كثرياً ممن حيبهون اخلرَي، وحيْضون  أخطِر مفاسِدها، وإنه ملن املؤسِف املؤملِ حقَّ

ِل أماَم  جمامَع الربِّ فهاًل عن بريهم من اخللق، قد استمرؤوا جلوَس الساعاِت الطوا

مٍج تعجه بامل ، والكلامته أجهزِة العالِم، ملتابعِة برا نكراِت، فيها النساءه املتربجاته
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، ملؤوا هبا أبصاَرهم  ، وفيها الرشوره واملوبقاته ، والعقائده الفاسداته القبيحاته

أال يظنه ، هلا، فإنا هلل وإنا إليه راجعون وأسامَعهم، بل وأفئدَُتم وقلوهَبم، دون إنكارٍ 

ىل تلك الساعاِت حماسبون، أما أوَلك أهنم مبعوثون، وعن هذه املناظِر مسؤولون، وع

خيشى هؤالء عىل قلوهبم الفساَد والعطَب، من تلك املناظِر القاتلِة، واملشاهِد الفاتنِة، 

ةه بكامِل زينتِها، قد ارتدت أهبى مالبِسها، وأكثَرها فتنًة، وأرصَخها  التي خترجه فيها املرأ

نًا، ُتكي عىل املأِل كالمًا، يبعثه يف القلوِب الش ئَز ألوا هواِت، وُّييِّج يف النفِس الغرا

ناِت ٍ، أين هؤالء من قوله  الٍت وحمسِّ النظرةه : )والنزواِت، مع ما يصاحبهها من جممِّ

 (سهٌم من سهاِم إبليسٍ 
(1)

. 

، وإفساَد  أُّيا املؤمنون، إن من مفاسدها تقليَل اخلرِي، وهدَم بناء أهله، وتكثرَي الرشِّ

ه أهلِه، فإن ما تبنيه وسائله ا لصالح، ومنابعه اخلري يف املساجِد واملدارِس وبريها، ُتدمه

، وتبغِّضه فيه ، أو  األبنيةه املاجنةه األفالمه اخلليعة، أو الصحفه واملجالته املبتذلةه

له يف وصِف هذا الواقع،  ، وما أجوَد ما قاله األوَّ القصصه الرخيصةه أو القنواته اخلبيثةه

 حيث قال :

 يرومًا متاَمه        إذا كنَت تبنِيِه وبريه  ُّيدمه  متى يبلرغه البنيانه 

ولو ألفه باٍن خلَفهم هادٌم كفى        فكيف بباٍن خلَفه ألفه هادمٍ 
(2)

 

                                 

 (، وقال: صحيح السناد.1311(  أحرجه احلاكم )1)

 (.1931(  ديوان بشار بن برد )2)
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 اخلطبة الثانية

 . أما بعد

فإن من واجبِنا َتاَه ماذكرناه من أخطاٍر حفَظ النفِس واألهِل، من هذه الوسائل، 

َا  اهلل لقول ْم َنارًا﴾تعاىل: ﴿َيا َأُّيه ْم َوَأْهلِيكه َسكه ِذيَن آَمنهوا قهوا َأنْفه الَّ
(1)

. 

، وذلك بإشاعِة الوعي بأخطاِر هذه الوسائِل، والتذكرِي هبا.  التوايَص باحلقِّ

ه بني املسلمني باملهاتفِة أو  ،االحتساَب عليها بالنكار عىل ماتبثهه من َشوٍر، وتنرشه

 تاحِة املمكنِة.املكاتبِة، أو بري ذلك من الوسائِل امل


 

 

                                 

 (.3التحريم : )(  سورة 1)
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 عىل النكاِح  لثُّ ا -102

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

، وَ  يَك َلهه .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ  َأنَّ حمه

 أما بعد.

ً، فجعله بحكمتِه وقدرتِه نسبًا   برشا
ِ
احلمده هلل الذي من آياتِه أن خلَق من املاء

ه جّل وعال محدًا يليقه بعظيِم قدرتِه، وبالِغ حكمتِه، وأشهده أن ال إَل إال  وصهراً، أمحده

املحموِد واحلوِض املوروِد، صىل اهلل  اهلل، وأن حممدًا عبده ورسوله، صاحبه املقامِ 

 عليه وسلم، وبعد .

