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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فإنَّ هذا هو اجلزء الثاين من كتاب )الدرر اللوامع يف اخلطب اجلوامع( حيتوي 
عىل )52( خطبة، ترسم سبل اإلصالح، ووسائل التغيري الصحيحة، ومتثل نموذج 
والرتهيب، وهي خطب مشتملة  والرتغيب  واإلرشاد،  والوعظ  اهلل،  إىل  للدعوة 
سعادة  هبام  إذ  الرسول؛  وحديث  اهلل  كالم  من  فريدة،  وفرائد  مفيدة،  فوائد  عىل 
البرشية، وهداية األمة املحمدية، وال يتصور يف العقول نظام إلصالح البرش أسمى 

منهام وأسنى، وأعىل منهام وأوىل.

حيتوي هذا اجلزء على:
- السري والقصص. - األخالق والسلوك.  

- أحوال املسلمني املعارصة. - الرتبية والتعليم.  
- خطب مناسبات وموسمية.

واحلمد هلل وحده، وصلواته عىل حممد وآله وأصحابه وسلم تسلياًم كثرًيا.

كتبه





مكارم األخالق
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#

ُة الُمتَِّقيَن بُر ُعدَّ الصَّ

اخلطبة األولى:
عىل  اِكِريَن  الشَّ َوَأَثاَب  ِحساٍب،  َغرِي  من  بِاألَجِر  ابِريَن  الصَّ َوَعَد  هللِ  احلَمُد 
يَك َلُه، لُه احلُكُم، وإليِه  نَِعِمِه َفنِعَم الثََّواُب، وأشهد أْن ال إلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال َشِ
امَلآُب، وأشهد أنَّ حُممًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، خرُي َمن َصَبَ وَصاَبَر باِل َتَشكٍّ وال َحَزٍن 
وْا  ِذيَن َصَبُ ٍد وعىل آلِِه َوأصَحابِِه الَّ لهمَّ َصلِّ َوَسلِّم وباِرك عىل حُممَّ وال اكتَِئاٍب، الَّ

ا َبعُد: م، فانَفَتَح هَلم من اخلرَِي ُكلُّ باٍب، أمَّ ُقوْا َرهبَّ َوَصاَبُروْا َوَراَبُطوْا َواتَّ

ُدوا آلِخَرتُِكم واسَتِعينوا  ُقوا اهللَ وَأطِيُعوُه، َفإنَّ َطاَعَتُه َأقَوُم وَأْقوى، َوَتَزوَّ فاتَّ
ب والتَّقَوى، فقد قاَل اهللُ يف ِكَتابِِه الَكِريِم: ]ۇئ    ۇئ     ۆئ     عىل ُدنياُكم بالصَّ

ۆئ    ۈئ     ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[ ]البقرة:153[. 

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ

ُه ال استَِقاَمَة،  ِب يف َجَوانِِب َحَياتِِه ُكلِّها، فإنَّ الَعَبُد يف َحَياتِِه حُمَتاٌج إىِل التََّحلِّ بِالصَّ
ٌة  ِب اجلَِميِل؛ إِْذ ُهَو َوُقوٌد َوَزاٌد، َوُقوَّ َوال إَِماَمَة، َوال َفوَز َوال َفالَح إاِلَّ بِالتََّحلِّ بِالصَّ
َوَعَتاٌد، حَيَتاُجُه امَلِريُض يف َشكَواُه، وامُلبَتىل يف َبلَواُه، وَطالُِب الِعلِم َمَع ُكُتبِِه َوُدُروِسِه، 
امُلنَكِر أعَظُم  ِب، واآلِمُر بامَلعُروِف، والنَّاهي عن  ِمثُل الصَّ َيُشدُّ َعزَمُه،  اِعَيُة ال  َوالدَّ
وِصيٍَّة َلُه من اهللِ تعاىل: ]ەئ    ەئ    وئ    وئۇئ    ۇئ     ۆئ     ۆئ       ۈئ    ۈئ[ ]لقامن:17[ 
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َخاِدًما،  َوال  َستِِه،  ُمَؤسَّ يف  موظًفا  وال  َمدَرَستِِه،  يف  ُمَعلِّاًم  َوال  َبيتِِه،  يف  َأًبا  َتَِد  َوَلن 

 

ِب اجلَِميِل.  ٍة إىِل الصَّ وال َعاِماًل، إاِلَّ َوُهم بَِحاَجٍة َماسَّ
ـــِرَبـــٌة ـــــــاِم َتْ ـــــــُت ويف اأَليَّ َرَأْي ـــــي  ــــُمــــوَدَة اأَلَثــــِرِإنِّ ــًة َمْ ــَب ــْ�ِ عــاِق لــلــصَّ
ُيطاِلُبُه ـــــٍر  َأْم يف  َجــــدَّ  َمــــْن  َفِر)1(وَقـــــلَّ  ْ�َ ِإلَّ َفاَز بالظَّ فاسَتْصَحَب الصَّ

َسَحاِئُب  امَلحُزوَن  َوَلَغَشِت  وِمِه،  ُهُ ُبُحوِر  يف  امَلهُموُم  َلَغِرَق  ُب  الصَّ َفَلوال 
َقاَل  ِب،  الصَّ ِمَن  َوَأوَسَع  َخرًيا  َعَطاًء  امُلؤِمَن  َأعَطى  ما  تعاىل  اهللَ  ولِكنَّ  ُغُموِمِه، 

 

بِر«)2(. َرُسوُل اهللِ H: »َوَما ُأعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخيًرا، َوَأوَسَع ِمَن الصَّ

َيَتَعلَُّق  ُه  ألَنَّ الَعَطاَيا؛  َأعَظَم  ُب  الصَّ َكاَن  اَم  »َوإِنَّ  :V عِديُّ  السَّ يُخ  الشَّ َقاَل 
بَِجِميِع ُأُموِر الَعبِد، َوَكاَمالتِِه، ُكلُّ َحاَلٍة ِمن َأحَوالِِه َتَتاُج إىِل َصٍب، َفإِنَّ امُلؤِمَن حَيَتاُج 
َيَا، َوإىِل َصٍب َعن َمعِصَيِة اهللِ، َحتى  ِب َعىَل َطاَعِة اهللِ، َحتى َيُقوَم هبا َوُيَؤدِّ إىِل الصَّ
ُطَها، َبل إىِل َصٍب َعىَل نَِعِم اهللِ،  َيرُتَكَها هللِ، َوإىِل َصٍب َعىَل َأقَداِر اهللِ امُلؤملَِِة، َفال َيَتَسخَّ
بُِشكِر  َيشَتِغُل  َبل  امَلذُموَم،  الَفَرَح  َوَتفَرُح  مَتَرُح  النَّفَس  َيَدُع  َفال  النَّفِس،  َوحَمُبوَباِت 

ِب َينَاُل الَفالَح«)3(.  ِب، َوبِالصَّ اهللِ، َفُهَو يف ُكلِّ َأحَوالِِه حَيَتاُج إىِل الصَّ

عباَد اهلِل:
َفَأَمَر  َموِضًعا،  تِسِعنَي  ِكَتابِِه يف  اهللُ يف  َذَكَرُه  َفَقد  َمنِزَلتِِه  َوُعُلوِّ  ِب  الصَّ يَِّة  َوألََهِّ
َوَقاَل:  عمران:200[،  ]آل  وئ[  ەئ      ەئ     ائ     ]ائ     َفَقاَل:  بِِه، 

البيتان لعل بن أيب طالب يف اآلمل واملأمول )ص: 6( ويف الشعر والشعراء )2/ 868( ملحمد   )1( 
ابن يسري.

أخرجه البخاري رقم )1469(، ومسلم رقم )1053(.  )2(
هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط الرشد )ص: 89(.  )3(
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َعِن  َموُروَثًة  يِن  الدِّ يف  اإِلَماَمَة  َوَجَعَل  ]البقرة:45[  ڭ[  ۓ     ]ۓ    
ِب َوالَيِقنِي َفَقاَل: ]چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇڇ    ڍ     الصَّ

ڍ    ڌ[ ]السجدة:24[ َوَحتَّى يف اخلُُصوماِت، وَأخِذ احلقِّ الذي لَك، ُنِدْبَت 
ِب، َوُجِعَل هو اخلرََي، َقاَل َتَعاىل: ]ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې     إىِل الصَّ

ېى    ى    ائ     ائ      ەئ    ەئ[ ]النحل:126[.

ها امُلوؤِمُن: اأيُّ

، ]ىث     يث     حج    مج     ُر، َوال حُيَدُّ ِب َأنَّ َأجَرُه ال ُيَقدَّ َوإِنَّ َأعَظَم اخلرَِي يف الصَّ

ابِِريَن،  ًة َوَعنًَتا، َأَتت حَمَبَُّة اهللِ لِلصَّ جح    مح[ ]الزمر:10[ َوإَِذا َوَجَد امُلؤِمنُوُن َمَشقَّ
َن َعَليِهم ُصُعوَبَتُه، َقاَل َتَعاىل: ]ۅ    ۉ     َف َعنُهم َوطَأَتُه، َوُتَوِّ َوَمِعيَُّتُه هَلُم لُِتَخفِّ

َأو  َزاِئٍل،  ُدنَيِويٍّ  َمَتاٍع  ِمن  َناُلوُه  باَم  ُأناٌس  َيفَرُح  َوِحنَي  عمران:146[  ]آل  ۉ[ 
ابِِريَن، بَِأنَّ الَعاِقَبَة احلََسنََة، والَفوَز بِاجلَنَِّة َسَيُكوُن  َق هَلُم َما مَتَنَّوُه، َيأيت َفالُح الصَّ َتقَّ

]ڳ    ڳ      اهللُ عنهم:  َقاَل  فقد  اهللِ،  َروِح  ِمن  َييَأُسوا  لَِئالَّ  اآلِخَرِة؛  هَلُم يف 

ڳ    ڱ    ڱ           ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻڻ    ڻ    ۀ    ۀ[ ]الرعد:23، 24[، َوَقاَل 
ابُن َعبَّاٍس َعَطاِء بِن َأيب َرَباٍح M: َأال ُأِريَك امَرَأًة ِمن َأهِل اجلَنَِّة؟ َفُقلُت: َبىَل، 

ُف،  وَداُء، َأَتِت النَّبيَّ Hَفَقاَلت: إيِنِّ ُأرَصُع، َوإيِنِّ َأَتَكشَّ َقاَل: َهِذِه امَلرَأُة السَّ

َفادُع اهلل يل، َقاَل: »ِإْن ِشئِت َصَبرِت، َوَلِك الَجنَُّة، َوِإْن ِشئِت َدَعوُت اهلَل َأن ُيَعاِفَيِك«)1(، 

َف، َفَدَعا هَلَا!  ، َفادُع اهللَ يل َأن الَّ َأَتَكشَّ َفَقاَلت: َأصِبُ

أخرجه البخاري رقم )5652(، ومسلم رقم )2576(.  )1(
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َب  الصَّ َفإِنَّ  َأَذاُهم،  َوَيشَتدُّ  َكيُدُهم،  َوَيعُظُم  األَعَداِء،  َمكُر  َيكُبُ  ِحنَي  ا  َوأمَّ
َقاَل  َعَداَوِتِم،  َوإمَِخاِد  َكيِدِهم،  إِلبَطاِل  َوِسيَلٍة  َوَأنَجُع  ِعالٍج،  َخرُي  ا  ُهَ َوالتَّقَوى 

َتَعاىل: ]ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ         وئۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    
ۈئ[ ]آل عمران:120[. 

صابِروَن  وهم  وفَِلسطِنَي،  اِم  الشَّ يف  إخواَننا  أنَّ  مؤِمنُوَن-  -يا  َتُظنُّوا  فال 
وُمَرابُِطوَن وُمَاِهدوَن أنَّ اهللَ َسَيخُذهُلم كالَّ وَريبِّ ]ائ    ائ    ەئ    ەئ     

وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]آل عمران:200[.

وِلِه: ها املوؤمنوَن باهلِل وَر�سُ اأيُّ

H وِسرَيُتُه  النَّبِيِّ  ُسنَُّة  َزُخَرَت  َفَقد  ِكَتابِِه،  َب يف  امَتَدَح اهللُ الصَّ وَكاَم 
ا امُلسِلُم- َأْن َتسَمَع َطَرًفا منها لَِتشَتاَق َنْفُسَك َأْن َتُكوَن ِمن  قواًل َوَعَماًل، َكَفاَك -أيُّ
بُر  »والصَّ  :H َقاَل  والنَّواِل،  وامَلدِح  ِب  الصَّ َعىَل  احلَاِئِزيَن  األَخَياِر،  الِعلَيِة 
ِبَحِبيَبَتيِه  َعبِدي  ابَتَليُت  ِإَذا  َقــاَل:   D اهلَل  »ِإنَّ   :H وقاَل  ِضَياٌء«)1(، 
َفَصَبَر َعوَّضُتُه ِمنُهَما الَجنََّة«)2(، وَقاَل H: »َيُقوُل اهلُل َتَعالى: َما ِلَعبِدي 
نَيا ُثمَّ احَتَسَبُه ِإلَّ الَجنَُّة«)3(،  الُمؤِمِن ِعنِدي َجَزاٌء ِإَذا َقَبضُت َصِفيَُّه ِمن َأهِل الدُّ
َخيًرا  َتكَرُه  َما  َعَلى  بِر  َأنَّ في الصَّ َقاَل: »َواعَلْم   H ُه  َأنَّ امُلسنَِد وغرِيِه  َويف 
ُيسًرا«)4(،  الُعسِر  َمَع  َوَأنَّ  الَكْرِب،  َمَع  الَفَرَج  َوَأنَّ  بِر،  الصَّ َمَع  النَّصَر  َوَأنَّ  َكِثيًرا، 

أخرجه مسلم رقم )223(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )5653(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )6424(.  )3(

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )2803(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  )4(
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َوَقاَل H: »الُمؤِمُن الَِّذي ُيَخاِلُط النَّاَس َوَيصِبُر َعَلى َأَذاُهم َأعَظُم َأجًرا 
ِمَن الُمؤِمِن الَِّذي ل ُيَخاِلُط النَّاَس َول َيصِبُر َعَلى َأَذاُهم«)1(. 

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ

َوَرفيًقا يف  الِفَتِن،  ُظُلاَمِت  َوُنوًرا يف  احلََياِة،  ُدُروِب  َلنا يف  اًجا  ِسَ ُب  الصَّ َيَظلُّ 
َمِن، َحتَّى إَِذا َوَصَلت الِفَتُن أوَجها يف ِمثِل َعرِصنا، من ُشُبَهاٍت َوَشَهَواٍت،  ُغرَبِة الزَّ
َأْنَجُع من َصٍب  نَي والُفَقَهاِء! فال ِعالَج  احِلِ الصَّ وَتَسلٍُّط من األَعَداِء، َوَضعٍف من 
ْبُر  ْبِر، الصَّ َجيٍل، َمَع إِحَساٍن يف الَعَمِل، َقاَل H: »َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم َأيَّاَم الصَّ
ِفيِه ِمْثُل َقْبٍض َعَلى اْلَجْمِر، ِلْلَعاِمِل ِفيِهْم ِمْثُل َأْجِر َخْمِسيَن َرُجًل َيْعَمُلوَن ِمْثَل 

َعَمِلِه«، َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأْجُر مَخِْسنَي ِمنُْهْم؟ َقاَل: »َأْجُر َخْمِسيَن ِمْنُكْم«)2(.

ں     ڱ   ڱ      ڱ     ڱ     ]ڳ     وا،  َواصِبُ ُمسِلُموَن،  يا  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ َأال 

 

ِب، وُمعَتاًدا َلُه،  ں    ڻ    ڻ       ڻ[ ]يوسف:90[ َوَمن مل َيُكن َمُبواًل َعىَل الصَّ
، َولُيَجاِهْد َنفَسُه َعَليِه، َقاَل H: »َوَمن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اهلُل«)3(.  ْ َفْلَيَتصبَّ

ُتريُدها وأنــت  َكـــَدٍر  على  َصــْفــًوا ِمــَن اأَلقــــَذاِر واأَلْكـــــَداِر)4(ُجــِبــَلــْت 

هذا واهللِ حُمَاٌل!
ِحيِم ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]العرص:1- 3[. 
أخرجه ابن ماجه رقم )4032(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4341(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه البخاري رقم )1469(، ومسلم رقم )1053(.  )3(
البيت يف الكشكول )2/ 206( أليب احلسن التهامي.  )4(
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امُلرَسِلنَي،  َسيِِّد  هِبِدِي  وإّيَاكم  ونَفعني  العظيِم،  القرآِن  يف  وَلكم  يل  اهلل  بارك 
حيُم. وَأسَتغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم، َفاسَتغِفُروُه، إنَّه ُهو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
امَلِلُك  َلُه،  يَك  احلمُد هللِ ربِّ الَعامَلنَِي، وأشهد أْن ال إلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال َشِ
اللهمَّ َصلِّ  اِدُق األَِمنُي،  َنبيَّنا حُممًدا عبُد اهللِ وَرُسوُلُه، الصَّ امُلبنُي، وأشهد أنَّ  احلَقُّ 
يِن،  وَسلِّم َوَباِرك عليِه وعىل آلِِه وأصَحابِِه والتَّابعنَي هَلم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ

ا َبعُد: َأمَّ

ُقوا اهللَ َتَعاىل َوَأطِيُعوُه، والَتِزُموا أمَرُه، َوال َتعُصوُه.  َفاتَّ

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ
امَلعِصَيِة،  عن  ها  َوَكفُّ الطَّاَعِة،  عىل  النَّفِس  َحْبُس  هو:  َب  الصَّ أنَّ  الُعلاَمُء  َذَكَر 
ِط بامَلقُدوِر، وحَيبُِس لَِساَنُه عن  واُم عىل َذلَِك، فامُلسِلُم حَيبُِس َنفَسُه عن التََّسخُّ والدَّ
الثَّوِب،  ي، َوحَيبُِس َجَواِرَحُه عن الُوُقوِع يف امَلَعايص، كَلطِم اخلُُدوِد، وَشقِّ  التََّشكِّ
اهللِ،  َطاَعِة  َصْبٌ عىل  َثالَثٍة:  َأقَساٍم  إىل  َب  الصَّ موا  ْعر، ونحِو ذلَك، وَقسَّ الشَّ وَنْتِف 

ُب عىل َأقَداِر اهللِ امُلؤملَِِة.  َوَصْبٌ عن َمعِصَيِة اهللِ، وثالُِثها: الصَّ

ٌة عىل النُُّفوِس؛ وَتتاُج إىل ُمصاَبَرٍة  فالنَّوُع اأَلوَُّل: َأعَظُمها؛ ألنَّ الِعَباَداِت َشاقَّ
ِب،  َكاُة، واألمُر والنَّهُي، ُكلُّها تتاُج إىل الصَّ ياُم، واحلَجُّ والزَّ وُمَاَهَدٍة! فالصالُة والصِّ

َقاَل اهللُ َتَعاىل: ]ۓ    ۓ       ڭ       ڭ     ڭ[ ]طه:132[. 

َم اهللُ َتعاىل؛ َوَذلَِك بَِكفِّ النَّفِس  ُب عن الُوُقوِع فِياَم َحرَّ والِقسُم الثَّاِني: الصَّ
َ يف واجٍب. ًما أو ُتَقرصِّ عن أْن َتفَعَل حُمَرَّ
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عباَد اهلِل:
مِن أْن َسُهَل الُوُصوُل احلراِم، فكاَن أقَرَب إىل أحِدنا  وآَفُة امُلنكراِت يف هذا الزَّ
ِكيَُّة إْن مَلْ َنصِبِ عن احلراِم الذي  بكاُت واألجِهَزُة الذَّ من َيِدِه لِعينِيِه! فالَقنواُت والشَّ
هَواِت،  اَقٌة إىل الشَّ ! ذلَِك أنَّ النَّفَس َميَّاَلٌة إىل اآلثاِم، َتوَّ فيها، أوردتنا املهالَك وامَلضارَّ
ِعالٍج  وأعَظُم  بِاألَوَزاِر!  َتَلطَّخنا  َمَعاِصيِه  ِب عن  والصَّ اهللِ،  بَِتقوى  ُنلِجمَها  مل  فإْن 

َقوُل اهللِ يف حُمَكِم التَّنِزيِل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     
پ    ڀڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ[ ]الكهف:28[.

احلََياِة  َمَصاِئِب  وعىل  امُلؤملَِِة،  اهللِ  َأقَداِر  عىل  َصٌب  َفُهو  الثَّاِلُث:  الِقسُم  ــا  وَأمَّ
َعِة، فمن من البرَشِ من َسِلَم من ذلَِك؟ َمن منَّا من مَل ُيصْب بَِمَرٍض؟ َمْن ِمن  امُلَتنَوِّ

البرَشِ من مل يفقْد مااًل؟ أو قريًبا أو عزيًزا؟ 

ٹ     ٿ     ٿ      ٿ     ٿ     ٺ     ]ٺ     ُسْبَحاَنُه:  اهللُ  قاَل  وهلذا 
]البقرة:155[ فهذِه ُسنَُّة اهللِ يف ِعَباِدِه؛  ٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ     ڤ[ 
باخلَوِف  َقاَل:  لو  ُه  ألنَّ ِه؛  ُكلِّ بِاخلَوف  َيُقل:  ومَل  اخلَوِف،  من  بَِشٍء  ابتاِلُؤُهم  وهي 
ُذُنوهِبم  من  وَتطِهرُيُهم  مَتِْحيُصُهم  َتَعاىَل  َمقُصوَدُه  ألنَّ  َيبَتِلَيهم  اَم  وإنَّ ألَهَلَكُهم؛ 
وَمَعاِصيِهْم، َفَتَلُف األَمَواِل، وَموُت األَحَباِب، وأملُ امَلرِض، َنقٌص حيتاُج إىل َصٍب 

ابِِريَن!  ِ الصَّ وُمَصاَبَرٍة، َوَبرشِّ

باألَسى  نفَسُه  ُمهِلٌك  َساِخٌط  َجاِزٌع  ِقسٌم  ِقسَماِن:  املَــَصــاِئــِب  عنَد  وَنــُن 
واحلَرَسِة، فهو قد َجََع عىل َنفِسِه ُمِصيَبَتنِي، َفواَت امَلحُبوِب، َوَفواَت األَجِر الَعظِيِم 

ابِِريَن!  َبُه اهللُ لِلصَّ الذي َرتَّ
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]ڤ      هلم  اهللِ  بِبَِشاَرِة  هم  َبرشِّ َفهؤالِء  وَق��َدِرِه،  اهللِ  بَقَضاِء  راٍض  وِقسٌم 
ما  َعظِيَم  عىل  هَلم  َجزاًء  ٍر؛  ُمَقدَّ وال  َمعُدٍد  َغرُي  َأْجٌر  َفَلُهم  ]البقرة:155[  ڤ[ 
]البقرة:156[  ڃ[  ڃ          ]ڄ    ڄ       ڄ    ڄ       م:  ألنَّ لوَن،  َيَتوكَّ م  َرهبِّ وعىل  َصَبُوا، 

]ڃ    چ     َفاتِِه؛ َفكاَن َجزاؤهم  َعْونِِه وَترَصُّ ُمَدبَُّروَن تت  َمُْلوُكوَن هللِ،  َفنَحُن 
چ    چ    چ    ڇڇ    ڇ     ڇ    ڍ[ ]البقرة:157[ فهم امُلَوفَُّقون لِْلَحقِّ 
َفَقاَل: »َعَجًبا أِلَْمِر  من حاِل امُلؤِمِن،   H

مَحِة! وهلذا َعِجَب َرُسوُل اهلِل  والرَّ
َأَصاَبْتُه  َوِإْن  َلُه،  َفَكاَن َخْيًرا  َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر  ِإْن  َلُه َخْيٌر؛  َأْمَرُه ُكلَُّه  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن؛ 
أْن  اْلُمْؤِمِن«)1(، وال يعنِي ذلَِك  َغْيِر  أِلَْحٍد  َذِلَك  َوَلْيَس  َلُه،  َخْيًرا  َفَكاَن  َضرَّاُء َصَبَر 
ولكن  الِعباِد،  ُقُلوِب  يف  َرمَحٌة  َفتِلَك  كال  واألحاسيِس،  مَحِة  الرَّ فاِقُد  اإلنساُن  يكوَن 
ِحيَحنِي: أنَّ النَّبِيَّ  ٍط وال عويٍل وال اعرتاٍض عىل َقَدِر اهللِ تعاىل! ويِف الصَّ بدوِن َتَسخُّ
H مَلَّا َدَخَل َعىَل ابنِِه إِبَراِهيَم، َوُهَو يف َسَكَراِت امَلوِت، َجَعَلت َعينَاُه َتذِرَفاِن، 
 :H َُّوَأنَت َيا َرُسوَل اهللِ؟! َفَقاَل النَّبي :I مَحِن بُن َعوٍف َفَقاَل َلُه َعبُد الرَّ
»ِإنَّ الَعيَن َتدَمُع، َوالَقلَب َيحَزُن، َول َنُقوُل ِإلَّ َما ُيرِضي َربََّنا، َوِإنَّا ِبِفَراِقَك َيا ِإبَراِهيُم 
َرحَمٌة  َفَقاَل: »َهِذِه  َهَذا؟!  َما  َرُسوَل اهللِ،  َيا   :I َلُه َسعٌد  َفَقاَل  َلَمحُزوُنوَن«)2(، 

َجَعَلَها اهلُل في ُقُلوِب ِعَباِدِه، َوِإنََّما َيرَحُم اهلُل ِمن ِعَباِدِه الرَُّحَماَء«)3(. 
ـــــلَّـــــِد ــــلِّ ُمـــصـــيـــبـــٍة َوَتَ ــــُك ـــِداصـــــ� ِل ـــلَّ ــــــأنَّ املــــــرَء َغـــــُر ُمَ ـــم ِب واعـــل
ــــٌة َجَّ ـــَب  ـــاِئ ـــَص امَل أنَّ  ــــرى  َت َمــــا  ـــرَصـــِدأو  ـــَة ِلـــلـــِعـــَبـــاِد ِبَ ـــيَّ ـــِن َوَتــــــرى امَل

أخرجه مسلم رقم )2999(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1303(، ومسلم رقم )2315(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )1284(، ومسلم رقم )923(.  )3(
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ن َترى ِبُصيبٍة؟ ـــأوَحـــِدَمن َل ُيصب ِمَّ ــــذا َقـــِبـــيـــٌل َلـــســـَت ِفـــيـــِه ِب َه
ِبها َتــشــَجــي  ُمــصــيــَبــٌة  َأتـــتـــَك  ِد)1(وإذا  ِبالنَِّبِّ ُممَّ َفاذُكر ُمصاَبَك 

آمنَّا  َأذَنَب اسَتغَفَر،  َوإَِذا   ، ابُتِلَ َصَبَ َوإَِذا  إَِذا ُأعطَِي َشَكَر،  اللَُّهمَّ اجَعْلنَا مَّن 
لنا عليه، ]ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک    ک[ ]األعراف:126[ اللهمَّ  باهللِ، وَتوكَّ
وُردَّ  نا،  َضالَّ واهِد  أساَنا،  وُفكَّ  َموتانا،  وارحم  ُمبَتالنا،  وَعاِف  َمرَضاَنا،  اشِف 

َغاِئَبنا، وارزقنا ُحسَن القوِل والَعَمِل. 

نا َوَتَقبَّل ُدعاَء، اللهمَّ َثبِّتنا بالقوِل  ياتِنَا، َربَّ الِة، ومن ُذرِّ اللهم اجعلنا ُمقيمي الصَّ
نيا، وَيوَم يقوُم األشهاُد، اللهم آمنَّا يف أوطانِنِا، وَأصِلح ووفِّق  الثَّابِت يف احلياِة الدُّ
اللهم  البَِطاَنِة،  هلم  وأصلح  والتَّقوى،  لِلبِّ  بِنَواِصيهم  ُخذ  أموِرنا،  ووالَة  َتنا،  َأِئمَّ

َأصِلح َحاَلنا، وَأحِسن مآلنا، وارزقنا ُقلوًبا َخاِشَعًة مؤِمنًَة ُموِقنًة، يا ربَّ العاملنَي.

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيم  العل  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون. 

األبيات أليب العتاهية يف رسائل الثعالبي )ص36(.  )1(
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#

دُق َمْنَجاٌة الصِّ

اخلطبة األولى:
اِدِقنَي،  الصَّ َوَرَفَع  دِق،  بِالصِّ َأَمَر  امُلبنِِي،  احلَقِّ  امَلِلِك  العامَلنَِي،  َربِّ  هللِ  احلمُد 
اِدِقنَي، َويكَرُه  َنحمُد َريبِّ وَنشُكُرُه عىل نَِعِمِه الظَّاِهَرِة والَباطِنَِة، حُيبُّ امُلخِلِصنَي الصَّ
امَلتنُِي،   الَقِويُّ  له،  يَك  َشِ ال  وحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إلَه  اَل  أن  وأشهد  وامُلَراِئنَي،   امُلنَافِِقنَي 

اِدُق الَبُّ األًِمنُي.  ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُلُه، الصَّ وأشهد أنَّ َنبِيَّنَا وإماَمنا حٌممَّ
َلُه َفــَقــاَم  َمْيًتا  ــا  َدَع ِعيسى  وَأْنَت َأحَييَت َأجَياًل ِمَن الرََّمِم)1(َأُخـــوَك 

دَق، وقد  َة الصِّ َم َوَباَرَك عىل النَّبِيِّ األُسَوِة َما َأكَمَلُه، علََّم األُمَّ َصىلَّ اهللُ وَسلَّ
، وقد كاَنت يف ُظُلاَمِت الَباطِِل  كاَنت يف َصحراِء الَكِذِب َهاِئَمًة، وَأرَشَدها إىل احلَقِّ

ا بعُد: وِر َقاِئَمًة، أمَّ َعاِئَمًة، وَقاَدها إىل النُّوِر، وقد كانت يف َدَياِجرِي الزُّ

ڃ     ڄ     ڄ     ڄ     ]ڄ     َسِجيٍَّة:  وَأكَرُم  َوِصيٍَّة،  َخرُي  التَّقوى  فإنَّ 
ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

َرْأِس َفـــــــــوَق  َيــــعــــِقــــد  ــــــدُق  ــــــْدِق َتـــــاَجـــــاالــــــصِّ َحـــــِلـــــيـــــِفـــــِه ِبــــــالــــــصِّ
ـــــــــَدُح ِزنــــــــــــَدُه ـــــــــْق ـــــــــدُق َي ـــــــــصِّ ــــــا)2(وال ــــــَراَج ِس َنــــاِحــــَيــــٍة  ُكــــــلِّ  يف 

البيت لشوقي يف الشوقيات، من قصيدة )نج البدة( )ص267( مؤسسة هنادوي.  )1(
البيتان للواسطي، يف ممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب )13/6(.  )2(



19

عباَد اهلِل:
ا بِالَقوِل َكاَم َيفَهُمُه َكثرٌِي ِمَن النَّاِس، َوَلِكنَُّه ُخُلٌق َيتَِّسُع  دَق َليَس َخاصًّ اعَلُموا َأنَّ الصِّ
ا َيظَهُر عىل األَعَضاِء َواجلََواِرِح،  ُق بِالنِّيَّاِت َوامَلَقاِصِد، َوَجَسِديًّ لَِيُكوَن َعَماًل َقلبِيًّا، َيتعلَّ
ًثا بام َيعَلُم َأنَّ الَواِقَع ِخالُفُه، َوال َتُِدُه ُمَالًِفا  َفال َتَراُه ُمَالًِفا لِلَحِقيَقٍة يف َقولِِه، َوال ُمَتَحدِّ
يف َعَمِلِه ملَِا َيُقوُل َوَيعَتِقُد، َوال َقاِئاًل بام ال َيسَتطِيُع فِعَلُه، وال ماِدًحا َأَحًدا بام ليَس أهَلُه، 

دُق َثَباٌت واستَِقاَمٌة.  َل ِعلاًم َعِمَل بِِه، َواسَتَقاَم َعَليِه، فالصِّ اِدَق إَِذا َحصَّ َوَتَرى الصَّ

َقاَل اهللُ E: ]ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    
ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ      ٹ     ٹ     ٹ    
ڦ       ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃڃ     چ    چ    چ    
]البقرة:177[ قال  چ    ڇ    ڇڇ    ڇ    ڍ     ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ 
ابُن َكثرٍِي V: »]ڇ    ڍ     ڍ[ ]البقرة:177[ َأْي: َهُؤالِء الذين اتََّصُفوا 
بِاألَقَواِل  الَقلبيَّ  اإِلياَمَن  ُقوا  إِياَمِنِم؛ ألَنم َحقَّ ُهُم الذين َصَدُقوا يف  َفاِت  ِذِه الصِّ هِبَ
ُُم  َواألَفَعاِل، َفَهُؤالِء ُهُم الِذيَن َصَدُقوا، ]ڌ    ڎ    ڎ[ ]البقرة:177[ ألَنَّ

ُقوا امَلَحاِرَم، َوَفَعُلوا الطَّاَعاِت«)1(.          اتَّ

]ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ      ھ        َقاَل ُسبَحاَنُه:  وملَّا 
ۆ[  ۆ     ۇ     ۇ         ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ۓ     ے     ے     ھ    
َوَكاِذٍب،  إىِل َصاِدٍق  النَّاَس  َمِت  َقسَّ »َفالِفتنَُة   :V الَقيِِّم  ابُن  ]العنكبوت:2-3[ قال 

تفسري ابن كثري ت. سالمة )489-488/1(.  )1(
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ِه َونجا بَِصِبِه  َوُمؤِمٍن َوُمنَافٍِق، َوَطيٍِّب َوَخبِيٍث، َفَمن َصَب َعَليَها َكاَنت َرمَحًة يف َحقِّ
ِمن فِتنٍَة َأعَظَم ِمنَها، َوَمن مل َيصْب َعَليَها َوَقَع يف فِتنٍَة َأَشدَّ ِمنَها«)1(.

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ
إاِلَّ  َوَأفَلُحوا  َفاُزوا  ِة، َوال امُتِدُحوا َوال  ِمي َهِذِه األُمَّ ُمَتَقدِّ َبَلَغ ِمن  َبَلَغ َمن  َما 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     َعَليِه،  اهللَ  َعاَهُدوا  بام  َوَوَفاِئِهم  ِم،  َرهبِّ َمَع  بِِصدِقِهم 
پ    پ    پپ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦڦ    ڄ    ڄ    ڄ            
م!  ُم َيُمنُّوَن عىل اهللِ َرهبِّ َعى َقوٌم اإِليامَن َوَكَأنَّ ڄ    ڃ[ ]األحزاب:23-24[ َومَلَّا ادَّ

]ھ      ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ     تعاىل:  قال 
ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ[ ]احلجرات:15[. 

ِنِم  بِِهم َوَتَلوُّ وا، َوال َخاُبوا بِِمثِل َتَقلُّ ُم َما ُخِذُلوا، َوال َخرِسُ ا امُلَناِفُقوَن: َفإِنَّ َوَأمَّ
ِم، َوَعَدِم ِصدِقِهم يف ُعُهوِدِهم، ويف أقَواهِلم، وأفَعاهِلم، ونِيَّاِتم.  َوَكِذهِبِم َعىَل َرهبِّ

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ
]ٿ     ٿ     اِدِقنَي،  نيا إاِلَّ لِلصَّ يِن، وال َتوفِيَق يف الدُّ إِنَُّه ال نجاَة يف َيوِم الدِّ

ٿ    ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]الزمر:33[.
إىِل  َرُجٌل  َجاَء  I قال:  ُعَبيِد اهللِ  بِن  َوُمسِلٌم َعن َطلَحَة  الُبَخاِريُّ  َأخَرَج 
أِس، ُيسَمُع َدَويُّ َصوتِِه، َوال ُيفَقُه َما  َرُسوِل اهللِ H ِمن َأهِل َنجٍد َثاِئَر الرَّ
َيُقوُل، حتى َدَنا َفإَِذا ُهَو َيسَأُل َعِن اإِلسالِم، فقاَل َرُسوُل اهللِ: »َخْمُس َصَلواٍت في 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )162/2(.  )1(
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الَيوِم َواللَّيَلِة، َوِصَياُم َرَمَضاَن، والزََّكاُة«، فقال: َهل َعَلَّ َغرُيَها؟ قال: »ل ِإلَّ َأن 
ُجُل، َوُهَو َيُقوُل: َواهللِ ال َأِزيُد َعىَل َهَذا َوال َأنُقُص، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َتطوَع«، َفَأدَبَر الرَّ
يُِّبُه اهللُ فِياَم َرَجاُه، َفَقد  اِدَق َمَع اهللِ ال ُيَ H: »َأفَلَح ِإن َصَدَق«)1(، َبل إِنَّ الصَّ
َهَداِء  َهاَدَة ِمن َقلِبِه َصاِدًقا َبلََّغُه اهلُل َمَناِزَل الشُّ َقاَل H: »َمن َسَأَل اهلَل الشَّ

َوِإن َماَت َعَلى ِفَراِشِه«)2(.

»َمن   :H قاَل  َعظِياًم،  َشأًنا  دِق  الصِّ َمَع  هلا  َفإِنَّ  التَّوِحيِد  َكِلَمُة  ا  َأمَّ
َدَخَل  َقلِبِه  ِمن  َصاِدًقا  اهلِل  َرُســوُل  َوَأنَّ محمًدا  اهلُل  ِإلَّ  ِإَلــَه  َأن ل  َيشَهُد  َوُهــَو  َمــاَت 

الَجنََّة«)3(. 

ُه،  ُنوِب، َوَلِكنَُّه متى َصَدَق يف التَّوَبِة، َواسَتغَفَر َربَّ َوامُلؤِمُن ال ُبدَّ َأن َيَقَع يف الذُّ
مل َيُكْن َجَزاٌء َلُه إالَّ اجلَنَُّة، قال O: »َسيُِّد السِتغَفاِر َأن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأنَت 
َما اسَتَطعُت،  َك  َوَوعــدِ َعَلى َعهِدَك  َوَأَنا  َعبُدَك،  َوَأنا  َخَلقَتني  َأنَت،  ِإلَّ  ِإَلَه  َربي ل 

َأُعوُذ ِبَك ِمن َشرِّ َما َصَنعُت، َأُبوُء َلَك ِبِنعَمِتَك َعَليَّ َوَأُبوُء َلَك ِبَذنبي، َفاغِفْر لي َفِإنَُّه 

 

َأن  َقبَل  َيوِمِه  َفَماَت ِمن  ِمَن النََّهاِر ُموِقًنا بها  َقاَلَها  َأنَت، َمن  ُنوَب ِإلَّ  َيغِفُر الذُّ ل 

َأن  َقبَل  َفَماَت  بها  ُموِقٌن  َوُهــوَ  اللَّيِل  ِمَن  َقاَلَها  َوَمن  الَجنَِّة،  َأهِل  ِمن  َفُهَو  ُيمِسَي 

ُيصِبَح َفُهَو ِمن َأهِل الَجنَِّة«)4(.

أخرجه البخاري رقم )46(، ومسلم رقم )11(.  )1(
أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )1653(، وصححه األلباين.  )2(

شط  عىل  صحيح  »إسناده  املسند:  حمققو  وقال   ،)22003( رقم  الرسالة  ط.  أمحد  أخرجه   )3(
الشيخني«.

أخرجه البخاري رقم )6306(.  )4(
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دَق َيهِدي  دِق؛ َفِإنَّ الصِّ ا النَّاِصُح األمنُي حنَي ُقلَت: »َعَليُكم ِبالصِّ ًصًدْقَت أيُّ

دَق حتى  ِإلى الِبرِّ، َوِإنَّ الِبرَّ َيهِدي ِإلى الَجنَِّة، َوَما َيَزاُل الرَُّجُل َيصُدُق َوَيَتَحرَّى الصِّ

يًقا«)1(.  ُيكَتَب ِعنَد اهلِل ِصدِّ

دُق،  الصِّ َفَمنَشُؤُه  َباطٍِن  أو  َعَمٍل صالٍح ظاهٍر  »َفُكلُّ   :V الَقيِِّم  ابُن  قال 

اَب بَِأن  ُيَعاِقُب الَكذَّ َوُكلُّ َعَمٍل َفاِسٍد َظاِهٍر أو َباطٍِن َفَمنَشُؤُه الَكِذُب، َواهللُ تعاىل 

بمصالِح  لِلِقَياِم  َقُه  ُيَوفِّ بَِأن  اِدَق  الصَّ َوُيثِيُب  َوَمنَافِِعِه،  َمَصاحِلِه  َعن  َويَثبَِّطُه  ُيقِعَدُه 

دِق، َوال َمَفاِسُدها  نيا َواآلِخَرِة بِِمثِل الصِّ ُدنَياُه َوآِخَرتِِه، َفاَم اسُتجِلَبت َمَصالُح الدُّ

ها بِِمثِل الَكِذِب«)2(.  َوَمَضارُّ

اأيها املوؤِمُنوَن:

اهللُ  جيَعِل  وإِساًرا؛  إعالًنا  بِِه  والَتِزُموا  وِدَثاَرا،  ِشَعاًرا  َلُكم  دَق  الصِّ اجَعلوا 

التَّقوى يف ُقُلوبِكم، والتَّوفِيَق والنُّوَر يف ُدُروبُِكم: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    

ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

يِف  َوَلُكم  يِل  اهللُ  َباَرَك  العامَلنَي،  ربَّ  يا  اِدقنَي،  الصَّ امُلتَّقنَي  من  اجعلنا  فاللهم 

الُقَرآِن الَعظِيِم، َوَنَفَعنا هِبَدي َسيِِّد امُلرَسِلنَي، وَأسَتغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم ولِساِئِر امُلسِلمنَي، 

حيُم. فاسَتغِفُروُه إنَّه هو الَغُفوُر الرَّ

أخرجه مسلم رقم )2607(.  )1(
الفوائد )ص245(.  )2(
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اخلطبة الثانية: 
اِدِقنَي بِامَلغِفَرِة واألَجِر الَكِريِم،  وأشهد أن ال إلَه إالَّ اهللُ  احلمُد هللِ، َوَعَد الصَّ
اِدُق الَبُّ األَِمنُي،  وحَدُه ال َشيَك َلُه، امَلِلُك احلقُّ امُلبنُي، وأشهد أنَّ نبيَّنا وإَِماَمنا الصَّ

ا بعُد: اللهمَّ صلِّ وَسلِّم وبارك عليه وعىل آلِِه وأصحابِِه َأَجِعنَي، أمَّ

النَِّعِم  اِدِقنَي، ثمَّ اعلموا أَن من أجلِّ  يا ُمسِلموَن، وُكوُنوا مَع الصَّ فاتَّقوا اهللَ 
دَق إليه، فال َترَتاُح َنْفُسُه إال به، وال َيَدُأ َضِمرُيُه إال  عىل العبِد: أن حُيبَِّب اهللُ الصِّ
َعاَدِة،  ُل السَّ لَساِِن أوَّ إليِه! ]ڃ       ڃ    ڃ     چ    چ    چ[ ]حممد:21[ فِصدُق الِّ
ُه ال َيسَتِقيُم  ِة، َفإِنَّ نَيويَّ وما ِمن َشٍء أذَهَب لِلُمُروَءِة من الَكِذِب، حتى يف األُُموِر الدُّ
َحاهُلَا إاِلَّ ملَِن َصَدَق، قال H: »الَبيَِّعاِن ِبالِخَياِر َما لم َيَتَفرََّقا، َفِإن َصَدَقا 
َوَبيََّنا ُبوِرَك لهما في َبيِعِهَما، َوِإن َكَذَبا َوَكَتَما ُمِحَقت َبَرَكُة َبيِعِهَما«)1(، وَقد 
دِق، واحلََذِر من  يَن بِوجوِب الصِّ اِدُق األمنُي نِداًء لِلتُّجاِر والَباَعِة وامُلشرَتِ َه الصَّ وجَّ

الَكِذِب بشتَّى ُصَوِرِه وأنواِعِه. 