ررْر عنرره سرريئاتِه   بامتثرراِل َشِعرره وترررِ  مغاضرربِه، فإنرره مررن يتررِق اهلَل يكفِّ
ِ
فرراتقوا اهلَل عبرراد اهلل

 .ً  ويعظِْم له أجرا

عبرراَد اهلل، إن مررن آيرراِت اهلل العظيمررِة ونَِعِمرره اجلليلررِة أن خلررَق لكررم مررن أنفِسرركم أزواجررًا 

 خرررررياٌت كثررررريٌة، ل
ِ
تسرررركنوا إليهررررا، وجعررررَل بيررررنَكم مررررودًة ورمحررررًة، ففرررري النكرررراِح يررررا عبرررراَد اهلل

ه:﴿ ومصرالحه عظيمررٌة؛ ولررذلك أمرَر اهلله  ررْم تعرراىل برره، فقرال تعرراىل ذكره وا َمرا َطرراَب َلكه َفرراْنِكحه

وا َفَواحِ  َباَع َفِإْن ِخْفتهْم َأالَّ َتْعِدله  َمْثنَى َوثهالَث َوره
ِ
ْم ﴾ِمَن النَِّساء  . (1)َدًة َأْو َما َمَلَكْت َأياَْمنهكه

: )يا معرَش الشباِب، من استطاَع منكم الباءَة فليتزوْج؛ فإنه ، فقالوحثَّ عليه النبيه 

                                 

  ( . 3( سورة النساء )1)
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ِج باملاِل والبدِن. (1)أبضه للبرِص وأحصنه للفرِج(  ، والباءةه هي القدرةه عىل التزوه

، و
ِ
 سررررررنةه األنبيرررررراء

ِ
 هبررررررم، فقررررررال تعرررررراىل: فالنكرررررراحه يررررررا عبرررررراَد اهلل

ِ
قررررررد أمررررررركم اهلله باالقتررررررداء

، وأترزوجه النسراَء، فمرن :، وقال (2)﴿فبهداهم اقتده﴾ ، وأصرومه وأفطرره )إِّن أقومه وأنرامه

 . (3)َرِبَب عن سنَّتي فليس مني(

د السرررلفه رمحهرررم اهلل يف تررررِ  النكررراِح مرررن بررررِي عرررذٍر، فقرررال عمرررره برررنه اخلطررراب  وقرررد شررردَّ

، فبرررنيَّ ريض اهلله عنررره أنررره ال (4)نرررعه مرررن النكررراِح إال عْجرررٌز أو فهجررروٌر"ريض اهلل عنررره: "ال يم

 يمنعه من النكاِح، إال أحده هذين األمرين املذمومني.

ئِد اجلليلِة.  ئِد اجلميلِة والفوا  فللنكاحه منزلٌة عظيمٌة، ملا له من العوا

ا كثررياً وفسرادًا عريهرًا، قي به املرءه واملجتمعه َشًّ والنكاحه يا عباَد اهلل حصٌن حصنٌي، يتَّ 

عررررنٌي عررررىل  ، فالنكرررراحه مه رررررت فيهررررا الفررررتنه والشررررهواته ال سرررريام يف مثررررل هررررذه األيرررراِم، الترررري كثه

يِن، وهرو مبطرٌل لكيرِد الشريطاِن الررجيِم، وجنروِدِه املفسردين، السراعني يف  االسرتقامِة والردِّ

يِة والهالِل املبنِي، قال اهلل تعاىل بعَد ذكِره ْياِت ا ِريرده َأْن َيتهروَب الغوا ه يه لنكراِح : ﴿َواَّللَّ

ررَف َعررنْ  فِّ َ ه َأْن خيه ِريررده اَّللَّ رروا َمررْياًل َعظِررياًم . يه ِت َأْن مَتِيله ررَهَوا رروَن الشَّ ررِذيَن َيتَّبِعه ِريررده الَّ ْم َويه ْم َعَلررْيكه كه

                                 

 .  ( من حديث عبد اهلل بن مسعود2331( ، ومسلم )3311( أخرجه البخاري )1)

  ( .99( سورة األنعام )2)

 ( من حديث أنس ريض اهلل عنه .23111( ومسلم )3311( أخرجه البخاري )3)

 (.391أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )( 3)
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لَِق اِلْنَسانه َضِعيفًا﴾  .  (1)َوخه

وال يتخلصه مرن عاقبرِة هرذا الهرعِف فالنسانه أُّيا املؤمنون ضعيٌف من مجيِع الوجوِه، 

ِم الرشِع واتباِع األمِر.   اخللقي، إال بالتزا

 .أُّيا املؤمنون

إن من الواجِب علينا مجيعًا االهتامَم بموضروِع النكراح، والتعراوَن عرىل تسرهيلِه وُتقيِقره، 

ه يف واقررِع النرراِس اليررومَ  ئررق مررن طريقرره، وإن ممررا حيررزن القلررَب مررا نشرراهده ، مررن وإزالررَة العوا

ضررررررعت يف طريِقرررررره، مررررررع كثرررررررِة الفررررررتِن وقيرررررراِم سرررررروِق  قيررررررِل والعقبرررررراِت، الترررررري وه كثرررررررِة العرا

هررررا إىل حرررردٍّ  الشررررهواِت، فمررررن العقبرررراِت الترررري جيرررربه َحلههررررا وإزالتههررررا بررررالءه املهرررروِر، وارتفاعه

 أصبَح النكاحه معه عسرياً عىل كثرٍي من الناِس.

وا وال    ، يَّسِّ وا، فإن قلَة املهِر أدعى حلصوِل الربكرِة فاتقوا اهلل أُّيا األولياءه تعَّسِّ

 
ِ
ِق النسررررراء رررررده أي: يف واخلرررررِي، قرررررال عمررررر برررررن اخلطرررراب ريض اهلل عنررررره : "ال تغررررالوا يف صه

مًة يف الدنيا، أو تقوا يف اْخرة كان أوالكم هبا النبيه  -مهورهن ، فإهنا لو كانت مكره

ًة مررررن نسرررراِئه، وال امرررر مررررا أصرررردَق رسرررروله اهلل  ًة مررررن بناتِرررره أكثررررَر مررررن ثنترررري عرشررررة امرررررأ رأ

، يعني ما يساوي اليوَم مائًة وعرشين رياالً سرعوديًا، فهرذا صرداقه خررِي األزواِج (2)أوقيًة"

 وخرِي البناِت.

                                 

  ( . 23-21( سورة النساء )1)

(، وصححه الرتمذي 2/191(، احلاكم )3329ابن حبان ) (،1113(، والرتمذي)231( أخرجه أمحد )2)

 .وابن حبان واحلاكم
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وا للسررؤاِل  ، فررإن نسرراَءكم أمانررٌة يف أيررديكم، واهلله سررائلهكم عنهررا، فَأِعررده فرراتقوا اهلَل أُّيررا األوليرراءه

بًا.   جوا

 ن.أُّيا املؤمنو

 عهَل البناِت، الذي هنى اهلل عنه حيثه 
ِ
إن مما بهيل به بعضه من خاَن األمانَة من األولياء

رنَّ ﴿ قال:  نَّ َأْن َينِْكْحَن َأْزَواَجهه لهوهه ، فرإن بعرَض ضرعاِف العقروِل والنفروِس (1)﴾َفال َتْعهه

 يمنرررع نسررراَءه مرررن النكررراِح، ألسررباٍب واهيرررة، وحجرررٍج باطلرررٍة، فيكرررون
ِ
سرررببًا يف  مررن األوليررراء

ر النبررريه  إذا : )مرررن هرررذا الفعرررِل أشررردَّ التحرررذيِر، فقرررال  فسررراِدهن أو فرررواُِتن، وقرررد حرررذَّ

وه، إال تفعلوا تكن فتنٌة يف األرِض وفساٌد كبرٌي( جه  . (2)أتاكم َمْن ترضون دينَه وأمانَته فزوِّ

؟ إنرره ظهرروره الزنررى وال
ِ
فاحشررِة، الررذي قررال أترردرون مررا الفتنررةه والفسرراده الكبررريه يررا عبرراَد اهلل

َنى إِنَّهه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل﴾ اهلل فيه : ﴿َوال َتْقَربهوا الزِّ
(3)   . 

 فإياكم أُّيا األولياءه من العهِل واملنِع، فإهنام من أعظِم اخليانِة هلذه األمانِة. 

 أُّيا املؤمنون.

َف البالَغ يف أموِر إن من العقباِت التي احتفت بالنكاِح يف هذه العصوِر املتأخ رِة الرسا

قررررربه  النكرررراح، يف الرررروالئِم واهلررررردايا وبررررري ذلررررك، وال يشرررررك عاقررررٌل أن هررررذا األمرررررَر لرررره عوا

ِف والتبرررذيِر واملباهررراِة واملفررراخرِة، والتعقيرررِد ألمررروِر الرررزواِج، وعجرررِز  وخيمرررٌة، مرررن الرسا

                                 

  ( .232( سورة البقرة )1)

 ( وحسنه.1193أخرجه الرتمذي )(2)

ء )3)   ( .32( سورة الرسا
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 الكثريين عنه.

، واقتصرررردوا يف هررررذه األمرررروِر،
ِ
 مررررن الكرررررِم  فرررراتقوا اهلَل عبرررراَد اهلل

ِ
فلرررريس هررررذا الفعررررل واهلل

ن.   والحساِن، بل هو من البطِر والطغياِن، ونعوذ باهلل اجلليل من اخلَّسا

مهللا إنررا نعرروذ بررك مررن الكفررِر والفسرروِق والعصررياِن، مهللا إنررا نسررألك الرررب والحسرران 

 والصالح من األعامل.
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 اخلطبة الثانية

 .أما بعد

وقوموا بام فرَض اهلله عليكم من حفِظ األمانِة وأداِئها، واعلموا فاتقوا اهلل عباَد اهلل، 