اْلَبِقيِع،  إىَِل  َخَرَج   H اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  وَغرِيِه  ِحبَّاَن  ابِن  صحيح  ففي 
اِر، َفاْسَتَجاُبوا َلُه، َوَرَفُعوا إَِلْيِه َأْبَصاَرُهْم،  َوالنَّاُس َيَتَباَيُعوَن، َفنَاَدى: َيا َمْعرَشَ التُّجَّ

اًرا ِإلَّ َمِن اتََّقى، َوَبرَّ، َوَصَدَق«)2(. اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُفجَّ َوَقاَل: »ِإنَّ التُّجَّ

أخرجه البخاري رقم )2079(، ومسلم رقم )1532(.  )1(
»َهَذا  الرتمذي  وقال   ،)2146( رقم  ماجه  وابن   ،)1210( رقم  شاكر  ت.  الرتمذي  أخرجه   )2(
 ،)4910( برقم   )276/11( صحيحه  يف  حبان  ابن  وصححه  َصِحيٌح«،  َحَسٌن  َحِديٌث 
يف  األلباين  وحسنه  الذهبي،  ووافقه   ،)2144( برقم   )8/2( املستدرك  يف  احلاكم  وصححه 

سلسلة األحاديث الصحيحة )693/2( برقم )994(. 
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ويف صحيح ُمسِلٍم أنَّ َرُسوَل اهللِ H قاَل: »َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي«)1(. 

َشٍّ  ِمن  َوال  دُق،  الصِّ َوَمنَشُؤُه  إاِلَّ  َوبِرٍّ  َخرٍي  ِمن  َواآلِخَرِة  نَيا  الدُّ َما يف  ُه  إِنَّ َبل 

 

ُة يف َماٍض َوال َحاِضٍ إاِلَّ ِمن  َوال ُفُجوٍر إاِلَّ َوبَِداَيُتُه َكِذٌب َوُفُجوٌر، ومل ُتؤَت األُمَّ
نِها، ويف أخباِرها! َفَقد َكُثَر يف َهِذِه األَزِمنَِة  َا، وَعَدِم ِصدِقها يف َتَديُّ َعَدِم ِصدِقَها َمَع َرهبِّ
اُكوَن، َوُوِجَد فِيَها امُلَتَكلُِّموَن امُلَتفيِهُقوَن، والنَّفِعيُّوَن الذيَن َيُقوُلوَن  اُلوَن َواألَفَّ جَّ الدَّ
ما ال يعَتِقدوَن، وَيكُتُبوَن ما ال ُيبطِنِوَن ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ 
َحِفيِّنَي َواإِلعالِميِّنَي، وبعُض أصحاِب امَلنَاِصِب  ]الشعراء:227[ وال ِسيَّاَم بعُض الصَّ

ُبوَن َأنُفَسُهم لِلتَّحِكيِم يف ُشُؤوِن  ِذيَن! َفُيدِخُلوَن َأنُفَسُهم فِياَم ال حُيِسنُوَن، َوُينَصِّ امُلَتنَفِّ
اِدُق امَلصُدوق Hُ َحيُث قال: »َسَيْأِتي  ِة، َوُأُموِر امُلسِلِمنَي، َوَصَدَق الصَّ األُمَّ
اِدُق، َوُيْؤَتَمُن  ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَكذَّ اَعاُت، ُيَصدَّ َعَلى النَّاِس َسَنَواٌت َخدَّ
َوْيبَِضُة؟  ِفيَها اْلَخاِئُن، َوُيَخوَُّن ِفيَها اأْلَِميُن، َوَيْنِطُق ِفيَها الرَُّوْيِبَضُة«. ِقيَل: َوَما الرُّ

ِة«)2(.  َقاَل: »الرَُّجُل التَّاِفُه ِفي َأْمِر اْلَعامَّ

ذلَِك رأي  َعىَل  احلَِديِث  َهَذا  انطَِباِق  َلرَيى  وُيذاُع  الَيوَم  ُيكَتُب  ملَِا  امُلَتابَِع  َوإِنَّ 
ُقوُه َوَأظَهُروُه! َوَكم ِمن  ُبوُه َوَظَلُموُه! َوَكم ِمن َكاِذٍب َصدَّ الَعنِي، َفَكم ِمن َصاِدٍق َكذَّ
ُموَها! إذاعاٌت َوَقنواٌت،  وَها َوَضخَّ ُ وَها! َوكم من َصَغاِئَر َكبَّ ُ َحَقاِئَق َقَلُبوَها َوَغريَّ
وِحواراٌت وَنَدواٌت، وأخباٌر وَتَقاريُر، َقلَّبوا فيها األُموَر، وَدلَّسوا فيها عىل النَّاِس! 

َقَك النَّاُس.  حتى قيل: إن َتكِذَب أكَثَر َتنَترِشُ أكَثَر، واكِذْب اكِذْب حتى ُيّصدِّ

أخرجه مسلم رقم )102(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )4036(، وصححه األلباين.  )2(
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َيصُدْقُكم،  اهللَ  فُاصُدُقوا  اِدِقنَي،  الصَّ َمَع  َوُكوُنوا  ُمسِلُموَن،  يا  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ َأال 
َوُمَعاَمالتُِكم،  اِئُكم  َوِشَ َبيِعُكم  يف  وُاصُدُقوا  َوإِخَوانُِكم،  َأنُفِسُكم  َمَع  وُاصُدُقوا 

اِئَع ِدينُِكم، وال ُتُكوُنوا مَّن ُيؤِمُن بَِبعِض الِكَتاِب، َوَيكُفُر  وُاصُدُقوا يف َأخِذُكم َشَ
ٍة، َواسَمُعوا َوَأطِيُعوا ]ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ     بَِبعٍض، َبل ُخُذوا َما ُأوتِيُتم بَِقوَّ

ۆ[ ]املائدة:21[. 
َظ ِبِه ْدِق َتْ ُمْعَتاُد)1(ُعوِّْد ِلَساَنَك َقْوَل الصِّ َعـــــوَّْدَت  ملَِـــا  ــَســاَن  الــلِّ ِإنَّ 

وُمَتَعلِِّمنَي  وُمَعلِّمنَي  وإعالِميِّنَي  َوُمَوظَِّفنَي  ٍل  َوُعامَّ اٍر  ُتَّ ِمن  َجِيًعا  َأْجَدَرنا  َفاَم 
بَِأْمِن وُحبٍّ  ُنُفوِسنا، ولِنَِعيَش  الثَِّقُة إىل  لَِتُعوَد  َجِيِع ُشئونِنا،  دِق يف  بِالصِّ َنَتَحىلَّ  أْن 
واجلُرأِة  واألََماَنِة  ِة،  والِعفَّ الَكراَمِة  عىل  َيرَتبَّى  ِجيٌل  ولَِينشَأ  َحياتِنا!  يف  وَسَعاَدٍة 
دُق يِف امُلجَتَمِع، َوُينَبُذ  ِة واملهاَنِة، هِبذا َينَترِشُ الصِّ ، َبِعيًدا عن حياِة النِّفاِق وامَلَذلَّ بِحقِّ
ِمن  ُه  َفإنَّ امُلخَتِلَفُة،  ي  التََّلقِّ َمَصاِدُر  َوَتنَْقى  ِة،  الَعامَّ النَّرِش  َوَساِئُل  وَتطُهُر  اُبوَن،  الكذَّ
السيِِّئ أْن َيعَتاَد النَّاُس الَكِذَب، وأال َيسَمَع املسئوُل إالَّ َكِذًبا، فكام أنَّ َدوَرَنا حُماَرَبُة 

]ڃ         ، والَعَملِّ االعتقاديِّ  النِّفاِق  بُِمحاَرَبِة  ًعا  َشْ ُمطاَلبوَن  َفنَحُن   ، امَلايلِّ الَفساِد 
ڃ    ڃ     چ    چ    چ[ ]حممد:21[. 

شِد، َوَنسَأُلَك ُموِجَباِت  ا َنسَأُلَك الثََّباَت يف األَمِر، َوالَعِزيَمَة َعىَل الرَّ فاللَُّهمَّ إِنَّ
َرمحتَِك، َوَعَزاِئَم َمغِفَرتَِك، َوَنسَأُلَك ُشكَر نِعَمتَِك، َوُحسَن ِعَباَدتَِك، َوَنسَأُلَك ُقُلوًبا 
اِدِقنَي يف اعتقاِدهم وأقواهِلم وأعامهِلم،  َسِليَمًة، َوَألِسنًَة َصاِدَقًة، اللَُّهمَّ اجَعلنا من الصَّ

الناصح  واألنيس  الكايف  الصالح  واجلليس   ،)270/7( القصيد  وبيت  الفريد  الدر  يف  البيت   )1(
الشايف )ص194( بال نسبة لقائل.
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نَي  احِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأْنَعَمَت َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ اللَُّهمَّ اجَعلنا َمَع الَّ
َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرفِيًقا. 

َلِل، وأصِلح أحوال امُلسِلمنَي يف ُكلِّ مكاٍن،  اللَُّهمَّ واعِصْمنَا من الَكِذِب والزَّ
وهيئ هلم قاَدًة صاحِلنَي ُمصِلحنَي. 

عباَد اهلِل: 
ۅۉ     ]ۅ     يزدكم،  نعمه  عموم  عىل  واشكروه  يذكركم،  اهلل  اذكروا 
ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    

ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

َتَراَحُموا يا ُمؤِمُنوَن

اخلطبة األولى:

احلمُد هلل َوِسَع ُكلَّ شٍء َرمْحًَة وِعلاًم، وأشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحده ال شيَك 
ُه َرمْحًَة وُهدًى،  ًدا عبُد اهلل ورسوُلُه، َبَعَثُه ربُّ ، وأشهد أنَّ حممَّ َلُه، َعمَّ بِإحسانِِه ُكلَّ َحيٍّ

ا بعُد: صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وأصحابِِه ومن هِبُداهُم اهتدى، أمَّ

فاتَّقوا اهلل عباَد اهلل، واستجِلبوا رمحَته بِتَقواُه: ]ھ    ھ    ھ    ے    ے     
ۓ    ۓ    ڭ    ڭ         ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ     ۈ           ٴۇ[ 

]احلديد:28[.  

عباَد اهلل:

َوَخرُي  امِحنَي،  الرَّ َأرَحُم  َفهو  امَلخُلوِقنَي،  ِصَفاِت  ُتشبُِه  ال  بَِرمْحٍَة  ُمتَِّصٌف  نا  َربُّ

ۅ     ۅ     ۋ     ]ۋ     ويقولوَن:  عليِه،  ُيثنُوَن  محِة  الرَّ ومالِئَكُة  امِحنَِي،  الرَّ

]غافر:7[  ائ[  ائ      ى      ى     ې     ې     ې       ې       ۉ       ۉ    
ا َخَلَق اخْلَْلَق، َكَتَب يِف ِكَتابِِه َفْوَق َعْرِشِه: »ِإنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب َغَضِبي«)1(،  واهللُ D َلمَّ

امِحنَِي.  امِحنَِي، َوَأْرَحُم الرَّ واهللُ َتَعاىل: َخرْيُ الرَّ

أخرجه البخاري رقم )7404(، ومسلم رقم )2751(.  )1(
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ِعَباَد اهلِل:
والنَّاُس فيام بينَُهم عىل اختاِلِف أْعاَمِرِهْم َوأْجنَاِسِهْم َوِجنِْسيَّاِتِْم، حَيتاُجوَن إىل 
وَمهم، َويسعى  َرمْحٍَة مَتنَُحهم أْمنًا َوَأَماًنا، َوُهْم َكَذلَِك بِحاَجٍة إىل َقْلٍب َكبرٍِي، حَيمُل ُهُ
َوَمنَهًجا!  َوَعَماًل  قواًل  مْحَِة  بِالرَّ َيَتَمثَُّل  ملَِن  إال  اخلصاُل  هذه  تتأتَّى  ولن  هم،  ملََِصاحِلِ

محُة.  مَحَاِء، والرَّ فاللُهمَّ اْجَعْلنَا ِمن ِعَباِدَك الرُّ

يا ِكراُم:
وإذا  والتَّقوى!  الِبِّ  عىل  َصاِحَبها  َتمُل  َوِهَي  ِة،  ِويَّ السَّ الِفطَرِة  ِخَصاِل  ِمن 
! بل  ، َوَجَفا القلُب، وَغُلَظِت الطِّباُع، َهَوى اإلنساُن إىل الَبَهاِئِم أو أحطَّ سُّ َد احْلِ َتَبلَّ
َرُسوُلنا  َقاَل   ، الَبرَشِ َأحَسُن من بعِض  َبْعِض األْحواِل  يِف  َبينها  اَحُم  َلَترَتَ الَبهاِئَم  إنَّ 
H: »َجَعَل اهلُل الرَّْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن َوَأْنَزَل ِفي 
ابَُّة َحاِفَرَها  اأْلَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك اْلُجْزِء َتَتَراَحُم اْلَخَلِئُق، َحتَّى َتْرَفَع الدَّ

َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه«)1(. 

اإْخواِن:
َكاجلََسِد  َوامُلْؤِمنُوَن  اإليامِن،  َكاَمِل  ِمن  َجَعَلُه  َبْل  اُحِم،  َ الرتَّ إىل  َدَعانا  إْسالُمنَا 
مَحِة للَعامَلنَِي؛  ُه َنبِيُّ الرَّ ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم، َواْخُتصَّ َرُسوُلنَا بِأنَّ الَواِحِد يِف َتَرامُحِِهْم َوَتَوادِّ
ُهوَلِة  ، ويف َطبِعِه من السُّ لِم، ويف ُخُلِقِه من اإليناِس والِبِّ ألنَّ يف قلبِِه من العلِم واحْلِ

]ھ     املوىل:  وَصَدَق  َصْدًرا،  َوَأْرَحَبُهم  َرمَحًة،  النَّاِس  أوسَع  َجَعَلُه  ما  فِق،  والرِّ
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    

ۇ      ۆ    ۆ[ ]التوبة:128[.

أخرجه البخاري رقم )6000(، ومسلم رقم )2752(.  )1(
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محِة، َفكاَن َيدُخُل يف  وكاَن G ُيعطِي أصحاَبُه ُدُروًسا عمِليًَّة يف الرَّ
ِه! َويِف َيوِم ُرفَِع إَِلْيِه  ُز فِيها َرمحًة بِأمِّ ، َفَيَتَجوَّ بِيِّ الِة ُيريُد إطالَتها، َفيسَمُع ُبكاَء الصَّ الصَّ
َا يِف َشنٍَّة، َفَفاَضْت َعْينَاُه، َفَقاَل َلُه َسْعٌد:  َصبِيٌّ ُيَصاِرُعُه امَلْوُت، َوَنْفُسُه َتَقْعَقُع، َكَأنَّ
َما َهَذا؟ َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َهِذِه َرْحَمٌة َجَعَلَها اهلُل ِفي ُقُلوِب ِعَباِدِه، َوِإنََّما َيْرَحُم 
 O لَِرُسوِل اهللِ  َم  ُقدِّ الرَُّحَماَء«)1(، وبعَد غزوٍة إسالِميٍَّة:  ِعَباِدِه  ِمْن  اهلُل 

ْبِي َتبحُث عن ابٍن هلا، قد ُفِجَعْت بَِفْقِدِه، َفإَِذا هَي َتُِدُه يِف  َسْبٌي؛ وإِْذ باْمَرَأٍة ِمَن السَّ
َر، قاَل  ْبِي، َفَأَخَذْتُه َفَأْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها َوَأْرَضَعْتُه، َفَلامَّ رأى َرُسوُل اهللِ هذا امَلنَظَر امُلَؤثِّ السَّ
َوَلَدَها ِفي النَّاِر؟«، قالوا: اَل يا رسوَل اهللِ،  ألصحابِِه: »َأَتَرْوَن َهِذِه اْلَمْرَأَة َطاِرَحًة 

ا: »َمْن َل َيْرَحُم َل ُيْرَحُم«)3(.  َفَقاَل: »هلُل َأْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها«)2(، َحقًّ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

َقرْصُ  امَلطُلوِب  َفليَس من  َأوَفَر وأوَسَع،  محُة  الرَّ كانِت  أَتمَّ  اإليامُن  كاَن  وُكلَّام 
ٌة َتَسُع اخلَلَق ُكلَُّهم،  مَحِة عىل َمْن َتعِرُف ِمْن َقِريٍب أو َصِديٍق، َوَلِكنَّها َرمَحٌة َعامَّ الرَّ
هم َوَفاِجَرُهم، حتى الَبَهاِئَم ُتدِخُلَك النَّاَر أِو اجلنََّة بَِرمَحتَِك هِبا،  ُمؤِمنَهم َوَكافَِرهم، َبرَّ

ِحيِح َقاَل َرُسوُل اهللِ G: »الرَّاِحُموَن  اها! ويف احلديث الصًّ أو َتعِذيبَِك إيَّ
َماِء«)4(.  َيْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ

أخرجه البخاري رقم )1284(، ومسلم رقم )923(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2754(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )5997(، ومسلم رقم )2318(.  )3(
أخرجه الرتمذي رقم )1924(، وأبو داود رقم )4941(، وصححه األلباين.  )4(
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َة الرَّحَمِة: اأمَّ
َننَاَل َرمَحَة اهللِ َوِرْضَواَنُه إالَّ بَِطاَعِة اهللِ، َوَطاَعِة َرُسولِِه! فاهللُ َتَعاىل يُقوُل:  َلْن 

]ی    ی    ی    ی    جئ[ ]آل عمران:132[. 

َسِمعُتْم، وأستْغِفُر يل  َما  أُقوُل  مِحنَِي،  الرَّ َخرُي  َوَأْنَت  َواْرمَحْنَا،  َلنَا  اْغِفْر  لُهمَّ  َفالَّ
َوَلُكْم َولِلُمؤِمننَِي. 

واحلمُد هللِ َربِّ العامَلنَي. 

اخلطَبُة الثانيُة:
ذو  لُه،  َشيَك  ال  وحَدُه  اهللُ،  إال  إلَه  أال  وأشهد  محِن،  الرَّ حيِم  الرَّ هللِ  احلمُد 
، صىلَّ  ًدا عبُد اهللِ ورُسوُلُه، َرمْحٌَة لِلْنِس َواجلَآنِّ الَفضِل واإلحساِن، وأشهد أنَّ حُمَمَّ

َم َوَباَرَك َعليِه، والتَّابِِعنَي هَلُْم بِإياَمٍن َوإْحَساٍن.  اهللُ َوَسلَّ

ِعَباَد اهلِل:

َأُتِريُدوَن َرمَحَة اهللِ َتعاىل؟ َطبُِّقوا َهِذِه اآلَيَة لَِتنَاُلوَها، َيُقوُل َتَعاىل: ]ک    
ڱ        ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     گڳ     گ     گ      گ    

ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ     ڻڻ    ۀ    ۀ    

ہہ    ہ    ہ    ھ    ھ[ ]التوبة:71[. 

ها الأَُخ امُلوؤِمُن: اأيُّ

]ٹ    ٹ      :C الَباِري  ْر َقوَل  َتَذكَّ َتعاىل َكَذلَِك؟  َأُتِريُد َرمَحَة اهللِ 
َقِويَّ  اَم  ُكلَّ ُه  َفإنَّ َأْجِل هذا -َرمِحََك اهللُ-:  ]النمل:46[ ِمن  ٹ    ڤ      ڤ[ 
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إْياَمُنَك مَتَيَّْزَت بِقْلِب َرِحيٍم، مَتُدُّ َيَدَك لِلُمْحَتاِج، َوُتِغيُث امَللهوَف، َوَتنِْفُر ِمن اإِليَذاِء، 

َصاَم واالعتَِداَء.  َوَتكَرُه اخْلِ

ها الرَّاِحُموَن:  اأيُّ

َك وإحَسانَِك ها الوالِداِن، َفاَمَ َأحَوَجُهاَم إىل َرمَحتَِك،  وَأوىَل النَّاِس بَِرمَحتَِك وبِرِّ

ُتِمْلُهاَم،  َفال  َوِحلِمَك  َرمَحتَِك  إىل  َأحَوَجُهام  َفاَم  امَلَرِض،  ، وعند  الِكَبِ ًة حاَل  خاصَّ

ۋ[  ٴۇ      ۈ    ۈ     ]ۆ     ْد:  ردِّ ُتنُْهام،  َوال  َأكِرْمُهاَم،  عنُهام،  َتنَْشِغْل  وال 

]اإلساء:24[ ُثمَّ ِمن َبِعِدهم َفَلَذاُت األَكَباِد، َأوالَُدَك َوَبنَاُتَك، فقد كاَن رُسوُلنا ُيقِعُد 

»اللَُّهمَّ  وَيُقوُل:  ُهاَم،  َيُضمُّ ُثمَّ  َفِخِذِه،  َعىَل   L علٍّ  بَن  واحلََسَن  َزْيٍد  ْبَن  ُأَساَمَة 

اْرَحْمُهَما َفِإنِّي َأْرَحُمُهَما«)1(. 

ِمْن  ِباْلِعَياِل  َأْرَحــَم  َأَحــًدا َكاَن  َرَأْيــُت  َقاَل: »َما   I َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  وَعْن 

َرُسوِل اهلِل«)2(.

»َخْيُرُكْم  وإحَسانَِك  َرمْحَتَِك  إىل  َيُكنُوَن  ما  َأحَوُج  وإِخواُنَك  َوَزوَجُتَك 

ِل  الُعامَّ ِمن  َأمَرُهم  اهللُ  َقلََّدَك  َمْن  تَِك  َرمْحَ إىل  النَّاِس  َوَأحوُج  أِلَْهِلِه«)3(،  َخْيُرُكْم 

قاَل:  َحيُث  فِيُهُم،   G اهللِ  َرُسوِل  لَِوِصيَِّة  فاسَتِمِع  وامُلسَتخَدِمنَي، 

»ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهُم اهلُل َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْلُيْطِعْمُه 

أخرجه البخاري رقم )6003(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2316(.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )3895(، وابن ماجه رقم )1977(، وصححه األلباين.  )3(
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َكلَّْفُتُموُهْم  ْن  َفــإِ َيْغِلُبُهْم،  َما  ُتَكلُِّفوُهْم  َوَل  َيْلَبُس،  ا  ِممَّ َوْلُيْلِبْسُه  َيْأُكُل،  ا  ِممَّ
َفَأِعيُنوُهْم«)1(، ومعنى: »ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم« أي: الِذيَن ُيصِلُحوَن ُأُموَرُكم. 

عباَد اهلِل: 
لنِي، َطَلًبا لَِرمْحَِة َربِّ  مَحِة والَّ َأحِسنُوا إىل امُلسَتضَعِفنَي، واْجُبوا َخَواطَِرُهم بالرَّ

الَعامَلنَِي. 

َنبِيُّنَا  قاَل  وقد  حانَِيٍة،  َوَرمَحٍة  ِة،  َخاصَّ ِعنَاَيٍة  إىل  حُمَتاُجوَن  َفُهم  َغاُر  الصِّ ا  َأمَّ
ْر َكِبيَرَنا«)2(.  G: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوُيَوقِّ

عباَد اهلِل:
امُلسِلِمنَي!  إخوانِنَا  من  وامَلَعايص  ُنوِب  الذُّ بَِأْهِل  مَحِة  لِلرَّ احْلَاَجُة  َوتعُظُم 
رْتِ علينَا َما  َنَعْم ُنْبِغُض َمْعِصَيَتُهْم، َمَع َبَقاِء ُحبِّهْم بَِقْدِر إياَمِنِْم، َكاَم أنَّ هَلُْم َواِجَب السِّ

ي ِمنُْهْم! اَمَتِة هِبِْم، َأو التََّشفِّ َداُموا مَلْ جُيَاِهُروا بَِمْعِصَيتِِهْم، َوْلنِْحَذْر ِمْن الشَّ

َماَتَة أَلِخيَك َفَيْرَحَمُه  َفِفي َحِديٍث َأنَّ َنبِيَّنَا O قاَل: »َل ُتْظِهِر الشَّ
فال  والتَّوِجيِه!  َوالنُّْصِح  ْفِق  الرِّ إىل  َيُكوُنوَن  َما  أْحَوُج  َوالُعَصاُة  َوَيْبَتِليَك«)3(،  اهلُل 
َحاَبِة  بِِه، َفِمَن الصَّ َتْسَتْغِرْب َهذا، َفَقْد ُأيِتَ إىل النَّبِيِّ H بَِسْكَراَن، َفَأَمَر بَِضْ
َرُجٌل:  َقاَل  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  بَِثْوبِِه،  ُبُه  َيْضِ َمْن  َوِمنُْهْم  بِنَْعِلِه،  َوِمنُْهْم  بَِيِدِه،  ُبُه  َيْضِ َمْن 

أخرجه البخاري رقم )30(.   )1(
أخرجه الرتمذي رقم )1919(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )2506( وقال: »حسن غريب«، وقال حمققو جامع األصول )726/11(:   )3(
»هو حديث حسن بشواهده«، وقال الشيخ ابن باز يف شحه لرياض الصاحلني: »معناه صحيح، 

وحديث واثلة وشواهده قد تقوى عىل احلُْسن«.
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ا  ْيَطاِن َعَلى َأِخيُكْم«)1(، إنََّ َما َلُه َأْخَزاُه اهللُ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ: »َل َتُكوُنوا َعْوَن الشَّ
ُقوا اهللَ  َرمْحٌَة َعظِيَمٌة َحتَّى َمَع الُعَصاِة وامُلَخالِفنَي الذيَن مَلْ جُيَاِهروا َوُيْفِسدوا! َأال َفاتَّ

، َوَتواَصوا بِامَلرمَحَِة.  ْبِ -َرمِحَُكُم اهللُ-، َوَتواَصوا بالصَّ

َوَباِرْك عىل  ُلهمَّ َصلِّ َوَسلِّم  َفالَّ مَحِة وامَللحَمِة،  َنبِيِّ الرَّ ُثمَّ َصلُّوا َوَسلُِّموا عىل 
ر ُقُلوَبنَا من الِغلِّ  ٍد وعىل آلِِه َوأْصَحابِِه، َوالتَّابِِعنَي، اللهمَّ َطهَّ َعبِدَك َوَرُسولَِك حُممَّ
نا اغفر لنا  ن ِسِواَك، َربَّ واحلقِد واحلََسِد، وأسبِغ علينا رمحًة من عندَك ُتغنِينَا هِبا َعمَّ
ها، وهم أحياًء َوَميِّتنَي، اللهمَّ  يانا ِصَغاًرا، وأعنَّا عىل بِرِّ ولِوالِدينا، وارمحهام كام ربَّ
الِة،  اتِنا ُمِقيِمي الصَّ أِقرَّ أعُينَنا، وأسِعد ُقلوَبنَا بِصالِح َشَبابِنَا َوَفَتَياتِنَا، واجعلنا وُذريَّ

نا وتقبل دعاء.  ربَّ

وأعنُْهم  َوَتْرَض،  ُتِبُّ  ملَِا  ُأُموِرنا  والَة  َوفِّْق  وامُلسِلمنَي،  اإلسالَم  أعزَّ  اللهم 
نا عىل َمْن َبغى علينا يا  عىل الِبِّ والتَّقوى، واْنرُص ُجنُوَدَنا، واحَفْظ ُحُدوَدَنا، واْنرْصَ

ربَّ العامَلنَِي، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    
ې[ ]البقرة:201[، ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     

ىئ    ىئ[ ]آل عمران:8[. 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 

أخرجه البخاري رقم )6781(.  )1(
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#

الُم َرْحَمٌة السَّ

اخلطبة األولى:
الِم، وأشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ وحَده ال شيَك له،  وِس السَّ احلمُد هللِ امللِك القدُّ
َلنَا باإلسالِم، وأشهد أنَّ حممدَا عبُد اهللِ َوَرُسوُله، اْصَطفاُه َربُّه عىل األََناِم، صىلَّ  َفضَّ

ا بعد: اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وأصحابِِه والتَّابعنَي هلم بإحساٍن، أمَّ

َتدُخلوا اجلنَّة بَِسالٍم!  َوالِوَئاَم،  َة  امَلَودَّ َينرُش  باَِم  ُمؤِمنُون، وُخُذوا  َيا  فاتِّقوا اهللَ 
الِم، َتِيَُّة َأْهِل اإلسالم، َوَتيَُّة املالِئَكِة الكراِم، وَتيَُّة  أال وإنَّ من أعظِمه: إفشاُء السَّ

م َسالٌم.  أهِل اجلنِة يوَم َيلَقون َرهبَّ

َث َعْبُد اهللِ ْبُن َساَلٍم I َقاَل: مَلَّا َقِدَم النَّبِيُّ H امَلِدينََة، اْنَجَفَل  َحدَّ
َوْجَهُه،  َتَبيَّنُْت  َفَلامَّ  أِلَْنُظَر،  النَّاِس  يِف  َفِجْئُت  النتظاِرِه،  َخَرُجوا  أي  ِقَبَلُه،  النَّاُس 
َقاَل:  َأْن  بِِه،  َم  َتَكلَّ َسِمْعُتُه  ٍء  َشْ ُل  َأوَّ َفَكاَن  اٍب،  َكذَّ بَِوْجِه  َلْيَس  َوْجَهُه  َأنَّ  َعَرْفُت 

 

ِباللَّْيِل،  َوَصلُّوا  اأْلَْرَحــاَم،  َوِصُلوا  َعاَم،  الطَّ َوَأْطِعُموا  َلَم،  السَّ َأْفُشوا  النَّاُس  َأيَُّها  »َيا 
َوالنَّاُس ِنَياٌم، َتْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَسَلٍم«)1(. 

عباَد اهلِل:
ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ      ]وئ     َفَقاَل:  الم،  بالسَّ اهلل  أمَرنا  لقد 

أخرجه ابن ماجه رقم )1334(، وصححه األلباين.  )1(
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ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئی    ی    ی    ی    جئ    حئ[ 
ې     ې     ې     ۉ     ۉ      ۅ     ۅ     ۋ     ۋ      ]ٴۇ     وقاَل:  ]النور:27[، 

ا من ُحُقوِق  َحقًّ ُه  َعدَّ  H سوَل  الرَّ إنَّ  ]النور:61[ بل  ې    ى[ 
اْلُمْسِلِم  َعَلى  اْلُمْسِلِم  »َحقُّ   :H اهللِ  َرُسول  قاَل  املسلم،  عىل  امُلسِلِم 
ِعرَيِة  «، وعد منها: »ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه«)1(، َفلَتْفَخروا يا ُمسلموَن هبِذِه الشَّ ِستٌّ

قالت:   J َعاِئَشَة  فَعْن  عليِها،  حَيُْسُدوَننَا  الَيُهوَد  َفإنَّ  هِبا،  وا  وْلَتعَتزُّ الَعظيمِة، 
َحَسُدتُكْم  َمــا  ـــْيٍء  َش َعــَلــى  اْلــَيــُهــوُد  ــَدتــُكــُم  َحــسَ »َما   :H اهللِ  َرُسول  َقاَل 
َقاَل  تعاىل!  اهللِ  أساَمِء  من  الَم  السَّ أنَّ  َفخًرا  َلنَا  فَيكِفي  َوالتَّْأِميِن«)2(،  َلِم  السَّ َعَلى 

 

ِفي  اهلُل  َوَضَعُه  َتَعاَلى،  اهلِل  َأْســَمــاِء  ِمــنْ  اْســمٌ  َلَم  السَّ »ِإنَّ   :H َرُسوُل اهللِ 
َلَم َبْيَنُكْم«)3(.  اأْلَْرِض، َفَأْفُشوا السَّ

عباَد اهلِل:

ضواِن؛ وهلذا كان إفشاُؤُه َمرشوًعا  مَحِة والرِّ الُم َأمٌن وَأَماٌن، وُدعاٌء بالرَّ والسَّ
اهللِ  َرُسوُل  ُسِئَل   ، واألعَجميِّ والعريبِّ  والفقرِي،  والغنِيِّ  والَكبرِِي،  غرِي  الصَّ عىل 
َلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت  َعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ ؟ َقاَل: »ُتْطِعُم الطَّ ْساَلِم َخرْيٌ H: َأيُّ اإْلِ

َوَمْن َلْم َتْعِرْف«)4(. 

أخرجه مسلم رقم )2162(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )856(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه البخاري يف األدب املفرد رقم )989(، وحسنه األلباين.  )3(
أخرجه البخاري رقم )12(، ومسلم رقم )39(.  )4(
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اأيها املوؤمنون: 

 :H َِقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل L الَم َبينَُكم! فعن اْبِن ُعَمَر َأفُشوا السَّ
 ،)1(»D اهلُل  َأَمَرُكُم  ِإْخَواًنا، َكَما  َوُكوُنوا  َعاَم،  الطَّ َوَأْطِعُموا  َلَم،  السَّ »َأْفُشوا 
والَبطُر  الِكْبُ  يعني  َشرُّ«)2(،  ُة  َواأْلََشــرَ َتْسَلُموا،  َلَم  السَّ H: »َأْفُشوا  وقاَل 

. َشٌّ

اأيها امل�سلم اأََما َعِلمَت:

 :H ُنوِب، َوَحتِّ اخلَطايا، َقاَل الَم وامُلَصاَفَحَة َسَبَباِن ملِغِفَرِة الذُّ أنَّ السَّ
»َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن، ِإلَّ ُغِفَر َلُهَما َقْبَل َأْن َيَتَفرََّقا«)3(، َوُخصَّ 
َنبِيَّنَا  َهْدي  ِمْن  َكاَن  َوَقْد  َضا!  َوالرِّ َعاَدِة  َوالسَّ بِاألَْمِن  لَِيْشُعُروا  َأْهَلَك  الِم  بِالسَّ

الِم. H أنَّه إذا َدَخَل َبيَتُه ابتدَأ أهَلُه بالسَّ

والنََّزَغاِت  يَطاِن  والشَّ َأنُفِسنَا  َشَّ  واكِفنَا  اخلرَياِت،  لِِفعِل  َجِيًعا  َوفِّقنَا  فاللهم 
ٺ     ٺ       ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ     پ        پ         ]پ    

ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[.

، فاستغفُروُه  أقوُل ما َسِمعتْم، وأستغفُر اهللَ يل ولكم، وللمسلمني ِمْن ُكلِّ َذْنبٍّ
حيُم.  ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ إنَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3252(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )18530(، وقال حمققو املسند: »إسناده حسن«.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )2727(، وأبو داود رقم )5212(، وابن ماجه رقم )3703(، وصححه   )3(
األلباين.
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اخلطبة الثانية:

اِعي إىل  يَك َلُه، الدَّ احلمُد هللِ عىل إحَسانِِه، وأشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال َشِ
َم َوَباَرَك عليِه وعىل آلِِه  ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ ِرضوانِِه، وأشهد أنَّ حُممَّ

ا بعُد:  وَأصحابِِه وأتباِعِه وأعوانِِه، أمَّ

نيا، وَتُفوزوا بَِجنَِّة  ُكوا بِمَحاِسِن ِدينُِكم، َتسَعُدوا يف الدُّ ُقوا اهللَ َربَُّكم، ومَتَسَّ فاتَّ

َربُِّكم. 

ها الِكراُم:  اأيُّ

َطِريًقا  غاِئِن واإِلَحِن، وإذا أردَت  الُقُلوِب، وُمِزيُل الضَّ ِمفَتاُح  الِم  إفَشاُء السَّ
 I الِم، والبَشاَشِة يف الُوُجوِه، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة من ُطُرِق اجلَنَِّة فعليَك بَكثَرِة السِّ
َحتَّى  اْلَجنََّة  َتْدُخُلوا  َل  ِبَيِدِه،  َنْفِسي  »َوالَِّذي   :H اهللِ  َرُسوُل  قال  َقال: 
ُتْؤِمُنوا، َوَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأَوَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا 

َلَم َبْيَنُكْم«)1(. السَّ

اأخي الَكِرمِي:

الِم! َفَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة I َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  احذر أْن َتُكوَن َبِخياًل بالسَّ
َلِم، َواْلَمْغُبوُن َمْن َلْم َيُردَّ، َوِإْن َحاَلْت  H: »ِإنَّ َأْبَخَل النَّاِس َمْن َبِخَل ِبالسَّ

َلِم َفاْفَعْل«)2(. َبْيَنَك َوَبْيَن َأِخيَك َشَجَرٌة، َفاْسَتَطْعَت َأْن َتْبَدَأُه ِبالسَّ

أخرجه مسلم رقم )54(.  )1(
أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم )8395(.  )2(
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عباَد اهلِل:

اكُب عىل املاش، واملاش عىل الَقاِعِد،  َم الرَّ لِّ لِم َوُسَنِنِه: أْن ُيسَّ ومن آداِب السَّ
غرُي عىل الكبرِي، والقليُل عىل الكثرِي؛ وأْن َيُكوَن بَِصوٍت َمسُموٍع، وال َيكَتِفي  والصَّ
َوُيشرُي  بِلَسانِِه،  ُم  ُيَسلِّ ُه  فإنَّ َبعيًدا عنُه،  إذا كاَن  أِس فقط، إال  الرَّ أو  باليِد،  باإلشاَرِة 

بَِيِدِه اليمنى. 

 :H الُم حنَي ُدُخولَِك امَلجِلَس وعنَد ُمَفاَرِقتِه، َقاَل ومن اآلداِب، السَّ
َفَلْيست  َفْلُيَسلِّْم،  َيُقوَم،  َأْن  َأَراَد  َفِإَذا  َفْلُيَسلِّْم،  اْلَمْجِلِس،  ِإَلى  َأَحُدُكْم  اْنَتَهى  »ِإَذا 

اأْلُوَلى ِبَأَحقَّ ِمَن اْلِخَرِة«)1(.

اهللِ  ورمحُة  عليكم  الُم  السَّ يُقوَل:  بِأْن  نَِّة،  السُّ يف  الَواِرِد  لفِظ  بالَّ َم  ُيَسلِّ وأْن 
النَّبِيِّ  إىَِل  َرُجٌل  َجاَء  فقد  االستِبَداِل!  أو  النُّقَصاِن،  أو  َياَدِة  الزِّ َوَعَدُم  َوَبَركاُتُه، 
اَلُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ َعَلْيِه ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل: »َعْشٌر« ُثمَّ َجاَء آَخُر  H َفَقاَل: السَّ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهللِ، َفَردَّ َعَلْيِه ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل: »ِعْشُروَن« ُثمَّ َجاَء آَخُر  َفَقاَل: السَّ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، َفَردَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل: »َثَلُثوَن«)2(  َفَقاَل: السَّ

يعني: َثالُثوَن َحَسنًَة. 

ها الِكراُم: اأيُّ
ُر فيهم،  ِل، وال ُتِمُلوهم، َفَسالُمُكْم َسُيَؤثِّ بياِن والُعامَّ باِب والصِّ َسلِّموا عىل الشَّ

ولو بعَد حنٍي! فقد كاَن ذلَِك من َهدِي َنبِيِّنا H، َرمَحًة هِبم، َوَتربَيًة هلم!

أخرجه أبو داود رقم )5208(، وقال األلباين: حسن صحيح.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )5195(، وصححه األلباين.  )2(
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ها املوؤمنوَن: اأيُّ

الِم، فإْن َسلَّموا علينا ُقلنا هلم: وعليكم، لَِقوِل  اُر َفَتحُرُم َبداَءُتم بالسَّ ا الُكفَّ أمَّ
َلِم، َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم  َرُسوِل اهللِ H: »َل َتْبَدؤوا الَيُهوَد، َوالنََّصاَرى ِبالسَّ

H: »ِإَذا َسلََّم  ِريِق َفاْضَطرُّوُهْم ِإَلى َأْضَيِقِه«)1(، وَقاَل َرُسوُل اهللِ  ِفي الطَّ

َعَلْيُكْم َأْهُل اْلِكَتاِب َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم«)2(. 

ِعَباَد اهلِل: 

َدٌة، وامُلَسلَُّم عليِه َمأُموٌر أْن جُيِيَب َجهًرا بَِتحيٍة َأْحَسَن  الِم ُسنٌَّة ُمؤكَّ ابتَداُء السَّ

ِمنها، َأْو ِمثِلَها، قاَل اهللُ تعاىل: ]ی    جئ    حئ           مئ     ىئ    يئ    جب     حبخب    مب        
ىب    يب           جت    حت          خت    مت[ ]النساء:86[. 

إال  ألحَسنِها  يدي  ال  واألعامِل،  واألقواِل  األخالِق  ألحسِن  اهدنِا  فاللهم 
أنت، وارصف عنَّا سيَئها ال َيرِصُف عنَّا سيَئها إال أنت، اللهم اهدنا، وَيرس اهلدى 
نا بزينة التقوى واإليامن، واجعلنا  لنا، واجعلنا من عبادك املؤمننَي امُلفِلِحنَي، اللهم زيِّ

من اآلمريَن باملعروف، والناهنَي عن املنكر، يا ربَّ العاملني. 

أجعني،  وصحبِه  آلِِه  وعىل  ِد،  حُممَّ ورسولَِك  عبدك  عىل  وسلِّم  صلِّ  اللهم 
ُسنَّتِِه،  عىل  رَي  السَّ وارزقنا  زمرتِِه،  يف  واحرشنا  َوَباطِنَا،  َظاِهًرا  َباَعُه  إتِّ ارزقنا  اللهم 

 

يا ربَّ العاملني. 

أخرجه الرتمذي رقم )1602(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )6258(، ومسلم رقم )2163(.  )2(



40

ًة ملا تبُّ وترض،  ًة، َووالة أمورنا خاصَّ اللهم وفق ُوالَة ُأُمُوِر امُلْسِلمنَي َعامَّ
مضلني،  وال  ضالني  غري  مهتدين،  هداًة  واجعلهم  والتقوى،  البِّ  عىل  وأعنهم 
وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة، يا ربَّ العاملني. اللهم أعز اإلسالَم وامُلسلمني، 

وانرُصْ واحفظ ُجنُوَدنا امُلرابِطِنَي. 

ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
ېئ[ ]آل عمران:147[، واغفر لنا ولوالدينا وذَرارينا وامُلْسِلمنَي. 

عباَد اهلِل: 
اذكروا اهلل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهلل أكب، واهلل يعلم 

ما تصنعون. 
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#

َأَحبُّ اأَلْعَماِل إلى اهلل َتَعاَلى )الرفق(

اخلطبة األولى:
َوْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إلَه  أالَّ  َنشهُد  واحِلكَمِة،  بِالعلِم  ِعباِدِه  عىل  َمنَّ  هللِ  احلَمُد 

 

ًدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه  يَك َلُه، َنْشُكُرُه َعىَل ُكلِّ َخرٍي َونِْعَمٍة، وأشهد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ ال َشِ
َة اإلَراَدِة، َوُحْسَن الَعَمِل،  َة َوالَعِزيَمَة، َوُقوَّ ْمنَا ِمنُه اهِلمَّ َأَمَرنَا بِاجِلدِّ َواالْجتَِهاِد، َتَعلَّ
َم َوَباَرَك َعَليِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َذِوي األَْخالِق الَقِويَمِة، َوالُقُلوِب  َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد: ِليَمِة، َوَمْن َتبَِعُهْم بِإْحَساٍن إىل َيوٍم َيِفرُّ ُكلٌّ ِمنَّا بِِدينِِه، أمَّ السَّ

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ
بِأْيرَسِ األْسَباِب،  اهللِ  َمْرَضاِة  لِنَناَل  َتَعاىل؛  اهللِ  َعْن أَحبِّ األْعاَمِل إىل  ُث  َنَتَحدَّ
احِلََة َليَست يِف َمْرَتَبٍة َواِحَدٍة يِف الَفْضِل، َوُحبِّ اهللِ هَلَا!  ُكْم َيْعَلُم أنَّ األعاَمَل الصَّ َفُكلُّ
َماِت  َفَقْد َفاَضَل امَلوىَل َبْينََها َكاَم َسَبَق! َواهللُ َتَعاىَل حُيِبُّ الطَّاَعاِت َوَأْهَلَها، َوَيْكَرُه امُلَحرَّ
ْفُق، »فِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكلِِّه«)1(،  َوأْهَلَها، َفِمامَّ حُيِبُُّه اهللُ َوَيْرَضاُه: الرِّ
َنبِيُّنا G، والرْفُق َباٌب واِسٌع، َونْحَتاُجُه يِف َزَمنِنَا أْكَثَر ِمن  َكاَم َقاَل َذلَِك 

أيِّ َوْقٍت َمَض! 

أخرجه البخاري رقم )6256(، ومسلم رقم )2165(.  )1(
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يُخ  الشَّ َقاَل  بِاألَْسَهِل،  َواألَْخُذ  َوالَفْعِل،  بِالَقْوِل  اجلَانِِب  لنُِي  ُهو  والــرْفــُق: 
بُّ ِمن ِعَباِدِه  : »ومن أسامئه: الرفيق، يف أفعاله وشعه«)1(، َوُهَو َتَعاىَل حُيِ ْعديُّ السَّ

ْفُق ال ُينَايِفَ احلَْزَم.  ْفِق، َوالرِّ َأْهَل الرِّ

َفَعْن َعاِئَشَة J أنَّ النَّبِيَّ H َقاَل: »َيا َعاِئَشُة ِإنَّ اهلَل َرِفيٌق ُيِحبُّ 
الرِّْفَق، َوُيْعِطي َعَلى الرِّْفِق َما َل ُيْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما َل ُيْعِطي َعَلى َما ِسَواُه«)2(، 

وَجُة  َتاُجُه الزَّ َتاُجُه الَويِلُّ يِف َبيتِِه: َمَع َزْوَجتِِه َوَأوالِدِه َتْربَِيًة َوَتْعِلياًم، َوَتْ ْفَق حَيْ إنَّ الرِّ
َمَع ُطالَّبِِه، »َمْن  ُم  امُلَعلِّ َتاُجُه  َوحَيْ أَذُه،  ْبِ عىل  َوَمالِِه والصَّ ِه  َزْوِجَها يِف ِحْفِظ َحقِّ َمَع 

 .H ُيْحَرِم الرِّْفَق ُيْحَرِم الَخيَر«)3(، َكاَم َقالُه

ِعَباَد اهلِل:

َ هَلُْم ُأُموَر ِدينِِهْم َوُدْنَياُهْم،  َأْمٍر َمَع َرِعيَّتِِه، بِأْن ُيَيرسِّ َتاُجُه ُكلُّ َويِلِّ  ْفَق حَيْ إنَّ الرِّ
َفُظُهْم ِمْن ُكلِّ أَذًى  َعاَة، َوَيُصوُنُْم َوحَيْ َفَينرُْشُ ِديَن اهللِ َبنَي َرِعيَّتِِه، َوُيْكِرُم الُعَلاَمَء والدُّ
وَها،  ُ ُسوا َحاَجاِت النَّاِس امَلِعيِشيَِّة، َفُيَيرسِّ ، فَعىل ُوالِة األُُموِر أْن َيَتَلمَّ ٍّ أو َمْعنَِويٍّ ِحسِّ
َب اإلَماُم ُمْسِلٌم  َوَلَقْد َبوَّ ْم!  َوَقُبوهِلِ ُفوَها، َفإنَّ َذلَِك أْدَعى حِلُبِِّهْم  هِبِْم َوُيَفِّ َوَيْرُفُقوا 
َعْن  َوالنَّْهِي  ِعيَِّة،  بِالرَّ ْفِق  الرِّ َعىَل  َواحْلَثِّ  اْلَعاِدِل،  َماِم  اإْلِ َفِضيَلِة  َباُب  َفَقاَل:   V
 H َرُسوَل اهللِ  أنَّ   J َعاِئَشَة  َحِديَث  َساَق  ُثمَّ  َعَلْيِهْم،  ِة  امَلَشقَّ إِْدَخاِل 
ِتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َوِلَي ِمْن  َقاَل: »اللُهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَّ

تفسري أسامء اهلل احلسنى للسعدي )ص206(.  )1(
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اَعًة  I َأنَّ َجَ َبَلَغ ُعَمُر بُن اخَلطَّاِب  ِبِه«)1(،  َفاْرُفْق  ِبِهْم،  َفَرَفَق  ِتي َشْيًئا  َأْمِر ُأمَّ

َفَلامَّ  َيْأُتوُه،  أْن  َفَأَمَرُهْم  الباِلِد،  ُأَمَراِء  َبْعَض  َيْعنِي  لِِه  ُعامَّ ُظْلِم  ِمْن  اْشَتُكوا  َرِعيَّتِِه  ِمن 

َأنَُّه ال َشَء  َفاْعَلُموا  ا،  ِعيَِّة َعليُكْم َحقًّ َعاُة إنَّ لِلرَّ ا الرُّ َفَقاَل: »َأيُّ اْجَتَمُعوا َخَطَبُهْم، 

َأَحبَّ إىل اهللِ ِمْن ِحْلِم إَِماٍم َوِرْفِقِه، َوَليَس َأْبَغَض إىل اهللِ ِمْن َجْهِل إَماٍم َوَخَرِقِه، َوَمْن 

َيْأُخُذ بِالَعافَِيِة ُيْرَزُق الَعافَِيَة«)2(. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

َبل  زِق،  للرِّ َطَلبِنَا  َويِف  اخلَْلِق،  َمَع  َتعاُمِلنا  يِف  ِه:  ُكلِّ َشأنِنَا  يِف  ْفِق  الرِّ إىل  َنْحَتاُج 

ْفُق: َطِريٌق اجلَنَِّة، َوُمْثِمٌر ملََِحبَِّة اهللِ، َوحَمَبَِّة النَّاِس،  َحتى َمَع الَبَهاِئِم الَعْجاَمَواِت، الرِّ

ي ُروَح امَلَحبَِّة َوالتََّعاُوِن َبنَي النَّاِس، َوَصَدَق اهللُ الَعظِيُم: ]ٺ    ٺ        ٿ     ُه ُينَمِّ َبل إنَّ

ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ[ ]آل عمران:159[. 

َوِمَن  َوالتَّْقَوى  اْلِبَّ  َنْسَأُلَك  ا  إِنَّ َفاللَُّهمَّ  والَعَمِل،  الَقوِل  ُحْسَن  ارُزْقنَا  فاللُهمَّ 
اْلَعَمِل َما َتْرَض، أقوُل ما َسِمعُتم واسَتغِفُر اهللَ يل وَلُكم ولِلُمسِلمنَي من كلِّ َذنبِّ 

حيُم.  ُه هو الَغُفوُر الرَّ وَخطِيَئٍة، فاسَتغِفُروُه إنَّ

اِنَيُة: اخُلْطَبُة الثَّ

يَك  اَيا، ُمِْزِل الَعَطاَيا، َنْشَهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال َشِ احلَْمُد هللِ ُمبِدِئ الَبَ
َوَحَسُن  اخِلَصاِل،  َجِيُل  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  َعبُد  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  وأشهد  التََّحاَيا،  َكِريُم  َلُه، 
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َم َوَباَرَك َعَليِه َوَعىل آلِِه َوأْصَحابِِه، َوَمْن َتبَِعُهم بِإْحَساٍن إىل  َجاَيا، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ السَّ
ا َبْعُد:  َيوٍم ُتْكَشُف فِيِه اخلََفاَيا، أمَّ

بِِدينِِه،  امُلْبَتىل  َفِمنَّا  نيا،  الدُّ َهِذِه  ُمْبَتَلوَن يف  ا  أنَّ َواْعَلُموا  اهللِ-  اهللَ -ِعَباَد  ُقوا  فاتَّ
َعَليِه األْسَقاُم واألْمَراُض،  َفَتَتواىل  تِِه،  ُمْبَتىًل بِِصحَّ َوِمنَّا  لَِفَتٍن واْبتاِلءاٍت،  ُض  َفَيَتَعرَّ
ُمؤِمنُوَن،  يا  وا  أْبرِشُ َوَلكْن  ُيوُن،  الدُّ َوَتْرَكُبُه  اخلََساِئُر،  َعَليِه  َفَتَتواىل  باَِملِِه  امُلْبَتىل  َوِمنَّا 
َفإنَّ اهللَ َتَعاىَل ُهَو: ]ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ     ٺ     ٺ      ٿ[ ]امللك:2[ َأي: 

َأْخَلُصُه َوَأْصَوُبُه. 

َهَواِت امُلَعاِرَضِة أِلَْمِرِه، َفَمْن اْنَقاَد  إنَّ اهللَ َتَعاىل َأَمَر ِعَباَدُه َوَنَاُهْم، َواْبَتالُهم بِالشَّ
اَريِن، َوَمْن َماَل َمَع َشَهَواِت  أِلَْمِر اهللِ، َوَأْحَسَن الَعَمَل، َأْحَسَن اهللُ َلُه اجلََزاَء يِف الدَّ
ُسوُل األْكَرم H: »ِإنَّ  ا َكاَم َقاَل الرَّ َفَلُه َشُّ اجلََزاِء َحقًّ َنْفِسِه، َوَنَبَذ َأْمَر اهللِ، 
َفَلُه  َرِضــيَ  َفَمْن  اْبَتَلُهْم،  َقْوًما  َأَحــبَّ  ِإَذا  اهلَل  َوِإنَّ  اْلَبَلِء،  ِعَظِم  َمَع  اْلَجَزاِء  ِعَظَم 

ْخط«)1(.  الرَِّضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ

ْبِ مَحِيَدٌة: ]ىث     يث     حج    مج    جح     َفَيا ُمؤِمْن اْصِبْ عىل الَبالِء، َفَعاِقَبُة الصَّ
 :H مح[ ]الزمر:10[ فَمْن أَحبَُّه اهللُ اْبَتالُه، َفَحتَّ َعنُْه َخَطاياُه، َيُقوُل َنبِيُّنا
َجِر«)2(،  »َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِإلَّ َحاتَّ اهلُل َعْنُه َخَطاَياُه، َكَما َتَحاتُّ َوَرُق الشَّ
اَم َيُكوُن ِعنَْد  َضا إنَّ ْبُ والرِّ اِض بِالَبالِء: ُهَو الذي حُيِبُُّه اهللُ وَيْقَبُلُه َوَيْرَضاُه، َوالصَّ الرَّ
وامُلِصيَبِة  االْبتاِلِء  ِعنَْد  َنْدُعَو  َأْن   H َرُسوُلنَا  َمنَا  َعلَّ َوَقْد  األُوىَل،  ْدَمِة  الصَّ

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )2396(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
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ِإَلْيِه  َوِإنَّا  ِإنَّا هلِلِ  اهلُل:  َأَمَرُه  َما  َفَيُقوُل  ُمِصيَبٌة  ُتِصيُبُه  ُمْسِلٍم  ِمْن  َعاَء: »َما  الدُّ هِبََذا 
َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ َأِجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي َوَأْخُلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها، ِإلَّ َأْخَلَف اهلُل َلُه َخْيًرا 

ِمْنَها«)1(. 

ِعَباَد اهلِل: 
النَّبِيَّ  َفإِنَّ  ْم:  إلْعاَمهِلِ امُلْتِقنُوَن  َوَيْرَضاُهْم  َوَيْقَبُلُهْم  ُسْبَحاَنُه  اهللُ  حُيِبُُّهُم  َوِمَّْن 
ُيْتِقَنُه«)2(،  َأْن  َعَمًل  َأَحُدُكْم  َعِمَل  ِإَذا  ُيِحبُّ   F اهلَل  »ِإّن  َقاَل:   H
َتُكوَن  أْن  جَيُِب  َنَعْم  َفْحْسٌب!  والِعَباَدِة  يِن  الدِّ ُأُموِر  َعىَل  َيْقَترِصُ  ال  الَعَمِل:  َفإْتَقاُن 
الَعَمِل  إْتَقاَن  َوَلِكنَّ   ،H امُلْصَطَفى  َهْدِي  َتَعاىَل، َعىل  الِعَباَداُت َخالَِصًة هللِ 
َها، فالَعاِمُل َواِجٌب عليِه إْتَقاُن َعَمِلِه ُمَراِقًبا  أوَسُع َوأْشَمُل َفَيْشَمُل َجوانَِب َحَياتِنَا ُكلِّ
َكْم  يا اهللُ:  ُه،  َربَّ ُمَراِقًبا  َعَمِلِه  إْتَقاُن  َواِجٌب عليِه  ُه، وامُلَوظَُّف احلُُكوِميُّ  َربَّ َذلَِك  يِف 
واِم، َوَتْعطِيٌل لِلُمَعامالِت،  ُيَضيُِّع أَماَنَة الَعَمِل، َفوض بالدَّ ِمَّْن  َنْشَتِكي َوَتْشَتُكوَن 
َيُقوُل:  واهللُ  عليِه؟  اهللُ  َعاُكُم  اْسرَتْ فِيام  األَماَنِة  أَداُء  فأيَن  واْستِْقبِاٍل،  ُمَعاَمَلٍة  َوُسوُء 

]ٿ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[.
]األنفال:27[

َعنَّا  ْف  َوارْصِ َأْنَت،  إاِلَّ  أِلَْحَسنَِها  َيِْدي  اَل  اأْلَْخاَلِق  أِلَْحَسِن  اْهِدَنا  فاللَُّهمَّ 
ُف َسيَِّئَها إاِلَّ َأْنَت، اللهمَّ اْرُزْقنَا الِبَّ والتَّْقوى َوِمْن الَعَمِل َما َتْرَض،  َسيَِّئَها اَل َيرْصِ
الَغيِب  َعامِلَ  َواألَرِض،  اَمَواِت  السَّ َفاطَِر  َوإَِسافِيَل،  َوِميَكاِئيَل  ِجَباِئيَل  َربَّ  اللَُّهمَّ 
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ِمَن  فِيِه  ملَِا اخُتِلَف  اِهِدَنا  َيَتِلُفوَن،  فِيِه  َكاُنوا  فِياَم  ِعَباِدَك  َبنَي  َتُكُم  َأنَت  َهاَدِة،  َوالشَّ
َأْمَر  ِة  األُمَّ هِلَِذِه  َأْبِرْم  لُهمَّ  الَّ ُمسَتِقيٍم،  اٍط  رِصَ إىِل  َتَشاُء  َمن  َتِدي  إِنََّك  بِإِذنَِك  احلَقِّ 
َأْهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى  فِيِه  ُيعزُّ  ُرشٍد، 

فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني. 

ا وارزقنا اتباعه والباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه، اللهم وفق  اللهم أرنا احلقَّ حقًّ
والة أمورنا ملا تبُّ وترض، وأعنهم عىل البِّ والتقوى، واجعلهم هداًة مهتدين 

غري ضالني وال مضلني، وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة يا ربَّ العاملني.

اللهم احفظ حدودنا، وانرص جنودنا، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    
ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

ال َعْقَل َكالتَّْدِبيَر

اخلطبة األولى:

إالَّ  إله  أالَّ  وأشهد  نعامِئه،  عىل  نحمده  آالِئه،  بعظِيِم  علينا  أنَعَم  هلل  احلمُد 

نبيَّنا حممًدا  أنَّ  َوَعَطاِئِه، وأشهد  َفْضِلِه  َواِسِع  َنْشُكرُه عىل  لَه،  اهللُ وحَدُه ال َشيَك 

 

عبُد اهلل ورسوُلُه، أفضُل ُرُسِلِه وَخاَتُم أنبياِئِه، الَّلهم صلِّ وسّلم وبارك عليه وعىل 

ا بعد:  آله وأصحابه وأوليائه: أمَّ

عباد اهلل:

أوصيكم ونفس بتقوى اهللِ، وكثرِة مَحِْدِه عىل آالِئِه إلينَا، وَنْعاَمِئِه علينا، فكم 

وآِخًرا،  أواًل  فاحلمُد هللِ  بَِرمْحٍَة؟!  َوَتَداَرَكنَا  نِْقَمٍة؟!  ِمْن  عنَّا  وَأَزاَل  بِنِعَمٍة؟!  نَا  َخصَّ

وظاهًرا وباطنًا. 

اهلَل  »ِإنَّ  وأرزاِقِه!  بأموالِِه  ليست  املسلِم  قيمَة  أنَّ  ُمؤِمنُوَن-  -َيا  اعلموا  ثمَّ 

 

َل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«)1(، ولن َيبَقى 

للنساِن من َعَمِلِه إال ما كان َخالًِصا َصاحلًا، وليَس له من مالِه إال ما أكَل َفَأفنَى، أو 

َق فأبقى! َلبَِس َفأبىَل، أو َتَصدَّ

أخرجه مسلم رقم )2564(.  )1(
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اأيها الأخوة: 
ِليِم َمَع امَلاِل: َتْطبِيُق َقوِل اهللِ َتَعاىَل: ]پ    ڀ      إن ِمْن َقَواِعِد التَّعاُمِل السَّ
َهِذِه  ُنَطبُِّق  الِكَراُم-  ا  فَدُعوَنا -أيُّ ]األعراف:31[  ڀ      ڀڀ    ٺ          ٺ    ٺ    ٺ[ 
ِة َحقٌّ  َفِلأُلْسَ اِهنَِة،  الرَّ ِة  يَّ امَلادِّ الظُُّروِف  َهِذِه  ًة يف ظِلِّ  َنا َخاصَّ ُأَسِ َمَع  الَكِريَمَة  اآلَيَة 
G َقاَل:  َأَماَم اهللِ تَِعاىَل؛ ألنَّ النَّبِيَّ  َفُهَو َمْسُؤوٌل َعنُْهْم  َعىَل َمْن َيرَعاَها، 
ا اسَترَعاُه؛ َحِفَظ َأْم َضيََّع«)1(، َوَقاَل: »كفى بالمرء إثما  »ِإنَّ اهلَل َساِئٌل ُكلَّ َراٍع َعمَّ
أن يحبس عمن يملك قوته«)2(، َوبَِقدِر َهِذِه امَلسُؤولِيَِّة َيْأيِت اأَلْجُر الَعظِيُم، َفإنَّ النَّبِيَّ 
َوِديَناٌر  َرَقَبٍة،  ِفي  َأْنَفْقَتُه  َوِديَناٌر  اهلِل،  َسِبيِل  ِفي  َأْنَفْقَتُه  َقاَل: »ِديَناٌر   G
َأْنَفْقَتُه  الَِّذي  َأْجًرا  َأعَظُمَها  َأهِلَك،  َعَلى  َأْنَفْقَتُه  َوِديَناٌر  ِمسِكيٍن،  َعَلى  ِبِه  ْقَت  َتَصدَّ
اَم َدَفَعْتُهْم إىَِل  ُص َمِعيَشَتُهْم، َوَلُربَّ ُك َأهَلُه يِف َحاَجٍة ُتنَغِّ َعَلى َأهِلَك«)3(، َفالَعاِقُل ال َيرْتُ
ُع  ُيَوسِّ َيْقَبُلُه َعاِقٌل، َفَعىل الويلِّ أْن  ُل، َوَهَذا َما ال  امَلَهاَنُة َوالتََّذلُّ َفَكاَنْت هَلُُم  ِل،  التََّسوُّ

َعىَل أْهِلِه يِف النََّفَقِة، َوَيْبُسُط إَِلْيِهْم َيَد امَلْعُروِف، ُمَْتنًِبا َخصَلَتِي التَّْبِذيِر َوالتَّْقترِِي.

ِعَباَد اهلِل: 
َوَتْقِديِم  اتِِه،  َأولِويَّ َترتِيِب  ُحْسِن  َعىَل  ُبنَْياُنُه  ُس  ُيَؤسَّ اَم  إِنَّ يَّ  األُْسِ اإِلْنَفاَق  إِنَّ 
َعْقَل  »َل  َقاَل:   H اهللِ  َرُسول  أنَّ  ُروَي  َفَقْد  اِت،  وِريَّ َوالَضُ ِت  امُلِهامَّ

َكالتَّْدِبيِر«)4(.

أخرجه ابن حبان رقم )4492(، وحسنه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان   )1(
رقم )4475(.

أخرجه مسلم رقم )996(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )995(.  )3(
أخرجه ابن ماجه رقم )4218(، وضعفه األلباين.  )4(
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اأيها الأخوة:
ياِت،  َلِع وامُلْشرَتَ ٌع أْن َتْرَتِفَع األْسَعاُر َقِريًبا، َوِتِلُّ الِقيَمُة امُلَضاَفُة عىل السِّ ُمَتوقَّ
ُ َلْن جُيِْدَي شيًئا، َوَتأِجيُج َمَشاِعِر النَّاِس َيِدُم  ياُح، والتَّالُوُم والتََّحرسُّ اُخ والصِّ َ َفالرصُّ
ُق وال جَيَْمُع، َفال ُبدَّ ِمن التََّعاُيِش َمَع َواِقٍع َمْفُروٍض، َوَمنْطُِق الَعْقِل  وال َيْبنِي، َوُيَفرِّ
، َفنْبَتِعُد َعِن اقتِنَاِء َما فِيِه َضَياُع  واحِلْكَمِة أْن َنْبَدَأ بِإْصالِح أْنُفِسنَا، َفنَْبَدُأ بِاألََهمِّ َفامُلِهمِّ
يٍَّة َكبرَِيٍة يِف  َياِت ال َنحَتاُجها، َأْو َلْيَسْت َذاَت َأَهِّ ِة امُلْشرَتَ امَلاِل، َفَكْم ِمْن ِسْلَعٍة يِف َسلَّ
َواُه َنْفُسُه َوَيَتَمنَّاُه َوَيَراُه، َمرَّ ابِن  ي ُكلَّ َما َتْ اِهِن، َفالَكيُِّس الَعاِقُل ال َيْشرَتِ َوْقتِنَا الرَّ
ُجُل: اشَتَهيُتُه، َفَقاَل  ي َشيًئا، َفَسَأَلُه َعْن َذلَِك، َفَقاَل الرَّ ُعَمَر L َعىَل َرُجٍل َيْشرَتِ

ابُن ُعَمَر ُمنِكًرا َعَلْيِه: أو كلام اشتهى أحدكم شيئا اشرتاه؟)1(.

ِب؟!  اف َكثرٍِي مْن نَِساِئنَا، َوَشَبابِنَا، يِف امَلأَكِل، وامَللَبِس، وامَلرْشَ َفاَم َتُقوُلوَن يف إْسَ

عباد اهلل: 
اَم َمنْطُِق الَعْقِل َيُقوُل: إنَّ َعلينَا أْن  يٌر لَِغالِء األَْسَعاِر! إنَّ ال َتُظنُّوا أنَّ الَكالَم َتْبِ
التََّكاُثِر  ِمَن  ٌب  َضْ احلَاَجِة  َعَدِم  َمَع  اُء  َ َفالرشِّ اِهنَِة،  الرَّ ُظُروفِنَا  َمَع  التََّعاُمَل  ُنْحِسَن 
 :V اُك حَّ امَلْذُموِم، َكام يِف َقْولِِه َتَعاىَل: ]ژ    ڑ[ ]التكاثر:1[، وكاَمَ َقاَل الضَّ

وَرَة بَِقولِِه: ]ہ    ھ    ھ    ھ     »َأهْلَاُكُم التََّشاُغُل بِامَلَعاِش«)2(، َوَخَتَم اهللُ السُّ
ھ[ ]التكاثر:8[ َقاَل ابُن َجِريٍر V: »َلَيْسَأَلنَُّكُم اهللُ َعن النَِّعيِم الذي ُكنُْتْم فِيِه 

ْنَيا: ِمْن َأيَن َوَصْلُتْم إليِه، َوفِيَم َأَصْبُتُموُه، َوَماذا َعِمْلُتْم بِِه«)3(. يِف الدُّ

تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )101/5(.  )1(
اللباب يف علوم الكتاب )476/20(.  )2(

تفسري الطبي = جامع البيان ت. شاكر )581/24(.  )3(
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األ َفلَتْعَلُموا يا َرعاُكُم اهلُل: 
ْيَطاَن َيِعُدَنا اْلَفْقَر، َوَيْأُمُرَن بِاْلَفْحَشاِء!  أْن ِمْن أَساِسيَّاِت الَتعاُمِل َمَع امَلاِل: أنَّ الشَّ
اك وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي  عِديُّ V: »َفإيَّ يُخ السَّ َوَكاَم َقاَل الشَّ
يأمركم باإلمساك، ويوفكم بالفقر واحلاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصًحا لكم، بل 

هذا غاية الغش!«)1(. 

الُم َيا ِكرَاُم:  والإ�سْ
َكاِل َعىل الَغرِي، َفَقْد َكاَن ِمْن ُجَْلِة ُدَعاِء  ال َيْدُعو إىل امَلْسَكنَِة َواالْفتَِقاِر، َواالتِّ

لَِّة«)2(. َنبِيِّنَا G: »اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َواْلِقلَِّة َوالذِّ

ْن ِسواَك.  فاللُهمَّ َقنِّْعنَا باِم َرَزْقَتنَا، َوأْغنِنَا بَِحاللَِك عْن َحَراِمَك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ

أُقوُل َقْويل َهَذا، َوأْستْغِفُر اهللَ الَعظِيَم، يل َوَلُكْم، َفاْستْغِفُروُه َيْغِفْر َلُكْم، إِنُه ُهَو 
ِحيُم. الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
احلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َنْشَهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ َوحَدُه ال َشيَك َلُه، َلُه امُللُك، ولُه احلَمُد، 
اُج امُلنرُي، صىلَّ اهللُ  َ ًدا َعْبُد اهللِ وَرُسوُلُه، الرسِّ َوُهَو عىل ُكلِّ شٍء قديٌر، وأشهد أنَّ حُمَمَّ

ا بعُد:  يِن، أمَّ وسلََّم وباَرَك عليِه وعىل آلِِه َوأصَحابِه، َوَمْن اهتدى هبْم إىل َيوِم الدِّ

اَه َأهِليُكْم،  ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ، َوَأْدِرُكوا َحْجَم امَلسُؤولِيَِّة امُلْلَقاِة َعىَل َعاتِِقُكْم، ُتَ َفاتَّ
ُلوا  َوَتأمَّ َعاِب،  الصِّ َبْحَر  هِبَا  َتَتاُزوَن  َسِفينًَة  َتَعاىَل  اهللِ  َتْقوى  َواْجَعُلوا  َوُمَتَمِعُكْم، 

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص115(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )1544(، وابن ماجه رقم )3842(، وصححه األلباين.  )2(
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َقوَل اهللِ ُسبَحاَنُه: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    
چ[ ]األنفال:28[.

َها امُلوؤِْمُنوَن: اأَيُّ

ُخُذوا بَِتْوِجيِه َنبِيَّنا G يِف َتْقِسيِم األُْضِحيِة، واْجَعُلوُه َقاِعَدًة َتْسُلُكوَنَا 
ُقوا«)1(، َفَهِذِه  يف شؤوِن َمِعيَشتُِكْم، َيُقوُل G: »...َفُكُلوا َوادَِّخُروا َوَتَصدَّ
ُف  َ َأنَّ الَعاِقَل َيسَترْشِ ، َفَيْأيِت َهَذا التَّْقِسيُم احلَِكيُم لُِيَبنيِّ ِمْن َأْفَضِل َقَواِعِد التَّدبرِِي امَلايِلِّ

ِقُق َثالَث َحاَجاٍت:  ُر يِف الَعَواِقِب، َوُيَواِزُن َبنْيَ امَلَصالِِح، َفَسُتحِّ امُلسَتْقَبَل، َوُيَفكِّ

َأوَُّلَا: َحاَجُة الَفرِد َواألَُسِة، َوَأَشاَر إَِلْيَها بَِقولِِه: »ُكُلوا« َفِللنَّْفِس َحقُّ التََّمتُِّع 
اٍف َوال َبَطٍر.  يَِّباِت ِمْن َغرْيِ إِْسَ بِالطَّ

ا  ُمسَتِعدًّ َيُكوُن  ِخُر  َيدَّ ِحنَي  َفامَلْرُء  »َوادَِّخُروا«،   :G َقوُلُه  َوَثاِنيَها: 
َل َعىَل اهللِ َتعاىل، َفَلَقْد َكاَن َنبِيُّنا ُيْكثُِر ِمْن َقولِِه:  َماِن، َوَهَذا ال ُينَايِف التََّوكُّ َباِت الزَّ لَِتَقلُّ
»اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، َوَضَلِع 

ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجاِل«)2(.  الدَّ

تِ�ِه َم�ا ُيْغنِيِهْم َعِن النَّ�اِس، َحتَّى َبْع�َد َموتِِه  َخ�اِر حَيَف�ُظ اإِلْنَس�اُن ألُْسَ َوبِاالدِّ
َوَرِحيِل�ِه، َوَقْد َقاَل َرُس�وُل اهللِ G: »ِإنََّك َأْن َتـــَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن 

ُفوَن النَّاَس«)3(. َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ

أخرجه هبذا اللفظ مسلم رقم )1972(، وهو بلفظ آخر يف البخاري رقم )5569(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )5425(، ومسلم رقم )1365(.   )2(

أخرجه البخاري رقم )1295( ومسلم رقم )1628(.  )3(
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َدَقِة َناَمُء امَلاِل َوَبَرَكُتُه، َوَسدُّ َحاَجاِت ُمَتَمِعِه.  ُقوا«، َفبِالصَّ َوَثاِلُثها: قوله: »َوَتَصدَّ

َواعَلُموا يا ِكراُم: 
ْدِق، َكاَم َمَدَح النََّبيُّ G بَِقولِِه:  الِح والصِّ أنَّ َبَرَكَة امَلاِل َمْرُبوٌط بالصَّ
اِلِح«)1(، َوَقولِِه: »اْلَبيَِّعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفرََّقا،  اِلُح ِلْلمرء الصَّ »ِنْعَم باْلَمال الصَّ
َبَرَكُة  ُمِحَقْت  َوَكَتَما  َكَذَبا،  َوِإْن  َبْيِعِهَما،  ِفي  َلُهَما  ــوِرَك  ُب َوَبيََّنا،  َصَدَقا  َفــِإْن 

َبْيِعِهَما«)2(.

َوْلَنْعَلْم يا ُموؤِمُنوَن: 
أنَّ َبَركاِت األْرَزاِق َمْرُبوَطٌة بَِتْقوى اهللِ َتعاىل! أملْ َيُقْل الَعِليُم اخلَبرُِي: ]ٱ     ٻ    
ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ[ ]األعراف:96[ 
ْنِب  ِبالذَّ ْزَق  الــرِّ َلُيْحَرُم  الرَُّجَل  ِإن   ...«  :G َرُسولِنِا  َقوِل  يِف  َر  َنتَفكَّ أملْ 

ُيِصيُبُه«)3(.

ها امُلوؤِمُنون:  اأيُّ
َوَمعاِصينا!  بُِذُنوبِنا  َمرُبوٌط  األسَعاِر  َوَغالَء  األرَزاِق،  َنَقَص  أنَّ  جيًعا  ُنؤِمُن 

املفرد  األدب  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)299( رقم  املفرد  األدب  يف  البخاري  أخرجه   )1(
)ص126(، ونحوه عند أمحد رقم )17763(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل شط 

مسلم«. 
أخرجه البخاري رقم )2079(، ومسلم رقم )1532(.  )2(

أخرجه ابن ماجه رقم )4022(، وصححه ابن حبان  يف صحيحه )3/ 153( برقم)872(،   )3(
البوصريي  واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني )670/1( برقم )1814(، وحسن إسناده 
يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )187/4(، وجود إسناده الشيخ ابن باز كام يف مموع 

فتاوى ابن باز )6/ 196(.
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لِقوِل اهللِ َتعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ[ ]اجلن:16[، َوَقولِه 
َفامَلَعايِص  ]طه:124[،  ]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[  َتَعاىَل: 

َسَبٌب لَِفَساِد امَلَعاِش وامَلَعاِد َوَصَدَق اهللُ: ]ی    ی          جئ    حئ      مئ    ىئ    يئ                 
جب    حب     خب         مب    ىب     يب    جت    حت[ ]الروم:41[. 

الفساد  وظهر  السامء،  وأظلمت  األرض  »اقشعرت   :V الَقيِِّم  ابُن  َقاَل 
وهزلت  اخلريات،  وقلت  البكات،  وذهبت  الفجرة،  ظلم  من  والبحر  الب  يف 
الوحوش، وتكدرت احلياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار، وظلمة الليل من 
األعامل اخلبيثة، واألفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون، واملعقبات إىل رهبم من 
كثرة الفواحش، وغلبة املنكرات والقبائح، َوَهذا َواهللِ ُمنِذٌر بسْيِل َعَذاٍب، َقد اْنَعَقَد 
ُمِكنًَة،  َداَمْت  َما  َنُصوٍح  َبتوَبٍة  َفَعليُكْم  َظالُمُه،  اْدهَلَمَّ  َقد  َبالٍء  بَِلْيِل  وُمْؤِذٌن  َغاَمُمُه، 

َوَباهُبَا َمْفُتوٌح، ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]الشعراء:227[«)1(.
ـــا ـــَه ـــاْرَع َف ـــٍة  ـــَم ـــْع ِن يِف  ُكـــْنـــَت  ـــْمِإَذا  ـــَع ـــــِزيـــــُل الـــنِّ ــــــوَب ُت ُن ــــــــِإنَّ الــــــذُّ َف
ـــاِد ـــَب ـــِع اْل َربِّ  ِبـــَطـــاَعـــِة  النَِّقْم)2(َوُحـــْطـــَهـــا  ـــِريـــُع  َس ـــاِد  ـــِعـــَب اْل ـــــَربُّ  َف

َبينَنَا وبنَي َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعتَِك  لُهمَّ اْقِسْم َلنا ِمْن َخْشَيتَِك َما َتوُل بِه  َفالَّ
نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنا، وال إىل النَّاِر  نيا أكَب هِّ لهمَّ ال َتعِل الدٌّ ُغنَا بِه َجنََّتَك، الَّ ُتَبلُّ َما 

َمِصرَيَنا. 
َتُه للُيرَسى.  َق بِاحلُْسنَى َفَيرسَّ لُهمَّ اْجَعْلنَا ِمَّن َبرَّ واتَّقى، َوَصدَّ الَّ

الفوائد البن القيم )ص49(.  )1(
البيتان يف الدر الفريد وبيت القصيد )395/2( أليب العتاهية، قال: وتروى لعبد اهلل بن املبارك.   )2(
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 ، احلَقِّ َعىَل  َكِلَمَتُهْم  َوَأْجِْع  ُصُفْوَفُهْم،   َّ ِد  َوحِّ  ، َوامُلْسِلِمنْيَ اإِلْساَلَم  َأِعزَّ  اللَُّهمَّ 
اَلَم َواألَْمَن لِِعباِدَك امُلؤِمننَِي.  َوَعليَك بِالظِّاملنَِِي َوامُلنَافِِقنَي، َواْكُتِب السَّ

ْق َويِلَّ أْمِرنا هِلَُداَك، واْجَعْل َعَمَلُه يِف ِرَضاَك َيا َربَّ  اللَُّهمَّ اْحَفْظ َأْوَطاَننَا، َوَوفِّ
 . الَعامَلنِْيَ

اَمء،  السَّ َبَرَكاِت  ِمْن  َعَلْينَا  َأْنِزْل  اللَُّهمَّ  املِْدَراِر،  َفْيِضَك  ِمْن  اْسِقنَا  نَا  َربَّ اللَُّهمَّ 
اِت األَْرِض، َوَباِرْك َلنَا يف َأرَزاِقنَا َيا َذا اجْلَاَلِل َواإِلْكَراِم، ]ۈ     َوَأْخِرْج َلنَا ِمْن َخرْيَ
ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، 
ىئ[  ىئ     ېئ      ېئېئ     ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ      ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
]آل عمران:8[، ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ     ڀ[ 

]األعراف:23[. 

ِمنُْهْم  األَْحَياِء  َوامُلْسِلاَمِت،  َوامُلْسِلِمنْيَ  َوامُلْؤِمنَاِت،  لِْلُمْؤِمننِْيَ  اْغِفْر  اللَُّهمَّ 
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ     اهلل:  عباد  َعواِت،  الدَّ َسِمْيع  إِنََّك  َواألَْمَواِت، 

ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 
فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل عبدَك ونبيِّك حممٍد وعىل آلِه وصحبِِه أجعنَي، 

ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې     ۉ     ۅۉ     ]ۅ    
ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

أيَن الرَّْحَمُة يا ُقساُة؟

اخلطبة األولى:
مْحَِة َرأَفًة وِحلاًم، أسبَغ علينا  احلمُد هلل َوِسَع كلَّ شٍء َرمْحًَة وعلاًم، اتَّصف بالرَّ
ِرْزًقا وأمنًا، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيَك له، له امللُك ولُه احلمُد، وهو 
ُه َرمْحًَة وُهدًى، َفأوَسَع  ًدا عبُد اهلل ورسوُلُه َبَعَثُه ربُّ عىل كلِّ شٍء قديٌر، وأشهد أنَّ حممَّ
َحْرًبا وِسلاًم، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك  جايا  السَّ بِكرْيِم  َلُه اهللُ  اخْلَْلَق ُخلًقا وِرْفًقا، كمَّ

ا بعُد:  يِن، أمَّ عليه وعىل آله وأصحابِِه ومن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

قوا اهلل عباَد اهلل:  فاتَّ

ۓ     ۓ     ے      ے     ھ     ھ     ]ھ     بِتَقواُه،  رمحَته  واستجِلبوا 
ڭ    ڭ         ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ     ۈ[ ]احلديد:28[. 

�سِلُموَن:  ها امْلُ اأيُّ

نيا عَرٌض زاِئٌل، يأكُل منها الَبُّ والَفاِجُر، واآلخرُة أجٌل صادٌق، حَيُكُم فيها  الدُّ
والَبْأِس،  ِة  دَّ الشِّ َسنََواِت  ويف  والباطِل!  احلقِّ  بني  فيها  ويفِصُل  قادٌر،  رحيٌم  َمِلٌك 
األقوياِء!  وَخوِر  وُجبِن  عَفاِء،  الضُّ َقْهِر  َزَمِن  واملواِزيِن، ويف  الِقَيِم  َتقلُّباِت  َوعرِص 
ما أحوَجنا وأحوَج النَّاِس إىل َكنٍَف رحيٍم، وِرعايٍة حانِيٍة، وَرمْحٌَة ال َتِضيُق بِتحِقيِق 
مِن بِحاجٍة إىل  احلقوِق َوامَلطالِِب، وَرمْحٌَة ال َتنِفُر من َبثِّ اهلُُموِم، فالنَّاُس يف هذا الزَّ
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َقلٍب كبرٍي، َيمنُحهم وُيعطيهم، وُيكِرُمهم وُيواِسيهم! أال وإنَّ من أعظِم األخالِق 
اعي  والرَّ عيَِّة  الرَّ وبنَي  ُعُموًما،  املسلمنَي  بني  اُحِم  والرتَّ محِة  الرَّ ُخُلُق  املنُدوَبِة: 
للحياِة  ُفقَداٌن  وُفقَداُنا  والُقلوِب،  الَقُبوِل  ِمفَتاُح  محَة  الرَّ فإنَّ  ُخُصوًصا، وال شكَّ 
فاِت اخْلرَقاِء! واآلراِء  اهْلانَِئِة، وإحالٌل لِلَجاِهليَِّة واهْلََمِجيَِّة، واألََثَرِة الَعمَياِء، والتَّرصُّ

احْلَمَقاِء! 

َفيسعى  اخْلَلِق،  آلالِم  َيِرقُّ  املرَء  َتعُل  ِة،  الَبرِشيَّ بِيَعِة  الطَّ يف  َكامٌل  محُة  والرَّ
ِديِد يف اجلاهليَِّة الغابرِة،  إلزاَلتِها، وحَيَزُن حِلُزِنم، ويفرُح لَِفَرِحهم، ومع األسِف الشَّ
مْحَِة َأقسى َمنَاٍل، َوَداَسْت  اِهنَِة، َنالت تلَك اجْلاهليَُّة من الرَّ ِة الرَّ واألحداِث احلاِضَ
عليها باألقداِم، حتى وَأَدْتا يف َمهِدها، فقد َكَشَف اهللُ لنا يف كتابِِه الكريِم فئاًما من 
مْحََة، َومَتَثَُّلوا بالَقسَوِة والِغلَظِة، فأصحاُب األُخُدوِد حنَي َأَضُموا  النَّاِس َفَقدوا الرَّ
بُب؟  والسَّ بياِن!  الصِّ ُأمَّ  َيرمَحُوا  ومَلْ  والِغلاَمِن،  النَّاِس  من  آمَن  بمن  وَرَموا  النِّرياِن، 

]ڦ    ڦ     ڦ    ڄ         ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[ ]البوج:8[.

مْحَة، وانقضَّ بَِمَخالِبِِه عليها! ]ے     ے    ۓ     ن َفَقَد الرَّ لقد َكَشَف اهللُ عمَّ
ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
ٴۇۋ    ۋ    ۅ              ۅ    ۉ[ ]القصص:4[ لقد َكَشَف اهللُ يف كتابِِه عن ُمَارساٍت 
َكاَن  َقْتَلُهْم  إِنَّ  إِْماَلٍق  َخْشَيَة  َأْواَلَدُهْم  بَِقْتِلهم  َوَأَماُتوَها،  محة  الرَّ َفَقدوا  ِمَّن  ٍة،  َشاذَّ

ِخْطًئا َكبرًِيا!

الظَّلمِة  عِن  ث  فحدِّ احلديَثِة  اجلاهليَِّة  يف  ا  أمَّ الغابِِر:  مِن  الزَّ يف  ِمَّا  شٌء  هذا 

 

فقِة والَعَداَلِة يف شتى  مْحَِة والشَّ َن َفَقدوا َمعايِنَ الرَّ وال كراَمَة هلم! َتكلَّم يا تاريُخ عمَّ
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َفَعُلوا  وماذا  وَشعبِها؟  بأفغانسَتاَن  الطُّغاُة  الُقساُة  فعَل  ما  هلم!  ُحْرَمَة  وال  البَِقاِع، 
َوَفْقِرها  بِِفَلسطنَي  يوٍم  كلَّ  َيفعُلوَن  وماذا  َوَحَضاَرِتا؟  وُسنَّتِها  وأهِلها  بالعراِق 
وإن  واإلباِء؟  والكراَمِة  لِم،  والسِّ العزِّ  بسوريا  اآلَن  يفعلوَن  وماذا  وِحَصاِرها؟ 
محِة والعَداَلِة عنهم وال كرامَة!  ثَت عن امَلَساِجنِي واملظلومنَي فانزع جلباَب الرَّ َتدَّ
عوِب! فأيَن هؤالِء  مْحَُة عن الُقلوِب، ال َتُد إال َطْحنًا َوَفْتًكا بالشُّ ا ملَّا غابِت الرَّ حقًّ

مْحَِة امُلهَداِة، والنِّعَمِة امُلسَداِة؟ فقد أرسلُه اهللُ لَِذلَِك، فقاَل: ]ک     القوِم من َهدِي الرَّ
ک    گ           گ    گ[ ]األنبياء:107[. 

وجاَء برشيعِة اإلسالِم فكاَن: ]ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    
ۇ      ۆ    ۆ[ ]التوبة:128[ لقد كان H يُشقُّ عليه ما َيُشقُّ 

ا ما مل يكن إثام)1(، وكم من موقٍف  تِِه، فام ُخريِّ بنَي أمريِن إال اختاَر أيرَسُهَ عىل أمَّ
لَّت رمحُة  َلَفعْلُت َكذا، حتى َتَ تي ألمرُتم بكذا، أو  قاَل فيه: لوال أْن أشقَّ عىل أمَّ
يَرتِِه، فاإلسالُم ِرَساَلُة  املصطفى H يف جوانَب كثريٍة من حياتِِه وسرَيتِِه وَسِ

اُحِم، وَجَعَلها من َدالِئِل َكاَمِل اإليامِن.  ِة ُكلِّها، دعا إىل الرتَّ الِم للبرشيَّ مْحَِة والسَّ الرَّ

محُة يا عبَد اهللِ عىل َمْن َتعِرُف من َقِريٍب أو َصِديٍق فحسُب، ولكنَّها  َفليسِت الرَّ
َة ُكلَّهم، قال رسوُل اهلل H: »َمْن َل َيْرَحِم النَّاَس، َل َيْرَحْمُه  رمحٌة َتَسُع العامَّ
اهلُل D«)2(، ويف احلديث اآلخر: »ِإنَُّه َمْن َل َيْرَحْم َل ُيْرَحْم«)3(، وَتال رسوُل اهلل 

H قوَل عيسى S: ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئۆئ     ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئ    ېئ    

أخرجه البخاري رقم )3560(، ومسلم رقم )2327(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2319(.  )2(
أخرجه مسلم رقم )2318(.  )3(
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ِتي« َوَبَكى، َفَقاَل اهللُ  ِتي أمَّ ىئ     ىئ[ ]املائدة:118[ َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل: »اللُهمَّ ُأمَّ
يُل  ٍد، َوَربَُّك َأْعَلُم، َفَسْلُه َما ُيْبِكيَك؟«، َفَأَتاُه ِجْبِ D: »َيا ِجْبِريُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ
ُه َرُسوُل اهللِ H باَِم َقاَل، َوُهَو َأْعَلُم، َفَقاَل اهللُ:  O، َفَسَأَلُه، َفَأْخَبَ
ِتَك، َوَل َنُسوُءَك«)1(، بل  ٍد، َفُقْل: ِإنَّا َسُنْرِضيَك ِفي ُأمَّ »َيا ِجْبِريُل، اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ
مَحِة عنهم، وأخِذهم بالبأِس  ِة عىل النَّاِس، َوَنْزِع الرَّ َر من امَلَشقَّ إنَّ رُسوَلنا الكريَم حذَّ
َعَلْيِه،  َفاْشُقْق  َعَلْيِهْم،  َفَشقَّ  َشْيًئا  ِتي  ُأمَّ َأْمِر  ِمْن  َوِلَي  َمْن   ، ِة، فقال: »اللُهمَّ دَّ والشِّ

ِتي َشْيًئا َفَرَفَق ِبِهْم، َفاْرُفْق ِبِه«)2(. َوَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَّ

أحسُن  اهللُ  وصدَق  أرمَحَُه!  وما   !H املصطفى  أعظَم  ما  أكُب!  اهلل 
ٺ     ٺٺ     ڀ     ڀ     ڀ      ڀ     ]پ     امحنَي،  الرَّ وخرُي  امحنَي،  الرَّ وأرحُم  القائلنَي، 

ٺ        ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ[ ]آل عمران:159[. 