وهن باملعروِف واهنوهن عن املنكِر،  ره أن نساَءكم أمانٌة يف أيديكم، فاتقوا اهلَل فيهن، مه

وهن من السيئاِت، بادروا يف إعفاِفهن بتزوجيِهن الصاحلني  ره بهوهن يف اخلرياِت، وحذِّ ربِّ

نِكم، ال متنعوه ن الزواَج من أجِل الدراسِة أو الوظيفِة، ولو رببن يف ذلك فإن من إخوا

ه. ه، ويصعب تعويهه ، ولكن ِسنه الزواِج إذا فات فإنه ال يمكن إدراكه  ذلك ال يفوته

عباد اهلل أُّيا األولياء، إن مسؤوليتكم عظيمة، فاتقوا اهلل واستعينوا به يف القيام   

 ىل ونعم املعني. هبذه األمانة، فإنه جّل وعال نعم املو
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 كاِح النِّ  قضيةِ  معَ  وقفاٌت  -103

 اخلطبة األوىل 

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

يَك لَ  .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه ًدا َعْبده مَّ َ ، َوَأنَّ حمه  هه

 .أما بعد

 .فيا أُّيا املؤمنون

 تعاىل بكم، 
ِ
، إنَّ من رمحِة اهلل

ِ
اتقوا اهلَل حقَّ تقاتِه وال متوتنَّ إال وأنتم مسلمون، عباَد اهلل

ومن لطيِف إحسانِه إليكم أن خلَق لكم من أنفِسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجَعَل 

بكم فيه، وحثَّكم عليه، بينَكم  مودًة ورمحًة، فأحلَّ بفهله النكاَح، بل أمركم به، وربَّ

ْم﴾فقال سبحانه :  ْم َوإَِماِئكه نَي ِمْن ِعَباِدكه احِلِ ْم َوالصَّ وا اأْلَيَاَمى ِمنْكه ، وقال (1)﴿َوَأنِْكحه

 َمْثنَى َوثهالَث وَ جل ذكره :
ِ
ْم ِمَن النَِّساء وا َما َطاَب َلكه َباَع َفِإْن ِخْفتهْم َأالَّ ﴿َفاْنِكحه ره

ْم﴾ ِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأياَْمنهكه وا َفَوا : )يا معرَش الشباِب، من  ، وقال رسوله اهلل (2)َتْعِدله

ْج؛ فإنه أبضه للبرِص وأحصنه للفرِج( والباءةه هي القدرةه  (3)استطاع منكم الباءَة فليتزوَّ

 عىل النكاِح باملاِل والبدِن. 

 املؤمنون. أُّيا

                                 

 ( . 32( سورة النور )1)

 ( .3( سورة النساء )2)

 .( من حديث عبد اهلل بن مسعود 2331)( أخرجه مسلم 3)
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ه جليلٌة، فإنه من أعظِم ما يعنيه عىل  ئده ِع عظيمٌة، وفوا إن منزلَة النكاِح يف الرشَّ

يَة، فبه حيصله قهاءه الوطِر، ورسوره القلِب،  االستقامِة، وجينِّب املؤمَن الهالَل والغوا

ئِد ونفائِس الِغرِر.  وُتصنيه الفرِج، وبضه البرِص، وبريه ذلك من الفوا

بهلِه وإزاحِة  فتعاونوا  أُّيا املؤمنون مجيعًا عىل تكثرِي النكاِح وتيسرِيه، وإشاعتِه وتذليِل سه

ئِقه.   عوا

 املؤمنون.أُّيا 

ٍة إىل أن نقَف مع قهيِة النكاِح والزواِج وقفاٍت عديدًة، نعالجه فيها  إننا بحاجٍة ماسَّ

نا، وننبِّه م معوجَّ به فيها سرَينا، ونقوِّ بافَلنا، فإن موضوَع النكاِح  بعَض أخطاِئنا، ونصوِّ

اٌس، اختلطت فيه العادةه بالعبادِة، حتى التبَس األمره فيه عىل كثرٍي من  موضوٌع حسَّ

 الناِس. 

 أُّيا املؤمنون.

إن أهمَّ مسألٍة نبدأ هبا وقفاتِنا مع النِّكاِح هي َُضورةه املباَدرِة إليه، عند ِقياِم دواِعيه، 

 الفطرةِ 
ِ
ْم ي فطَر اهلله الناَس عليها:الت استجابًة لنداء ِسكه ْم ِمْن َأنْفه ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلكه

ًة َوَرمْحًَة﴾ ْم َمَودَّ نهوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَكه  تعاىل ولرسولِه  (1)َأْزَواجًا لَِتْسكه
ِ
وطاعًة ألمِر اهلل

فِر أسبابِه صىل اهلل عليه وسلم، فال جيوزه ملؤمٍن تأخريه النكاِح مع احلاجِة  إليه، وتوا

ٌء كان التأخريه ألجِل إكامِل الدراسة، أو ُتصيِل الوظيفِة، أو زواِج األِخ، أو  ه، سوا
وَشوطِ

 قبَل الصغرِي أو الصغرا، أو برِي ذلك من احلجِج والدعاوا الباردِة الواهيِة.  رباالكه البنِت 

                                 

 .21( سورة الروم: 1)
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 أُّيا املؤمنون.