اهللَ  وأستغفُر  املرسلنَي،  سيِِّد  وهِبدِي  العظيِم،  بالقرآِن  وارفعنا  انفعنا  فاللهمَّ 
ُه هو الَغُفوُر  إنَّ يل ولكم ولسائر املسلمني من كلِّ َذْنٍب َوَقْسوٍة وُظلٍم، فاستغفروُه 

حيُم. الرَّ

اخلطبُة الثانيُة:
امُلَتَكاثِِر،  َفضِلِه  عىل  ونشُكُرُه  اَمِئِر،  والضَّ ُدوِر  الصُّ َمكنُوَناِت  يعلُم  هللِ  احلمُد 
والظَّاِهُر،  والَباطُِن  ُل واآلِخُر،  األوَّ له  اهللُ، وحَدُه ال شيَك  إال  إلَه  أْن ال  وأشهد 
ُر الطَّاِهُر، كرْيُم األصِل َزِكيُّ  ًدا عبُد اهلل ورسوُله امُلطهَّ وأشهد أنَّ َسيَِّدنا وَنبِيَّنَا حُممَّ

أخرجه مسلم رقم )202(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1828(.  )2(
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وامَلَفاِخِر،  الَفَضاِئِل  ُأويل  وأصحابِِه  آله  وعىل  عليه  وَباَرَك  َوَسلَّم  اهلل  صىلَّ  امَلآثِِر، 
ا بعد: والتَّابعنَي، ومن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل اليوِم اآلِخِر، أمَّ

ِضيَِّة.  ُكوا بِمباِدِئ ِدينُِكم الرَّ ِكيَِّة، ومَتَسَّ فاتَّقوا اهللَ عباد اهللِ، وختلَّقوا بأخالِق َنبِيُِّكم الزَّ

ها املوؤمنون: اأيُّ
اجلَاِهِل،  َتعِليَم  َبلَغت  حتى   H تِِه  بأمَّ املصطفى  رمحُة  لَّت  َتَ لقد 
بياِن، ُرفَِع إىَِل النَّبِيِّ H َصبِيٌّ  وَتوجيَه الَغافِِل، وُمداعَبَة الِعَياِل، ورمحَة الصِّ
َهَذا؟  َما  َسْعٌد:  َلُه  َفَقاَل  َعْينَاُه،  َفَفاَضْت  َشنٍَّة،  يِف  َا  َكَأنَّ خَتُرُج  يعني  َتَقْعَقُع،  َوَنْفُسُه 
َوِإنََّما َيْرَحُم اهلُل ِمْن  َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َهِذِه َرْحَمٌة َجَعَلَها اهلُل ِفي ُقُلوِب ِعَباِدِه، 
ت رمحُة امُلصطفى H إىل نَِطاِق احَليواَناِت  ِعَباِدِه الرَُّحَماَء«)1(، بل لقد َتَعدَّ
َق َظْهُرُه بَِبْطنِِه، َفَقاَل: »اتَُّقوا  الَعْجاَمَواِت، فقد َمرَّ َرُسوُل اهللِ H بَِبِعرٍي َقْد حَلِ

اهلَل ِفي َهِذِه اْلَبَهاِئِم اْلُمْعَجَمِة، َفاْرَكُبوَها َصاِلَحًة، َوُكُلوَها َصاِلَحًة«)2(.

 H َّاهللِ يوًما َحاِئًطا َفإَِذا َجٌَل، َفَلامَّ َرَأى النَّبِي H وَدَخَل َرُسوُل
َفَسَكَت،  َرَقَبَتُه،  يعني  ِذْفَراُه  َفَمَسَح   H النَّبِيُّ  َفَأَتاُه  َعْينَاُه،  َوَذَرَفْت   ، َحنَّ
َفَقاَل: »َمْن َربُّ َهَذا اْلَجَمِل، ِلَمْن َهَذا اْلَجَمُل؟«، َفَجاَء َفًتى ِمَن اأْلَْنَصاِر َفَقاَل: يِل 
َيا َرُسوَل اهللِ، َفَقاَل: »َأَفَل َتتَِّقي اهلَل ِفي َهِذِه اْلَبِهيَمِة الَِّتي َملََّكَك اهلُل ِإيَّاَها؟، َفِإنَُّه 

َشَكا ِإَليَّ َأنََّك ُتِجيُعُه َوُتْدِئُبُه«)3(.

أخرجه البخاري رقم )1284(، ومسلم رقم )923(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )2548(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه أبو داود رقم )2549(، وصححه الضياء املقديس يف املختارة )158/9( برقم)133(،   )3(
 واحلاكم يف املستدرك )109/2( برقم )2485(، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف سلسلة =
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اهلُل اأكرُب يا ُم�سِلُموَن:
ٍة َحَبَسْتهَا!)1(، وبامُلقابِل  هِبِرَّ النَّاَر  َبيَّنْت لنا أنَّ امرأًة دخلِت  وتعاليُم اإلسالِم 
ٍة َأْوَجَب َناًرا، فكيَف بِحبِس  َبِغيًّا دخَلِت اجلنََّة بَِكْلٍب َسَقْتُه!)2(، فإذا كاَن َحبُس ِهرَّ

؟! أآللِف الُبآِء من الَبرَشِ

عباَد اهلِل: 

، َفتحَت  َفَقِة والُودِّ مَحِة، والشَّ النَّاُس أحراٌر، َمتى َحَكَمُتهُم َمَعايِن العدِل والرَّ
ظِلِّ اإلسالِم الواِرِف َيِعيُش النَّاُس كاجلسِد الواحِد، كام َوَصَفُهم H: »َمَثُل 
ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو  َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد  َوَتَراُحِمِهْم،  َتَوادِِّهْم،  اْلُمْؤِمِنيَن ِفي 

ُة اهللِ ُتستجلُب بطاعِة اهللِ وطاعِة  ى«)3(، وَرمْحَ َهِر َواْلُحمَّ َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

رسولِِه، واالستَقاَمِة عىل اإلسالِم، ]ی    ی    ی    ی    جئ[ 
]آل عمران:132[ وَرمْحَُة اهللِ كذلَِك ُتستجلُب بقوِل اهللِ تعاىل: ]ک    گ    

ڱ     ڱ        ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     گڳ     گ     گ     

ہ     ہ     ہہ     ۀ     ۀ     ڻڻ     ڻ      ڻ     ں     ں     ڱ    

ھ    ھ[ ]التوبة:71[. 

ڤ       ٹ     ٹ     ]ٹ     االستغفاِر:  بَِكْثَرِة  ُتستجلُب  اهللِ  وَرمْحَُة 

 )342( برقم  مسلم  أخرجه  احلديث   وأصل   ،)20( برقم   )58/1( الصحيحة  =األحاديث 
بدون قصة اجلمل.

أخرجه البخاري رقم )2365(، ومسلم رقم )2242(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )3467(، ومسلم رقم )2245(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )6011(، ومسلم رقم )2586(.  )3(
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ڤ[ ]النمل:46[، وَرمْحَُة اهللِ ُتستجلُب بقوِل النَّبِيِّ H: »الرَّاِحُموَن 
َماِء«)1(، من أجِل  َيْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ
ِعيِف،  ، َيِرقُّ لِلضَّ ٍ ، َرِحيٍم َلنيِّ ذلِكم -يا رعاكُم اهللُ- فإنَّ املؤمَن احلقَّ َيتميَُّز بِقلٍب َحيٍّ
َوَيأمَلُ لِلَحِزيِن، َوَيُمدُّ َيَدُه لِلَملُهوِف، َوَينِْفُر من اإلِيذاِء، َوَيكَرُه اجْلَِرْيَمَة، فهو َمصَدُر 

َخرٍي َوبِرٍّ وَسالِم لُه وملَِْن َحوَلُه. 

َرِعيَّتِِه  يف  َوَثانًِيا  أهِلِه،  يف  َأواًل  اُحِم  َ والرتَّ مْحَِة  بالرَّ ُمطاَلٌب  امَلرَء  أنَّ  واعلموا 
ِفيِه، فال يكوُن َعوًنا لأَلبنَاِء عىل الُعُقوِق، وال جِلرَيانِِه عىل  وِجريانِِه، وُمواطِنِيِه وُموظَّ
ِد واخلُُروِج، واعملوا بِقوِل امُلصطَفى H: »ِإنَّ  اإِلساَءِة، وال لَِرعيَّتِِه عىل التَّمرُّ
ْيَبِة اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواْلَجاِفي  ِمْن ِإْجَلِل اهلِل ِإْكَراَم ِذي الشَّ
َرنا منه H بقوله:  ا َحذَّ َِ ْلَطاِن اْلُمْقِسِط«)2(، َوَحَذاِر م َعْنُه، َوِإْكَراَم ِذي السُّ

»َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرْف َشَرَف َكِبيِرَنا«)3(.

َوَتواَصوا   ، ْبِ بالصَّ َوَتواَصوا   ، باحْلقِّ َوَتَواَصوا  اهللُ-،  -َرمِحَُكُم  اهللَ  فاتَّقوا  أال 
مْحَِة، ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ     بِامَلْرمَحَِة، ُثمَّ َصلُّوا َوَسلِّموا عىل َنبِيَّ الرَّ
ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[ فاللُهمَّ َصلِّ َوَسلَّم 
يِّبنَي الطَّاهريَن، اللهمَّ اجعلنا جيًعا  ٍد وعىل آلِِه الطَّ َوَباِرْك عىل َعبِدَك وَرُسولَِك حُممَّ
هداة مهتدين، غرَي ضالنَي، وال ُمضلِّنَي، اللهمَّ أعنَّا، اللهمَّ أعنَّا عىل أداِء األماَنِة، 
ًة، ووالَة أمورنا  سالِة، يا رب العاملني، اللهم وفِّق والَة أموِر املسلمنَي عامَّ ومحِل الرِّ

أخرجه الرتمذي رقم )1924(، وأبو داود رقم )4941(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4843(، وحسنه األلباين.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )1920(، وصححه األلباين.   )3(
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اللهم  البطانَة،  هلم  وأصلح  والتَّقوى،  البِّ  عىل  وأعنهم  وترض،  ُتبُّ  ملا  ًة  خاصَّ
ِل عافيتَِك،  اجعلهم رمحًة عىل رعاَياهم، اللهم إنَّا نعوُذ بك من ُفجاَءِة نِقمتَِك، وتوِّ
اللهم اكفهم شَّ  د صفوَف إخوانِنا، واجع كلمَتهم عىل احلقِّ واهلدى،  اللهم وحِّ

ۅ     ۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ     ]ۈ     اُر،  قهَّ يا  قويُّ  يا  ار  الفجَّ وكيَد  األشاِر، 
ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[.

 ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ 
]آل عمران:8[، ]ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ          حئ    مئ    ىئ      يئ[ 

]األحزاب:41، 42[، ]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    

ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ا الرِّجاُل حقًّ

اخلطبة األولى:
اهلل،  إال  إله  أن ال  ِوَتقِوْيَمه، وأشهد  َخْلَقُه  فأحسَن  احلمُد هلل خلق كلَّ شٍء 
اهلل  عبُد  ًدا  حُممَّ أنَّ  وأشهد  وَتوفِيِقِه،  بَِتيِسرِيِه  عباِدِه  امتنَّ عىل  له،  وحده ال شيك 
َم َوَباَرَك عليِه، وعىل آلِِه وَأصَحابِِه  ُه، َفَأحَسَن َتأِديَبُه، صىلَّ اهللُ وَسلَّ َبُه َربُّ ورسوُلُه، أدَّ

ا بعُد: يِن وَتوِصيلِه، أمَّ ِرَجاٌل َصَبوا وصاَبروا يف سبِيِل الدِّ

ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ]ڭ      D اهلل  بتقوى  ونفس  فأوصيكم 
I ألَصَحابِِه:  ]األحزاب:71[ يف يوٍم من األياِم قال ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب  ٴۇ[ 

اهللِ،  َسبِيِل  يف  ُينِفُقوَنَا  َوَجَواِهَر  َمااًل  فِيِه  َكاُنوا  ِذي  الَّ الَبيِت  ِملَء  َفَتَمنَوا  »مَتَنَّوا، 

َفَقاَل ُعَمُر: َلِكنِّي َأمَتَنَّى ِرَجااًل ِمثَل َأيب ُعَبيَدَة، َوُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َوُحَذيَفَة بِن الَياَمِن، 
َوَأَدقَّ  َرأَيُه،  َأصَوَب  َما  ُعَمَر،  َعن  اهللُ  فَرِضَ   ،)1(!D اهللِ  َطاَعِة  يف  َفَأسَتعِمُلُهم 

األَُمُم  بُِوُجوِدِهُم  َتَيا  الذيَن  األساُس  م  أنَّ َيعَلُم  ُه  ألنَّ ِرَجااًل؛  مَتَنَّى  َلَقد  َفهَمُه! 
َأَعزُّ ِمن  هَلَُو  ُجوَلِة احلَِقيِقيَِّة،  الرُّ ُق فِيِه َمعامِلُ  َتَتَحقَّ َواِحًدا  َوامُلجَتَمَعاُت؟! وإِنَّ َرُجاًل 

ِة، َوُروُح َنَضتَِها،  ُجوَلِة، هَلَُو ِعاَمُد األُمَّ َنِفيٍس، َوإِنَّ َرُجاًل َصاحِلًا َتامَّ الرَّ ُكلِّ َمعِدٍن 

َوُمنَطَلُق َصالِحها، وإِصالِحَها. 

ينظر: التاريخ األوسط )54/1(، وأسد الغابة )706/1(، وحياة الصحابة )501/2(.  )1(



64

نعم يا موؤمنوَن:

ُجِل:  بالرَّ وَنعنِي  َجاِل!  الرِّ إىل  بِحاَجٍة  مِن  الزَّ هذا  يف  وُمَتَمُعنا  وِدينُنا  ُتنا  ُأمَّ

 

هو الذي َأخَضَع َذاَتُه وَجَواِرَحُه ملَِا َأراَد اهللُ D، فهاًم وُسلُوًكا َوَتطبِيًقا.

عباَد اهلِل:

َمٌة َعظِيَمٌة، َوإِْن َحاَوَل ُكلُّ َفرٍد َأْن َينِسَبَها لِنَفِسِه، فإنَّ هلا َخَصاِئَص  ُجولُة سِّ الرُّ
َنبِيِِّه  وُسنَِّة  اهللِ  ِكَتاِب  يف  َنظَرًة  َوإِنَّ  َأهِلَها،  َعىَل  َوَأثنى  اِرُع،  الشَّ َمَدَحَها  َوِصَفاٍت، 
َتَعاىل:  َقوَلُه  ِشئُتم  إِْن  اقَرُؤوا  َة احلاجِة هَلم،  فاِت، وشدَّ الصِّ تِلَك   ُ ُتبنيِّ  H

]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ      ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇڍ     ڍ    ڌ    ڌ[ ]التوبة:108[، َوَقوَلُه: ]مئ    ىئ    يئ    جب    حب    
ٻ     ٻ     ٱ     يت      ىت     مت       خت     حت       جت     يب     ىب     مب     خب     
ٻ    ٻ    پ        پ    پ    پ    ڀ     ڀ       ڀ     ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    

ٿ[ ]النور:37-36[.

اهلُل اأكرَبُ عباَد اهلِل:

َقْت  َجاِل، َفمنها انَطَلَقوا، وفيها تَربَّوا، وهِبا َتَعلَّ ُهنا يف امَلَساِجِد ِتُد أَماَكَن الرِّ
ُقُلوهُبم! َيأُتوَن إَِليَها َطاِهَرًة َأعَضاُؤُهم، َخاِشَعًة َأفِئَدُتُم، َيذُكُروَن اهللَ، َوُيَسبُِّحوَنُه! 
َوِمن  األَحواِل،  من  َحاٍل  بِأيِّ  اآلِخَرِة  عن  نيا  الدُّ ُتشِغَلَك  ال  أْن  ُة  احلَقَّ جولُة  َفالرُّ
واحلقِّ  اجلُرَأِة،  َأهِل  من  وأتَباِعهم  وامُلرَسِلنَي،  األَنبِياِء  ُة  َمَهمَّ ا  أنَّ َجاِل  الرِّ ِصَفاِت 

ڳ     گ     ]گ     َتعاىل:  َقال  للخلِق،  النَّاصحنَي  باملعروِف،  اآلمريَن  يِن،  والدِّ
ڻ     ں     ں     ]ڱ     وقاَل:  ]يوسف:109[،  ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ       ڳ     
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ڻ      ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ ]يس:20[، وَقاَل تعاىل ُعن ُمؤِمِن آِل 
فِرَعوَن: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    

يًعا  َك َسِ رَّ ، قد َتَ ڇ    ڇ     ڇ[ ]غافر:28[ فُهَو َرُجٌل َتِقيٌّ َخِفيٌّ ُيَدافُِع َعِن احلَقِّ

جولِة  لَِبذِل النَِّصيَحِة ألَهِلِه، َوَبني َقوِمِه! وهلذا كان النبيُّ H يتطلَُّع إىل الرُّ
ُه َليَل َنَاَر، فيقوُل: »اللَُّهمَّ َأِعزَّ اإِلْسَلَم  ُه، وَتعتزُّ هبا َدعَوُتُه، وَيسَأهُلا ربَّ التي ُتنارِصُ
َفَكاَن  ِهَشاٍم:  ْبِن  َجهِل  ِبَأِبي  َأْو  اِب،  اْلَخطَّ ْبِن  ِبُعَمَر  ِإَلْيَك؛  الرَُّجَلْيِن  َهَذْيِن  َبَأَحبِّ 

َأَحبَُّهَما ِإَلْيِه ُعَمُر«)1(.

َفلم َتُكن ُرُجوَلُة ُعمَر يف قوِة بدنِه، أو ِرفَعِة َنَسبِِه، أو َكثَرِة مالِِه، ففي قريٍش َمْن 
عوِة بِِه،  ِر الدَّ هو أقوى منه، وأرفُع وأغنى! ولكنَّ ُرُجولَتُه كانت يف ُقوِة إيامنِِه، وَتَأثُّ

ًة ُمنذ َأسَلَم عمُر«)2(.    قال ابُن مسعوٍد I: »ما ِزلنا َأِعزَّ

َفالرَِّجاُل يا ُموؤمنوَن:

النَّبِيُّ  َأَمَر  َفحنَي  واجلاِه،  باملنِصِب  وال  بالثَّراِء،  وال  بالنََّسِب  ُيقاسوَن  ال 
َنَظَر َأْصَحاُبُه إىَِل  ٍء،  ِمنَْها بَِشْ لَِيْأتَِيُه  اْبَن َمْسُعوٍد أْن َيصَعَد َعىَل َشَجَرٍة   H
تِها، َفَقاَل H: »َما َتْضَحُكوَن؟  َساِقه، َفَضِحُكوا ِمْن مُحُوَشِة َساَقْيِه، يعني ِدقَّ

َلِرْجُل َعْبِد اهلِل َأْثَقُل ِفي اْلِميَزاِن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُأُحٍد«)3(.

أخرجه الرتمذي رقم )3681(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3863(.  )2(

إسناد  وهذا  لغريه،  »صحيح  املسند:  حمققو  وقال   ،)920( رقم  الرسالة  ط.  أمحد  أخرجه   )3(
حسن«.
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عباَد اهلِل:

َجاِل ِصدُق احلَِديِث، والَوَفاُء بالَعهِد والَوعِد، وردُّ احلُُقوِق  َوِمن ِصَفاِت الرِّ
إىل أهِلها! َوِمن الصَفاِت: الثََّباُت َعىَل امَلنَهِج، َوَعَدُم التََّقلُِّب َوالنُُّكوِص، فقد َمَدَح 

َجاِل فقاَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ     اهللُ ِصنًفا َعِزيًزا ِمَن الرِّ
ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]األحزاب:23[ فهم مَلْ َينَحِرُفوا 
اِط، َفِمنُهم َمن َقَض َنحَبُه، َوُهَو  َ َأو َيِميُلوا، َبِل اسَتَقاُموا َعىَل امَلنَهِج، َوَثَبُتوا َعىَل الرصِّ
ِه!  َفاَم َأَجَل امُلسِلَم إِْذ َعَرَف َأن َيلَزَم  ِه، َوِمنُهم َمن ُهَو َساِئٌر َعىَل َأمِر َربِّ َعىَل َعهِد َربِّ

وَيسَتِقيَم! ما َأحَراُه َوَقد َعِمَل َأن ُيِديَم! 

َقاَل O ملَِِن اسَتوَصاُه: »ُقْل: آَمنُت ِباهلِل ثم اسَتِقْم«)1(، وَنحُن زمٍن 
ُبهاُت من أطراٍف وأقالٍم شتَّى!  َكُثرت فيِه األُطُروحاُت واألُغُلوطاُت والشُّ

َفاِت الرَِّجاِل يف الُقراآِن: َوِمن �سِ

ُسبَحاَنُه:  فَقاَل  َوالَبننَِي،  النَِّساِء  ِمَن  َأمَرُهم  اهللُ  َوالَُّهُم  َمن  َعىَل  اُموَن  َقوَّ م  أنَّ
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ      پ    ڀ    ڀ    ڀ    

ڀ    ٺ[ ]النساء:34[. 

وهو  وا،  اعوجُّ إذا  اعوَجاَجهم  ُم  ويقوِّ أهَله،  حَيكُم  الذي  الرئيُس،  فالقيُِّم 
َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُكلُُّكْم  َراٍع،  »ُكلُُّكْم   :H قاَل  القيامِة،  يوَم  عنهم  امَلسُئوُل 

َرِعيَِّتِه...، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِلِه َوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)2(. 

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )15416(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.  )1(
تقدم خترجيه.  )2(
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ها الِكراُم: اأيُّ

هاِت،  َوإِنَّ اطِّالًعا َعىَل َحاِل َبعِض الُبُيوِت، َوَجوَلًة يف َكثرٍِي ِمَن األَسَواِق وامُلَتنَزَّ
ُجوَلُة، َوُتذَبُح َعىَل َأيِدي ُأَناٍس َأسَلُموا الِقَياَد لِنَِساِئِهُم! وخَتَلَّوا  يَك َكم ُتقَتُل الرُّ َلرُتِ

عن َقَواَمتِهم! واهلل املستعاُن. 

ما  أقوُل  العاملنَي،  يا ربَّ  الِقوامة،  األمانِة، وحقِّ  أداِء  أعنا جيًعا عىل  فاللهمَّ 
سمعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائِر املسلمنَي من كلِّ ذنب، فاستغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم. 

اخلطبة الثانية: 

احلمُد هلل وسَع كلَّ شٍء بِرمَحتِِه، َوعمَّ ُكلَّ َحيِّ بِنعَمتِِه، وأشهد أن ال إله إال اهلل، 

 

َوَرُسوُلُه  اهلل  عبُد  ًدا  حُممَّ َنبِيَّنَا  أنَّ  وُأُلوِهيَّتِِه، وأشهد  ُرُبوبِيَّتِِه  له يف  وحده ال شيك 
تِِه، صىلَّ اهللُ وسلَّم وبارك عليه وعىل آله وصحاَبتِِه، والتَّابعنَي، ومن  ِخريُته من َبِريَّ

ا َبعُد: َتبِعهم عىل َنِجِه وُسنَّتِِه، َأمَّ

ُقوا اهلَل عباد اهلل: َفاتَّ

َواعَلُموا َأنَُّكم ُمالُقوُه، ِقُفوا ِعنَد ُحُدوِدِه، َوَأطِيُعوُه، َوال َتعُصوُه.

َلَيأتي الرَُّجُل الَعِظيُم  قاَل: »ِإنَُّه   H ِحيِح أنَّ النَّبيَّ  يف احلَِديِث الصَّ
ِميُن َيوَم الِقَياَمِة َفل َيِزُن ِعنَد اهلِل َجَناَح َبُعوَضٍة، َواقَرُؤوا ِإْن ِشئُتم َقوَلُه َتَعالى:  السَّ

]ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ[ ]الكهف:105[«)1(. 

أخرجه البخاري رقم )4729(، ومسلم رقم )2785(.  )1(
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َفَقاَل:   H النَّبيِّ  َعىَل  َرُجٌل  َمرَّ  َقاَل:   I َسعٍد  بِن  َسهِل  َوَعن 
لَِرُجٍل ِعنَدُه َجالٍِس: »َما َرأُيَك في َهَذا؟«، َقاَل: َرُجٌل ِمن َأَشاِف النَّاِس، َهَذا َواهللِ 
َع، َفَسَكَت َرُسوُل اهللِ H، ُثمَّ  َحِريٌّ إِن َخَطَب َأن ُينَكَح، َوإِن َشَفَع َأن ُيَشفَّ
H: »َما َرأُيَك في َهَذا؟«، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ،  َمرَّ َرُجٌل َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 
َهَذا َرُجٌل ِمن ُفَقَراِء امُلسِلِمنَي، َهَذا َحِريٌّ إِن َخَطَب َأن الَّ ُينَكَح، َوإِن َشَفَع َأن اَل 
H: »َهَذا َخيٌر ِمن  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  لَِقولِِه،  َقاَل َأن الَّ ُيسَمَع  َوإِن  َع،  ُيَشفَّ

ِملِء اأَلرِض ِمن ِمثِل َهَذا«)1(.

نعم يا ِكراُم: 
بِأنساهِبم، وال أشَكاهِلِم، وال بِحساباِتم  ُيَقاُسوَن بَِأحَساهِبم، وال  جاُل ال  الرِّ

]ھ     َعَمٍل صالٍِح،  ُقوُه من  اإِلياَمِن، وما حقَّ ُقُلوهِبم من  َوَقَر يف  بام  اَم  إِنَّ َوَثراِئهم، 
ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ       ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ      

ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې[ ]سبأ:37[. 
جوَلُة يف امَلواِكب وامَلناِصِب، وَتَت إداراِتم ووزاَرِتم وإماَراِتم  فليسِت الرُّ

َينَترِشُ الفساُد، وُينَظَُّم وُيرعى! هذِه واهللِ ِخياَنٌة!

ها الكراُم:  اأيُّ
من  ا  بأنَّ مَحَاَقتِهم  روَن  ُي��َبِّ احلَمَقى  بعَض  ترى  أنََّك  األمر  يف  والعجيُب 
ُر يف  وَن ذلك ُرجوَلًة! والتََّهوُّ ُجوَلِة! فالَكِذُب والِغشُّ والتَّدليُس َيُعدُّ ُمقَتَضياِت الرُّ
وَنا َمفَخرًة وُرجوَلًة! واألدهى  الِقَياَدِة، وُمالفُة الطُُّرقاِت، َوإقَفاهُلا أماَم النَّاِس َيُعدُّ
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ُجُل يف البيِت ُمَتَسلًِّطا عىل َزوجتِِه وأوالِدِه  واألّمرُّ وامُلحِزُن وامُلخِزي أْن يُكوَن الرَّ
َسبًّا وشتاًم، وَضًبا وإهاَنًة َوَلعنًا، وَيُعدُّ ذلَِك َمفَخرًة وُرُجوَلًة!

ويف  عليها،  َيعَتِدي  َباِح  الصَّ يف  فكيَف  بَِعينِها!  فُه  والسَّ احلامَقُة  ا  أنَّ َعِلَم  وما 
عِديُّ  يُخ السَّ ينُء؟! قاَل الشَّ ها! أيُّ دناءٍة هذِه، وأيُّ مُحٍق ارَتَكَبُه هذا الدَّ ليِل ُيعاِشُ الَّ
امُلحاَفَظِة  ِمن  اهللِ،  بِحقوِق  بإلزاِمِهنَّ  النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ ما مفاُدُه:   V
َعليِهنَّ  اُموَن  َوَقوَّ بَِذلَِك،  ُيلِزُموُهنَّ  وأْن  امَلَفاِسِد،  عن  ِهنَّ  َوَكفِّ الَفَراِئِض،  عىل 
بِاإلنَفاِق والُكسَوِة وامَلسَكِن، َفِهَي ِعنَدُه َعانَِيٌة َأِسرَيٌة َخاِدَمٌة، فاْتُرُكوا ُمعاَتَبَتها عىل 
! َفَوظِيَفُتُه أْن َيُقوَم  َّ األُُموِر امَلاِضَيِة، والتَّنِقيِب عن الُعيوِب التي َتُضُّ وُتِدُث الرشَّ

باِم اسرَتَعاُه اهللُ بِِه)1(. انتهى كالمه.

عباَد اهلِل:
ُجوَلُة، َوُتذَبُح َعىَل َأيِدي ُأَناٍس َأسَلُموا لِنَِساِئِهُم الِقَياَد،  لوا َكيف ُتقَتُل الرُّ َتأمَّ
َوَتَرُكوا هَلُنَّ احلَبَل َعىَل الَغاِرِب، َيُطفَن يف األَسَواِق َكاهلََمِل، وَيلَبسَن َمالبَِس الِفتنَِة 
إالَّ  ا  َشابًّ َوال  َفَتنَُّه،  إاِلَّ  َباِئًعا  َوال  َدَخلنَُه،  إاِلَّ  اًنا  ُدكَّ َيرُتكَن  ال  َخَجٍل!  وال  َحَياٍء  بال 
اَلُه، أو يف اسرتاَحتِِه مع أصِدقاِئِه!  َجوَّ ُيَقلُِّب  َسيَّاَرتِِه  كُر يف  الذَّ َوَذاَك  َقلَبُه!  أحرقَن 

ُجوَلِة والِقواَمِة؟!  َفهل هذا من ُمقَتَضياِت الرُّ

ها املوؤمنوَن: اأيُّ
ا بقوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ        پ     جال حقًّ أمل يصِف اهللُ تعاىل أنَّ الرِّ
اجلَاَمَعِة،  بَِصالِة  يَتَهاَوُنوَن  َمن  َفَأيَن  ]النور:37[  پ    پ    ڀ     ڀ       ڀ     ڀ[ 

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص177(.  )1(
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ُجوَلَة َمن َشَغَلُه الِفَراُش َعن َصالِة الَفجِر  َويَتَشاَغُلوَن َوَيَتَكاَسُلوَن؟! َهل َعَرَف الرُّ
ُجوَلِة َمن ال َيسَعى إىِل ِذكِر اهللِ َيوَم اجلُُمَعِة إال  مع َجَاَعِة امُلسلِمنَي؟! بل َأيَن ِمَن الرُّ
ِديِد  الشَّ األسِف  مع  الَة؟!  الصَّ ُيدِرُك  َيَكاُد  َوال  اخلُطَبُة،  َتُفوُتُه  ًفا،  ُمتخلِّ أو  ُمتأخًرا 
َوُتلِهيِهم  َماِجنٌَة،  َقنَاٌة  الِة  الصَّ َعِن  َتشَغُلُهم  ِرَجااًل  أنفَسُهم  ون  يُعدُّ مَّن  بعًضا  إِنَّ 
ِرَجاٍل  َعن  َأبعَدُهم  َفاَم  هَلٍو،  َمِلُس  كَر  الذِّ َوُينِسيِهُم  َفاِجَرٌة،  َمرَسِحيٌَّة  امَلَساِجِد  َعن 

 

الِة. اَرٌة، َوال َبيٌع َعن ِذكِر اهللِ، َوإَِقاِم الصَّ ال ُتلِهيِهم ِتَ

باِب:  رَ ال�سَّ معا�سِ

َموَضٌة  َجاَءت  وإْن  َتبِعُه!  َغرُيُه  َأساَء  إْن  َعًة  إمَّ أحُدكًم  َيُكن  فال  رجاٌل  أنتم 
َيَضُع  وِمشَيتِِه؟!  َحَرَكاتِِه  يف  النِّساِء  تتاميل  كام  َيَتاَمَيُل  فِيمن  ُجوَلُة  الرُّ َفأيَن  أَخَذها، 
َيْلَعَن  أمل  هيئتِِه!  يف  وَيَتخنَُّث  النِّساُء؟!  ترُقُص  كام  َويرُقُص  َرَقَبتِِه،  عىل  الِقالَدَة 
ِمن  »َأخِرُجوُهم  َقاَل:  بل  بِالنَِّساِء،  َجاِل  الرِّ ِمَن  امُلَتَشبِِّهنَي   H اهللِ  َرُسوُل 

ُبُيوِتُكم«)1(.
ُوجـــــــــوِه َأحبـــــــــــُث يف  ِزلـــــــــــُت  ـــــــا  ـــــقـــــوِم عـــــن َبـــــعـــــِض الــــــرَِّجــــــاِلَم ال
ـــــــون يف ـــــــُف ـــــــِق ــــِم اجِلـــــَبـــــاِلعـــــــن ُعــــــصــــــَبــــــٍة َي اأَلَزَمـــــــــــــاِت َكــــالــــشُّ
ــــــَفــــــاُه ـــــــعـــــــَت ِمـــــــــيـــــــــَزاَن املَـــــــَقـــــــاِلَفــــــــــــــِإذا َتــــــَكــــــلَّــــــَمــــــِت الــــــشِّ َسِ
ـــــعـــــاُل الـــــِف ـــــــــرَّكـــــــــِت  َتَ َرأيـــــــــــــــَت َأفــــــــــَعــــــــــاَل الـــــــــرَِّجـــــــــاِلوإَذا 
ـــــــــــاِلَيـــــــِصـــــــُلـــــــوَن ِلـــــــلـــــــَغـــــــاَيـــــــاِت َلـــــو كـــــانـــــت عــــلــــى ُبــــــعــــــِد امُلَ
ــــــــًرا ــــــــاِخ ــــــــَف ــــــــــقــــــــــوَن َم َخــــــيــــــاٍلَوحُيــــــــــقِّ يف  َخــــــــيــــــــاًل  كــــــانــــــت 
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َعــــــْبــــــٌد احُلـــــــــــــرَّ  أنَّ  ـــــــلِلَوَيـــــــــــــــــــروَن  ـــــــلـــــــضَّ ِل ـــــــــــــَه  َتـــــــــــــَوجَّ إْن 
ــــــــــرٍد ِمـــــنـــــُهـــــُم ــــــــــَف ــــــــــن لــــــــي ِب ــــــًة َومــــــــُمــــــــوَد اخِلــــــَصــــــاِلَم ــــــَق ِث
ِثــــَقــــاٌلَمـــــــــــــن لــــــــــي ِبــــــــــــــــِه يــــــــــا َقـــــــــــــوِم ـــــــي  ِوجـــــــَداِن ُهــــــُمــــــوَم  إنَّ 
إنَّ حَبـــــــــِثـــــــــي  ُســـــــُؤِلـــــــَي َنــــــــــــاِدٌر َصـــــعـــــَب املَــــــــآِلَســــــــــَيــــــــــُطــــــــــوُل 
ــــا ــــًع ـــــــِن الــــــــــذي َتــــــــــوي َم ـــــــَم أوًصـــــــــاُفـــــــــُه هـــــــــِذي اخِلــــــَصــــــاُلَف
يف أنَّ  ـــــــــــــــــــــــذِرَي  ُع ـــلـــيـــًل ِمـــــن ِرجـــــــــاٍل)1(َلــــــــــِكــــــــــنَّ  نـــيـــا َق الـــدُّ

ُة يا ِكراُم: َفالرُُّجوَلُة احَلقَّ
رَأٌي َسِديٌد، وَعَمٌل َرِشيٌد، وَكِلمٌة َطيِّبٌة، وُمروُءٌة َوَشَهاَمٌة، َوَتعاوٌن َوَتَضاُمٌن، 
تُه لِلتََّحلِّ هبا، َفَعاِقَبُتها َجِيَلٌة، َوَثَمراُتا َعاِجَلٌة وآِجَلٌة،  َفعىل ُكلِّ واحٍد منَّا أْن ُيِعدَّ ُعدَّ
الَة،  كِر، وامُلقيمنَي الصَّ ريَن القاِئمنَي لِلذِّ جاِل التَّوابنَي امُلَتَطهِّ َجَعَلنَا اهللُ جيًعا من الرِّ

منَي عىل النِّساِء.  والَقوَّ

اللهمَّ وفقنا جيًعا ملَِا ُتبُّ َوترض، وَأعنا عىل الِبِّ والتقوى، وأهدنا وأهد بنا، 
ويرس اهلدى لنا.

َياتِنا، وأقر أعيننا بصالحهم، اللهم أصلح شباب اإلسالم  اللهم أصلح نياتنا وُذرِّ
واملسلمني خذ بنواصيهم للب والتقوى، ومن العمل ما ترض، يا ربَّ العاملني. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.

من قصيدة ألسامة الصايف عىل الشبكة.  )1(
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#

نعمُة الماِل
وكيف نتعامُل مع زيادِة الرَّواتب؟

اخلطبة األولى:

أن  باحلالِل، وأشهد  لَِكْسبِها  باألمواِل، ووفَّق من شاَء  أنَعَم علينا  احلمُد هلل 
ال إله إال اهلل، وحدُه ال شيَك له، ذو العظمِة واجلالِل، وأشهد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ 
َصاِل، صىلَّ اهللُ وسلَّم وبارَك عليه  ائِع، وأفضِل اخْلِ ورسوُله، املبعوُث بأكمِل الرشَّ

ا بعُد:  وعىل آلِه وأصحابِِه ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوٍم املآل، أمَّ

أعاملكم  يف  واتقوه  وأهِليكم،  أنفِسكم  يف  اتقوه  اهلل-،  -عباد  اهلل  فاتقوا 
ِخُروَن: ]ې    ى    ى     ائ    ائ    ەئ     وأموالِكم، واتقوه فيام تأكلون، وما تدَّ

ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ        ۈئ    ېئ     ېئ[ ]البقرة:168[.

عباد اهلِل: 

َمْطُلوٌب  وأنَّه  نيا،  الدُّ احلياِة  زينُة  املاَل  أنَّ   : اإلسلميِّ يِن  الدِّ ُمَسلَّماِت  من 
ُض عىل  ِه، بل حُيَرِّ حَمُبوٌب للنُّفوِس، وأنَّ اإلسالَم ال يمنُع َطَلَبُه عن طريِق طِيبِِه وِحلِّ
ِف فيِه، لُِتْقَض به احْلُقوُق، وُتؤدَّى بِه الواجباُت، وُتصاُن بِه  َكْسبِِه، وحسِن التَّرصُّ

النُّفوُس واحْلُرَماُت. 
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نُُه من َمَصالَِح ومنافَِع، فهو  فاملال َحِقيَقًة ال يطلُب لذاتِِه، وإنَّام ُيطلُب ملَِا َيَتَضمَّ
الِح، إْن كاَن يف يِد ُمِرٍم َقَتَل بِه األبرياَء، وإْن كاَن يف يِد  وسيلٌة ال غايٌة، املاُل كالسِّ

: ]ہ     ُماهٍد قاتَل بِه األعداَء، وقد قال تعاىل عن املاِل، وما يسوُقُه من خرٍي أو َشٍّ
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ      ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈ      ٴۇ    ۋ    ۋ      ۅ     ۅ    ۉ      ۉ[ ]الليل:11-5[.

فام أسعَد املسلَم حني يعمُل طيًِّبا، ويكِسُب طيًِّبا، فإنَّ اهللَ تعاىل طيٌب ال يقبُل 
إال طيًِّبا، وقد قال -عزَّ شأُنه-: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     

ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ      ژ[ ]البقرة:172[. 

اهلل  قال رسوُل  َغِده، وقد  إليه يف  ما حيتاُج  لِنَْفِسِه،  ِخُر  َيدَّ يِِّب  الطَّ وبالكسب 

 

ُفوَن النَّاَس«)1(. H: »ِإنََّك َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ

عباد اهلِل: 
امَلْسَكنَِة واالْفتَِقاِر،  أنَّ اإلسالَم ال يدعو إىل  يِن اإلسالميِّ  الدِّ ُمَسلَّامِت  ومن 
يقول:   H اهلل  ورسوُل  ذلَك  ُيقاُل  كيف  الَغرِي،  عىل  الُقوِت  يف  واالتِّكاِل 

لَِّة«)2(.  »َتَعوَُّذوا باهلِل من الَفْقِر والِقلَِّة، والذِّ

َتَعاىَل:  قاَل  ُضَعَفاَء،  َمَهاِزيَل  ال  أقوياَء،  أغنياَء  نكوَن  أْن  منَّا  يريُد  فاإلسالُم 
]ڃ    ڃ    ڃ      ڃ    چچ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    

ڈ     ڈ        ژ    ژ[ ]الطالق:7[.

أخرجه البخاري رقم )1295(، ومسلم رقم )1628(.    )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3842(، وأبو داود رقم )1544(، وصححه األلباين.  )2(
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نيا، والركوِن إليها، والتَّفاين يف جِع املاِل  رنا من ُحبِّ الدُّ نعم دينُنَا اإلسالميُّ حذَّ
َمِة هو رأُس كلِّ  من غرِي نظٍر َأِمْن َحالٍل، أو حراٍم؛ ألنَّ البحَث عن املال بالطُّرِق امُلحرَّ
ا َكبرًيا، َوَثْرَوًة َضْخَمًة، إنَّام الِغنى َحِقيَقًة  إْثٍم وَخطِيَئٍة، َفَليَس الِغنى َمااًل َوفرًِيا، وَقرْصً

هو ِغنَى النَّفِس وَقنَاَعُتَها، وإنَّ الثَّروَة َحِقيَقيًة يف طاعِة اهلل، والرضا بام َقَسَم. 

فعن َأيب هريرة t  عن النَّبيِّ H َقاَل: »َلْيَس الِغَنى َعن َكثَرِة الَعَرض، 
َولِكنَّ الِغَنى ِغَنى النَّْفِس«)1(، وَقاَل H: »َقْد أْفَلَح َمْن أْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا، 
ُحْلٌو،  َخِضٌر  الَماَل  َهَذا  إنَّ  َحِكيُم  H: »َيا  آَتاُه«)2(، وَقاَل  ِبَما  وَقنََّعُه اهلل 
َفَمْن أَخَذُه ِبَسَخاَوِة َنفٍس ُبوِرَك َلُه ِفيِه، َوَمْن أَخَذُه بإشراِف َنفٍس َلْم ُيَباَرْك َلُه ِفيِه، 

ْفَلى«)3(. َوَكاَن َكالَِّذي َيأُكُل َوَل َيْشَبُع، َوالَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن الَيِد السُّ

ر النبيُّ H أتَباَعُه من امَلس�َأَلِة من غرِي حاجٍة،  ا الكراُم- حذَّ ولذا -أيُّ
فف�ي املتف�ق َعَلْيِه َق�اَل H: »َل َتـــَزاُل اْلَمْســـَألُة بَأَحِدُكْم َحتَّـــى َيْلَقى اهلل 

َتَعاَلى َوَلْيَس في َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم«)4(.

]ٹ    ٹ    ڤ          ُتفلحوا  اهللُ  كم  أمدَّ بام  واقنعوا  اهلل،  عباَد  اهلل  فاتقوا  أال 
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ      ڄ    ڄ        ڄڄ    ڃ                 ڃ    
ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ       ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    

ڎ       ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک[ ]احلديد:20[.

أخرجه البخاري رقم )6446(، ومسلم رقم )1051(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1054(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )2750(.  )3(
أخرجه مسلم رقم )1040(.  )4(
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َيأيِت  اْلَبْحَرْيِن  إىَِل   I اح  اجلَرَّ بَن  عبيدَة  َأَبا   H اهلل  رسول  َبَعَث 
بِِجْزَيتَِها، َفَقِدَم باَمٍل، َفَسِمَعِت األَْنَصاُر بُقُدوِمِه، َفَواَفْوا َصاَلَة الَفْجِر َمَع رسوِل اهلل 

 

َم  َفَتَبسَّ َلُه،  ُضوا  َفَتَعرَّ اْن��رَصَف،   H اهللِ  رسوُل  َصىلَّ  َفَلامَّ   H 
رسوُل اهلل H ِحنْيَ َرآُهْم، ُثمَّ َقاَل: »أُظنُُّكْم َسمعُتْم أنَّ َأَبا ُعَبْيَدَة َقِدَم ِبَشْيٍء 
ْلوا َما َيُسرُُّكْم، َفو  ِمَن اْلَبْحَرْيِن؟«، فقالوا: أجل، َيا رسوَل اهلل، فقال: »أْبِشُروا َوَأمِّ
ْنَيا َعَلْيُكْم َكَما ُبِسَطْت  اهلل َما الَفْقَر أْخَشى َعَلْيُكْم، َولِكنِّي أْخَشى أْن ُتْبَسط الدُّ

َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتَناَفُسوَها َكَما َتَناَفُسوَها، َفُتْهِلَكُكْم َكَما أْهَلَكْتُهْم«)1(.

ها املوؤمُن:  اأيُّ
يوَم  َقَدَما عبٍد  أمٌر واجٌب، وحتٌم الزٌم، فلن تزوَل  يِه  رِّ إنَّ طلَب احلالِل وَتَ

الِقيامِة حتى ُيسأَل عن مالِِه من أيَن اكَتَسَبُه؟ وفِيَم أْنَفَقُه؟ 

عن  وُيقعُد  الَقلَب،  وُيَقسِّ  يَن،  الدِّ وُيوهُن  البصريَة،  ُيعمي  احلراِم  أكُل  كاَن  لِذا 
نيا وَغَواِئِلها، و]ڳ      ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:27[. الطَّاعاِت، ويوقُع يف حباِئِل الدُّ

من  ويا  وَن،  وَتُغشُّ ُقوَن  َترْسِ من  ويا  ُتوُفوَن،  وال  َتسَتِدينُوَن  من  يا  اهلل  فاتقوا 
ُفون يف الكيل وامليزاِن، ويا من تستعملوَن األيامَن الَفاِجَرَة،  تكتموَن العيوَب، وَتْطفِّ
وامَلسئولنَِي،  الُقَضاَة  َفَخَدعُتُم  البياِن،  وقوَة  اللِّساِن،  فصاحَة  اهللُ  أعطاكم  من  ويا 
اتقوا اهللَ يف أنفِسكم، فقد قاَل H: »يأتي على النَّاِس زماٌن ل ُيَباِلي المرُء 

ما َأَخَذ ِمْنُه، َأِمَن الَحلِل أْم ِمْن الَحراِم«)2(.

أخرجه البخاري رقم )4015(، ومسلم رقم )2961(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2059(.  )2(
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اللهم  ِسواَك،  ن  عمَّ وبفضِلَك  حراِمك،  عن  بحاللك  جيًعا  أغننا  فاللهم 

 

آتيتنَا،  َوَقنِّعنا بام  َمِصرَيَنا،  النَّار  ِعْلِمنَا، وال إىل  َمْبَلَغ  نا، وال  َهِّ نيا أكَب  الدُّ ال تعل 
وبارك لنا فيام َرَزْقَتنَا. 

هو  إنَّه  فاستغفروه،   ، ذنبٍّ كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهللَ  وأستغفُر 
الغفوُر الرحيُم.

اخلطبُة الثانية:

احلمُد هلل أنَعَم علينا بعظِيِم آالِئه، نحمده عىل نعامِئه، وأشهد أن ال إله إال اهلل، 

 

حممًدا  نبيَّنا  أنَّ  وأشهد  وعطاِئِه،  فضِلِه  واسِع  عىل  نشكرُه  لَه،  شيك  ال  وحده 

 

عبُد اهلل ورسوُله، أفضُل ُرُسِلِه، وَخاَتُم أنبياِئِه، الَّلهم صلِّ وسّلم وبارك عليه وعىل 
ا بعد:  آله وأصحابه وأوليائه، أمَّ

فأوصيكم عباَد اهلل ونفس بتقوى اهللِ، وكثرِة مَحِْدِه عىل آالِئِه إليُكم، وَنْعاَمِئِه 
كم بِنِعَمٍة؟! وَأَزاَل عنُكم ِمْن نِْقَمٍة؟! َوَتَداَرَكُكم بَِرمْحٍَة؟! فاحلمُد  عليُكم، فكم َخصَّ

هللِ أواًل وآِخًرا، وظاهًرا وباطنًا. 

اهلَل  »فِإنَّ  وأرزاِقِه،  بأموالِِه  ليست  املسلِم  قيمَة  أنَّ  اهللِ-:  -عباد  اعلموا  ثمَّ 

 

َل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«)1(، ولن َيبَقى 
للنساِن من َعَمِلِه إال ما كان َخالًِصا َصاحلًا، وليَس له من مالِه إال ما أكَل َفَأفنَى، أو 

َق فأمض وأبقى. َلبَِس َفأبىَل، أو َتَصدَّ

أخرجه مسلم رقم )2564(.  )1(
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ها الكراُم: اأيُّ
لقد أنعم اهللُ علينا هذه األياَم بشٍء من األمواِل، فللهِ احلمُد أواًل وآِخًرا ]ىئ    
فقاَل:  وامتحاًنا،  لنا  فتنًة  املاَل  هذا  وَجَعَل  ]النحل:53[،  ىئ    ی     ی      ی    ی[ 

]ڱ    ں    ں     ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ          ہ    ہ    ہ    ہ    ھ     
ھ    ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    

ۇ[ ]التغابن:15، 16[. 

َقاَل  C، ويف احلديث  نا  ربِّ ِعنَد  ُذْخًرا  ُمُه ألنفِسنا  ُنَقدِّ ما  َحِقيَقًة هو  واملاُل 
رسوُل اهلل H: »أيُُّكم َماُل َواِرِثِه أحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َماِلِه؟«، قالوا: َيا رسوَل اهللِ، 

 

َر«)1(،  َما أخَّ َواِرِثــهِ  َوَماَل  َم  َقدَّ َما  َماَلُه  َقاَل: »فإنَّ  إَِلْيِه،  َماُلُه أَحبُّ  إاِلَّ  أَحٌد  ِمنَّا  َما 

 

فيا من أنعَم اهلل عليهم باألموال، ]پ    ڀ     ڀ      ڀڀ    ٺ          ٺ    ٺ    ٺ[ 
 H ِّها وجَيَْمُعها قوُل النَّبي ُ ]األعراف:31[ هذا هو ميزاُن التَّعامِل مع املاِل ُيَفرسِّ

ُقوا، َواْلَبُسوا، ِفي َغْيِر َمِخيَلٍة َوَل َسَرٍف، ِإنَّ  اهلَل ُيِحبُّ َأْن  »ُكُلوا، َواْشَرُبوا، َوَتَصدَّ
ُتَرى ِنْعَمُتُه َعَلى َعْبِدِه«)2(.

فإن  أقاِرُبُكم؛  هم  واهلديِة  دقِة  بالصَّ النَّاس  أحقِّ  من  أنَّ  كــراُم:  يا  واعلموا 
َتنِي؛ وهكذا النَّفقاُت يبدُأ اإلنساُن بِنَْفِسِه،  دَقَة واهلديَة عليهم ُيَضاَعُف أجُرها َمرَّ الصَّ
َك َوَأَباَك َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، ُثمَّ  ثمَّ بَِمْن َيُعوُل، قاَل H: »واْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل، ُأمَّ

أخرجه البخاري رقم )6442(.  )1(
أخرجه  هبذا اللفظ أمحد يف املسند ط. الرسالة )312/11( برقم )6708(، وصححه احلاكم يف   )2(

املستدرك )150/4( برقم )7188(،  وقال حمققو مسند أمحد ط. الرسالة: »إسناده حسن«.
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َأْدَناَك َأْدَناَك«)1(، وَقاَل رسوُل اهلل H: »ِإَذا أْنَفَق الرَُّجُل َعَلى َأْهِلِه َنَفَقًة 
َيْحَتِسُبَها َفِهَي َلُه َصَدَقٌة«)2(. 

ِة املتنوعِة،  وال َتِرُموا إخوَة اإليامِن أنُفَسُكم من املساهِة يف املرشوعاِت اخلرييَّ
فاحلياُة ُفَرٌص، ]ۓ    ۓ      ڭ          ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
ٴۇ    ۋ       ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې      ى      ى    ائ    

ائ       ەئ    ەئوئ    وئ    ۇئ       ۇئ     ۆئ[ ]املنافقون:11-10[.
نا، وال مبلَغ ِعلِمنا، وال إىل النار مصرينا، اللهم  نيا أكَب هِّ اللهم ال تعِل الدٌّ
به  ُتَبلُّغنا  ما  بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتك  به  ما تول  لنا من خشيتك  اقسم 
املأوى،  جنَّة  وأدخلنا  التقوى،  كلمة  وألزمنا  التَّقوى،  لباَس  ألبسنا  اللهم  جنََّتَك، 

ى. َتُه للُيرسى، وَجنَّبَتُه الُعرْسَ ق باحلسنى، َفَيرسَّ واجعلنا ِمَّن َبرَّ واتَّقى، وصدَّ

عباد اهلل: 
صلوا وسلِّموا رسوِل اهلل، فإنَّ اهللَ يقوُل ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    

ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 
فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل عبدَك ونبيِّك حممٍد وعىل آلِه وصحبِِه أجعنَي 

ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې     ۉ     ۅۉ     ]ۅ    
ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه النسائي رقم )2532(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )55(، ومسلم رقم )1002(.  )2(
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#

ال للُوَشاِة

اخلطبة األولى:
اهلل،  إال  إلَه  ال  أن  وأشهد  عدًدا،  وأحَص كلَّ شٍء  بالصدِق،  أمَر  احلمُد هلل 
وحده ال شيَك له، مل يتَّخذ صاحبًة وال ولًدا، وأشهد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، 
ا  أمَّ ًدا،  مؤبَّ وسالًما  صالًة  اهلدى،  أئمِة  وأصحابِه  آله  وعىل  عليه  وبارَك  اهلل  صىلَّ 

بعُد:

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

اليداِن،  كتبتُه  ما  عىل  فيه  ُنحاسُب  يوًما،  اتقوا  لِْلُمتَِّقنَي،  اْلعاِقَبَة  أنَّ  واعلموا 
فتاِن ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک     ونطقت به الشَّ

ک    ک    گ    گ[ ]الزلزلة:7، 8[. 
عباَد اهلِل: 

هرِة  قصَّ اهللُ علينا يف كتابِه العزيِز قصَة رُجٍل آتاُه اهللُ من النِّعم والبننَي، والشُّ
والنُّفوِذ، واملكانِة العالَيِة، نِعاًم كانت كفيلًة أن يكوَن شخًصا نقيًّا تقيًّا، ساملًِا ُمسِلاًم، 
هيِّنًا ليِّنًا، إال أنَّ األمر كاَن بخالِف ذلَك متاًما! فتعاَلوا معَي إىل اآلياٍت الكريامِت، 
حيِح، وَمْن عىل َشاِكلتِِه، حيث يقوُل املوىل:  وهي تصُف الوليَد بَن امُلغريَة عىل الصَّ

]ۈ    ٴۇ    ۋ   ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې     ى     ى    ائ    
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ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ          ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ       ېئ    ىئ    ىئ    
ىئ      ی[ ]القلم:15-10[. 

ذيلِة،  الرَّ فاِت  الصِّ تلَك  فيهم كلُّ  فقد تتمُع  البرِش،  فهذا وصٌف جلنٍس من 
نراهم،  بِْتنَا  النَّاس  نُف من  الصِّ ديِد هذا  الشَّ بعُضها، مع األسِف  فيهم  وقد يكوُن 

اكم من كلِّ رذيلٍة-. ونسمع عن أحواهِلم وَقَصِصهم يف متمعنا -عافنا اهللُ وإيَّ

ها الكراُم:  اأيُّ
وص�َف اهللُ E الولي�َد ب�َن امُلغ�ريِة، وَمْن عىل َش�اِكلتِِه بتس�ِع صفاٍت 

َذميَمٍة: 

َكِذَبُه؛  ليدارَي  ادِق  الصَّ غرُي  إال  احللف  يكثُر  وال  احللف،  كثرُي  ُه  أنَّ أوَُّلـــا: 
ولِيستجلَب ثقَة النَّاِس. 

واهللُ يقوُل: ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ[ ]البقرة:224[. 

وهو كذلَك َمِهنٌي ال حيرتُم نفَسُه، وال حيرتُم النَّاُس َقوَلُه. 

ٌة يف اخلرِي، بل إرادُته يف  : »أي: خسيُس النَّفِس، ليس له ِهَّ عديُّ يُخ السَّ قال الشَّ
شهواِت َنفِسِه اخْلَِسيَسِة«)1(.   

ُه يمُز النَّاَس َوَيِعيُبُهم يف حضوِرهم وَغْيَبتِهم، وهذا  ومن صفاِتِه كذلَك: أنَّ
ُخُلٌق َبِغيٌض؛ يالُف املروءَة َوَأَدَب امُلعاَمَلِة! 

بام  النَّاس  بنَي  َيْمش  بِنَِميٍم،  اٌء  َمشَّ ُه  أنَّ فاِت:  الصِّ وأقبُح  األثــايف،  ثالُث  ــا  أمَّ

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص879(.  )1(
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َتُم، وهذا ُخُلٌق ال َيتَِّصُف به إنساٌن  ُيفسُد ُقُلوهَبم، وَيْقَطُع ِصالِتِم، وُيذِهُب َمَودَّ
ِم،  َمُه اآلَخروَن، حتى اللذيَن َيْفَتُحوَن آَذاَنم للنَّامَّ حيرتُم َنْفَسُه أصاًل، فضاًل أن حيرَتِ

 

َنمَّ  لَك،  َنمَّ  من  أنَّ  يدركوَن  م  ألنَّ وَنُه؛  َيَودُّ وال  أنُفِسِهم،  َقَراَرِة  يف  ُموَنُه  حَيرَتِ ال 
عليَك.

 :H َيُقْل  َأملَْ  اٌم«)1(،  َنمَّ الــجــنَّــَة  يــدخــُل  »ل   :H َيُقْل  َأمَلْ 

 

اُؤوَن بالنَِّميمِة الُمفِسُدون بيَن  »أل ُأخِبُرُكم ِبِشراِرُكم؟«، قالوا: بىل، قال: »الَمشَّ
اأَلِحبَِّة، الَباُغوَن ِللُبَرآِء الَعَنَت«)2(، نعم النَّامَّموَن طبعهم أنَّم ُيفسدون بني اأَلِحبَِّة، 

َة عىل عباِد اهللِ األخياِر األطهاِر.  ويقصِدوَن امَلَشقَّ

هي  العضُة؟  ما  ُأَنِبُئُكم  »أل   :H قال:   I َمْسُعوِد  ابِن  وعن 
النميمُة القالُة بين النَّاِس«)3(، وأعظُم القالِة والتَّجنَِّي حنَي تكوُن عنَد ُسلطاٍن أو 
َم بِأبشِع األوصاِف، ففي  أمرٍي، وهذا ما جعَل حذيفَة بَن اليامِن I يِصُف النَّامَّ
اِم ْبِن احْلَاِرث،ِ َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع ُحَذْيَفَة يِف امَلْسِجِد،  صحيِح ُمسلم بسنِدِه َعْن َهَّ
ْلَطاِن َأْشَياَء، ويف  َفَجاَء َرُجٌل َحتَّى َجَلَس إَِلْينَا، َفِقيَل حِلَُذْيَفَة: إِنَّ َهَذا َيْرَفُع إىَِل السُّ
ُيْسِمَعُه: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  َأْن  إَِراَدَة  ُحَذْيَفُة  َفَقاَل  اأْلَِمرِي،  إىَِل  احْلَِديَث  َينُْقُل  روايِة 

H َيُقوُل: »َل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقتَّاٌت«)4(.

أخرجه البخاري رقم )6056(، ومسلم رقم )105(.  )1(
أخرجه أمحد رقم )27599( وقال حمققو املسند: »حسن بشواهده«، وحسنه األلباين يف صحيح   )2(

األدب املفرد )ص133(.
أخرجه مسلم رقم )2606(.  )3(

أخرجه مسلم رقم )105(.  )4(
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عباَد اهلِل: 
ا إىل اإلنصاِف، الواحُد  نِف، فهؤالِء ال َيعرفوَن طريًقً نعوُذ باهللِ من هذا الصِّ
نفُسُه إال حنَي يكوُن قدُحه ذائًعا  منهم لساُنه كالعقرِب، وَقَلُمه كالَعقور، ال تدُأ 
الَعجب،  يعِجبه  ال  وُمعلِّاًم،  وأمينًا  فقيًها  نفَسُه  يرى  النَّاس،،  بنَي  شائًعا  املأل،  يف 
َعىل  آفٌة  فهؤالِء  وَيْبَهُت،  فينمُّ  بلساَنه  يلوُك  إنِّام  األَدِب،  حلُسِن  نفُسه  تتوُق  وال 
 :H ُّاملجتمعاِت، وعىل املناصِب، هم ِشاُر اخلَلق، الذين قال َعنهم النبي
»إنَّ شرَّ النَّاِس منزلًة عند اهلل يوَم القيامة من َتَرَكُه النَّاُس اتِّقاَء ُفحِشه«)1(، ُثمَّ 
فيعِة،  الرَّ اهليئاِت  َذوي  ًبا يف نحوِر  ُمَصوَّ والنَّمُّ  الَقدُح  إذا كان  األمُر بالًء  َيشتدُّ  إّنه 

عاِة والعلامِء. لطاِن واألمراِء، والدُّ كالسُّ

عباَد اهلِل:
للخرِي عن  َمنَّاٌع  ُه  أنَّ َشاِكلِتِه:  على  وَمْن  امُلغرِة،  بِن  الوليِد  أوصــاِف  ومن 

نفسه، وعن غريه. 
ُه ُمعَتٍد عىل اخللِق، ُمتجاوٍز للحقِّ والعدِل، واهللُ تعاىل يقوُل:  ومن أوصافِه: أنَّ

]ٹ    ٹ    ڤ[ ]األنعام:152[.
نوِب املتعلقِة يف حقِّ اهلل، وحِق  وسابُع األوصاِف: أنَّه َأثِيٌم، فهو كثرُي اإلثم والذُّ

العباد. 
 . ُس اخْلُُلِق، َقاٍس غرَي ُمنَقاٍد لِلَحقِّ ، أي: غليٌظ َشِ ُه ُعُتلٌّ ومن أوصافِه: أنَّ

ُه َزنِيٌم، فصاَر َلُه َزَنَمٌة، أي: عالمٌة ُعِرَف هبا بنَي  وتاِسُع األوصاِف وآِخُرها: أنَّ
وِرِه. النَّاس؛ وذلَك بلؤِمِه وُخْبثِِه، َوَكْثَرِة ُشُ

أخرجه مسلم رقم )2591(.  )1(
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ًقا عىل هذه األوصاِف: »وحاصُل هذا: أنَّ  عديُّ V ُمعلِّ يقول الشيُخ السَّ
األخالِق...،  َسيِئ  النَّفِس،  َخِسيِس  اٍب،  َكذَّ حالٍَّف  كلِّ  طاعِة  عن  َنى  تعاىل  اهللَ 
أو غريه...  املغريِة  بِن  نزلت يف بعض املرشكني كالوليِد  اآلياُت وإن كانت  وهذه 
اخْلَْلِق  َنَزَل هِلدايِة  القرآَن الكريَم  اتََّصَف هِبذا الوصِف؛ ألنَّ  ٌة يف كلِّ من  ا عامَّ فإنِّ

ِة، وآِخُرهم»)1(.  ُل األُمَّ ُكلِّهم، َوَيدُخُل فيه أوَّ
فاللهم إّنا نعوذ بك من الغلِّ واحلقد واحلسد. 

إال  ألحسنها  يدي  ال  واألخالق،  واألقوال  األعامل  ألحسن  اهدنا  اللهم 
أنت، وارصف عنَّا سيئها، ال يرصف عنا سيئها إال أنت، يا ربَّ العاملني. 

أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو 
الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
احلمد هلل الذي خشعت له القلوُب وَخَضعت، وأشهد أن ال اله إال اهلل، وحده 
ال شيك له، وفَّق املؤمنني للطاعات، ويرسَّ هلم احلسناِت، وأشهد أنَّ نبينا حممًدا 
َ األحكام، اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك  عبُد اهلل ورسوُله، خرُي من صىلَّ وصام، وبنيَّ
عىل إماِم املتقنَي وسيِِّد اخللق أجعنَي وعىل آله وأصحابِه ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن 

ا بعُد:  ين، أمَّ إىل يوم الدِّ

ها املوؤمنون: اأيُّ
اتَّقوا اهلل تعاىل حقَّ التَّقوى، فمن خاف الوعيَد َقرُص عليه البعيد، ومن طال 

َأَمُله َضُعَف َعَمُله، اإليامُن خرُي قائٍد، والعمُل الصالُح خرُي رائٍد.       

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص880(.  )1(
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عباد اهلل:
لقد وَفد علينا منُذ أسبوٍع سفرٌي كريٌم بني يَدي ضيٍف حبيٍب، فلنكرم سفرَي 
أن  إنِّه شهُر شعبان، ومن حقِّ رمضاَن علينا  َضيِفنا،  مبعوِث  ولنُقم بحقِّ  حبيبنا، 

َنِصَل قريَبه، وأن ُنكرَم أخاه وقرينَه. 

عباَد اهلِل: 
شهُر شعبان كام وصفُه رسوُل اهلل H: »شهٌر يغُفُل الناُس عنه«)1(.

قال العلامُء: وفيِه استحباُب عامرِة أوقاِت غفلِة الناِس بالطَّاعاِت، وأنَّ ذلَك 
H مع شهِر شعباَن، وبامذا  فلنتعرف عىل هدي رسولِنا   ،D حمبوًبا هلل 

ُهُهم إليه؟  كان حيثُّ املسلمني ويوجِّ

َنُقوَل:  َحتَّى  َيُصوُم   «  H اهللِ  َرُسوُل  »َكاَن   :J عائشُة  قالت 

 

ال ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل: ال َيُصوُم، َوَما َرَأيُت َرُسوَل اهللِ اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر 
َقطُّ إالَّ َشْهَر َرَمَضاَن، َوَما َرَأيُتُه يِف َشْهٍر َأكثَر ِصَياًما ِمنُْه يِف َشْعَباَن«)2(. ويف روايٍة: 

»كاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّه«)3(. »َوَكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إالَّ َقِلياًل«)4(.  
ِة حمافظته H عىل الصوِم يف شعبان. وهذا يدل عىل ِشدَّ

وعن أسامَة بَن زيٍد L قال: قلت: يا رسوَل اهللِ، مَل أرَك تصوُم شهًرا من 
الناس عنه،  يغَفُل  H: »ذاك شهٌر  هور ما تصوُم من شعبان؟! فقال  الشُّ

أخرجه النسائي رقم )2357(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1969(، ومسلم رقم )1156(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )1970(، ومسلم رقم )1156(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )1970(، ومسلم رقم )1156(.  )4(
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بين رَجٍب ورمضان، وهو شهٌر ترفُع فيِه األعماُل إلى ربِّ العالمين، فُأِحبُّ أْن ُيرَفَع 
َعملي وأنا صائٌم«)1(.

إذا القضيُة قضيُة اغتناٍم لشهِر شعباَن، حتى ال يأيَت رمضاُن املبارُك إال وقد 
ارتقى املسلم منازَل عاليٍة من الطَّاعِة والعبادِة، وَتيَأ له بكثرِة األعامل الصاحلة. 

فيا أخي الكريم: َأْلِزْم نفَسك يف شعباَن، ولو بصيام أياِم االثنني واخلميِس، 
وأياِم البيِض. 

صيامه  أن  آخر:  معنى  شعبان  صوم  يف  قيل:  »وقد   :V رجٍب  ابُن  قال 
َوَكَلَفٍة، بل  َيدُخَل يف صوِم رمضاَن عىل مشقٍة  كالتمرين عىل صياِم رمضاَن؛ لئال 
يام واعتاَده، َوَوَجَد بصياِم شعباَن َقبَلُه حالوَة الصياِم ولذَتُه،  َن عىل الصِّ يكوُن قد مَترَّ

َفيدُخُل يف صياِم رمضاَن بقوٍة ونشاٍط«)2(. 

ها الكراُم: اأيُّ
وما ُيسنُّ يف شعباَن: اإلكثاُر من قراءِة القرآِن،  قال احلافظ ابن رجب روينا 
بإسناد ضعيف عن أنس I: قال: »كاَن امُلسِلُمون إذا َدَخَل َشعَباُن انَكبُّوا عىل 
َأمواهِلم تقوية للضعيف واملسكني عىل صيام  َزكاَة  َفَقرؤوها وَأَخرُجوا  امَلَصاِحِف 

رمضان«، َوَقاَل َسَلَمُة بُن ُكَهيٍل: َكان ُيَقاُل: َشهُر َشعَباَن َشهُر الُقرآِن)3(.
املبارُك: استقبل رمضاَن ولو بختمٍة واحدٍة لكتاِب اهللِ تعاىل، فقد  أيُّها  فيا 

ك اهلل بالصحِة والفراِغ! أمدَّ

أخرجه النسائي رقم )2357(، وحسنه األلباين.  )1(
لطائف املعارف البن رجب )ص134(.  )2(
لطائف املعارف البن رجب )ص135(.  )3(
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رع، وشهُر شعباَن شهُر  الزَّ V: »شهُر رجٍب شهُر  الَبلِخي  بكٍر  أبو  قال 
سقي الزرِع، وشهُر رمضاَن شهُر حصاِد الزرع«)1(. 

ها املوؤمنون:  اأيُّ
وما ُيسنُّ كذلك: صلُة األرحاِم، وسائُر أنواِع اإلحسان، واإلكثاُر من ذكر 

دَقِة.  ليل، واإلكثاُر من اإلنفاِق والصَّ اهلل تعاىل، وتعويُد النَّفِس عىل قياِم الَّ

وما ُيسنُّ يف شعباَن: ترُك التَّشاحِن والبغضاِء والتََّقاُطِع والتََّداُبِر. 

ِلُع  قال: »َيطَّ  H النبيَّ   أنَّ   I بِن جبٍل  معاِذ  ويف احلديث عن 
اهلُل إلى جميِع خلِقه ليلَة النِّصِف من شعباَن، فيغفُر لجميِع خلِقه إل لمشرٍك 

أو ُمشاحٍن«)2(. 

]پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[. 

ها الأبراُر:  فيا اأيُّ
هر بالتوبِة الصادقِة النَّصوح، فرمضاُن َسَيِحلُّ بنا قريًبا إن  عليكم يف هذا الشَّ
ر نعمة اهلل عليك، واسأله أن ُيَبلِّغَك رمضاَن،  َكَتَب اهلل لنا احلياَة، فهيئ َنفَسَك، وقدِّ

وأن ُيعينَك عىل ذكره وشكره، وحسن عبادته عباد اهلل:

ر أهل بيته  ومن كان عليه أياٌم من رمضاَن املاض، فليبادر بقضاِئها من اآلن، وليذكِّ
بذلك، ومن كانت ألخيه مظلمٌة، أو حٌق فليؤدِّها، قبل أالَّ يكوَن ِدرهٌم وال ِدينار. 

لطائف املعارف البن رجب )ص121(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )1390(، وحسنه األلباين.  )2(
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بفعِل  األوقاِت  الغتناِم  ووفقنا  ماضينا،  من  خرًيا  مستقبلنا  اجعل  فاللهم 
الصاحلات، وأهدنا وأهِد بنا يا رب العاملني. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[. 

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ْرِفيَِّة َخْلَفُه َأسَباٌب َخِفيٌَّة الَقْتُل في الطُّ

اخلطبة األولى:

امُلْعَتِديَن،  الظَّاملنَِِي  ُظهوِر  َوَقاِصِم  امُلؤِمننَي،  َعن  الَبْلَوى  َكاِشِف  هلل  احلمُد 
ًدا عبُد  وأشهد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوحَده ال َشيَك َلُه، امَلِلُك احلَقُّ امُلبنُِي، وأشهد أنَّ حممَّ

اًجا ُمنرًِيا، َمن َأَطاَعُه َدَخَل اجلَنََّة،  اهللِ ورسوُله، َبَعَثُه اهللُ َبِشرًيا َوَنِذيًرا، َوَرمْحًَة َوِسَ
ا َبْعُد: َوَمْن َعَصاُه َفلْن َتَِد َلُه من ُدوِن اهللِ َولِيًّا َوالَ َنِصرًيا، َأمَّ

ُقوا اهللَ تعاىل َوَأطِيُعوُه، َوَراِقُبوا َأمَرُه َوَنَيُه، َوال َتعُصوُه: ]گ    گ    گ     َفاتَّ
گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ[ ]البقرة:235[.

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ُروي  َفَقْد   ، َِسِويٍّ َغري  فِْكٍر  أو  َصالٍِح،  َغرِي  َعَمٍل  ِمن  الَعافِيَة  اهللَ  أْسَأُلوا 
ُيْسَأَل  َأْن  ِمــْن  ِإَلْيِه  َأَحــبَّ  َيْعِني  َشْيًئا  اهلُل  ُسِئَل  »َوَما   :G َرُسولِنا  عن 

ْنَيا، َواآلِخَرِة.  يِن، َوالَعْقِل، َوالدُّ ا َنْسَأُلَك الَعافَِيَة يِف الدِّ لُهمَّ إنَّ الَعاِفَيَة«)1(، َفالَّ

ِعباَد اهلِل:

الَعابِثنَِي،  َأيِدي  ِمن  َجنَاهِبَا  َومِحَاَيِة  اِء،  الَغرَّ يَعتِنَا  برَِشِ ِك  بالتَّمسُّ ُمطاَلُبوَن  نا  إنِّ

أخرجه الرتمذي رقم )3548(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم )5720(.  )1(
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يِن َكيَفاَم َشاُءوا، وَمن َعِدم  َوالُغالِة واخلََواِرِج امُلْعَتِديَن، ُأولِئَك الذيَن َيَتالَعُبوَن بِالدِّ
َلِم. بََّط يِف الظُّ الِعلَم خَتَ

عباَد اهلِل:
ِف والفساِد، والضالِل  يطان يف الَتَطرُّ انحَراُف الِفْكر، ِوَعَدُم العلِم، َسبِيُل الشَّ
واهلالِك؛ إْذ كيَف جَيْرُؤ ُمْسِلٌم، َعىل ِخياَنِة الَعْهِد َواملِيَثاِق؟ وكيف جَيُْرُؤ عىل إزَهاِق 
قوَل  يقرؤوا  أمل  ِالكتاب والسنة؟!  أين هؤالِء األغراِر من نصوص  َوَغرِيِه؟  َنْفِسِه 
اهلل َتَعاىل: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ                  ٹ    ٹ[ ]النساء:107[ َوَقوِل َرُسولِنا 
ٍع َلُه: »َأل إنَّ اهلَل َحرََّم َعليُكم ِدَماَءُكم َوَأْموالُكم، ويحكم  مُّ G يِف َأْكِب َتَ

اَرا َيضِرُب َبعُضُكم ِرَقاَب َبْعٍض«)1(. أو قال: َويَلُكْم، ل َترِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

بَِأيٍد  األْسُبوَع،  َهذا  الطُّْرفَِيَة  حادِث  يف  ُقتِلوا  الذيَن  إْخَوانِنَا  َأْرَواَح  اهللُ  َرِحَم 
َخاِئنٍَة َخاِئَبٍة، َوَنسَأُل اهللَ أْن َيَتَقبََّل ِرَجاَل أْمنِنَا، َوَمْن َمَعُهْم ُشهداَء عندُه يوَم القيامِة، 

فهم ُمسِلموَن ُمَتَعبِّدوَن هللِ تعاىل، َقاِئُموَن بَِواِجبِهْم، يِف ِحْفِظ األْمِن َواْستِْتَبابِِه.      

عباَد اهلل:
عىل  َفْرٌض  والَعابِثنَي،  امُلفسِديَن  ُطُرِق  وَتْعِرَيُة  اِء،  الغرَّ يَعتِنَا  َشِ عن  فاُع  الدِّ
عاِة واخُلََطَباِء، فاألمُن َكنٌْز َثمنٌي،  ُد َذلَِك َعىل الُعلاَمِء واإلعالِم، والدَّ املسلمنَي، ويتأكَّ
ُبُل، وُتَقاُم احلُُدوُد،  َفُظ النُُّفوُس، وُتَصاُن األْعَراُض واألْمَواُل، وَتْأَمُن السُّ يِف ظِلِّه ُتْ
ُع، وَيْفُشو امَلْعروُف،  ْ ْعَوُة إىل اهلل، وُتعَمُر املَساِجُد، وَيُسوُد الرشَّ يف ظِلِّ األْمِن َتُقوُم الدَّ
يِن إالَّ َمَع ُوُجوِد األمِن، واألْمُن  وَيِقلُّ امُلنَْكر،ُ وحْيُصُل االستِْقراُر، وال َيْسَتقيُم أمُر الدِّ

أخرجه البخاري رقم )6166(، ومسلم رقم )66(.  )1(
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َتاُج إىل ُجْهٍد وُمَصاَبَرٍة، فال َيُقوُم إالَّ بِِرَجاٍل ُمِلصنَي، حَيُرُسوَن الباِلَد، وحيُموَن  حَيْ
عاُء، وأالَّ نرض  ُهُم اإلجالُل واالحرتاُم، واألمُن واألماُن والدُّ َحقُّ َفكاَن  الثُّغوَر، 

هم بسوٍء. أليِّ أَحٍد أْن َيَمسَّ
ها املوؤمنوَن: اأيُّ

َما َحَدَث لِرَجاِل أْمنِنَا يف الطُّْرفَِيِة َغْدٌر وِخَياَنٌة! َفَكيَف إذا كاَنِت اخلياَنُة والَغْدُر 
َرمْحًَة  َجاَء  َتعاىل  اهللِ  َفديُن  ُعجاٌب!  إنَّ هذا لشٌء  َسبيِلِه؟  يِف  َواجِلَهاِد  يِن  الدِّ بِاْسِم 
َي  َتَلِفها، أو التَّعدِّ َوَعْداًل باخللِق، َوَجاَءْت َشيَعُتنا لَِتحَفظ األَْنُفَس امَلعُصوَمَة ِمن 

]گ     َتَعاىَل:  اهللُ  قاَل  َوَيْقُتُلوَن،  َوَيْبُغوَن  َيْعَتُدوَن  َمْن  َوْيَل  َفَيا   ، حقٍّ بَغرِي  َعليها 
گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    

ں    ں    ڻ       ڻ    ڻ[ ]النساء:93[. 
ِلُموَن:  اأَيها امُل�سْ

ا  واِب، إالَّ سَلَك َأَحَد َطِريَقنِي، إمَّ ِة احلَقِّ َوالَوَسِط َوالصَّ َما َخَرَج أَحٌد َعن َجادَّ
يَطاِن وَمَكاِئِدِه.  ا الُغلوَّ واإلفَراَط، وهذه إحدى َمَصاِئِد الشَّ اجْلََفاَء واإلعَراَض، وإمَّ

فيا موؤمنوَن:
]ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ]املائدة:77[ وإنَّ امَلدَخَل اخلطِرَي 
ماِء، واالستخَفاِف هبا، هو التَّْكِفرُي، َوَقْد َقاَل َرُسوُلنا  الذي قاَدهم إىل استَِباَحِة الدِّ
وُقدوُتنا G: »َأيَُّما اْمِرٍئ َقاَل أِلَِخيِه َيا َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبَها َأَحُدُهَما، ِإْن 

َكاَن َكَما َقاَل َوِإلَّ َرَجَعْت َعَلْيِه«)1(. 

أخرجه البخاري رقم )6104(، ومسلم رقم )60(.  )1(
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َأْدَرْكُت  َقْد  »إيِنِّ  َفَقاَل:  اخلَواِرِج،  فِْرِق  ِمْن   I ُمنبٍِّه  بُن  َحَذَر وهُب  َوَقْد 
َقَها اهللُ َعىَل َشِّ َحاالَِتِم،  ، إاِلَّ َفرَّ َصْدَر اإِلْساَلِم، َفَو اهللِ َما َكاَنِت اخلََواِرج َجَاَعًة َقطُّ
َن اهللُ هَلُم ِمْن َرْأِيِم، َلَفَسَدِت  َب اهللُ ُعنَُقُه، َوَلْو َمكَّ َوَما َأْظَهَر َأَحٌد ِمنُْهم َقْوَلُه، إاِلَّ َضَ
، َوَلَعاَد َأْمُر اإِلْساَلِم َجاِهِليًَّة، َوإًِذا َلَقاَم َجَاَعٌة ُكلٌّ  ُبُل َواحلَجُّ األَْرُض، َوُقطَِعِت السُّ
ُيَقاتُِل  آالٍَف،  ِة  َعرْشَ ِمْن  َأْكَثُر  ِمنُْهم  َواِحٍد  ُكلِّ  َمَع  اخِلاَلَفَة،  َنْفِسِه  إىَِل  َيْدُعو  ِمنُْهم 
َبْعُضُهم َبْعًضا، َوَيْشَهُد َبْعُضُهم َعىَل َبْعٍض بِالُكْفِر، َحتَّى ُيْصبَِح امُلْؤِمُن َخاِئًفا َعىَل 

َنْفِسِه َوِدْينِِه َوَدِمِه َوَأْهِلِه َوَمالِِه، اَل َيْدِري َمَع َمْن َيُكْوُن«)1(.

 G فيا شباَب اإلسلِم: َكيَف جيرُؤ ُمسِلٌم عىل َقتِل ُمسِلٍم ورسوُلنا
َرُسوُلنا  َوَصَدَق  ُمْسِلٍم«)2(،  َرُجــٍل  َقْتِل  ِمْن  اهلِل  َعَلى  َأْهــَوُن  ْنَيا  الدُّ »َلَزَواُل  َيُقوُل: 
G حنَي َقاَل: »َلْن َيَزاَل اْلُمْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه َما َلْم ُيِصْب َدًما 

َحَراًما«)3(. 

يا �سباَب الإ�سالِم: 
ُأِمْرَنا  الذيَن  األَْمِر  ُأويِل  ِمن  َفُهم  َعنهم،  واْصُدُروا  ُعلاَمِئكم،  غرَز  الزموا 
اَنُة، وال امَلَواِقُع  نَّ اَقُة، وال اخلَُطُب الرَّ عاراُت الَبَّ نَُّكم الشِّ باِعهم، وال َتُغرَّ بِطاَعتِهم واتِّ
املْشُبَوهُة، وال النَّواِئُح امُلْسَتأَجَرُة، فو اهللِ إنَّا لكم حُمبُّوَن، وعليكم خاِئفوَن، فاتَّبعوا 

سبيَل املؤمننَي: ]ڇ    ڇ    ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎڎ    ڈ    ڈ    ژ    
ژ     ڑ[ ]األنعام:153[. 

سري أعالم النبالء ط. الرسالة )555-554/4(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )1395(، وابن ماجه رقم )2619(، وصححه األلباين.  )2(
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من  اللهم  بطن،  وما  منها  ظهر  ما  الفتن،  ُمضالِت  من  بك  نعوذ  إنا  َفاللهم 
نحره،  كيده يف  نفسه، واجعل  فأشغله يف  بسوء،  وأمننا وبالدنا  ديننا  وأراد  أرادنا 

وشتت شمله، واجعله عبة للمعتبين، يا رب العاملنَي. 

الَغُفوُر  ُهو  ُه  إنَّ فاسَتْغِفُروُه،   ، ُكلِّ ِمن  امُلسِلِمنَي  َولَِساِئِر  َوَلُكْم  اهللَ  َوأسَتغِفُر 
حيُم. الرَّ

اخلطبُة الثانيُة:

احلمد هلل، ال مانَع ملِا أعطاُه، وال رادَّ ملِا َقَضاُه، وأشهد أالَّ إلَه إال اهللُ، وحدُه 
ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه وُمصَطَفاُه،  ال شيَك لُه، وال َمعبوَد بِحقٍّ ِسواُه، وأشهد أنَّ حممَّ

ا بعُد:  صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه، وعىل آلِه وأصحابِه َوَمْن واالُه، أمَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن.  ُقوا اهللَ َيا ُأويِل األَْلَباِب َلَعلَّ فأوِصيُكْم وَنْفس بَِتْقوى اهلل، َفاتَّ

ِعَباَد اهلِل: 

لِلنَّاِس  ُيَبيِّنُوا  أْن  َواملِيَثاَق  الَعْهَد  َأَخَذ عليهُم  َقْد  َأنَّ اهللَ تَعاىَل  الُعَلاَمُء  َعِلَم  َلَقْد 
نا  أنَّ ُهُم اهللُ-:  امَلْمَلكِة -َوَفقَّ ُعلامِء  ِكَباِر  َهيَئُة  َأْعَضاُء  َقاَلُه  َفِمامَّ  َيْكُتُموَنُه،  َوالَ   ، احلَقَّ
نَا عىل كتاِب اهللِ،  ِد َصفِّ -َنحَمُد اهللَ- عىل ما َمنَّ به علينا من اجتامع َكِلَمتِنَا، َوَتَوحُّ
عيَُّة، أدام اهلل توفيَقها وتسديَدها،  َوُسنَِّة َرُسولِِه يف ظلِّ قيادٍة حكيمٍة هلا بيَعُتها الرشَّ
َّها، وإنَّ املحافظَة عىل اجلامعِة من أعظِم أصوِل اإلسالم،  وحفَظ اهللُ لنا النِّعمَة، وأمَت

ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ]ڦ     َيُقوُل:  إْذ  به؛  تعاىل  اهلل  وصيُة  َعُظمت  وِمَّا 
ڃ[ ]آل عمران:103[، َوِهَي َوِصيَُّة َنبيِّنَا G ِحنَي َقاَل َلنَا: »يُد اهلِل َمَع 



95

الَجَماَعِة«)1(، وإنَّ هيئَة ِكَباِر الُعلامِء َتدعو اجَلِميَع إىل َبْذِل ُكلِّ اأَلْسَباِب التي تزيُد 

التَّنَاُصِح والتََّفاُهِم والتَّعاوِن عىل  د عىل وجوب  ُق األُلَفِة، وتؤكِّ الُّلحَمِة، وُتوثِّ من 

بِِصدٍق،  وتناصُح  اجلامعَة،  َتلَتِزُم  واحدٌة،  جاعٌة  بالِدنا  يف  ُة  األمَّ إذ  والتَّقوى؛  الِبِّ 
جَيِْلُب  الذي  عي  الرشَّ بِاألُْسُلوِب  َيُكوُن  َواإلصالُح  الَكاَمِل،  بَِعَدِم  االْعرِتاِف  َمَع 
هو  َمْفَسَدٌة  معه  يكوُن  ال  الذي  عيُّ  الرشَّ واألسلوُب  امَلفَسدَة،  َوَيْدَرُأ  امَلْصَلَحَة، 

امُلنَاَصَحُة.

ِلُمون: ها امُل�سْ اأيُّ

ْرفِيَِّة هلو غدٌر وخيانٌة، كيَف َوَقْد قاَل اهللُ  اٍم لِِرَجاِل أْمنِنَا يف الطُّ َما َحَصَل َقبَل أيَّ

َتَعاىل: ]ىب    يب    جت    حت    خت              مت[ ]يوسف:52[ ولو َعِلَم هؤالِء األغراُر ُقْبَح 

َفكيَف  نيَئِة،  الدَّ األَْعاَمِل  َأْقَدُموا عىل هذِه  مَلَا  َغْدِرِهْم،  َوُعُقوَبَة  َوُخُطوَرَة  َصنِيِعِهْم، 

َيفَعلوَن َمَع قوِل اهللِ تعاىل: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ   ٹ    ٹ[ ]النساء:107[. 

عِديُّ V: »َفإن كلَّ َخاِئٍن ال ُبدَّ أْن َتعوَد ِخياَنُتُه َوَمْكَرُه َعىَل  يُخ السَّ قاَل الشَّ

َ َأمُرُه«)2(.  َنْفِسِه، وال ُبدَّ أْن َيَتَبنيَّ

ويف صحيِح ُمسلٍم أنَّ النَّبِيَّ G َقاَل: »ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء َيْوَم اْلِقَياَمِة، 

ُيَقاُل: َهِذِه َغْدَرُة ُفَلٍن«)3(.

أخرجه الرتمذي رقم )2166(، وصححه األلباين.  )1(
تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص400(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )1736(.  )3(
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عباَد اهلِل:

إنَّ جريَمَتُهْم حماَوَلٌة َفاِشَلٌة لِزعَزَعِة َأْمِن باِلِدنا، َوَلِكْن َخاُبوا َوَخرِسوا، َوَصَدَق 

اهللُ: ]ۆئ      ۆئ     ۈئ    ۈئ              ېئ    ېئ    ېئ         ىئ             ىئ    ىئ[ ]احلج:46[. 