والفتِن ظاهرَة تأخرِي نكاِح الذكوِر والناِث، ال  إن مما يدعو إىل القلِق، وينذره باألخطارِ 

سيام يف هذه األوقاِت، التي راجت فيها سوقه الشهوات، وتيَّست أسبابه الوقوع يف 

 الفواحش واملوبِقات. 

 
ِ
دوا يف ترِ  النكاِح مع قياِم دواعيه وانتفاء عباد اهلل، إن سلف األمة الصالح قد شدَّ

نعه، فهذا الفاروقه عم "ال يمنع من النكاِح إال عجٌز أو يقول: بنه اخلطابره موا

 .(1)فجوٌر"

فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا اهلل أُّيا الشباب، اتقوا اهلل أُّيا األولياء، وامتثلوا أمره يف 

ا كبرياً، وفسادًا عريهًا  واهلل ﴿املبادرة إىل النكاح، فإنه حصن حصني، يقي األمَة َشًّ

م ويريده  الذين يتبعونَّ الشهواِت أن مَتيلوا َمياًل َعظياَمً يريده اهلل أن يهريده أن َيتهوَب َعليكه 

لق النسانه َضعيفاً   . (2)﴾خيفَف عنكم وخه

عباد اهلل، إن مما يهوقفه عنده يف قهيِة النكاِح اختياَر الزوجِة، فإن اختياَرها له أَهيٌة 

تاجه معها إىل تروٍّ وبهْعد  نظٍر، ففي الصحيحني من حديث أيب فائقٌة، وعاقبٌة عظمى، حيه

ةه ألربٍع :  هريرة ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )تنَكحه املرأ

يِن تربت يدا (  . (3)ملاهلِا وحلسبِها وجلامهِلا ولدينِها، فاظفْر بذاِت الدِّ

                                 

 (. 391( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )1)

 .21( سورة النساء: 2)

 (.2331( أخرجه مسلم )3)
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يِن عباد اهلل، إن أهمِّ الصفاِت التي جيبه أن يعتنى هبا عند اختياِر الز وجِة استقامَة الدِّ

َة كلام كانت أديَن وأكمَل خلقًا كانت أحبَّ إىل النفِس، وأقرَب إىل  واخلهلق، فإن املرأ

ِشه ومالِه،  ، حافظٌة حلقوِق زوِجها وفرا
ِ
يِن قائمٌة بأمِر اهلل ةه ذاته الدِّ حسن العرشة، فاملرأ

احِلَاته َقانَِتاٌت َح ف﴿راعيٌة ألوالِدها، قال تعاىل : ه الصَّ ، (1)﴾اِفَظاٌت لِْلَغْيِب باَِم َحِفَظ اَّللَّ

ةه ذاته اخللِق  ه، وتتلّطفه له وُتسنه معاَشَته،  -املؤمنونأُّيا -واملرأ ده لزوِجها وُترتمه تتودَّ

يِن تربت يدا  .   فاظفْر بذاِت الدِّ

 .أُّيا املؤمنون

تمَّ به، ويهعتنى به عند اختياِر الزوجة أن تكونَ  اًل  وإن مما جيبه أن ُّيه حسنَة املنظِر، حمصَّ

هبا مقصوده النكاِح، من إعفاِف ِ النفِس والفرِج والبرِص، دوَن بلوٍّ وال إجحاٍف، فإن 

بعَض الشباِب هداهم اهلله يبالغون يف الرشوِط واملواصفاِت، حتى ال تكاَد تهرا تلك 

ٍة واحدٍة، فرتا هذا املسكنَي معطَّاًل عن النكا ِح سنواٍت، الصفاته جمتَمعًة يف امرأ

، فليتِق اهلَل 
ِ
دِر من النساء يطلبه هذه األوصاَف العزيزَة، التي ال توجده إال يف النوا

، فإن مجاَل الصورِة رسيعه الزواِل، والذي يبقى هو مجاله الباطِن، قال اهلل  هؤالء الشبابه

﴾تعاىل:  الذي حيصله به  ، فلو اكتفى هذا ببعِض اجلاملِ (2)﴿َولَِباسه التَّْقَوا َذلَِك َخرْيٌ

 املقصوده لكان خريا ًله، وأحسَن تأوياًل. 