اإلسالِم  ُصورِة  َتشوِيِه  يف  اإلسالِم،  أعداَء  َيِدُم  هذا  اإلجراِميُّ  َعَمَلُهُم  إنَّ 

وأهِلِه يف أنَظاِر امُلسِلمنَي وغرِيِهم. 

فاللهم إنا نسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم أرزقنا إيامًنا صادًقا، وعلاًم 

نافًعا، وعماًل صاحلًا متقباًل، اللهم إنا نعوذ بك من ُمضالِت الفتن، ما ظهر منها 

واجعل  نفسه،  يف  فأشغله  بسوء  وبالدنا  وأمننا  وديننا  أرادنا  من  اللهم  بطن،  وما 

كيده يف نحره، وشتت شمله، واجعله عبة للمعتبين، يا رب العاملني، اللهم وفق 

ًصاحلًة  بطانة  وارزقهم  والتقوى،  الب  عىل  وأعنهم  وترض،  تب  ملا  أمورنا  والة 

ُهدًى  وِزْدها  واستقَراَرها،  َأمنَها  باِلِدنا  عىل  أدم  اللهم  العاملني،  رب  يا  ناصحًة، 

وَعداًل وَتوفيًقا. 

َبَطَن، يا ربَّ العاملني، اللهم  اللهمَّ إنا نعوُذ بك من الفتِن ما َظَهر منها، َوَما 

أبرم هلذه األمِة أمَر ُرشٍد، ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه 

باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني. 

يف  كيدهم  وُردَّ  األشاِر،  شَّ  واكفنا  الصاحِلني،  يف  شهدائنا  تقبل  اللهم 

نحورهم. 
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[. 

عباَد اهلل: 
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.
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#

راِت حرُب المَخدِّ

اخلطبة األولى:

احلمُد هلل، خَلَق اخلالِئَق َفَأْحَسنََها َخلًقا، بَِيِده اخلَلُق واألمر، ابتىَل العباَد فأسعَد 

ا، وأشهد أنَّ نبيَّنا  وأشَقى، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحَده ال شيَك له تعبًُّدا لُه وِرقًّ

ًدا عبُد اهلل ورسوُله، أحسُن النَّاس ُخُلًقا وأقَوُمهْم َخْلقا، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك  حممَّ

عليه، وعىل آله األخياِر وأصحابِه األبراِر، والتابعنَي ومن تبِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل 

ا بعد:  يوِم القراِر، أمَّ

ها النا�ُس: فيا اأيُّ

الوثقى،  بالعروِة  اإلسالِم  من  واستمِسُكوا  التَّقوى،  حقَّ  تعاىل  اهلل  اتقوا 
واحذروا سخَط اهللِ فإنَّ أجساَدُكم عىل النَّار ال تقوى! 

يقوُل املوىل C: ]ک    ک          ک    گ    گ     گ    گ    ڳ    ڳ    
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں    ں[ ]اإلساء:70[. 

كرمُي عباَد اهلِل:  هذا التَّ

َخلٍق،  أحسِن  يف  َخْلُقُه  فصار  تقويم،  أحسِن  يف  آدَم  البِن  اهللِ  َخْلِق  يف  متثَّل 
! ِ اِر واخلرَي ِمَن الرشَّ َمُه بالعقِل الذي به يميُِّز النافَع ِمَن الضَّ وأكمِلِه، ثم كرَّ
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عباَد اهلِل: 
هنا ِدينُنَا احلنيُف إىل املحافظِة عىل عقولِنا، وأمرنا بِصيانتِه ومحايتِه عن  لقد وجَّ

كلِّ ما ُيلُّ به أو يتسبَُّب يف إزاَلتِِه!

وحرصنا  واألعراِض،  واألنفِس،  يَن،  الدِّ عىل  حافظنا  العقُل،  ُحِفَظ  وإذا 
َع لنا، قال القرطبيُّ V: »التَّفضيُل إنِّام هو بالعقِل الذي  عىل إنفاِق مالِنا فيام ُشِ
عاية  التَّكليِف«)1(، العقُل يا عقالُء: جوهرٌة ثمينٌة، حيوُطها العقالُء بالرِّ هو ُعمدُة 
العقُل وضاَع،  ُأِهَل  ما  وإذا  وَفْقِدِه،  بفضله، وخوًفا من ضياِعِه  اعرتاًفا  واحلاميِة؛ 
اِسَخِة  فقد أبى بعُض  ذاِئِل واآلثام، ومع تلَك احلقيقِة الرَّ انحراَف املِرُء، ووقَع يف الرَّ
ِة، فوضعوا العقَل  ِة، واالنحَداَر إىل املهانة والِقلَّ التائهنَي إالَّ االنحطاَط إىل َدَرِك الذلَّ
تَت أقداِمهم، واتَّبعوا شهواِتم، وأعموا أبصاَرهم، فأزاُلوا عقوهَلم، يف َكْأَسِة مخٍر، 
، فانسلخوا من عامل اإلنسانيِة، وَلبُِسوا  ٍ ٍر، أو استنشاِق ُمسكٍر وُمَفرتِّ أو ُجرعِة ُمدِّ

ثوَب اإلجراِم والبهيميِِّة! 

عباد اهلل:
َتريَب  البواسِل  األمِن  رجاِل  إحباِط  عن  بكثرٍة  اإلعالِم  وسائُل  ُتطالُِعنا 
ياِتا، والقبِض  بأشَكاهِلا وأعداِدها وَكمِّ راِت وامُلسكراِت  امُلخدِّ َمُهوَلٍة من  َكميَّاٍت 
عىل عدٍد هاِئٍل من املواطننَي واملقيمنَي الذين ُمسخت نفوُسُهم، وَسُفَلت أموُرهم، 
فباعوا دينَهم وأهَلهم ووطنَهم بثمٍن َبْخٍس دراهَم معدودٍة، وكانوا لِِدينهم ووطنِهم 

اهدين!  وأهِليهم من الزَّ

تفسري القرطبي )294/10(.  )1(
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باِب، وتدُم من الُبُيوِت؟! يا ُترى  راُت من الشَّ فيا ُترى كم ستفِسُد تلَك املخدِّ
راِت؟ ومل يف هذا الوقِت  َمْن وراَئها؟ وَمْن هم أدواُتا؟ ومنهم َضحايا تلَك امُلخدِّ

ات؟ مِلَ تكثُر ُقرَب االختباراِت واإلجازاِت الصيفيَِّة؟!  بالذَّ

، عن مثِل هذه األوكاِر،  فَجزَى اهللُ خرًيا كلَّ من شارَك وفضَح، وأحبَط وأْخَبَ
َيُردَّ كيَد األعداِء يف ُنحوِرهم وأن يفَضَحهم عىل رؤوِس األشهاِد،  أْن  ونسأُل اهللَ 

وأن حيمَي بالَدنا وشَباَبنا وجيَع املسلمني عن كلِّ َشٍّ ومكروٍه. 

ها املوؤمنون:  اأيُّ

أمُّ  رات؟! فهي  اليوَم، هي امُلسِكراُت واملخدِّ آفَة املجتمعاِت  أال تعلموَن أنَّ 
ُد ِقَيمها  ور واملصائب، وهي ُلغٌم خطرٌي، يفسُد الشعوَب ويدِّ اخلبائث، وأصُل الرشُّ

راُت.  وأخالَقها!،امُلسِكراُت واملخدِّ

يا موؤمنون: 

َياِع واحلرماِن، وضياُع احلياِء واإليامِن، وجرائُم ومآيس وأهوال،  الضَّ امُة  دوَّ

ربَّه،  ُر  وامُلخدَّ كراُن  السَّ نَس  الكباِر،  أكباَد  وأحرقْت  وأبكِت  َغاَر  الصِّ منها  شاَب 

ق حياَءه، وأيتَم أطفاَله، وأرمل زوجَته، وفضَح أهَله، عرَبَد وهَلى،  َفَظَلَم نْفْسه، ومزَّ

 :C النُّبالُء عن طريقها، قال  ها، وترفَّع  لِذا أجَع العقالُء عىل ذمِّ َوَلَغا،  وَطَغى 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    

ٹ    ٹ    ڤ      ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ     ٿ       ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    

ڤ     ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ    ڄ     ڄ[ ]املائدة:90، 91[ واخْلَْمُر كلُّ 
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قال  فقد  اسُمه وجسُمُه وجنُْسُه،  كان  ا  وأيًّ نوُعه  كان  مهام  العقَل وغطَّاُه   ما خامَر 

 :H كلُّ مسكٍر خمٌر، وكلُّ خمٍر حراٌم«)1(، وقال« :H رسوُل اهلل

»كلُّ َشراٍب َأْسَكَر فهو حراٌم«)2(، وقال H: »كلُّ ُمسكٍر حراٌم«)3(، وقال: 

»إنَّ على اهلل D عهًدا ِلَمْن يشرُب اْلُمسكَر أن يسقَيه من طينِة الخباِل«، قالوا: 

يا رسوَل اهلل، وما طينُة اخلباِل؟ قال: »عرُق أهِل النار«، أو: »عصارُة أهل النار«)4(، 

وقال H: »ُمدمن الخمِر إْن مات لِقَي اهلل كعابِد وثٍن«)5(. 

ها من يعَلُم  ا نصوُص زْجٍر ووعيٍد، وختويٍف وَتديٍد، يقُف عند حدِّ ا إنِّ َحقًّ

أنَّه حماَسٌب غًدا أماَم اهلل العظيِم املجيد، ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ    ڦ    ڦ    

ڦ    ڦ[ ]آل عمران:182[. 

والذكِر  اآلياِت  من  فيه  بام  ونفعنا  العظيِم،  القرآِن  يف  ولكم  يل  اهلل  بارك 

احلكيِم. 

أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل يل ولكم وللمسلمنَي من كلِّ ذنٍب، فاستغفروه 

حيُم.  إنِّه هو الغفوُر الرَّ

أخرجه مسلم رقم )2003(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )242(، ومسلم رقم )2001(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )4343(، ومسلم رقم )1733(.  )3(
أخرجه مسلم رقم )2002(.   )4(
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اخلطبة الثانية:
م علينا اخلبائَث، وأشهد أن ال إلَه إال اهلل،  احلمُد هلل، أحلَّ لنا الطَّيباِت، وحرَّ
ًدا عبُد اهللِ ورسوُله  وحَده ال شيَك له، ال يِلُك عىل اهللِ إال هالٌك، وأشهد أنَّ حممَّ
ادُق، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل جيِع اآلل واألصحاب،  امُلِحبُّ النَّاِصُح الصَّ

ا بعُد:  ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوٍم جُيَمُع فيه اخلاَلئِق، أمَّ

باِب: رَ ال�سَّ فيا معا�سِ

راِت بعقوباٍت دنيويٍة وأخرويٍة،  َد ُمتعاطي اخلموِر واملخدِّ اعلموا أنَّ اهلل توعَّ
سمعُت  قال:   L عباٍس  ابِن  فعن  اهللِ-،  -رمحِة  من  والطَّرُد  اللعُن  أفظعها 
D لعَن  يقوُل: »أتاني جبريُل فقال: يا محمُد، إنَّ اهلَل   H رسوَل اهلل
الخمَر وعاصَرها ومعتصَرها وشارَبها وحامَلها والمحمولَة إليه وبائَعها وُمبتاَعها 
وساِقيها وُمسَتِقَيها«)1(، وقال H: »من شرِب الخمَر وسِكَر لم تقبْل له 
صلٌة أربعيَن صباًحا، وإْن ماَت َدَخَل الناَر، فإن تاَب تاَب اهلُل عليه«)2(، ُحقَّ لِرسولِنَا 

H يوَم أْن َلَعَن اخْلَْمَر بأشَكاهِلا ألنَّ نتاِئَجها.

اغتصاٌب وسقاٌت! وقتٌل وإجراٌم! وَنْصٌب واحتِياٌل! وُأٌس مظلوَمٌة ال تعرُف 
، وَترِشيٌد لألطفال والنَِّساِء، وطرٌد من  يٌّ ٌك ُأَسِ عِب واألمَلِ والُبكاِء؛ وَتَفكُّ سوى الرُّ
 ، َوَهمٌّ العقل، واكتئاٌب  للمستقبِل، واختالٌل يف  ، وضياٌع  الوظيفِة، وفشٌل درايسٌّ
وعذاٌب  نيا،  الدُّ يف  وفضيحٌة  َسيَئٌة،  وِناَياٌت  حُمزَنٌة،  صوٌر  ا  إنَّ واهللِ   ، َوَغمٌّ وَقَلٌق 

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )2897(، وقال حمققو املسند: »صحيح لغريه«.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3377(، وصححه األلباين.   )2(
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حيِم  الرَّ عن  وبعٌد  إيامٍن  ضعُف  كلِِّه  ذلَِك  وفوَق  ذلك،  عىل  ماَت  ملن  اآلخرِة  يف 
محِن!  الرَّ

وإليكم -يا رعاكم اهلل- أسباَب انتشاِر هذا البالِء، حتى نكوَن عىل بيِّنٍة من 
ر أبناَئنا من الوقوِع فيها.  األمِر لِنَحذَر وُنحذِّ

ېئ      ېئ     ېئ     ۈئ      ۈئ      ]ۆئ     تعاىل  اهللُ  قال  اإليامن،  َضعُف  فأوَُّلا: 
يقوُل  احلديث  ويف  ]ط��ه:124[،  ی[  ی         ی     ىئ     ىئ      ىئ    

رسوُل اهللِ H: »ول يشرُب الخمَر حين يشرُبها وهو مؤمٌن«)1(.

رون  اُت التائبنَي والنَّاِدمنَي ُيصدِّ وِء، َفَعرَشَ ومن أعظِم األسباب: أصدقاُء السُّ
ب، خذ  وِء: جرِّ وِء، وقال يل أصدقاُء السُّ ُقَرَناِء السُّ فُت عىل  َقَصَصهم: بقوهلم تعرَّ

ا؟! َمَّاًنا، وهلمَّ َجرًّ

أراد  ومن  املتابعِة،  وعدُم  بيِة،  الرتَّ وسوُء  الوالديِن،  إهاُل  األســبــاب:  ومــن 
الليل!  من  متأخرة  ساعاٍت  إىل  الشوارَع  جيوبون  شباٍب  إىل  فلينظر  ليل،  الدَّ

 

غرُي من الكبري، ما ال تمد عقباه، تدخنٌي، ثمَّ  ُم الصَّ بال حسيٍب، وال رقيٍب، يتعلَّ
تقليٌد، وهكذا تبدُأ النهايُة؟! 

وها نحن يا كراُم: 
َلَبِة من َيْعَمُد إىل تعاطي امُلنَبِّهاِت؛  عىل ُمقربٍة من االختباراِت، فهناَك من الطَّ

لدفِع النَّوِم كام يظنُّوَن، ولكنَّها البدايُة النَِّكدُة لو كانوا يعلموَن!

أخرجه البخاري رقم )5578(، ومسلم رقم )57(.  )1(
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من  خروِجهم  بعد  أبناَءنا  تنتظُر  التي  واخل��راِب  الفساِد  ِشلل  إىل  وانظر 
وأنٌس  وارِع،  الشَّ يف  دوراٌن  األمِر  فبدايُة  بكاِت،  الشَّ يف  لتصطاَدهم  االختباراِت؛ 

وضحك، ونايُته إدماٌن وفحٌش ورذيلٌة! 

محى اهللُ ذراِرينَا واملسلمنَي من كلِّ شٍّ ومكروٍه. 

راِت واملسكراِت، وتزيينِها وسائُل اإلعالم،  ومن أعظم أسباِب انتشار املخدِّ
أو  مخٍر،  كأُس  أحِدهم  يِد  ويف  والنُّجوَم،  بالفناننَي  وَن  ُيسمَّ َمْن  َيعِرُضوَن  حيث 

ر!  سيجارُة مدِّ

العاملِة  بعَض  أنَّ  تنسوا  وال  املقيتُة!  والبطالُة  القاتُل،  الفراُغ  األسباِب:  ومن 
رات لرغبتهم عىل األمواِل بأيِّ طريق  األجنبيِة، سبٌب يف انتشار املسكراِت واملخدِّ

كان!

ها الكرام:  اأيُّ

ورجاِل  راِت،  املخدِّ مكافحِة  لرجاِل  بالتَّوفيِق  تعاىل  اهللَ  داعنَي  َلنَِقُف  نَا  وإنَّ
والقبِض عىل  الُعَضاِل،  اِء  الدَّ ملُِحاَرَبِة هذا  بِِجدِّ وتضِحَيٍة  ُيشاِرُكهم  َوَمْن  اهليئاِت، 

امُلجرمنَي واملروجنَي، جعل اهلل ذلك يف ميزان حسناِتم، وبارك يف جهودهم. 

َها امُل�سِلُموَن:  اأَيُّ

ُفوَن  َعاَيِة َوِعالِج، َوَغرَقى َيَتَشوَّ َراِت َمرَض حَيَتاُجوَن إىِل رِّ وإِنَّ امُلبَتَلنَي بِامُلَخدِّ
َوَنِصيَحٍة  َطيَِّبٍة،  بَِكِلَمٍة  الُقُلوِب هلم،  َفتِح  ِمن  ُبدَّ  َفال  َثمَّ  َوِمن  َوإِنَقاٍذ،  ُمَساَعَدٍة  إىِل 

َعاِء هلم.  َعٍة، كام علينا اإلحلاَح بِالدُّ ُمِلَصٍة، وُمَعاَمَلٍة َحَسنٍَة، َوَأَسالِيَب ُمنَوَّ
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َباب: معا�سر ال�سَّ
َراِت ُموِحٌش ومظلٍم، وعاملٌ كئيب،  َيا ََفَلَذاِت َأكباِدَنا، أدركتم َأنَّ َطِريَق امُلَخدِّ
بِِدينُِكم،  َأقِوَياَء  َوُكوُنوا  َشَباَبنَا،  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ َأال  اآلِخَرِة،  َوخساَرُة  نَيا،  الدُّ يف  ِخْزٌي 
َراِت، وَرَهاِئَن  َأنُفَسُكم َعبِيًدا للُمسِكراِت وامُِلَخدِّ َربُِّكم، َوال َتَعُلوا  ِلنَي َعىَل  ُمَتَوكِّ

ِجنَي َوامُلفِسِديَن.  يف َأيِدي امُلَروِّ

اَم االختباراِت واإلجازاِت  َة َيسَتِغلُّوَن َأيَّ ئاب البرشيَّ واعلموا يا َشَباُب، أنَّ الذِّ
ِويِج بضاعاِتم فال تكونوا ضحاًيا إلْجَراِمهم!  لرِتَّ

َأال َفانَتبُِهوا ألَنُفِسُكم يا َرَعاُكُم اهللُ، َواحَفُظوا َأغىَل َما مَتِلُكوَن َحِفَظُكُم اهللُ. 

فاللهم أحفظنا، وأحفظ علينا ِدينَنَا وأخالَقنا، وعافِنَا يف أنفِسنَا وأهِلينا، وِقنَا 
ا جياًل، اللهم أحفظ بالَدنا  واملسلمنَي شَّ هذه الباليا، وُردَّ ضالَّ املسلمني إليك ردًّ

وشَباَبنا واملسلمنَي من كلِّ شٍّ ومكروه. 

لرشِعك  واجعلهم  واملفسديَن،  الفساِد  عىل  للقضاِء  أمِرَنا  والَة  وفِّق  اللهم   
يِن، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ      منَي، اللهم قويِّ عزاِئَمُهم عىل احْلقِّ واهلدى والدِّ حُمَكِّ

ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[.

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون. 



106

#

رس الَقاِتُل الشَّ

اخلطبة األولى:
ابتىَل العباَد فأسعَد وأشَقى، وأشهد أن ال إله إال اهللُ، وحَده العلُّ  احلمُد هللِ 
ًدا عبُد اهلل ورسوُله أحسُن اخلَلِق ُخُلًقا وَخْلًقا، صىلَّ اهلل  األعىل، وأشهد أنَّ نبيَّنا حممَّ
وسلَّم وبارَك عليه، وعىل آله وأصحابِه وأتباِعِه، ومن تبِعهم بإحساٍن وإيامٍن ما بدا 

ا بعد:  ُصْبٌح وأضحى، أمَّ

ها النا�ُس:  اأيُّ

الوثقى،  بالعروِة  اإلسالِم  من  واستمِسُكوا  التَّقوى،  حقَّ  تعاىل  اهلل  اتقوا 
واحذروا سخَط اهللِ، فإنَّ أجساَدُكم عىل النَّار ال تقوى! 

يقوُل املوىل C: ]ک    ک          ک    گ    گ     گ    گ    ڳ    ڳ    
هذا  ]اإلساء:70[  ں[  ں     ڱ     ڱ     ڱ      ڱ     ڳ     ڳ    
ليم الذي به ُنميُِّز  َمنا بالعقِل السَّ التَّكريُم متثَّل يف َخْلِق اهللِ َلنَا يف أحسِن تقويم، ثم كرَّ

! ِ اخلرَي ِمَن الرشَّ

عباَد اهلِل:
يف  يتسبَُّب  أو  هبا،  ُيلُّ  ما  كلِّ  عن  عقولِنا  عىل  املحافظِة  إىل  ِدينُنَا  هنا  وجَّ لقد 
يِن واألنفِس واألعراِض واألمواِل واألهِل!  إزاَلتِِها! وإذا ُحِفَظ العقُل حافظنا عىل الدِّ
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ِة،  لَّ اِسَخِة، فقد َأَبى بعُض التَّائهنَي إالَّ االنحطاَط إىل َدَرِك الذِّ ومع تلَك احلقيقِة الرَّ
َفَوَضُعوا العقَل تَت أقداِمهم، واتَّبعوا َشَهواِتم، فأزاُلوا عقوهَلم يف َكْأَسِة مخٍر، أو 

ٍر، فانسلخوا من عامَلِ اإلنسانيِة، وَلبُِسوا ثوَب اإلجراِم والبهيميِِّة! ُجرعِة ُمدِّ

 عباَد اهلل:

ُتطالُِعنا وسائُل اإلعالِم بكثرٍة عن إحباِط رجاِل األمِن الَبَواِسِل، وِرجاِل اهليئِة 
وأعداِدها  بأشَكاهِلا  وامُلسكراِت  راِت  امُلخدِّ من  َمُهوَلٍة  َكميَّاٍت  َتريَب  األفاِضِل، 
ياِتا، والقبِض عىل عدٍد هاِئٍل من املواطننَي واملقيمنَي الذين ُمِسَخت ُنُفوُسُهم،  وَكمِّ
معدودٍة،  دراهَم  َبْخٍس  بثمٍن  ووطنَهم  وأهَلهم  دينَهم  فباعوا  أموُرهم،  وَسُفَلت 

اهديَن!  وكانوا هِبا من الزَّ

بوزارِة  سمي  الرَّ ِث  امُلتحدِّ من  املهولِة  اإلحصائياِت  آخِر  إىل  استمعوا 
يف  األمِن  ِرجاِل  مهامِّ  تنفيِذ  نتائج  عن  امُلعلنَِة  للبياناِت  إحلاًقا  يقوُل:  إْذ  اخليَِّة،  الدَّ
راِت، فقد تمَّ القبُض عىل مَخُساِمَئٍة َوَثالَثِة ُمتَّهِمنَي من جنسيَّاٍت ُمتلَفٍة  ُمكاَفَحِة امُلخدِّ
ُر بِِملياٍر  طِهم يف َتريِب وَتروِيِج امُلخدراِت، َوَضْبِط ما يف َحوَزِتم، بِِقيَمٍة ُتَقدَّ لَِتورُّ
ِة َمالينَي رياٍل! خالَل ثالَثِة أشُهٍر فقط! فيا اهللَ: كم يا ُترى َسُتفِسُد  َوَسبُعاِمَئٍة َوَعرَشَ
وَمْن هم  وراَئها؟  َمْن  ُترى  يا  الُبُيوِت؟!  من  وَتدُم  باِب،  الشَّ من  راُت  املخدِّ تلَك 
ات؟ مِلَ تكثُر ُقرَب  راِت؟ ومِلَ يف هذا الوقِت بالذَّ أدواُتا؟ ومن هم َضحايا تلَك امُلخدِّ
 ، االختباراِت واإلجازاِت؟! فَجزَى اهللُ خرًيا كلَّ من شارَك وفضَح، وأحبَط وأْخَبَ
عن مثِل هذه األوكاِر، ونسأُل اهللَ أْن َيُردَّ كيَد األعداِء يف ُنحوِرهم، وأن يفَضَحهم 

عىل رؤوِس األشهاِد! 
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ق  ومزَّ نْفْسه،  َفَظَلَم  ربَّه،  ُر  وامُلخدَّ كراُن  السَّ نَس  لقد  ا  حقًّ اهلِل:  سبحاَن  يا 
ها،  ذمِّ عىل  العقالُء  أجَع  لِذا  أهَله؛  َوَفَضَح  َزوَجَتُه،  َوَأْرَمَل  أطفاَله،  وأيتَم  حياَءه، 

وترفَّع النُّبالُء عن طريِقها، قاَل C: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    
پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ     ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ    
ڄ     ڄ[ ]املائدة:90، 91[ وقال رسوُل اهلل H: »كلُّ مسكٍر خمٌر، وكلُّ 

خمٍر حراٌم«)1(. 

ها الكراُم: اأيُّ
وفَّقنِي اهللُ تعاىل يف األسبوِع املاض إىل زيارِة امَلَساِجنِي يف ِسجِن حُمافظِة عنيزَة، 
َفجلسُت معهم أفراًدا ومموعاٍت، وكاَن َهَديِف بعد النُّصِح والتَّوجيِه أْن استخِرَج 
َوَتْروجْيًا؟ فكانت إجابُتهم  َتَعاطًِيا  راِت  امُلخدِّ ِك  منهم أهمَّ أسباِب وقوِعهم يف َشَ

عىل النَّحِو التَّايل: 

نفِس،  علَّ  َفَضاَقْت  عنها،  وَتكاسلُت  لواِت،  الصَّ أهلُت  أحُدهم:  لي  قاَل 
راِت! فقلُت لُه: صَدَقَت، فإنَّ اهلل يقوُل: ]ۆئ    ۈئ     ۈئ      َفَظننُت أنَّ احللَّ يف امُلخدِّ

ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی        ی[ ]طه:124[. 

فُت عليهم، فأوَرُدوين امَلهالَِك، فسألُتُه وأيَن  وِء تعرَّ وقاَل لي آَخُر: أصدقاُء السُّ
وليَّاِت  ُشوِش  والدُّ اي  الشَّ اَداِت  وَبرَّ اجلْلساِت  املقاهي، حيُث  فقاَل: يف  َيكثروَن؟ 
بابيَِّة، التي يكثُر فيها اهلزُل،  يَشِة، َفتلَك هي بيئُتنا، ناهيَك عن االسرتاحاِت الشَّ الشِّ

أخرجه مسلم رقم )2003(.  )1(
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ِد أبناءكم،  َرُكم إىل َضوَرِة ُمتابعِة وَتَفقُّ وَيِقلُّ فيها النَّاِصُح! وطاَلَبني أحُدهم أْن ُاَذكِّ
وأال َترتكوهم َيسَهُروَن بال َحِسيٍب وال َرِقيٍب، فيكوُن ما ال تمُد ُعقَباُه، َتدِخنٌي، 
ثمَّ َتقليٌد، وهكذا تبدُأ النهايُة! وَصدَق واهللِ، فانظروا إخويت إىل ِشَلِل الفساِد التي 
بكاِت، فبدايُة األمِر  تنتظُر أبناَءنا بعد ُخروِجهم من االختباراِت، لتصطاَدهم يف الشَّ
وارِع، وأنٌس وَضِحٌك، وِنايُتُه إدماٌن َوُفحٌش ورذيلٌة! محى اهللُ ذراِرينَا  دوراٌن يف الشَّ
ُة امَلساجنِي: أنَّ الفراَغ القاتَِل، والَبَطاَلَة  واملسلمنَي من كلِّ شٍّ ومكروٍه، يشتكي عامَّ

امَلِقيَتَة ضيَّعُتهم وأهَلكتهم!

َها امُل�سِلُموَن:  اأَيُّ
َعاَيِة َوِعالِج، َوَغرَقى حَيَتاُجوَن إىِل  َراِت َمرَض حَيَتاُجوَن إىِل رِّ إِنَّ امُلبَتَلنَي بِامُلَخدِّ
إِنَقاٍذ، َوِمن َثمَّ َفال ُبدَّ ِمن َفتِح الُقُلوِب هلم، بَِكِلَمٍة َطيَِّبٍة، َوَنِصيَحٍة ُمِلَصٍة، َوَأَسالِيَب 

َعاِء هلم.  َعٍة، كام علينا اإلحلاَح بِالدُّ ُمنَوَّ

َوخساَرٌة يف  نَيا،  الدُّ ِخْزٌي يف  َراِت  امُلَخدِّ َأنَّ  اعلموا  َأكباِدَنا،  ََفَلَذاَت  َيا  وأنتم 
ِلنَي َعىَل َربُِّكم، َوال َتُكونوا َعبِيًدا للُمسِكراِت،  اآلِخَرِة، َفُكوُنوا َأقِوَياَء بِِدينُِكم، ُمَتَوكِّ

ِجنَي َوامُلفِسِديَن.  وَرَهاِئَن يف َأيِدي امُلَروِّ

بَِضاَعاِتم،  ِويِج  ِلرتَّ َيسَتِغلُّوَنكم  َة  البرشيَّ ئاب  الذِّ أنَّ  َشــَبــاُب:  يا  واعلموا 
ورعاكم  اهللُ  َحِفَظُكُم  مَتِلُكوَن،  َما  َأغىَل  فاحَفُظوا  إلْجَراِمهم!  ضحاًيا  تكوُنوا  فال 

ومحاكم. 

ها الكرام: اأيُّ
ورجاِل  راِت،  املخدِّ مكافحِة  لرجاِل  بالتَّوفيِق  تعاىل  اهللَ  داعنَي  َلنَِقُف  نَا  وإنَّ
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والقبِض عىل  الُعَضاِل،  اِء  الدَّ ملُِحاَرَبِة هذا  بِِجدِّ وتضِحَيٍة  ُيشاِرُكهم  َوَمْن  اهليئاِت، 
امُلجرمنَي واملروجنَي، جعل اهلل ذلك يف ميزان حسناِتم، وبارك يف جهودهم. 

وُردَّ ضالَّ  الَباليا،  واملسلمنَي شَّ هذه  وِقنَا  وأهِلينا،  أنفِسنَا  عافِنَا يف  فاللهم 
ا جياًل.  املسلمني إليك ردًّ

هو  إنِّه  فاستغفروه  وللمسلمنَي،  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  تسمعون،  ما  أقول 
حيُم.  الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد  عاِء،  الدُّ سميِع  والعطاِء،  الفضل  واسِع  هلل  احلمُد 
وحده ال شيك له، ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ 
ُه ُكلَّ صباٍح وَمساٍء، صىلَّ اهلل  ]سبأ:2[ وأشهد أنَّ حممًدا عبد اهلل ورسوله، امُلسَتغِفُر َربَّ

ما  وإيامٍن،  بإحساٍن  َتبَِعهم  ومن  األوفياِء،  وأصحابه  آلِه  وعىل  عليه  وبارَك  وسلَّم 
ا بعُد: أشَق ُصبٌح وأضاَء، أمَّ

ا�ُس:  ها النَّ اأيُّ
أوصيكم ونفس بتقوى اهلل تعاىل، فامُلتَّقوَن هُم النَّاجوُن، والظَّاملِوَن وامُلذنُِبوَن 

وَن. هم األخرَسُ

ها امل�سلموَن: اأيُّ
ۀ     ڻۀ     ڻ     ڻ          ڻ     ں     ]ں      تعاىل:  اهللُ  قاَل  احلياِة،  أصُل  املاُء 
ہ[ ]األنبياء:30[، ولو اجتمع النَّاُس عىل أْن َيْؤُتوا باَِمٍء لن يستطيعوا إالَّ بإذِن اهللِ 

تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڇ      ڇ    ڍ       ڍ    ڌ    ڌ       ڎ    ڎ[ ]امللك:30[. 
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ُص عليهُم  م َتنَقَّ فاملاُء نعمُة اهللِ ومنَُّتُه عىَل ِعباِده! وحنَي َيغَفُل النَّاُس عن رهبِّ
إليه،  َحاَجَتهم  روا  َوَيَتَذكَّ م،  لَِرهبِّ الناس  ليعوَد  ا؛  َبَأمِر رهبِّ امُء  السَّ األَرَزاُق، ومُتِسُك 

]ی    ی          جئ     أال وإنَّ شؤَم املعايَص َوبِيٌل، فقد قال امَلوىل يف حُمَكِم التَّنِْزيِل: 
حئ      مئ    ىئ    يئ                 جب    حب     خب         مب    ىب     يب    جت    حت[ 

]الروم:41[. 

َفَقاَل:   H اهللِ  َرُسوُل  َعَلْينَا  َأْقَبَل   :L ُعَمَر  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َقاَل 

 

: َلْم َتْظَهِر  ، َوَأُعوُذ ِباهلِل َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ »َيا َمْعَشَر اْلُمَهاِجِريَن َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ

اُعوُن، َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم  ، َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها، ِإلَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ

َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا، َوَلْم َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن، ِإلَّ ُأِخُذوا 

َأْمَواِلِهْم، ِإلَّ  َزَكاَة  َيْمَنُعوا  َوَلْم  َعَلْيِهْم،  ْلَطاِن  َوَجْوِر السُّ اْلَمُئوَنِة،  ِة  َوِشدَّ ِنيَن،  ِبالسِّ

َماِء، َوَلْوَل اْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطُروا، َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اهلِل، َوَعْهَد  ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ

َرُسوِلِه، ِإلَّ َسلََّط اهلُل َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيِرِهْم، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْم، َوَما َلْم 

ا َأْنَزَل اهلُل، ِإلَّ َجَعَل اهلُل َبْأَسُهْم َبْيَنُه«)1(.                       ُتُهْم ِبِكَتاِب اهلِل، َوَيَتَخيَُّروا ِممَّ َتْحُكْم َأِئمَّ

يا م�سِلموَن:
َكاِت ]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ     اإليامُن والتَّقوى هِبام ُتفَتُح الَبَ
اإلقالِع  مع  االستغفاِر  وكثَرُة  ]األعراف:96[،  ڀ[  ڀ     ڀ     پ      پ    
نِب َسَبٌب لِلنَّاَمِء، َوَكثَرِة األرزاِق، ويف دعوِة نوٍح S باُب رجاٍء وأمٍل  عن الذَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )4019(، وحسنه األلباين.  )1(
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]ی    ی     ی    ی         جئ             حئ    مئ     ٱ      ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    
پ    پ    پ     ڀ            ڀ    ڀ    ڀ       ٺ[ ]نوح:12-10[. 

واألوزاِر،  امَلآثِِم  اجتناِب  عىل  العزم  واعِقدوا  واالفتقاَر،  احلاجَة  فأظِهروا 
يَن.  اعِة إىل اهلل ُمبَتِهِلنَي، واستغِفروُه، وادعوه ُمضَطرِّ وارفعوا أكفَّ الضَّ

الغيَث،  علينا  أنزل  الفقراَء،  ونحُن  الغنيُّ  أنَت  أنَت،  إالَّ  إلَه  ال  فاللهمَّ 

 

امَء علينا  اًرا، فأرِسِل السَّ وال تعلنا من القانطنَي، اللهمَّ إنَّا نستغفرَك إنَك ُكنَت َغفَّ
ِمدرارَا، اللهمَّ أغثنا، اللهمَّ أغثنا، اللهمَّ أغثنا، غيًثا ُمغيًثا مريًئا ُملِّاًل، عاجاًل غرَي 
العباَد، وتعُلُه َبالًغا  به  البالَد، وُتغيُث  به  اللهمَّ غيًثا ُتيي   ، نافًعا غرَي ضارٍّ آجٍل، 
اللهم سقيا رمحة، ال سقيا عذاٍب، وال بالء وال هدٍم وال غرٍق،  للحاض والباِد، 
اللهم  امليت،  بلَدك  وأحي  رمحتك،  وانرش  وهَباِئَمك،  وبالَدك  عباَدك  اسِق  اللهمَّ 
أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا 

ًة لنا وبالًغا إىل حني.  قوَّ

اللهّم أسقنا الغيث، وال تعلنا من اآليسنَي، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    
ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[. 

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

َنُعوُذ باهلل ِمْن اْلَمْغَرِم

اخلطبة األولى:
ْوِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن  إِنَّ احْلَْمَد هلل َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعْينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعْوُذ باهللِ ِمْن ُشُ
َسيَِّئاِت َأْعاَملِنَا، َمْن َيِْدِه اهلل، َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأْن اَل 
َم  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ َلُه،  ْيَك  إله إال اهلل، َوْحَدُه اَل َشِ

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ َوَباَرَك عليِه َوعىل آلِِه َوأْصَحابِِه َوأْتَباِعِه بِإْحَساٍن إىل َيوِم الدِّ

ڦ[  ڦ      ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ      ]ٿ    
]آل عمران:102[.

ِعَباَد اهلِل: 
، وكساُه  َنِقُف اليوَم َمَع َرُجٍل باَت يتقلَُّب عىل فراِشه َطَواَل اللِّيِل، قد عالُه اهلمُّ
ْتُه األَْفَكاُر، َفهو ُمكَتِئٌب حُمَْتاٌر، إْن َجَلَس يف َبيتِِه فهو َوِجٌل ُمرتاٌب، َوإْن  ، َحارَصَ الغمُّ
لِّ اهلََواِن، َيْشُعُر َدوًما أنَّ َعَليِه ِمن النَّاِس َرِقيٌب، إذا وعَد  َخَرَج ِمنُْه اْرَتَدى َثوَب الذُّ

اٌب، َلَعلَُّكْم َعَرْفُتُموُه؟  َث َفُهَو ِعنَْد النَّاِس َكذَّ أخَلَف، وإذا حدَّ

ِة،  َباِت األوَضاِع االْقتَِصاِديَّ يِن، َوَقْد َيْكُثُروَن يِف َزَمنِنَا َمَع َتَقلُّ ُه َصاِحُب الدَّ َنَعْم إنَّ
َلنَا  َنَصَح  َقْد   G والنبي  َلَباِت،  والطَّ الَفواترِِي  َوَتْسِديِد  النََّفَقاِت،  َوَكْثَرِة 
قال:  اهللِ؟  َرُسوَل  َيا  َذاَك  َوَما  َقاُلوا:  َأمِنَها«،  َبعَد  َأنُفَسُكم  ُتِخيُفوا  َقاَل: »ل  ِحنَي 
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يِن، َقاَل  يُن«)1(، ولذلَك؛ كاَن َرُسوُل اهللِ G كثرًيا ما يتعوذُّ من الدَّ »الدَّ
َأَنٌس I: ُكنُْت َأْخُدُم َرُسوَل اهللِ G، َفُكنُْت َأْسَمُعُه ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل: 

»اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، َوَضَلِع 
ُته وغلَبُته وثِقُله.  يِن: هو ِشدَّ ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجال«)2(، وَضلُع الدَّ الدَّ

ِعَباَد اهلِل: 

َنْعَلُم َيِقينًا أنَّ ُكلَّ أَحٍد َقْد َيُمرُّ عليِه أَزَماٌت فيْحَتاُج أْن َيْسَتِديَن بِسَببَِها! َلِكنَّ 
سيَّاَرٍة  اُء  ِشَ أو  َمنِْزٍل،  َتْرِميُم  يِن  الدَّ َسَبُب  َيُكوَن  أْن  امَلْعُقوِل  وال  امَلْقُبوِل  َغرِي  ِمْن 

ٍل بنَي الُبْلَداِن!  وُّ بِأْغىل األْثاَمِن، أو ألْجِل َسَفٍر َوَتَ

ُجِل َوَصْدِقِه؟! َلَقْد  ُر عىل إياَمِن الرَّ يَن ُيؤثِّ أال َتْعَلُموَن -يا َرَعاُكُم اهللُ- أنَّ الدَّ
ِمَن  ِبــكَ  َأُعــوُذ  ِإنِّــي  »اللَُّهمَّ  َفَيُقوُل:  َصاَلتِِه،  يِف  َيْدُعو   H اهللِ  َرُسوُل  َكاَن 
ْيِن، َفَقاَل:  اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم«، َفَقاَل َرُجٌل: َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ ِمَن امَلْغَرِم! أْي: من الدَّ

َث َفَكَذَب، َوَوَعَد َفَأْخَلَف«)3(. »ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِرَم َحدَّ

يا عبَد اهلِل: 

ًما، َما ُدْمَت َغنِيًّا َعامَّ يِف َأيِدي النَّاِس،  ًما ُمَكرَّ إنََّك َلْن َتَزاَل َكرِياًم َصِديًقا، حُمرَتَ
َوَصَدَق َمْن َقاَل: َمْن اْحَتْجَت إليِه، ُهنَت عليه! 

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )17320(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«، وصححه األلباين   )1(
يف سلسلة األحاديث الصحيحة )546/5( برقم )2420(.

أخرجه البخاري رقم )2893(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )832(، ومسلم رقم )589(.  )3(
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َتَك الظُُّروُف، َواْحَتْجَت َدْينًا َفاْخرَتْ َمن  فانظْر إىل من متلُِّكه أمَرك؛ فإْن اْضَطرَّ
ياِن، َوال َتنَْس َأنَّ  ُهَو َكريُم النَّْفِس، غرُي َمنَّاٍن، حَيَتِسُب األَجَر واجلََزاَء ِمن امَلِلِك الدَّ
»َوَقد   :V ْعِديُّ  السَّ يُخ  الشَّ َعنَْها  َقاَل  التي  يِن،  الدَّ آَيُة  ِهَي  الُقَرآِن  يِف  آيٍة  َأْطَوَل 
يِن عىل َأحَكاٍم َعظِيَمٍة َجِليلِة امَلنَْفَعِة َواملِْقَداِر... َفِمنَْها: األَْمُر بِِكَتاَبِة  اْشَتَمَلْت آَيُة الدَّ
َوالنِّْسَياُن  الَغَلُط  َيْدُخُل  َوبُِدوِنا  ِكَتاَبتَِها،  إىل  احلَاَجِة  ِة  لِِشدَّ امُلَداَينَاِت  ُعُقوِد  َجِيِع 

َوامُلنَاَزعاُت َوامُلَشاَجَراُت، َوَهذا َشٌّ َعظِيٌم«)1(.

ها الأُخ امُلوؤِمُن:  اأيُّ
ُه َحقٌّ ال َيسُقُط َبنَي الِعَباِد، وقد جاء  ْل يِف َسداِد َدينَِك، ولو َكاَن َقلياًل، َفإنَّ َتَعجَّ
َسبِيِل  يِف  َهاِد  اجْلِ َفْضِل  يِف  أْصَحاَبُه  ُر  ُيَذكِّ َيوٍم  يِف  قام   G اهللِ  َرُسول  أن 
ُه ِمْن َأْفَضِل اأْلَْعاَمِل، َفَقاَم َرُجٌل، َفَقاَل: »َيا َرُسوَل اهللِ، َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت يِف  اهللِ، َوأنَّ
ُر َعنِّي َخَطاَياَي؟« َقاَل َلُه: »َنَعْم، ِإْن ُقِتْلَت ِفي َسِبيِل اهلِل، َوَأْنَت َصاِبٌر  َسبِيِل اهللِ؛ ُتَكفَّ
ُمْحَتِسٌب، ُمْقِبٌل َغْيُر ُمْدِبٍر«، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َكْيَف ُقْلَت؟«، َقاَل: 
 :H َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ُر َعنِّي َخَطاَياَي؟  َأُتَكفَّ َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت يِف َسبِيِل اهللِ 
ْيَن، َفِإنَّ ِجْبِريَل S َقاَل  »َنَعْم، َوَأْنَت َصاِبٌر ُمْحَتِسٌب، ُمْقِبٌل َغْيُر ُمْدِبٍر، ِإلَّ الدَّ

ِلي َذِلَك«)2(.