جاِل كلَّ ذي أُّيا املؤمنون!   أن يطلبوا لنساِئهم من الرِّ
ِ
 النساء

ِ
إن من الواجِب عىل أولياء

                                 

 .33( سورة النساء: 1)

 .23( سورة األعراف: 2)
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إذا أتاكم من )خلٍق فاضٍل، وديٍن مستقيٍم، فقد قال النبيه صىل اهلل عليه وسلم: 

وه، إال جه  . (1) تفعلوا تكن فتنٌة يف األرِض، وفساٌد كبري(ترضون دينَه وأمانَته فزوِّ

م  ْوا يف حاِل من يتقدَّ وها، ُترَّ ِّلتهمه فانظروا أُّيا األولياءه يف هذه األمانِة العظيمِة، التي محه

لكم طالبًا النكاِح من نساِئكم، سلوا عن دينِه واستقامتِه، ابحثهوا عن أخالِقه ومعاملتِه، 

نِ  .انظروا يف أصحابِه وأقرا  ه، وال تغرنَّكم املظاهره أو املناصبه أو األمواله

ِة أن اهلَل الويلَّ الكبرَي، العيلَّ العليَم، الغالَب  ، وأُّيا الويله عىل املرأ واعلم أُّيا األبه

، اعلم أن اهلَل  في الصدوره َّ وأخفى، يعلمه خائنَة األعنِي وما خته الطالَب، الذي يعلم الَّسِّ

م مسؤوٌل عن رعيتِه، فأِعدَّ تعاىل سائلهك عن هذه ا م راٍع وكلهكه ألمانِة يوَم القيامِة، كلهكه

َج ابنَتك، أو أخَتك من ال يصيل،  -بار  اهلل فيك- بًا، وإيا  إيا  أن تزوِّ للسؤاِل جوا

با، أو يأت الفواحَش ما ظهَر منها وما بطَن، أو من ال  أو من يرشبه اخلمَر، أو يأكله الرِّ

 سجاياه، فإن هذا خيانٌة لألمانِة وِبشٌّ للرعيِة. تهر  أخالقهه و

 األمانِة أن تشاوَر النساَء فيمن يتقدمه هلن، فإنه ال جيوز لكم أن 
ِ
، إن من أداء أُّيا األولياءه

ٌء  تهكرهوا النساَء عىل نكاِح من ال يِرْدن نكاَحه، فإن النبيَّ  قد هناكم عن ذلك، سوا

ً أو ثيبًا، ففي ة بكرا صحيح مسلم قال صىل اهلل عليه وسلم: )والبكره  كانت املرأ

 .(2)يستأذهنا أبوها(

                                 

 ( وحسنه.1193( أخرجه الرتمذي )1)

   اهلل عنهام.( من حديث ابن عباس ريض2133( أخرجه مسلم )2)
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 .(1): )ال تنكْح األيمه حتى تستأمَر( وأما الثيب فقال 

ولينتبه األولياءه إىل أن هذه املشاورَة إنام تكونه بعَد التحقِق من استقامِة ديِن املتقدِم 

َة ال حيلَة هلا ِل الرجاِل وصالِحهم،  للخطبِة، وصالِح أخالِقه، فإن املرأ يف معرفِة أحوا

ه، فشاور ابنَتك أو أخَتك، وبنيِّ هلا حاَله متاَم  فإذا ثبَت لك استقامةه ديِن املتقدِم وخلقه

ثَّها عىل قبولِه، فإن أبَْت فاألمره إليها.   البيان، وحه


 

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.2133(، ومسلم )3131( أخرجه البخاري )1)
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 اخلطبة الثانية

 أما بعد.

، واحذروا أسباَب سخطِ 
ِ
وبتِه.فاتقوا اهلَل عباَد اهلل قه  ه، وموِجباِت عه

 ؤمنون.أُّيا امل

 عهَلهن، ومنَعهن من نكاِح الصاحلني 
ِ
 النِّساء

ِ
إن من اخليانِة التي وقَع فيها بعضه أولياء

ةه   من الرجاِل، إما طمعًا يف املهوِر العاليِة، أو الرواتِب اجلاريِة، إن كانت املرأ
ِ
األكفاء

 الواهيِة.  موظفًة أو عاملًة أو برَي ذلك من األسباِب 

 أُّيا املؤمنون.

ه كبريٌة من الكبائِر، وسبٌب  ، ومنَعهن ِمْن نكاِح َمْن يهر  دينهه وخلقه
ِ
إن عهَل النساء

: إنه إذا  ، واعلموا أن أهَل العلِم قد قالوا لرشوٍر وفتٍن وعظائَم، فاتقوا اهلَل أُّيا األولياءه

، فإ ٍغ َشعيٍّ واليَة تنتقله عنه إىل الويلِّ األبعِد، فإذا ال  نعَهَل الويله األقربه بدون مسوِّ

ةه ورضيت،  فًؤا يف دينِه وخلِقه، وقد رببت فيه املرأ امتنَع األبه مثاًل من تزويِج ابنتِه كه

ها أوىل الناِس هبا بعَده، من إخوُِتا أو أعامِمها وبنيها إن كان هلا أبناٌء، فإن  جه فإنه يزوِّ

 ويله َمن ال ويل له.  -حلاكَم الرشعيَّ أي: ا-امتنَع هؤالء، فإن السلطاَن 

فاتقوا اهلل أُّيا األولياء، وأصلحوا أعاملكم، وسارعوا إىل إعفاِف نساِئكم بنكاِح من 

ه.  يهر  دينهه وخلقه

 أُّيا املؤمنون.

ِة عىل ابِن  إن من أعظِم العهِل وأشدِّ الظلِم ما تفعله بعضه القبائِل، من ُتجرِي املرأ

ه، وإذا تزوجت من عمها أو قريبِها،  فال تتزوجه لألبِد، ولو كانت كارهًة له وال تريده
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د بالقتِل والفساِد، وهذه العادةه اجلاهليةه عادٌة قبيحٌة باطلٌة، تأباها النفوسه  دِّ بريه هه

، فيجب علينا مجيعًا أن نتخىل عن هذه العادِة الباطلِة،  ، والعقوله الراجحةه السويةه

ئِد ال  قبيحِة املحرمِة. وبرِيها من العوا

 ون.أُّيا املؤمن

تعاونوا مجيعًا عىل تكثرِي النكاِح بني املسلمني، بتسهيِل أسبابِه والعانِة عليه والدعوِة 

 اجلليلِة التي يهصلحه اهلله هبا العباَد والبالَد.
ِ
 إليه، فإنه من نعِم اهلل

 مهللا إنا نسألك اهلدا والتقى والعفاف والرشاد والغنى. 


 



 حصاد املنابر -------------------------------------------------

 

788 

 .الِق الطَّ  رِ بأمْ  نُ هاوُ التَّ  -104

 اخلطبة األوىل

،  نَّ احْلَْمَد هللإ ِ ، َوَمْن يهْهلِْل َفاَل َهاِدَي َلهه ِهلَّ َلهه ، َمْن َُّيِْدِه اهلله َفاَل مه هه َوَنْسَتِعينههه َنْحَمده

دً  مَّ َ ، َوَأنَّ حمه يَك َلهه .َوَأْشَهده َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلل َوْحَدهه الَ ََشِ هه وله هه َوَرسه  ا َعْبده

 . أما بعد

 .فيا أُّيا املؤمنون

إن مما وقع فيه كثرٌي من الناِس التهاوَن بأمِر الطالِق؛ جْهٌل بأحكاِمه ، تالعٌب به، بفلٌة 

 وإنا إليه راجعون. 
ِ
قبِه، إيقاٌع له يف بري حملِّه، استخفاٌف وُتوٌر وطيٌش، فإنا هلل  عن عوا

 .أُّيا املؤمنون

ًء متحكمررررًة، وال  اتقرررروا اهللَ  يف أمررررِر الطررررالِق، فررررإن الطررررالَق َشيعررررٌة حمكمررررٌة، ولرررريس أهرررروا

 انفعاالٍت طائشًة، وال كلامٍت فاربًة. 

، يوجرررربه ! أُّيررررا املؤمنررررون
ِ
إن التالعررررَب بررررالطالِق، والتهرررراوَن بررررأمِره تالعررررٌب بكترررراِب اهلل

ررَق امرأ  سرخَطه وعقوبَترره، ففري احلررديث أن النبريَّ  تَره ثررالَث تطليقرراٍت أخرررَب أن رجراًل طلَّ

، ثررم قررال: ) مجيعررًا، فقررام  ررِركم؟!( وهررو بهرربانه  وأنررا بررنَي أظهه
ِ
فقررام أيهلعرربه بكترراِب اهلل

 . (1)رجٌل فقال: يا رسوَل اهلل أال أقتله؟

ررره، فرررإن اهلَل جرررل وعرررال قرررد فررررَض فيررره  ، واعرفررروا هلرررذا األمرررِر حقَّ فرراتقوا اهلَل أُّيرررا األزواجه

                                 

  (.1912( وصححه ابن حجر يف بلوغ املرام )3333( أخرجه النسائي )1)
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 حدودًا فال تعتدوها.  فرائَض فال تهيِّعوها، وحدَّ 

 األحررررالِم ُترررراوَن يف أمررررِر ! أُّيررررا املؤمنررررون
ِ
إن مررررن املؤسررررِف املحررررزِن أن كثرررررياً مررررن سررررفهاء

ٍز، وألوهرى  الطالِق، فرتا الواحَد من هؤالء جيري الطالقه عىل لسانِه عند أدنى اسرتفزا