اإْخَوتي الأَكاِرْم: 
َيْمَتنُِع  لَِصَحاَبتِِه،  امُلِحبُّ  تِِه،  بُِأمَّ ِحيُم  الرَّ َوُهو  اهللِ  َرُسوَل  أنَّ  ُروَن  َتَتَصوَّ َهْل 
أَتْدُروَن  ال،  َزاٍن؟  ُهَو  َهْل  ال،  َساِرٌق؟  ُهَو  َهْل  أْصَحابِه؟  َأَحِد  عىل  الِة  الصَّ ِمن 

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص118(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1885(.  )2(
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نَّاُه، ُثمَّ  ْلنَاُه، َوَحنَّْطنَاُه، َوَكفَّ َ َرُجٌل َفَغسَّ اسَتِمُعوا إىل َجابٍِر I َوُهَو َيُقوُل: »ُتُويفِّ
 : ُثمَّ ُخًطى،  َفَخَطا  َعَلْيِه،  ُتَصلِّ  َفُقْلنَا:  َعَلْيِه،  ُيَصلِّ   H َرُسوَل اهللِ  بِِه  َأَتْينَا 
َلُهاَم  َفَتَحمَّ الَة عليه!  الصَّ َتَرَك  يعني  َف،  َفاْنرَصَ ِدينَاَراِن،  ُقْلنَا:  َدْيٌن؟«،  َقاَل: »َأَعَلْيِه 
H: »ُأِحقَّ  ينَاَراِن َعَلَّ يا َرُسوَل اهللِ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َقَتاَدَة، َفَقاَل: الدِّ َأُبو 
اْلَغِريُم، َوَبِرَئ ِمْنُهَما اْلَميُِّت؟«، َقاَل: »َنَعْم«، َفَصىلَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل َبْعَد َيْوٍم: »َما َفَعَل 
َقَضْيُتُهاَم  َلَقْد  َفَقاَل:  اْلَغِد،  ِمْن  إَِلْيِه  َفَعاَد  َقاَل:  َأْمِس،  َماَت  اَم  إِنَّ َفَقاَل:  يَناَراِن؟«،  الدِّ

 

يا َرُسوَل اهللِ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ: »اْلَن َبَرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدُه«)1(. 

ُفُروَن الَعْهَد والَوْعَد  يا اهللُ، َفَيا َويَل َمْن ُياَمطُِلوَن وال ُيوُفوُن! وَيا ويَل َمْن َيْ
واملِيَثاَق َوُهْم َيسَتطِيُعوَن! 

يِن! َجاِل، َوَغَلَبِة الدَّ َفاللهمَّ نعوذ بك ِمن َقْهِر الرِّ
بارَك اهللُ يل ولكم يف القرآِن العظيِم، ونفعني وإياكم بام فيه من اآلياِت والذكِر 

احلكيِم. 
أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهللَ العظيَم اجلليَل يل ولكم ولسائِر املسلمنَي من كِل 

ذنٍب فاستغفروه؛ إنه هو الغفوُر الرحيُم.

اخلطبة الثانية:
احلَْمُد هللِ َوْحَدُه َنْشَهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال َشيَك َلُه، َلُه امُللُك ولُه احلَمُد، 
ًدا َعْبُد اهللِ وَرُسوُلُه الَبِشرُي النَِّذيُر، صىلَّ اهللُ  َوُهَو عىل ُكلِّ شٍء قديٌر، وأشهد أنَّ حُمَمَّ

ا َبعُد:  وسلََّم وباَرَك عليِه وعىل آلِِه َوَأصَحابِه، َوَمْن اهتدى هبْم إىل َيوِم امَلِصرِي، َأمَّ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )14536(، وقال حمققو املسند: »إسناده حسن«.  )1(
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اَه ُحُقوِق  ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ، َوَأْدِرُكوا َحْجَم امَلسُؤولِيَِّة امُلْلَقاِة َعىَل َعاتِِقُكْم، ُتَ َفاتَّ
ڃ     ڃ     ڃ      ڃ     ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ]ڦ     إْخَوانُِكْم: 

چ[ ]األنفال:28[.

ِعَباَد اهلِل: 

َد ُحُقوُق الُغَرَماِء. َيوُم الِقيامِة ال ُدخوَل لِلَجنَِّة وال فِداَء، َحتَّى ُتسدَّ

َبِني  ِمْن  َأَحٌد  »َهُهَنا  َقاَل:  َأْقَبَل  َفَلامَّ  َيْوٍم،  َذاَت   H َرُسوُل اهللِ  َصىلَّ 
ٍء َسَكُتوا، ُثمَّ َقاَل: »َهُهَنا ِمْن َبِني  ُفَلٍن؟«، َفَسَكَت اْلَقْوُم، َوَكاُنوا إَِذا اْبَتَدَأُهْم بَِشْ
ُفَلٍن َأَحٌد؟«، َفَقاَل َرُجٌل: َهَذا ُفاَلٌن، َفَقاَل: »َأَما ِإنَّ َصاِحَبُكْم َقْد ُحِبَس َعَلى َباِب 
اْلَجنَِّة ِبَدْيٍن َكاَن َعَلْيِه، َفِإْن ِشْئُتْم َفاْفُدوُه، َوِإْن ِشْئُتْم َفَأْسِلُموُه ِإَلى َعَذاِب اهلِل«)1(، 
َوَيْكِذُبوَن،  َيَتَهاوُنوَن،  ملَِْن  َوَوِعيٍد  َتِْديٍد  بَِدْينِِه! أي  اجْلَنَِّة  َعِن  حَمُْبوٌس  ُسْبَحاَن اهللِ: 

وال ُيوُفوَن!

ها الأَُخ امَلِديُن:  اأيُّ

بِبَِشاَرِة  َك  ُ ُمَبرشِّ َوإينِّ  ُمْشِفٌق،  َوَعليَك  َناِصٌح،  َوَلَك   ، بٌّ حُمِ َلَك  واهللِ  إينِّ 

 

ٍط: إْن َصَدَقْت نِيَُّتَك، َوَحُسَن َقْصُدَك.  َرُسوِل اهللِ َلَك، َوَوْعِدِه َلَك! برَِشْ

اسَتِمْع لَِقوِل َمْن ال َينْطُِق َعْن اهلَوى O: »َمْن َأَخَذ أْمَواَل النَّاِس 

عىل  املستدرك  يف  واحلاكم   ،)6752( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطباين  اللفظ  هبذا  أخرجه   )1(
اإليامن رقم )5156( من  والبيهقي يف شعب  برقم )2214(،  للحاكم )30/2(  الصحيحني 
حديث سمرة بن جندب، وأخرجه بنحوه أبو داود يف السنن برقم )3341(، وصححه احلاكم 

عىل شط الشيخني، وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز )15/1(.
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ُيِريُد أَداَءَها أدَّى اهلُل عنُه، وَمْن أَخَذ ُيِريُد إْتلَفها أْتَلَفُه اهلُل«)1(، َفُقْل يل باهللِ عليَك 

ِمْن أيِّ الَفريَقنِي أنَت؟

ها الأَُخ امَلِديُن:  اأيُّ

َمِدينًا  َأَتْذُكُر ِحنَي ِجئَتَه  َوَأْقَرَضَك،  َمْن أْحَسَن إليَك،  َفْضَل  َتنَْس  ُرَك أالَّ  ُنَذكِّ

َعِة  َحِزينًا َمْهُموًما َمْغُموًما، َتْشُكو إليِه َحاَلَك، َوُتْثنِِي َعَليِه بِأْنَبِل اخِلَصاِل، َوَتعِدُه برُِسْ

امِء؟  الَوَفاِء، وُتشهُد عىل َذلَِك َمْن يِف السَّ

َقيَت اهللَ  َفاَم َحاُلَك َمَعُه اآلَن َبْعَد َما أَخْذَت َما ُتِريُد، َوَحاَن َوْقُت الَوَفاِء؟ هْل اتَّ
َتعاىَل فيِه، واْجَتَهدتَّ يف ذلَِك؟ ]ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]املائدة:1[، 
ُكْن ِمْن: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ      ٹ    ٹ[ ]الرعد:20[ اعتذر له عن التَّأخرِي، 
وابعْث إليه باملعاذيِر، أِجْب عىل اتصاالتِِه، َوَأْعطِه َما تيَّرَس، َوإْن َكاَن َدْخُلَك َقلياًل، 
اَك ونيََّة  لؤَماِء، َوَحاَشاَك أْن َتُكوَن ِمنُْهْم! َوإيَّ اَك َوُنْكَراُن اجلَِميِل! َفَهِذِه ِصَفُة الُّ وإيَّ

وِء واخِلَداِع!  السُّ

َنبِيَّنَا  َفإنَّ  النَّاِس!  َبنَي  اِرِق  بِالسَّ ُتوَصَف  أْن  َتْرَض  اَل  أنََّك  َيِقينًا  َأْعَلُم  َفأَنا 
َوُهَو  َدْيًنا،  َتَديََّن  َرُجــٍل  »َأيَُّما  َفَقاَل:  بِذلَِك،  َحاُلُه  َهِذِه  َمْن  َوَصَف   G

َيُه ِإيَّاُه، َلِقَي اهلَل َساِرًقا«)2(.  ُمْجِمٌع َأْن َل ُيَوفِّ

يوِن الَقِليَلِة، َوَلو َكاَن َصاِحَب َبَقاَلٍة، أو حَمَلَّ ُخَضاٍر،  فَتَفَقْد حتى َأْصَحاَب الدُّ

أخرجه البخاري رقم )2387(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )2410(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )2(
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 G ُه، َوُكْن َكاَم َكاَن َنبِيَّنَا َولو َكاَنْت ُأْجَرُة َعاِمٍل! َفأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
َكِرياًم َحاَل الوَفاِء! 

اأيها املقر�س:

َت، وما  وأنت يا صاحَب اليد الُعليا: يا من أعطيَت، وما بِخلَت، ويا من يرسَّ
سَت، أبرْش؛ فإنَّ اجلزاِء من  َت، ويا من حلاجِة أخيه قضيَت، ويا من لكربتِه نفَّ عرسَّ
ْنَيا  َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ O: »َمْن َنفَّ جنِس العمِل، قال 
َر اهلُل َعَلْيِه  َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ َس اهلُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ َنفَّ

ْنَيا َواْلِخَرِة«)1(. ِفي الدُّ

وإذا رأيَت من أخيَك ُعرًسا فأنظره إىل أن جيَد شيًئا، كام أمَرك اهللُ -تعاىل- هبذا 
بقوله: ]ې    ى          ى    ائ      ائ    ەئ       ەئ[ ]البقرة:280[. 

ُبَرْيَدَة I َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  واسمع ملا يف ذلَك من األجوِر: فَعْن 
H َيُقوُل: »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َفَلُه ِبُكلِّ َيْوٍم ِمْثِلِه َصَدَقٌة«، َقاَل: ُثمَّ َسِمْعُتُه 
َيُقول: »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َفَلُه ِبُكلِّ َيْوٍم ِمْثَلْيِه َصَدَقٌة«، ُقْلُت: َسِمْعُتَك َيا َرُسوَل اهللِ 
َتُقوُل: »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َفَلُه ِبُكلِّ َيْوٍم ِمْثِلِه َصَدَقٌة«، ُثمَّ َسِمْعُتَك َتُقوُل: »َمْن َأْنَظَر 
ْيُن،  ُمْعِسًرا َفَلُه ِبُكلِّ َيْوٍم ِمْثَلْيِه َصَدَقٌة؟«، َقال: »َلُه ِبُكلِّ َيْوٍم َصَدَقٌة َقْبَل َأْن َيِحلَّ الدَّ

ْيُن َفَأْنَظَرُه َفَلُه ِبُكلِّ َيْوٍم ِمْثَلْيِه َصَدَقٌة«)2(. َفِإَذا َحلَّ الدَّ

أخرجه مسلم رقم )2699(.  )1(
أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )23046(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل شط مسلم«.  )2(
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ِت الَمَلِئَكُة ُروَح َرُجٍل  وعن ُحَذْيَفَة I َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ H: »َتَلقَّ
َأْن  ِفْتَياِني  آُمُر  ُكْنُت  َقــاَل:  َشْيًئا؟  الَخْيِر  ِمَن  َأَعِمْلَت  َقاُلوا:  َقْبَلُكْم،  َكاَن  ْن  ِممَّ

ُيْنِظُروا َوَيَتَجاَوُزوا َعِن الُموِسِر«)1(.

فإذا كاَن َرجاًل مل يعمْل خرًيا قْط قاَل لربِّه: ال أعلُم ِمَن اخْلرَْيِ َشْيًئا، إال أين ُكنُْت 
، َقاَل اهللُ تعاىل:  ُزوا َعِن امُلوِسِ ، َوَيَتَجوَّ ُأَداِيُن النَّاَس، َفآُمُر فِْتَيايِن َأْن ُينْظُِروا امُلْعرِسَ

احلاِت؟ ُزوا َعنُْه، فكيَف بَك إذا فعلتها وأنَت قد جئَت بالباقياِت الصَّ وَّ َتَ

لُهمَّ  نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنا، وال إىل النَّاِر َمِصرَيَنا، الَّ نيا أكَب هِّ لُهمَّ ال َتعِل الدٌّ َفالَّ
َتُه للُيرَسى، اللَُّهمَّ َوَباِرْك َلنَا يف َأرَزاِقنَا  َق بِاحلُْسنَى َفَيرسَّ اْجَعْلنَا ِمَّن َبرَّ واتَّقى، َوَصدَّ

يِن، َوَقْهِر الرَجال.  ا َنُعوُذ بَك ِمْن َغلَبِة الدِّ َيا َذا اجْلَاَلِل َواإِلْكَراِم، اللهمَّ إنَّ

الديَن عن املديننَي،  ْس كرَب املكروبنَي، واقِض  اللهمَّ فرْج همَّ املهمومنَي، ونفِّ
اللهم اجعْل لنا من كل همٍّ فرًجا، ومن كلِّ ضيٍق مرًجا، ومن كلِّ بالٍء عافيًة، ومن كلِّ 
مرٍض شفاًء، ومن كلِّ َديٍن وفاًء، ومن كلِّ حاجٍة قضاًء، ومن كلِّ ذنٍب مغفرًة ورمحًة،

 اللهمَّ ثبْت قلوَبنا عىل اإليامِن، ربنا هْب لنا من أزواِجنا قرَة أعنٍي، واجعلنا 
للمتقنَي إماًما،

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
ىئ     ېئ      ېئېئ     ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ      ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ     ]ائ     ]البقرة:201[، 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې        ]آل عمران:8[،  ىئ[ 
ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.   

أخرجه البخاري رقم )2077(، ومسلم رقم )1561(.  )1(
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#

اْحَذْر َفَأْنَت ِفي َمْرَكٍب ِمْن َحِديٍد

اخلطبة األولى:
يَك  ل علينا بِاجلُوِد واإلحَساٍن، َنشهُد أال إله إال اهلل وحده ال َشِ احلمُد هلل َتَفضَّ
لِلْنِس  َوَأَماًنا  َرمْحًَة  اهللُ  َبَعَثُه  َوَرُسوُله  عبُدُه  دا  حممَّ أنَّ  وأشهد  امَلنَّاُن،  الكريُم  َلُه، 
َوَمْن  حِب واألَْعَواِن،  َوَسلََّم وَباَرَك عليه وعىل َجيِع اآلِل والصَّ ، صىلَّ اهللُ  واجلَانِّ

ا َبعُد: َتبَِعهم بِإحساٍن وإيامٍن، أمَّ

م من أعَظِم أماناتُِكم، ]ڇ     ُقوا اهللَ ربَّكم، واحفظوا اهللَ يف أوالِدكم؛ فإنَّ َفاتَّ
ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    

ژ    ڑ    ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    گ[ ]املؤمنون:11-8[.    
ها الكراُم: اأيُّ

راجاِت  يَّاراِت والدَّ اَء َحَواِدِث السَّ َشِهْدَنا يف اإلَجاَزِة الَقِريَبِة َفَواِجَع َوَمآٍس، َجرَّ
 : َنا، وقلوُبنا ِملُؤها األََسى، وال َنُقوُل إالَّ النَّاريِة! َفَلَقْد َصليَّنا عىل َعَدٍد من َشَبابِنَا َوُأَسِ

َر اهللُ َوَما َشاَء َفَعَل، َوَلِكنَّ اهللَ َجَعَل لُِكلِّ َشٍء َسَبًبا! ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، َنَعم َقدَّ إِنَّا هللِ َوإِنَّ

َعَباَد اهلِل:
لقد هيَئ لنا اهللُ املراكَب والنِّعَم، َوَأَمَرَنا بُِشْكِرِه، َوَوَعَدَنا بِحْفظِِه، َفِلام أضحِت 
راجاُت يف كثرٍي من األحيان وبااًل َوَدَماًرا عىل كثرٍي من األَُسِ  ياراُت والدَّ تِلَك السَّ
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مؤملٍة!  وحوادَث  ُمفجعٍة،  أخباٍر  عن  وتسمُع  إالَّ  يوًما  مُتيض  َتكاُد  فال  والُبُيوِت؟ 
وِل  الدُّ أكثِر  من  ديد  الشَّ مع األسف  بالُدنا  وُتعدُّ  أماَم حرٍب شسٍة،  بَِحقٍّ  فنحُن 
ِستَِّة آالِف كلُّهم  أكثُر  الواحِد  العاِم  املمَلَكِة يف  يَُّلوا يموُت يف  خَتَ َحْصًدا لألرواِح! 
ِة امُلستشفياِت، يرقُد عليها ضحايا احلوادِث! فهال كان  بسبب احلوادِث! َوُثلُث أسَّ
وعلَّمنا  القيادِة؟  آداب  إىل  دينُنَا  ُيْرِشْدنا  أمل  واالعتباِر؟  ِل  التَّأمُّ عىل  لنا  باعًثا  ذلك 
َفَقاَل:  والَعَبَث،  فَه  والسَّ َر  التَّهوُّ علينا  اهللُ  م  حرَّ َفلقد  واهللِ،  بىل  الطَّريِق؟  ُحُقوَق 
َوقاَل  ]البقرة:195[،  ے[  ے       ھ     ھ       ھھ     ہہ      ہ         ہ     ۀ         [
تعاىل: ]ڃ    چ    چچ     چ    ڇ    ڇ           ڇ    ڇ[ ]النساء:29[ وهل الَوفِيَّاُت 
امُلفِرَطِة،  عِة  والرسُّ ِر  التَّهوُّ اِء  َجرَّ من  إالَّ  الفادحُة،  واخلسائُر  اخلطريُة،  واإلصاباُت 
»َفِإنَّ   :H رسولِنا  قول  من  نحُن  أيَن  وُعدواًنا،  ُظلاًم  اإلشاراِت  وقطِع 
ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َبْيَنُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم 
ُروَن من عقوبة َمن َقَتَل َنْفَسُه؟!  َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا«)1(، أال يشى هؤالِء امُلَتَهوِّ
ُأ ِبَها  فقد قاَل رسوُلنا H: »َمَن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيجَّ

ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا«)2(. 

ها الكرام:  اأيُّ
راتِه، وهي دليٌل عىل امتهاِن  إنَّ هناَك ُصوًرا تدلُّ عىل الَعَبِث بأمِن البلِد وُمقدَّ
َوقطُع  للجميِع،  ُمقِلًقا  باَت  األحياِء  داخَل  امُلفِرَطُة  عُة  فالرسُّ وإجراءاتِه،  أنظمتِه 
والوقوُف  َمأُلوًفا،  َمنظًرا  أصبَح  والتَّفحيُط  والعبُث  لِلَعَياِن،  واِضَحا  اإلشاراِت 

أخرجه البخاري رقم )67(، ومسلم رقم )1679(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )5778(، ومسلم رقم )109(.  )2(
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اِل، ومَحُْل الطِّْفِل عىل احِلْجِر، وإطفاُء األنوار لياًل، والِقَياَدُة  اخلاطُئ، والَعَبُث باجلَوَّ
ُتَشاهُده  ن أصبحَت  السِّ األحالِم، وصغاِر  ُسفهاِء  وقيادُة  َهِر،  والسَّ اإلرهاِق  َحاَل 
ِة َمْظَهًرا حُمزًنا وُميًفا! وقيادُة كباِر سنٍّ  راجاِت النَّاريَّ كلَّ وقٍت وحنٍي، وجنوُن الدَّ
ُتسُن  ال  َكثرَِيٌة  َوَعاَمَلٌة  َيوِميًّا،  َتَراُه  َتكاُد  الُقوى،  يف  َوَضْعٍف   ، الَبرَصِ يِف  َنْقٍص  مع 

ُم فِينا! القياَدَة صارَت َتتعلَّ

منَّا إىل وقفٍة حازمة، وَتَعاُوٍن  ِكراُم- تتاُج  كلُّ تلك املخالفاِت وغرِيها -َيا 
َباِب، َفُيصاُب بِأَذاُهم، فَهذا  ُب من الشَّ لِلَقَضاِء َعليها، واْتُركوا ِعباَرَة: ال أَحَد َيقرَتِ
َيسَتجيبوا  مَل  وإْن  باحلُسنى!  عاَمَلُهم  ملَِْن  واحرِتاٌم  كثرٌي،  خرٌي  َفِفيهم  صحيٍح،  غرُي 

 

َفلنرَُتِك   ! َباِشْ َتْطبِيِق  أو  االتَِّصاِل،  طريِق  َعن  امُلخالِِف،  عن  الَبالِغ  ِمن  أقلَّ  فال 
 :H لبيَة، ولنُبلْغ عن امُلخالِِف، َوْلنْأُطْرُه عىل احلقِّ أطًرا، أمَلْ َيُقل َرُسوُلنا السَّ
»َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه«)1(، َو»ُكلُُّكْم َراٍع، 
املربِّنَي  َدوٌر عظيٌم، وعىل  اِظ  اخُلَطَباِء والوعَّ َرِعيَِّتِه«)2(، َفعىل  َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُكلُُّكْم 
َمسؤوليةٌ كبى، وعىل رجاِل األمِن مِحٌل ثقيٌل، وعىل املسئولني يف البلد أْن يتَّقوا اهلل 

تعاىل، وحَيرُصوا عىل ختفيِف تلَك الظواهِر، والَقَضاِء عليها.          

ها الأولياُء:  اأيُّ
فهاَء أمواَلكم، فاحفظوهم  اًل وأخرًيا، فال ُتؤُتوا السُّ أنتم املسئولوَن عن أوالِدُكم أوَّ

هوهم وقد ُروي: »َما َنَحَل َواِلٌد َوَلًدا ِمْن َنْحٍل َأْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسٍن«)3(.  ووجِّ

أخرجه مسلم رقم )49(.  )1(
تقدم خترجيه.  )2(
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ويا رجاَل الأمِن:

ُجهوَدَكم،  كثفوا  الِئٍم،  َلوَمُة  اهلل  يف  تأخْذكم  وال  ٍة،  وقوُّ بحزٍم  األمَر  ُخذوا 
فيِه، وأطروه عىل احلقِّ أطًرا،  فالطُُّرقاُت واألحياُء بِحاَجٍة إليكم، َفخذوا عىل يِد السَّ

أعانكم عىل أداِء أماَنتُِكم، ومَحِْل رساَلتُِكم. 

امُلرَسِلنَي،  َسيِِّد  هِبِدِي  َاكم  وإيَّ ونَفعني  العظيِم،  القرآِن  يف  وَلكم  يل  اهلل  بارك 
حيُم. وَأسَتغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم ولِساِئِر املؤِمننَي، َفاسَتغِفُروُه، إنَّه ُهو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:

َرنا من الطيِش والَفساد، َنشهُد أالَّ إله  شاِد، وحذَّ نا عىل اخلرِي والرَّ احلمُد هلل دلَّ
إال اهللُ، وحده ال َشيَك َله ربُّ العباِد، وأشهد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، صىلَّ 
ا  اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِه وأصحابِِه، وَمْن َتبَعهم بإحساٍن إىل يوِم امَلَعاِد، أمَّ

بعُد: 

فأوصيكم -عباَد اهلل- ونفس بتقوى اهلل D، فمن اتقى اهللَ وقاه، وأسعده 
ة وتاُجها، فامحدوا اهلل عىل ما حَباُكم من نعمِة  وأرضاه، َشَبابنا األكاِرم: أنتم عامُد األُمَّ

خاِء والَعافَِيِة، وكونوا رمحًة عىل أهليُكم وذويُكم، واحذروا  حِة واألمِن، والرَّ الصِّ
گ     ک     ]ک     فقاَل:  َر  حذَّ تعاىل  فاهللُ  أشكاهلا،  بشتى  َة  األذيَّ
]األحزاب:58[  ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ     گ     
السيارات  بسبِب حوادِث  ا  َيُموتوَن سنويًّ إنساٍن  أكَثَر من ستَِّة أالف  أنَّ  أتعلمون 

راجاِت؟ َفَأسَأُلُكم باهلل، بأيِّ ذنٍب ُقتِلوا؟ والدَّ
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رَ ال�سباب:  معا�سِ
النَّاُس ُيريدوَن أْن يعيشوا حياَة آِمنًَة، وأْن َيسريوا َعْبَ ُطرٍق آِمنٍَة، يأَمنُوَن فيها 

عىل أنفِسهم وأمواهِلم وأوالِدهم، وأنتم من ُيساِعُد ذلَِك بإذِن اهللِ تعاىل! 

رَ ال�سباب: معا�سِ
 :H َرُسوُل اهلل  َقاَل:  قاَل:   I ُهَرْيَرَة  َأيب  ُمسِلٍم عن  يف صحيح 

 

ْيَطاَن َيْنِزُع  َلِح، َفِإنَُّه َل َيْدِرى َأَحُدُكْم َلَعلَّ الشَّ »َل ُيِشيُر َأَحُدُكْم ِإَلى َأِخيِه ِبالسِّ
ِفي َيِدِه َفَيَقُع ِفي ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«)1(.

من  طائَل  ال  وعبٍث  يَّاراٍت؟!  بالسَّ َمزٍح  ضحايا  راحوا  بشباٍب  ُفجعنا  فكم 
ْعَب  الرَّ ُتدخلوا  وال  علينا،  َرمَحًة  ُكونوا  باهللِ  فنسألكم  ِه!  حَملِّ غرِي  يف  وَتدٍّ  وراِئِه؟ 

واحلُْزَن عىل ُقلوبِنا!

اأخي ال�ساب:
اَك والعجلَة  ر أنَّ اخلطَر حُمِدٌق بك يف كلِّ حلظة، فإيِّ وأنت َتُقوُد سيارَتك تصوَّ
قد  فخور،  ُمتاٍل  كلَّ  حيُب  ال  اهلل  إنَّ  َمرًحا،  األرض  عىل  مَتِشَ  أن  اك  إيِّ والتهُوَر، 

لُل. ُيدرُك املتأينِّ بعَض حاجتِه، وقد يكوُن مع املستعجِل الزَّ

َباِب: رَ ال�سَّ َمَعا�سِ
ُه«، قال الصحابُة: وما َحقُّ الطَّريِق َيا رسوَل اهلل؟ َقاَل:  ريَق َحقَّ »فَأْعُطوا الطَّ
لِم، َواألْمُر ِبالَمْعُروِف، والنَّهُي عن الُمْنَكِر«)2(.  »َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ اأَلَذى، َوَردُّ السَّ

أخرجه مسلم رقم )2617(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2465(، ومسلم رقم )2121(.   )2(
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اب: اأخي ال�سَّ
عيُد من ُوعَظ بغريه، فاحذر أْن تكوَن عبة ًلغريك، ال تكن سبًبا يف شقاِء  السَّ
، كلَّام ركبَت سيارَتك، وخرجت من  َيستْهِوينك شياطنُي اإلنسِّ واجلنِّ ، فال  ُأَسٍ
بيتك، قل: بسم اهلل، توكلُت عىل اهلل، وال حوَل وال قوَة إال باهللِ، فإنَّ مالئكَة الرمحن 

ى عنك الشيطاُن! قل: ]ڃ     ڃ     تقوُل لك: ُهديَت وُكفيَت ووقيَت، ويتنحَّ
ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ      ڇ[ ]الزخرف:13[.

باِب: رَ ال�سَّ َمَعا�سِ

َفَقْد   ، َوِجدٍّ بَِحْزٍم  األْمَر  أَخُذوا  َقْد  َبَلِدَنا  يف  فامَلْسُؤولون  ِحْذَرُكْم،  ُخُذوا 
َفيْكِفي  َكذلَك،  َيُة  ِّ الرسِّ يَّاراُت  والسَّ امَلواِقِع،  من  كثرٍي  يف  التَّْصِوير  آالِت  َزَرُعوا 
َهْدًرا ألموالُِكْم بِسبِب غراَماٍت أنتم َمْن َتَسبََّب هبا! َوبِحمِد اهللِ َتعاىل بِسبِب َتَظاُفِر 
احلَواِدِث عن  نِْسَبُة  َقلَّت  َفَقد  الناِس،  َوَوْعِي  والَغيوريَن،  املسؤولنَي  لدى  اجلُُهوِد 
يَن باملاِئِة! َوَنْطَمُع -بإذِن إىل- امَلِزيِد، ُشْكًرا إلدارِة امَلَساِجِد  العاِم املاَض بِنْْسَبِة ِعرْشِ
واألوقاف يف عنيزَة ُشْكًرا إلدارِة ُمُروِر عنيزَة، عىل َتنظيم لَِقاٍء األسبوَع املاِض َضمَّ 
ًة،  ِة يف حُمَاَفظِتِنا خاصَّ اخلطباَء والدعاَة وامُلربنَي لَِدراَسِة َظاِهرِة َكْثَرِة احلواِدِث امُلروِريَّ
ُْم أَفاُدوَنا: أنَّ نِسَبَة ثامننَي باملائِة من احلواِدِث بسبِب االْنِشَغاِل  والَغريُب يف األْمِر أنَّ

باجلواِل اتِّصاال َوُمراسَلًة َوُمشاَهَدًة َلُه!

الرشِّ  أسباَب  وُتنِّبهم  الرشاد،  إىل طريق  أن تدَي شبابنا  نسألَك  إنَّا  فاللهم 
اللهم  العباد،  عىل  رمحتك  وانرش  اللهم  أهليهم،  ًعىل  رمحة  تعلهم  وأن  والفساد، 

اجعلنا لك من الشاكرين، الذاكرين يا ربَّ العاملني. 



127

َواْلُفُسوَق  اْلُكْفَر  إَِلْينَا  ْه  َوَكرِّ ُقُلوَبنَا،  يِف  نُْه  َوَزيِّ اإِلياَمَن،  إَِلْينَا  َحبِّْب  اللَُّهمَّ 
اِشِديَن.  َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

اللهمَّ اجعلنا من يسَتمُع القول فيتَّبُِع أحسنُه، اللهم اغفر لنا ولِوالِدينا وجلميع 
ُذُنوَبنَا،  َلنَا  أئمتنا، ووالة أمورنا، واْغِفْر  آمنَّا يف أوطانِنا، وأصلح  اللهم  املسلمنَي، 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن، ]ۈ    ٴۇ    ۋ     اَفنَا يِف َأْمِرَنا، َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا، َواْنرُصْ َوإِْسَ
ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[.

عباد اهلل: 
اَلَة  اذكروا اهلل العظيَم يذكركم، واشكروه عىل عموِم نعمه يزدكم، َوَأِقِم الصَّ

اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامُلنَْكِر َوَلِذْكُر اهلل َأْكَبُ واهلل َيْعَلُم َما َتْصنَُعون. إِنَّ الصَّ
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#

َأيَُّها الُمْسِلُموَن َأوُفوا بالُعُقوِد

اخلطبة األولى:
يَك َلُه، الَعِزيُز  احلَمُد هللِ إليِه َتِصرُي األُُموُر، وأشهد َأالَّ إَِلَه إالِّ اهللُ، َوحَدُه ال َشِ
َوَنِذيًرا،  َبِشرًيا  لِلنَّاِس  اهللُ  َبَعَثُه  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  عبُد  ًدا  حُممَّ َنبِيَّنَا  َأنَّ  وأشهد  الَغُفوُر، 
َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعىَل  َعَليِه،  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ اهللُ  ُمنرًِيا، َصىلَّ  اًجا  ِسَ َفَكاَن  إليِه  َوَداِعًيا 

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ َوالتَّابِِعنَي هَلُْم، َوَمْن َتبَِعُهم بِإْحَساٍن وإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ، َفبِالتَّْقوى َتْصُلُح الُقُلوُب واألَْحَواُل. َفاتَّ

اإْخواِن: 
َطْرُح َمَشاِكِلنا َثِقيٌل عىل َمَساِمِعنَا! َوَلِكنَّ ِدينَنَا َقاِئٌم عىل التَّنَاُصِح والتََّصاُرِح 

فِيام َبينَنَا. 

فيا ُموؤِمُنوَن:
َعَفِة  َيْأُكُل َما َليَس َلُه؟ َيْرَتِقي َدَرَجاِت الِغنَى ِمْن َكدِّ الضَّ َما َتُقوُلوَن يِف َرُجٍل 
ُد َعىَل امَلَساِجِد، َوَيْسَمُع َكالَم اهللِ َوَرُسولِِه،  دَّ ُر َأنَّ ُمْسِلاًم َيرَتَ َوامَلَساِكنِي؟ مَلْ َنُكْن َنَتَصوَّ
 :C َفَأيَن َهؤالِء ِمن َقوِل الَباِري ! ُثمَّ ُهَو َيُوَن أَخاُه، أَو َينُْقُض َعْهَدُه يف مَلَْحِة َبرَصٍ

]ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ      ۅ[ ]اإلساء:34[. 

G َخَط�َب، َفَق�اَل: »َل ِإيَمـــاَن ِلَمـــْن  َأمَلْ َيْس�َمُعوا أنَّ َرُس�وَل اهللِ 
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َل َأَماَنـــَة َلـــُه، َوَل ِديـــَن ِلَمْن َل َعْهَد َلُه«)1(، وَصَدَق َرُس�وُل اهللِ G ِحنَي 
َق�اَل: »... واْلُمْؤِمـــُن َمـــْن َأِمَنـــُه النَّاُس َعَلـــى ِدَماِئِهـــْم َوَأْمَواِلِهْم«)2(، َمْع�ُذوٌر َيا ابَن 
يِن َصاَلُة اْمِرٍئ َواَل َصْوُمُه، َمْن َش�اَء َصاَم، َوَمْن َش�اَء  اخلَطَّاِب َيوَم َأْن ُقْلَت: »اَل ُتُغرَّ

َصىلَّ اَل ِديَن ملَِْن اَل َأَماَنَة َلُه«)3(. 

ِلُموَن:  ها امُل�سْ اأيُّ

ِديِد يِف ُمَْتَمِعنَا َفَساًدا ِدينِيَّا َوَأْخالِقيًّا َوَمالِيًّا ِمْن َعَدٍد َكبرٍِي  َنَجُد َمَع األََسِف الشَّ
بِنرَْشِ  َتُقوُم  َعاَمَلٌة  َرِقيٍب!  بُِدوِن َحِسيٍب َوال  َتْعَمُل  التي  اِئَبِة  السَّ الوافَِدِة  الَعاَمَلِة  ِمْن 
، َوَتْصنِيِع َأْقَذِر َأْنَواِع اخلُُموِر، َوَنرْشِ َمَقاطِِع اخلَنَا والُفُجوِر! ألَْجِل  الَفَساِد األْخالِقيِّ

حَيٍة ألْنظَِمِة اإلَقاَمِة والَعَمِل!  احلُُصوِل عىل امَلاِل بِأيِّ َطِريٍق َكاَن! َوُمَاَلَفاٍت رَصِ

َكَراَمَة، حتَّى األْطِعَمَة  ْث َوال  َفَحدِّ َوالنَّْصُب والتَّْزِويُر،   ، التَِّجاِريِّ ا الِغشُّ  أمَّ

 

ِهْم َوِخَداِعِهْم! ِمْثُل َهِذِه الظََّواِهِر -يا عباَد اهللِ- َموُجوَدٌة ِعنَْد َبْعِض  مَلْ َتْسَلْم ِمْن ِغشِّ
َأَتمِّ  بَِعَمِلِه عىل  َقاِئٌم  بِِدينِِه،  ُمْلَتِزٌم  ُهَو  َمْن  َفِمنُْهْم -بَِحْمِد اهللِ-  ُهْم،  ُكلِّ الَوافِِدْيَن ال 
َوَلِكنَّ  َوَتْقِديٍر،  اٍم  اْحرِتَ ُكلَّ  َفَيْسَتِحُق هؤالِء  َوأْهِلِه،  الَبَلِد  ٌم ألْنظَِمِة  حُمرَْتِ َيُكوُن،  َما 

ُمْشِكَلَتنَا يَف الِقْسِم الَفاِسِد امُلْفِسِد! 

َكاُء  نَا ُشَ وإَذ َبَحْثنَا َعن َأَهمِّ األْسَباِب َنِجُد َمَع األَسِف يِف َكثرٍِي ِمْن األْحَياِن أنَّ
الَعْهَد  َمَعُهم  َأْخَلَفنا  ُمنُْذ  ابَتَداًء  ُه  إنَّ َذلَِك؟  َكيَف  أَتَدُروَن  الَفَساِد!  ُصنِْع  يف  َمَعُهْم 

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )12383(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«.  )1(
أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )2627(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )2(

أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق )ص69( برقم )162(.  )3(



130

ا أْن  ُك الَعاِمُل أْهَلُه َوَبَلَدُه، َوَيْعَمُل بُِكلِّ ِجدٍّ واْحرِتاٍم، َفإذا ُهو ُيَفاَجُأ: إمَّ واملِيَثاَق! َيرْتُ
ا، َوُهو ال َيْمِلُك َحواًل َوال َطواًل.  ْرَناَك! َفَيْأُخُذ األُْجَرَة ُمْضَطرًّ َتْقَبَل بَِكَذا، وإالَّ َسفَّ

وُم:  ُلوُم الَغ�سُ ها الظَّ َفَيا اأيُّ

َقوَل  َر  َوَتَذكَّ ِحَجاٌب«)1(،  اهلِل  َوَبْيَن  َبْيَنَها  َلْيَس  َفِإنََّه  اْلَمْظُلوِم،  َدْعــَوَة  »اتَِّق 
: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ[ ]غافر:52[  اهللِ
َتوِجيِه  ِمْن  الَكِفيُل  َهذا  َفأْيَن  طَِواٍل؟  ألْشُهٍر  َرَواتِبِِهْم  َتْأِخرَي  د  َيَتَعمُّ َمْن  ُيوَجُد  أال 
َيِجفَّ  َأْن  َقْبَل  ُه،  َأْجــرَ اأْلَِجيَر  »َأْعُطوا  َقاَل:  ِحنَي   G الَكِريِم  ُسوِل  الرَّ
ا  ا َأْو َسنَِويًّ ٍع َيْسَتْقطُِع الَكافُِل ِمن الَعاِمِل َمْبَلًغا َشْهِريًّ َعَرُقُه«)2(، بِأيِّ َحقٍّ َوبَِأيِّ َشْ

َع عىل َذلَِك،  اٌح، حتَّى َوإْن َرِضَ الَعاِمُل، َوَوقَّ ُمَقابَِل َكَفاَلتِِه، َفإنَّ َهَذا واهللِ ُظْلٌم رُصَ
َر َلُه.  ُه َنْوُع اْستِْغالٍل، ال ُمَبِّ َفإنَّ

وواهلِل َيا ِكرَاُم: 

َل َأَحٌد ُظْلاًم ِمْن َكدِّ  ُه َما َتَأكَّ اْسَمُعوَها بُِقُلوبُِكْم، َوَطبُِّقوَها عىل َمْن َتْعِرُفوَن: أنَّ
ٍة، أو بِنََكٍد ال َيْعَلُم َمَداُه إالَّ  ا بَِخَساَرٍة َماِديَّ لِِه إالَّ َعاَقَبُه اهللُ َعىل َذلَِك! إمَّ إْخوَانِِه َوُعامَّ
اهلَُدى  َنبِيُّ  َيُقْل  أمَلْ  ]الشعراء:227[  ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[  اهللُ: 
G: »الرَّاِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن 

َماِء«)3(. ِفي السَّ

أخرجه البخاري رقم )2448(، ومسلم رقم )19(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )2443(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )1924(، وصححه األلباين.  )3(
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نَا، َوال َمْبَلَغ ِعْلِمنَا، َوأْغنِنَا بَِحاللَِك َعْن َحَراِمَك،  َنيا أْكَبَ َهِّ َعِل الدُّ فاللهمَّ ال َتْ
ُه ُهو الَغُفوُر  ْن ِسَواَك، َوأْسَتْغِفُر اهللَ يل َوَلُكْم وامُلْسِلِمنَي فاْسَتْغِفُروُه إنَّ َوبَِفْضِلَك َعمَّ

ِحيُم.        الرَّ

اخُلطبة الثانية: 

لنَِي َواآلِخريَن، وأشهد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ وْحَدُه  احلَمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي، إَلُه األَوَّ

 

اِدُق الَبُّ  ًدا َعْبدُه َوَرُسوُلُه الصَّ ال َشيَك َلُه َراِزُق النَّاِس أْجَِعنَي، وأشهد َأنَّ َنبِيَّنَا حُمَمَّ

َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوالتَّابِِعنَي،  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوعىل  َعليِه،  َوَباَرك  َم  َوَسلَّ اهللُ  َصىلَّ  األِمنُي، 

ا َبعُد: يِن، َأمَّ بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

ُه ُظُلاَمٌت ملَِْن  ْلَم، َوُسوَء ُعْقَباُه، َفإِنَّ ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ َحقَّ َتْقَواُه، َواْحَذُروا الظُّ َفاتَّ

َمُه اهللُ عىل َنْفِسِه، َفَقاَل: ]ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]الكهف:49[ وجاء يِف  اُه! َحرَّ َتَغشَّ

ْلَم َعَلى َنْفِسي َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما  : »َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّ احلَِديِث الُقْديِسِّ

َفَل َتَظاَلُموا«)1(. 

ُمْقَتَدَرا ُكْنت  َمــا  ِإَذا  َتْظِلَمنَّ  ِبالنََّدِمل  َيــْأِتــيــَك  ـــــُرُه  آِخ ــُم  ــْل ــالــظُّ َف
ُمْنَتِبٌه َواملَــْظــُلــوٌم  ُعــُيــوُنــَك  ــْت  ــاَم َتَنِم)2(َن َلْ  اهلِل  َوَعــُن  َعَليَك  َيْدُعو 

ْت َفوَق الَغاَمِم، َفاْسَتَجاَب اهللُ هَلَا! َقْد َسَلَبْت  إي واهللِ: َكْم ِمْن َدْعَوِة َمْظُلوٍم َسَ
َقْد  لَِعاِمٍل  َمْن  َدْت!  َوَنكَّ َوَأْمَرَضْت  َأْفَقَرْت  َوَزْوِجِه،  امَلْرِء  َبنَي  َقْت  َوَفرَّ َماَلُه،  َغنِيَّا 

أخرجه مسلم رقم )2577(.  )1(
البيتان يف الدر الفريد وبيت القصيد )164/11( أليب احلسن عل بن عل السلمي.  )2(
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َم َأْنُفُه؟! إنَّ َلُه الَقِويُّ  ُه َوُجْهُدُه َوَماُلُه؟ َمْن إلْنَساٍن ُأِهينَْت َكَراَمُتُه؟! َوُرغِّ َق َكدُّ ُسِ
الَقاِدُر الَقاِئُل: »أَلَْنُصَرنَِّك َوَلْو َبْعَد ِحيٍن«)1(. 

ِعَباَد اهلِل: 
ِل إْتَعاهُبُْم يِف الَعَمِل، َوإْجَهاُدُهْم َفوَق َطاَقتِِهْم! َوَنبِيُّنا  ِمْن َأبَشِع ُصَوِر ُظْلِم الُعامَّ
اهلُل  َجَعَلُهُم  ُأُموَرُكْم-  ُيْصِلُحوَن  الذيَن  -َأْي  َخَوُلُكْم  »ِإْخَواُنُكْم  َقاَل:   H
ا  ِممَّ َوْلُيْلِبْسُه  َيْأُكُل،  ا  ِممَّ َفْلُيْطِعْمُه  َيِدِه،  َتْحَت  َأُخوُه  َكاَن  َفَمْن  َأْيِديُكْم،  َتْحَت 

َيْلَبُس، َوَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم«)2(. 
اإْخَواِن: 

ْلِم: َعَدُم َدْفِع ُأْجَرِتِْم! َقاَل اهللُ َتَعاىَل: »َثَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم  َوِمْن َأوَضِح أْنَواِع الظُّ
َيْوَم الِقَياَمِة، ومنهم َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِطِه َأْجَرُه«)3(.