 وز
ِ
 أمراً وال هنيًا، وال يقيمه فيه لرشِع اهلل

ِ
 نًا.سبٍب، ال يراعي يف ذلك هلل

ررقه الطلقرراِت الكثررريَة، يف مناسررباٍت عديرردٍة، دون أن يلتررزَم  ومررن هررؤالء الرجرراِل َمررن يطلِّ

رًا،  رًا وتِكررا َة ويبِقيهرا معره، مرع أنره طلََّقهرا ِمررا ه يعراَشه املررأ بمقتَضر هرذه الكلرامِت، فتجرده

 وهي ال ُتله له ! زنا وسفاٌح، فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

 العقوِل من احللِف ومن صوِر التهاوِن 
ِ
يف أمِر الطالِق: ما يفعله بعضه اجلهلِة وضعفاء

" عنرَد تأكيرِده ألمرٍر؛ أو نفِيره  بالطالِق؛ فام أكثَر ما تسمعه مرن أحرِدهم قولره : "عريلَّ الطرالقه

: عيلَّ الطالقه بالثالث! هم يقوله  له؛ أو حثٍّ عليه؛ أو منٍع منه، وبعهه

ده عنررد كررلِّ وال شرركَّ أُّيررا املؤمنررون أن مررن جعرر َل الطررالَق يمينَرره عررىل طرررِف لسررانِه، يررردِّ

 تأكيٍد أو نفٍي أو حثٍّ أو منٍع، أنه مستهنٌي هبذا العقِد، متالعٌب به، وأنه عىل خطٍر كبرٍي. 

 .أُّيا املؤمنون

ِة برره عنررَد كررلِّ عررارٍض، فتجررده الواحررَد مررن  إن مررن صرروِر االسررتهانِة بررالطالِق: ُتديررَد املرررأ

ده زوجَته بالطالِق بكرًة وعشيًّا، وال شكَّ أن هذا ليس من العرشِة هؤالء املستهرت ين ُّيدِّ

 باملعروِف، وأنه ُضٌب من التهاوِن والتالعِب، فإما إمساٌ  بمعروٍف أو تَّسيٌح بإحساٍن. 

ٍن عنردكم، وعظِّمروا   خررياً، فرإهنن عروا
ِ
، اتقروا ربَّكرم واستوصروا بالنسراء فيا أُّيا األزواجه

 عائَره لعلكم تفلحون. حرماِت اهلل وش
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 اخلطبة الثانية: 

  . أما بعد

 .فيا أُّيا املؤمنون

إن اهلَل تعررراىل قرررد َشَع الطرررالَق حلكمرررٍة بليغرررٍة، فرررإن هرررذه الكلمرررَة بقررردِر مرررا تكرررونه مؤملرررًة 

جررًة إذا كانررت يف حملِّهررا،  موجعررًة قاسرريًة، إذا كانررت يف برررِي حملِّهررا، تكررون عذبررًة مفرحررًة مفرِّ

 وجِه الذي َشَعه اهلله تعاىل. عىل ال

رْق مررًة واحردًة ال أكثرَر،  ، فليطلِّ كم الطالَق يف احلاِل التي جيوزه فيها الطرالقه إذا أراد أحده

 
ِ
ٌم، وإن مررن العجررِب أن بعررَض ضررعفاء فررإنَّ مررا زاد عررىل الطلقررِة الواحرردِة طررالٌق برردعيٌّ حمرررَّ

ررق ثررالَث تطليقرراٍت مجيعرررًا، ثررم يتنرردمه بعرر ؛ بحثررًا عمرررالعقرروِل يطلِّ به ررقه ويغرررِّ ن د ذلرررك فيرشِّ

 ْ  ٌق وجهٌل وطيٌش. يفتيه بعدِم الوقوِع، سفٌه ومحه

 .أُّيا املؤمنون

إن عىل من أراَد الطالَق أن يطلَِّق زوجَتره يف طهرٍر مل جيامْعهرا فيره، فرال حيرله لره أن يطلَِّقهرا 

َ محلهها، فإن الطرالَق يف احلمرِل  وهي حائٌض، وال يف طهٍر جامَعها فيه، إال إن كان قد تبنيَّ

 جائٌز واقٌع، ال حرَج فيه. 

تَه طالقًا لره فيره رجعرٌة، فرإن الواجرَب عليره أال خيررَج ! أُّيا املؤمنون إذا طلَق الرجله امرأ

َة من البيِت، حتى تنتِهَي ِعدَّ  .املرأ ِة الطالِق الرجعيِّ ا، فهي زوجتهه ما دامت يف ِعدَّ  ُته

ر الطررالق، وترأنوا فيرره، فعسرى أن تكرهرروا شريئًا وجيعررل فراتقوا اهلل عبرراد اهلل يف أمر  

 اهلل فيه خرياً كثرياً. 
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