ِعَباَد اهلِل: 
َنَتَساَءُل َعْن َسَبِب اْنتَِشاِر َجَراِئِم َبْعِض الَعاَمَلِة الَوافَِدِة! َفإذا َعَرْفَت أنَّ َبْعَضنَا 
َتَسْل  فال   ! َشْهِريٍّ بَِدْخٍل  َوُيَطالُِبُهْم  اًل،  َهَ ُكُهْم  َوَيرْتُ ِمنُْهْم،  اِت  الَعرَشَ َيْسَتْقِدُم 

ڤ     ڤ        ]ٹ     َيُقوُل:  َتَعاىَل  َواهللُ  َيْسُلُكوَنَا!  َكْسٍب  ُطُرِق  َأْنواِع  َعْن 

 

ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]النساء:29[. 

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )3598(، وابن ماجه رقم )1752(، وصححه ابن حبان يف   )1(
وشواهده«  بطرقه  صحيح  »حديث  املسند:  حمققو  وقال    ،)874( برقم   )158/3( صحيحه 
الصحيحة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  وقال   ،)410/13( الرسالة  ط.  أمحد  مسند  يف  كام 

)527/2(: »حسن عىل أقل الدرجات«.
أخرجه البخاري رقم )30(، ومسلم رقم )1661(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )2227(.  )3(
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ًعا  ُمَرقَّ إْسالًما  ُنِريُد  َعَمِليًّا؛ ال  اإلْسالِم  بَِأْخالِق  الُكَفالِء  َمْعرَشَ  ُنَطالُِبُكْم  نَا  إنَّ
َياُل َطاَر اإلْسالُم، َوَطاَرِت  َمُْروًقا، َنْأُخُذ ِمنُْه َما َنَشاُء، َوَنَدُع َما َنَشاُء، إَذا َحَضَ الرِّ

التَّْقَوى!

الِم:  اإْخَوَة الإ�سْ

َفٌة ِمن الُكَفالِء، وُأَناٌس َصاحِلُوَن َيَاُفوَن َيوًما  ِعنَْدَنا -بَِحْمِد اهللِ- َناَمِذُج ُمرَشِّ
ُه ُمْسَتطِرًيا، َكاَم أنَّنا ال ُنَقلُِّل ِمْن َأْخَطاٍء َفاِدَحٍة لَِعاَمَلٍة َقلَّْت َأَماَنُتُهْم، َوَفَسَدْت  َكاَن َشُّ
َقِة َوالِغشِّ َواالْحتَِياِل، َفَكاَن اهلََدُف ِمن َطْرِح َذلَِك أْن  ِ َأْخالُقُهم، َوَدَأُبوا َعىل الرسَّ
َنُكوَن َيًدا َواِحَدًة ِضدَّ َتَسيُِّب الَعاَمَلِة، َوأْن َنُكوَن ِحْصنًا نِْحِمي ُمَْتَمَعنَا َوَبَلَدَنا، ِمن 

أْيٍد ُتِريُد الَعَبَث بِأْمنِنَا َوَشْعبِنَا َوأْمَوالِنَا. 

َنسأُل اهللَ أْن ُيعيَذَنا ِمن الُبْخِل َوالطََّمِع، َواجلََشِع َواهلََلِع، فاللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم 
مْحَِة َوالثََّواِب، وعىل َجِيِع اآلِل واألصَحاِب، اللهمَّ ال َتعل  ٍد َبِشرِي الرَّ َعىل َنبيِّنَا حُمَمَّ
نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنَا، وال َتَعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنا، اللهمَّ َأصِلح َلنا ِدينَنا  نيا َأكَب َهِّ الدُّ
الذي هو ِعصَمُة َأمِرنا، َوُدنيانا التي فيها َمَعاُشنا، َوآِخَرَتنا التي إِليها َمَعاُدنا، واجَعل 

 . احلََياَة ِزياَدًة لنا يف ُكلِّ َخرِي، وامَلوَت َراَحة َلنا ِمن ُكلِّ َشٍّ

ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، وَجِيِع  وُّ ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوَتَ اللَُّهمَّ إِنِّ
ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن، اللَُّهمَّ أدم علينا نعمَة  َسَخطَِك، اللَّهمَّ إِنَّ
بَِطانًة َصاحلًة  هِلُم  لنا ُوالَتنَا، وهيئ  خاِء واالستقراِر، وأصلْح  األمِن واإليامِن والرَّ

َناِصَحًة، واجعلهم َرمحًة عىل رعاياهم. 
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]ۈ    ٴۇ    ۋ     أَجعنَي،  وامُلسلمنَي  ُحُدوَدنا  ُجنُوَدَنا، واحفظ  انرص  اللهم 
]ۅ     ]البقرة:201[،  ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    

وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

َكيف َحَمى اإلْسالُم َأْعَراَضَنا؟

اخلطبة األولى:

إاِلَّ  إَِلَه  َنْشَهُد َأالَّ  َها،  َوُذُنوٍب َسرَتَ َدَفَعَها،  َونَِقٍم  َأْسَبَغَها،  َعىَل َعافَِيٍة  احْلَْمُد هللِ 

َع لِِعَباِدِه َما َيْصُلُح هَلُْم َوُيْصِلُحُهم: ]ڱ    ڱڱ    ڱ     يَك َلُه؛ َشَ اهللُ، َوْحَدُه اَل َشِ

ًدا َعْبُد  ں    ں    ڻ    ڻڻ    ڻ    ۀ        ۀ[ ]البقرة:138[، وأشهد َأنَّ حُمَمَّ

َّْت بِِه النِّْعَمُة، َفَصلواُت َريبِّ اهللُ، َوَسالُمُه َوَباَرَكُتُه  اهللِ َوَرُسوُلُه؛ َعُظَمْت بِِه املِنَُّة، َومَت

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَأْتَباِعِه إىَِل َيْوِم الدِّ

ُقوا اهللَ َتَعاىَل َوَأطِيُعوُه، َوَأِقيُموا َلُه ِدينَُكْم، َوَأْسِلُموا َلُه يِف َأْعاَمَلُكْم، َفَلُكْم  َفاتَّ

َمْغِفَرٌة، َوَأْجٌر َكبرٌِي.

ِعَباَد اهلِل:

َأْبَواِب ااِلْعتَِداِء، َحاِزَمٌة يِف ُمَعاَقَبِة امُلْعَتِديَن؛  َِسدِّ  َشيَعُة اإلْسالِم َحاِسَمٌة يِف 
َعىَل  ااِلْعتَِداِء  َأْنَواِع  َأَشدِّ  ِمْن  َوإنَّ  أال  لَِذلَِك،  إالَّ  َعْت  ُشِ َما  َواحْلُُدوُد  َفاْلَقَصاُص 
بَِبنَاِتِْم َونَِساِئِهْم؛  ُش  ي َعىَل حَمَاِرِمِهْم، َوالتََّحرُّ َأْعَراِضِهْم، َوالتََّعدِّ النَّاِس: اْستَِباَحُة 
ِحيح أنَّ َرُسوَل اهللِ G قاَل: »َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد«)1(،  َويِف الصَّ

أخرجه الرتمذي رقم )1421(، وصححه األلباين.  )1(
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َع َحدُّ اْلَقْذِف  اُق، َوَما ُشِ َعت احلُُدوُد ِصَياَنًة لأِْلَْعَراِض ِمْن َأْن َينَْتِهَكَها اْلُفسَّ َلَقْد ُشِ
َاِم امُلْحَصنَاِت! وِء واتَّ ْفِظ اأْلَْلُسِن ِمْن َقاَلِة السُّ إاِلَّ حِلِ

ِعَباَد اهلِل:
اأْلَْعَراِض  َيْقَطُع َطِريَق ُلُصوِص  َما  َع  احْلُُدوَد َشَ تِْلَك  َتَعاىَل  َع اهللَ  وِحنَي َشَ
إليَها، فَجاَء َنُْي امُلْؤِمننَِي َوامُلْؤِمنَاِت َأْن َيَضَع َأَحُدُهْم َنْفَسُه يِف َمْوطِِن ِريَبٍة؛ لَِئالَّ ُيَظنَّ 
أو  والَعَبِث!  لِعِب  والَّ ِلْهِو  الَّ أِلََماِكِن  َأهِلِه  َأْو  بِنَْفِسِه  ُم  َيَتَقحَّ بَِمْن  َفَكيَف  ُسوًءا،  بِِه 
َنا َأنَّ ُمَاَنَبَة َمَواطِِن  ُفوِر! إَِذا َفِقْهنَا َذلَِك َجيًِّدا اْسَتْحَضْ َأَماِكِن الِفْسِق والِغنَاِء والسُّ

ْفِظ األعْرِض، َوَردِّ اْلُعْدَواِن َعنُْهَم.  َيِب َحْتٌم اَلِزٌم َعىَل امُلْؤِمِن َوامُلْؤِمنَِة حِلِ الرِّ

عباَد اهلل:

َجاِب،  بِاحْلِ َأْمُرها  اأْلَْعَراِض:  مِحَاَيِة  يِف  اِء  الَغرَّ يَعتنَا  َشِ إِْجَراَءاِت  ِمْن  أال وإنَّ 
نَِة َدعَوٌة لِلنََّظِر إَِلْيَها، واالْفتَِتاِن هِبَا! أملْ َيُقِل الَعليُم اخلَبرُِي: ]ڳ     يَّ فإْظَهاُر اجلَاَمِل َوالزِّ
]النور:31[؟  ڻ[  ڻ     ڻ     ں     ڱں     ڱ     ڱ     ڱ       ڳ     ڳ         
ينَِة،  ُسْبَحاَن اهللِ: مِلَ ُكلُّ َهِذِه االحتِياَطاِت والتَّْشِديَداِت؟ َذلَِك أِلَنَّ اْلَوْجَه َمَْمُع الزِّ

َئاَب الَفاِسَدَة!  ًة، َوَتْغِري هِبا الذِّ َوَنْظَرُة اْلَعنْيِ لِْلَعنْيِ َتْسَتِقرُّ يِف اْلَقْلِب ُمَباَشَ

ِعَباَد اهلِل: 
ُجَل َفال َتْسَتْغِرُبوا أْن َينْهى اهللُ النَِّساَء  َوإذا َكانْت ُكلُّ َحَرَكٍة َتْفَعُلَها امَلْرَأُة ُتثرُِي الرَّ
َجاُل باِم  ِب أْرُجِلِهنَّ بِاألْرِض بَِصوِت َمْسُموٍع َخْشَيَة أْن َيْعَلَم الرِّ امُلؤِمناِت َعْن َضْ
ُجِل مَلَا  َيْلَبْسنَُه! َوَهذا َيْعِرُفُه ُكلُّ َرُجٍل، َوَلْواَل َأنَّ َوْقَع َقَدِمَها َيْعَمُل َعَمَلُه يِف َقْلِب الرَّ

َعَراُء بِِذْكِرِه َوَوْصِفِه َقِدياًم َوَحِديًثا! َتَغنَّى الشُّ
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ُه َينَْتِقُل ِمْن  ُ امُلَتَغنُِّج؛ أِلَنَّ َبْل ُمنَِعِت امَلْرَأُة ِمَن اخْلُُضوِع بِاْلَقْوِل، َوُهَو اْلَكاَلُم اللَّنيِّ
]ڤ    ڤ    ڤ     ڤ     َتَعاىَل:  َقاَل اهللُ  َوُيْطِمُعُه،  َفُيْفِسُدُه  َقْلبِِه  إىَِل  ُجِل  الرَّ ُأُذِن 

ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]األحزاب:32[. 
النَِّساِء بالتَّْصِفيِق والتَّْصِفرِي والِغنَاِء  اْرتَِفاَع أْصواِت  أُتَروَن -يا ُمؤِمنُوَن- أنَّ 
ى َمَع امَلْعنَى الَكِريِم يِف َهِذِه اآلَيِة؟ أِحنَي ُيَصّوُر  َيَتَمشَّ يَّاِت  َأَماَم امَلأل، َوَعىل الَفَضائِّ
ى َمَع  َيَتَمشَّ ُع اْمَرأًة عىل الغناء والرقص، أنَّ َذلَِك  ُمِذيٌع ِمْن َسَقِط امَلَتاِع َوُهَو ُيَشجِّ

امَلْعنَى الَكِريِم لآلَيِة؟

ِعَباَد اهلِل:

: َمنُْعُهنَّ ِمْن  ِش هِبِنَّ ، َأِو التََّحرُّ َوِمْن وسائل ِصَياَنة النَِّساِء َعِن ااِلْعتَِداِء َعَلْيِهنَّ
َا ُتِذيُب احْلََواِجَز َبْينََهم؛ َوَأْشَهُر َحَواِدِث  اِئَمُة، َفإنَّ ْلَطُة الدَّ َجاِل، اَل ِسيَّاَم اخْلِ ُمَاَلَطِة الرِّ
ِش َتُكوُن يِف اْلَوَظاِئِف امُلْخَتِلَطِة! َحتَّى َعَمَدْت ُدوٌل َغْربِيٌَّة َكافَِرٌة إىَِل  ااِلْبتَِزاِز َوالتََّحرُّ
ِش، َوَسنُّوا  َها لَِكْثَرِة التََّحرُّ َجاِل يِف اْلِقَطاَراِت َوَغرْيِ خَتِْصيِص أَماِكَن لِلنَِّساِء ُدوَن الرِّ

ِشنَي يِف امَلَداِرِس َوامَلَكاتِِب َوَغرِيَها! َقَواننَِي َصاِرَمًة ملَُِعاَقَبِة امُلَتَحرِّ

اأيها امل�سلمون:
ُه إَِذا اْخَتىَل هِبَا  ُجِل؛ أِلَنَّ ِش هِبَا: َعَدُم ُخْلَوِتَا بِالرَّ إن ِمْن ِصَياَنِة امَلْرَأِة َعِن التََّحرُّ
َوَما  َوااِلْبتَِزاِز!  بِالتَّْهِديِد  ا  َوإِمَّ َواخْلَِديَعِة،  يَلِة  بِاحْلِ ا  إِمَّ ِمنَْها  ُمَراِدِه  َنْيِل  َعىَل  َأْقَدَر  َكاَن 
َفِر باَِل حَمَْرٍم إالَّ مِحَاَيًة لِِعْرِضَها، َوَردِّ اْلُعْدَواِن َعَلْيَها، َصَدْقت َيا  ُنَِيِت امَلْرَأُة َعِن السَّ
ْيَطاُن«)1(.  َرُسوَل اهللِ ِحنَي ُقْلَت: »َأَل َل َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإلَّ َكاَن َثاِلَثُهَما الشَّ

أخرجه الرتمذي رقم )2165(، وصححه األلباين.  )1(
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وِحنَي َقاَل G: »َل َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلِخِر، ُتَساِفُر 
َمِسيَرَة َيْوٍم ِإلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم«)1(، لِْعْلِمِه اجَلاِزِم بُِخُطوَرِة َذلَِك!

ِحيُم. ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ َأُقوُل َقْويِل َهَذا، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم، َفاْسَتْغِقُروُه، إنَّ

اِنَيُة: اْلُخْطَبُة الثَّ
نَا َوَيْرَض، َوَأْشَهُد َأالَّ إَِلَه إاِلَّ  احْلَْمُد هللِ مَحًْدا َطيًِّبا َكثرًِيا ُمَباَرًكا فِيِه، َكاَم حُيِبُّ َربُّ
َم َوَباَرَك  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ يَك  اهللُ، َوْحَدُه اَل َشِ

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه، َوَمِن اْهَتَدى هِبَُداُهْم، إىَِل َيْوِم الدِّ

ها الِكرَاُم:  اأيُّ
ِة؟  الَعامَّ امُلْخَتِلَطِة  امَلَجاِمِع  إىل  ِزينَتِِهنَّ  بَِكاِمِل  نَِساٍء  ُحُضوِر  يف  َتُقوُلوَن  َما 
أي:  َتِفالٍت)2(؛  َيُْرْجَن  أْن  اهللِ  لُِبُيوِت  َيُْرْجَن  َمْن  َأَمَر   G ُسوُل  والرَّ
َفِهَي  َجاِل  بِالرِّ ْت  َفَمرَّ َتَعطََّرْت  إَِذا  امَلْرَأَة  َأنَّ  َأْخَبَ  َبْل  ُمَتَطيَِّباٍت،  نَاٍت، َوال  ُمُتَزيِّ َغرَي 

نَّ ِعْطَرَها َيْعَمُل يِف الُقُلوِب َعَمَلُه! َزانَِيٌة)3(؛ أِلَ
ُه  اَمَيِة امَلْرَأِة ِمَن ااِلْعتَِداِء َعَلْيَها! َفإِنَّ ِعيَِّة امُلْحَكَمِة حِلِ ْ ُكلِّ َهِذِه االْحتَِياَطاِت الرشَّ
ِف  اَمَيتَِها، َوَردِّ اْلُعْدَواِن َعَلْيَها، َورَصْ َي ُأُسوٌد حِلِ ٌش َعَلْيَها َوَجَب َأْن َينَْبِ رُّ إِْن َوَقَع َتَ
َفَلْيَس  ِهْم،  َشِّ ِمْن  امُلْسِلِمنَي  حَمَاِرَم  َفُظ  َوحَيْ َيْرَدُعُهْم،  باَِم  َوُمَعاَقَبُتُهْم  َعنَْها،  اِق  اْلُفسَّ
، َسرَتَ اهلل َعىَل نَِساِئنَا َوامُلْسِلِمنَي، َوَحِفَظُهنَّ ِمَّْن ُيِريُد هِبِنَّ  ِ ِعْرُض امَلْرَأِة بِاأْلَْمِر اهْلنَيِّ

يَن.    ُسوًء، أو ُفُسوًقا، َوَردَّ امُلْفِسِديَن َعىَل َأْعَقاهِبِْم َخاِسِ

أخرجه مسلم رقم )1339(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )565(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )2(

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )19711(، وقال حمققو املسند: »إسناده جيد«.  )3(
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ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ

َء َأَشدُّ َعىَل امَلْرَأِة اْلَعِفيَفِة ِمْن َتَسلُِّط َفاِجٍر َعَلْيَها، َيْسَتِغلُّ َضْعَفَها َواْنِفَراَدَها،  اَل َشْ
؛ َوُهَو َنْوُع  ٍة ِمْن َأْقَرانِِه َكاَن فِْعُلُه َأْفَحَش َوَأَشدَّ ُش هِبَا، َفإَِذا َجاَهَر بَِذلَِك يِف ُثلَّ َفَيَتَحرَّ
ِذيَن آَمنُوا! َواَل َأَشدُّ ُسوًءا ِمن اْمَرَأٍة َتْدُعو َأَراِذَل النَّاِس َوَفَسَقَة  إَِشاَعٍة للَفاِحَشِة يِف الَّ
َأْقَواهِلَا  ِجَها َوُسُفوِرَها، َوُمُيوَعتَِها يِف  َوَتَبُّ إَِلْيَها بِاْستِْعَراِض َجَاهِلَا َوفِْتنَتَِها،  َباِب  الشَّ

ِش هِبَا، َوَفِضيَحِة َأْهِلَها.  ِذِه اْلِفْعَلِة َتْدُعوُهْم لِلتََّحرُّ َوَأْفَعاهِلَا، َوِهَي هِبَ

ِمَن  امُلَتَهتَِّكاِت  ُمَعاَقَبُة  جَيُِب  َفَكَذلَِك  لِلنَِّساِء،  ِضنَي  امُلَتَعرِّ ُمَعاَقَبُة  جَيُِب  َوَكاَم 
النَِّساِء َواْلَفَتَياِت. 

ِعَباَد اهلِل:

َأْحَكاُم  فِيِه  ُتَراَع  مَلْ  إَِذا  َنْفًعا  جُيِْدَي  َفَلْن  ِش  التََّحرُّ ِمَن  لِْلَحدِّ  ُعِمَل  َقاُنوٍن  ُكلُّ 
َفِر  َوالسَّ  ، بِاأْلَْجنَبِيِّ َواخْلُْلَوِة  ُفوِر،  َوالسُّ ِج  َوالتََّبُّ ااِلْختاَِلِط  َمنِْع  يِف  اِء،  الَغرَّ يَعِة  ِ الرشَّ

باَِل حَمَْرٍم.

َ النتَِهاِكَها اْبُتِلَ يِف َنْفِسِه  َوَمْن َهاَنْت َعَلْيِه َأْعَراُض امُلْسِلِمنَي َفاْنَتَهَكَها، أو َيرسَّ
َوِعْرِضِه، َوَكاَم َقاَل َنبِيُّنَا H: »َيا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم ِبِلَساِنِه َوَلْم ُيْفِض اإِليَماُن 
َتَتبََّع  َمْن  َفِإنَُّه  َعْوَراِتِهْم،  َتتَِّبُعوا  َوَل  ُتَعيُِّروُهْم،  َوَل  الُمْسِلِميَن،  ُتْؤُذوا  َل  َقْلِبِه،  ِإَلى 
َعْوَرَة َأِخيِه الُمْسِلِم َتَتبََّع اهلُل َعْوَرَتُه، َوَمْن َتَتبََّع اهلُل َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه َوَلْو ِفي َجْوِف 

َرْحِلِه«)1(، َوبِامُلَقابِِل: »َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهلُل َيْوَم الِقَياَمة«)2(.

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )2032(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2442(، ومسلم رقم )2580(.  )2(
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اهلُل اأْكرَبُ: 
يَعِة  برَِشِ َوامُلَفاَخَرِة  َوااِلْنبَِهاِر،  ْهَشِة  لِلدَّ َتْدُعو  ِعيٌَّة،  َشْ َوَتَدابُِر  انِيٌَّة،  َربَّ أْحَكاٌم  ا  إِنَّ
َهَواِت. ُجو اْلَفَواِحِش َوالشَّ ِر، َوُمَروِّ َق هِبَا َمْرَض اْلُقُلوِب، َوُدَعاُة التََّحرُّ ْساَلِم، َوَلْو َشَ اإْلِ

فاللهمَّ اجعلنا من اآلمريَن باملعروِف، والنَّاهنَي عن امُلنَكِر. 
هداًة  واجعلنا  والتَّقوى،  اإليامِن  بِِزينَِة  نا  وزيِّ وَترَض،  ُتبُّ  ملَِا  اهدنا  اللهمَّ 

ُمهَتِديَن، َغرَي َضالنَِي، وال ُمضلنَي. 
ى َعزاِئَمهم،  د اآلمريَن باملعروِف، والنَّاهنَي عن امُلنكِر، َوَقوِّ اللهمَّ وفِّق وَسدِّ

لئاِم.  الم، واكِفهم َشَّ الِّ وأهِدهم ُسبَل السَّ
اللهمَّ وفِّق ُوالَة ُأموِرنا ملَِا ُتبُّ َوَترض، وَأعنُهم عىل الِبِّ والتَّقوى، وأصلح هلم 
البِطاَنِة، ووفِّقهم وأعنهم عىل أداء األمانِة، واجعلهم رمحًة وسكينًَة عىل رعاياهم. 

الزَل واملحِن عن بلِدنا هذا  نا، والزَّ با والزِّ اللهمَّ ادفع عنَّا الَغالء والَوَباء والرِّ
ًة، وعن سائِر بالِد امُلسلمنَي.  خاصَّ

ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
نا اغفر َلنَا ولِوالِدينا واملسلمني أجعني. ېئ[ ]آل عمران:147[، َربَّ

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

]ٻ    ٻ    پ    پ    پ[

اخلطبة األولى:
ِع وأحكاَمه، بعَث  َالعلِم وأعالَمه، وأظهَر َشَعاِئَر الرشَّ َمَعالِم  احلمُد هللِ أعىل 
َداِعنَي، وأشهد أن  اهلُدى  ُسنِن  بعلامَء إىل  ُسبِل احلقِّ هادين، وأخَلفهم  ُسَل إىل  الرُّ
ًدا عبُد اهلل  ال إله إال اهلل، وحده ال شيك له، امللُك احلقُّ املبنُي، وأشهد أنَّ نبيَّنَا حُممَّ
ا  َأمَّ والتَّابعنَي،  آلِه وأصحابِه  اهلل وسلَّم وبارك عليه، وعىل  األمنُي، صىلَّ  ورسوُله 

َبْعُد:

وُه،  وانرُشُ بِِه،  ُكوا  َفَتَمسَّ ِدينُِكْم،  يِف  ُقوُه  اتَّ َوَأطِيُعوُه،  اهللِ-  -عباَد  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ

َوَما  نَِعٍم،  ِمْن  َعَلْيُكْم  َأْنَعَم  ُقوُه فِياَم  َواتَّ وَها،  هِبَا، َواْنرُصُ َفاْنَُضوا  تُِكْم،  ُأمَّ ُقوُه يِف  َواتَّ
يِّئاِت؛ َفإِنَّ اهللَ: ]ے     ے     َدَفَع َعنُْكْم ِمْن نَِقٍم، َفَقيُِّدوَها بِاْلطَّاَعاِت، َواَل ُتِزيُلوَها بِالسَّ
ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ    ڭۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    

ې     ې[ ]الرعد:11[.

عباَد اهلِل:

انِيََّة، وَجَدها َتسعى إىل َوْحَدِة اْلَكِلَمِة، َواْجتاَِمِع اْلُقُلوِب،  بَّ يَعَة اْلرَّ ِ َل اْلرشَّ َمْن تأمَّ
َها، َوَيُدوَم َأْمنَُها،  َق ِعزُّ ُة، َوَيَتَحقَّ ِقَها؛ ألَجِل أْن َتْقَوى اأْلُمَّ ُر ِمِن اْختاَِلفَِها َوَتَفرُّ وُتذِّ
بِاأْلَْمِن،  َأْكَثَر إِِخالاًل  َء  ِمنَْها، َوواهللِ اَل َشْ ُبْغَيَتُهْم  اأْلَْعَداُء  َينَاَل  َوأالَّ  َواْستِْقَراُرَها، 
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تعاىل  اهللُ  َعدَّ  َفَقد  اْلُقُلوِب،  اِق  َواْفرِتَ اْلَكِلَمِة،  اْختاَِلِف  ِمِن  يِن،  الدِّ َعىَل  ًرا  َضَ َواَل 

اِئتاِلَف الُقُلوِب، واجتامَع الَكِلَمِة ِمْن َأمَيِز ِصَفاِت امُلسلمنَي، َفَقاَل ُسبحاَنُه: ]ۈ    
ٌة واِحَدٌة، َفَقاَل: ]ے    ے    ۓ     نا ُأمَّ ٴۇ    ۋ[ ]احلجرات:10[، َوَوَصَفنا بَِأنَّ

ۓ     ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ ]املؤمنون:52[. 

اهللِ  بِديِن  االلتَِزاِم  وَرِة  َضُ َعىَل  ُد  ُتَؤكِّ جَيُِدَها  احْلَِكيِم  ْكِر  اْلذِّ آَياِت  َل  َتَأمَّ وَمْن 

ِذي ُهَو ِدينُُه  ِك بَِحْبِلِه الَّ تعاىل، حتى َتسَتِقيَم اْلَوْحَدُة، َوَتنَتِفَي اْلُفْرَقُة، َفَأَمَرنا بِاْلتََّمسُّ

]ڦ    ڄ    ڄ     وِكَتاُبُه وَعْهُدُه، َوَجَاَعُة امُلسِلمنَي، َفَقاَل -عزَّ من قاِئٍل-: 

ڄ    ڄ    ڃ[ ]آل عمران:103[، َوَوِصيَُّة اهلل َتَعاىَل َلنَا، َوملَِْن َقْبَلنَا َكاَنْت: ]ڑ    
َق  يِن َسَبٌب لِْلَوْحَدِة، َكاَم َأنَّ َتَفرُّ ڑ    ک     ک    ک    ک[ ]الشورى:13[ َفإَِقاَمُة اْلدِّ
اِئيَل  ُقوا ِدينَُهْم من َبنِي إِْسَ َأ اهللُ َنبِيَُّه H ِمَّْن َفرَّ يِن َسَبٌب لِْلُفْرَقِة؛ َولَِذا َبرَّ اْلدِّ

َفاْخَتَلَفْت َكِلَمُتُهْم؛ َفَصاُروا ِشَيًعا ُمَتنَاثَِرًة، َوَأْحَزاًبا ُمَتنَاِحَرًة، َوَجَرْت َبْينَهم ُحُروٌب 

]ۈئ     ُقُلوُبنَا:  َق  َتْفرَتِ لَِئالَّ  َمْسَلَكُهْم؛  َنْسُلَك  َأْن  َفنََهاَنا  َكثرًِيا،  ا  َبرْشً َأْفنَْت  َطاِحنٌَة، 

ی[  ی     ی     ىئ      ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ     ۈئ    
]الروم:31، 32[.

َعىَل  امُلَحاَفَظِة  أِلَْجِل  ِهَي  اَم  إنَّ اهللُ-،  ِرعاُكُم  -يا  انِيَِّة  بَّ اْلرَّ اْلَقْواِعِد  تِلَك  ُكلُّ 

ِه، َأْو َبْعِضِه  يِن ُكلِّ اْلِوْحَدِة، َواْلَقَضاِء َعىَل اْلُفْرَقِة؛ َولَِذا َفإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعوَن إىَِل َتْرِك اْلدِّ
يِن بَِأْخِذ  اَق اْلدِّ أِلَْجِل امَلَشاِريِع اْلَتْغِريبِيِة، إنَّام ُهْم َأْكَبُ ُدَعاِة اْلُفْرَقِة َواْلِفْتنَِة؛ أِلَنَّ اْفرِتَ

لِْلِوْحَدِة والنَّجاِة  َسَبٌب  ِه  ُكلِّ بِِه  َك  اْلتََّمسُّ َأنَّ  َكاَم  لِْلُفْرَقِة،  َسَبٌب  َبْعِضِه  َوَتْرِك  َبْعِضِه، 



143

واأللَفِة، َوإَِذا ُعِلَم ذلَِك: َفإِنَّ َكَياَسَة اْلَعْقِل، َوَكاَمَل اْلَفْهِم، َأن اَل َينَْساَق َمسُئوٌل إىَِل 
َبُه ِمن بِساطِِه وُسلطانِِه. َمْن ُيِريُد َتْصِديَع َهِذِه اْلِوْحَدِة؛ أو ُيَقرِّ

واعلموا عباَد اهلِل:

أنَّ من أواِئِل أعامِل النَّبيِّ H أْن آخى بنَي امُلهاِجريَن واألنصاِر عىل 
عنهم:  اهللُ  َأخَبَ  َكاَم  فصاروا  َوُدوَرُهم،  أمواهَلم  َتَقاسُموا  حتى  واإليامِن،  العقيدِة 

ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ     ٿ      ٿ       ٺٿ     ٺ        ]ٺ    
اإليامِن  رابطَة  َفَجعَل  ]األنفال:63[  ڄ[  ڄ      ڄ      ڦڦ     ڦ     ڦ     ڤ     
التََّقاُرِب  أهَلها عىل  تبعُث  ٌة جاذبٌة  قوَّ اإليامُن  إِذ  وامُلنَطَلُق؛  والَعِقيَدِة هي األساُس 

والتََّعاُطِف والتَّآُلِف. 

َقاَل:  حنَي  ُمرِشٍق،  َنَبِويٍّ  َمَثٍل  يف  واِقَعُه   H اهللِ  َرُسوُل  َر  صوَّ ولقد 
ِمْنُه  اْشَتَكى  ِإَذا  اْلَجَسِد  َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم،  َوَتَراُحِمِهْم  َتَوادِِّهْم  ِفي  اْلُمْؤِمِنيَن  »َمَثُل 

ى«)1(. َهِر َواْلُحمَّ ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

ها املوؤمُنوَن: اأيُّ

يَعِة  ِ ِق والتَّناُزِع واالختالِف، فقد جاَءت َتكالِيُف الرشَّ وَكاَم َجاَء النَّهُي عن التََّفرُّ
اِء بُِكلِّ َسَبٍب َيضَمُن االِئتاِلَف واالجتاِمَع، يِف اْلِعَباَداِت َواآْلَداِب َوامُلَعاَماَلِت،  الَغرَّ
اٍت،  َيْوٍم مَخَْس َمرَّ َقاُء ُكلَّ  اْللِّ َمَقاِصِدَها  ِمْن  اجْلَاَمَعِة  اْلُعُقوَباِت، َفَصاَلُة  َبْل َحتَّى يِف 
ُفوِف، وَتَقاُرِب األَجَساِم واأْلَْقَداِم َوامَلنَاِكِب، حتى قاَل  اصِّ باْلصُّ َ ُج َذلَِك بِالرتَّ َوُيَتوَّ

أخرجه البخاري رقم )6011(، ومسلم رقم )2586(.  )1(
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ُوُجوِهُكْم«)1(،  َبْيَن  اهلُل  َلُيَخاِلَفنَّ  َأْو  ُصُفوَفُكْم  »َلُتَسوُّنَّ   :H اهللِ  َرُسوُل 
ُمَعِة واْلِعيِد  ِمنُْه اْجتاَِمُع اجلُْ َوَأْعَظُم  ُقُلوِبُكْم«)2(،  َبْيَن  َلُيَخاِلَفنَّ اهلُل  ِرَواَيٍة: »َأْو  َويِف 

كَذلَِك. 

َزاَلِة َما يِف ُقُلوهِبِْم ِمَن االْنِكَساِر،  ا اْلزََّكاُة: َفِهَي ِمَن اأْلَْغنَِياِء لِْلُفَقَراِء؛ إِلِ َوَأمَّ
َياِم  ْمِل، َويِف الصِّ َواحْلَْيُلوَلِة َبنْيَ اأْلَْحَقاِد، ِحْفًظا لَِوْحَدِة اْلَكِلَمِة، َوَضاَمًنا الْجتاَِمِع اْلشَّ

ِغينَِة َعىَل َأِخيِه. َر َقْلُبُه ِمَن اْلضَّ جَيُوُع اْلَغنِيُّ لَِيْفطَِن جلُوِع اْلَفِقرِي َفُيْطِعَمُه، َفَيَتَطهَّ
َكِلَمِة  َعىَل  اْلَوْحَدِة  ِسَوى  ٌء  َشْ َمُعَها  جَيْ اَل  َشتَّى  َأْجنَاٌس  َتْلَتِقي  احْلَجِّ  َويِف 

اْلتَّوِحيِد.

َعاِئُر  َواْلشَّ َواِحَدٌة،  فاْلِقْبَلُة  اَق،  اْفرِتَ َواَل  مَتَاُيَز  اَل  َعاِئِر  َواْلشَّ اْلِعَباَداِت  ُكلِّ  َويِف 
ًة َواِحَدًة، َويِف ُمَعاَمَلِة اْلنَّاِس َبْعِضِهْم َمَع  ُة ُأمَّ َواِحَدٌة، َوامَلَشاِعُر َواِحَدٌة؛ لَِتُكوَن اأْلُمَّ
َبا  اِق اْلَكِلَمِة ِمَن اْلرِّ يَعُة ُكلَّ َما َيُكوُن َسَبًبا لَتصِديِع اْلِوْحَدِة، َواْفرِتَ ِ َبْعٍض َأَزالِت اْلرشَّ
َساَءِة  ، َوَنِى َعْن ُسوِء اأْلَْخالِق، َوُفْحِش اْلَكاَلِم، َواإْلِ ْشَوِة، َواْلنََّجِش َواْلِغشِّ َواْلرِّ
إىَِل  ُيَؤدِّي  َما  بُِكلِّ  َوُأِمَر  الَكِلَمُة،  َق  َفَتْفرَتِ ُه،  ِودَّ َوُيْفِسَد  َقْلَبُه،  ُيوِغَر  لَِئالَّ  اْلنَّاِس؛  إىَِل 
الِم  اْلسَّ َوَبْذِل  اْلَكاَلِم،  َوطِيِب  َواْلَبَشاَشِة،  َواْلَعْفِو  اَمَحِة  اْلسَّ ِمَن  َواألُْلَفِة،  امَلَحبَِّة 
َحتَّى  اْلَجنََّة  َتْدُخُلوَن  »َل   :H َرُسوُل اهللِ  َقاَل  فقد   ، اْلَغرْيِ إىَِل  ْحَساِن  َواإْلِ
ُتْؤِمُنوا، َوَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأَوَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا 

َلَم َبْيَنُكْم«)3(.  السَّ

أخرجه البخاري رقم )717(، ومسلم رقم )436(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )662(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه مسلم رقم )54(.  )3(
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َماِء َواأْلَْعَراِض  َويِف اْلِقَصاِص واحْلُُدوِد َقَضاٌء َعىَل اْلَبْغي َواْلُعْدَواِن، َوِصَياَنٌة لِْلدِّ
َعْت ِوْحَدُة امُلْجَتَمِع، َواْخَتَلَفْت َكِلَمُتُه،  ُيَعاَقْب امُلْعَتِدي َتَصدَّ ُه إَِذا مَلْ  َواأْلَْمَواِل؛ أِلَنَّ
اهللُ:  وَصَدُق  والَفساُد؛  اْلَفْوَض  َفَتُكوُن  ِع،  ْ بِاْلرشَّ اَل  بِاأْلَْيِدي  احْلُُقوِق  َأْخُذ  َوَكاَن 

]ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ[ ]البقرة:179[.

َد َكِلَمَتنَا َعىَل احْلَقِّ والَعدِل،  ، َوَأْن ُيَوحِّ َنْسَأُل اهللَ َتَعاىَل َأْن جَيَْمَع ُقُلوَبنَا َعىَل احْلَقِّ
اِق.  َقاِق َوااِلْفرِتَ َوَأْن ُيْبِعَد عنَّا َأْسَباَب اْلشِّ

هو  إنَّه  فاستغفروه،  َذنٍب،  كلِّ  من  املسلمنَي  ولسائِر  ولكم  يل  اهللَ  وأسَتِغفُر 
حيُم.  الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
احلمُد هللِ ذي العظمِة واجلالِل، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحَده ال شيَك له 
الِل،  رنا الِغواَيِة والضَّ ًدا عبُد اهلل ورسوُله، حذَّ الكبرُي املتَعال، وأشهد أنَّ نبيَّنَا حممَّ
اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليِه، وعىل آلِِه وأصحابِه والتَّابعنَي هلم بإحساٍن إىل يوِم 

ا بعُد: املآِل، أمَّ

َلُه  ُمِلِصنَي  فاعُبُدوه  لِعباَدتِه،  َخلَقكم  أنَّه  واذُكروا  اهلل-  -عباَد  اهلل  فاتَّقوا 
الِة  الصَّ أفضُل  عليه  اهلل،  َرسوَل  فيه  وتاَبَع  هللِ  ِدينَُه  أخَلَص  من  عيُد  فالسَّ ين،  الدِّ

الِم. وأزكى السَّ

ها الكراُم:  اأيُّ
ومن األمور التي َيَشى الُعلامُء أن ُتسبَِّب نِزاًعا وِشقاًقا، وَتفِريًقا بنَي املؤمننَي، 
َفَأصَدَرْت  النِّساِء  أو  جاِل،  الرِّ من  باِلِدنا  يف  األَِخرَيِة  اآلوَنِة  يف  امُلظاهراِت  َتنَاِمي 
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َهيَئُة ِكباِر الُعَلاَمِء َبياًنا مفادُه أنَّ اهللَ قد َأخَذ عىل الُعلاَمِء العهَد واملِيثاَق، بِبياِن احلَقِّ 
ًة يف أوقاِت الِفَتِن واألَزَماِت؛ َنسَأُل اهللَ لُِعُموِم امُلسلمنَي الَعافَِيَة،  وَعَدِم ِكتامنِِه، خاصَّ
نَا لنَحمُد اهللَ عىل ما منَّ بِه  اًما وحَمُكوِمنَي، وإنَّ واالستِقَراَر واالجتاَِمَع عىل احلَقِّ ُحكَّ
 H فِّ عىل كتاِب اهللِ، وُسنَِّة َرُسولِه علينا من اجتاَِمِع الَكلَمِة، ووحدِة الصَّ
ِعيَُّة، وإنَّ امُلحاَفَظَة عىل اجلَاَمَعِة ِمن َأعَظِم ُأُصوِل  يف ظِِل ِقياَدٍة َحِكيَمٍة هلا َبيَعُتها الرشَّ

ڃ     ڃڃ      ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ]ڦ     املوىل:  قاَل  كام  اإِلس��الِم، 
ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    
 ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ 

]آل عمران:103[. 

مَع  اهلِل  »َيُد  قاَل:  كام   H َرُسولِه  َوِصيَُّة  بِه  َعُظَمت  األَصُل  وهذا 
ُعظمى  َمَفاِسُد  َفْقِدها  ُكَبى، ويف  َمَصالَِح  ِمن  َذلَِك  َيرَتتَُّب عىل  ملِا  الَجَماَعِة«)1(؛ 
ُر  لْحَمِة واأِللَفِة، َوُتذِّ َيعِرُفها الُعَقالُء، واهلَيَئُة َتدعو اجلَميَع إىل َبذِل ُكلِّ َأسَباِب الُّ
ُد عىل وجوِب التَّناُصِح والتََّفاُهم ِوالتََّعاوِن عىل الِبِّ والتَّقوى،  من ِضدِّ َذلَِك، وُتؤكِّ

ُر من ِضدِّ َذلَك. ذِّ والتَّنَاِهي عن اإِلثِم والُعدواِن، وُتَ

عىل  ُد  ُتؤكِّ اهلَيَئَة  وإنَّ  ِة،  األمَّ َسَلُف  عليِه  باَِم  َكٌة  ُمَتَمسِّ واِحَدٌة  َجَاَعٌة  ُة  األُمَّ إِذ 
تِِهم، وآَكُد َمن ُينَاَصُح  ِة امُلسِلمنَي وَعامَّ وُجوِب النَِّصيَحِة هللِِ ولِكتابِِه ولَِرُسولِِه وأِلَِئمَّ
ُه اهلُل َأمَرُكْم«)2(، وأنَّ  َويِلُّ األَمِر، حيُث قاَل O: »وأْن ُتَناِصُحوا َمن َولَّ
امَلفَسَدَة،  َوَيدَرُأ  امَلصَلَحَة،  جَيِلُب  الذي  ِعيِّ  الرشَّ باألسلوِب  والنَِّصيَحَة  اإِلصاَلَح 

أخرجه الرتمذي رقم )2166(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أمحد رقم )8799(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.  )2(
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التي  والَوَساِئِل  بِامُلَظاَهَراِت  ُتكوُن  وإثارٌة، وال  َتويٌل  فيها  َبياَناٍت  بِإصداِر  وَليَس 
َرُه ُعلاَمُء َهذِه الباِلِد َقِدياًم وَحِديًثا من َتِريِمها،  ُق اجلَاَمَعَة، هذا ما َقرَّ ُتثرُِي الِفَتَن وُتَفرِّ

والتَّحِذيِر ِمنها، َكاَم عىل اجِلهاِت احلُُكوِميَِّة القياُم بِواِجبِها. 

واهللَ َتعاىَل َنسَأُل أْن حَيَفَظ باِلَدنا وباِلَد امُلسلمنَي ِمن ُكلِّ ُسوٍء وَمكُروٍه، وأْن 
الِم، وَأن ُيوفَِّق  ، وأْن ُيصِلَح َذاَت َبينَنَا، وأْن َيِدَينَا ُسَبَل السَّ جَيَمع َكِلَمَتنا عىل احلَقِّ
ٍد وعىل آلِِه  َنبِيِّنَا حُممَّ والَة َأمرنا ملِا فِيه َصالُح الِعَباِد والباِلِد، وصىلَّ اهللُ َوَسلََّم عىل 

َوصحبِِه َأَجعنَي.

اللهم يا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلوَبنا عىل دينك، اللهم إنَّا نعوُذ بك من الفتِن، 
فيه  ُيعزُّ  ُرشٍد،  أمَر  األمِة  أبرم هلذه  اللهم  العلمني،  يا ربَّ  منها وما بطن،  ما ظهر 
أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، 
يا ربَّ العاملني، اللهم كن إلخواننا املستضعفني واملضطهدين يف كلِّ مكاٍن، يا ربَّ 

العاملني. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم  نعمه،  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.
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#

الَفَساُد ِفي الَماِل

اخلطبة األولى:
َرنا من  احلمُد هلل أنَعَم علينا باألمواِل، ووفَّق من شاَء لَِكْسبِها باحلالِل، وحذَّ
وحدُه  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد  والنَّكاَل،  امَلحَق  عاِقَبَتُه  وَجَعَل  واحلََراِم،  الَفَساِد 

 

املبعوُث  ورسوُله  اهللِ  عبُد  حممًدا  أنَّ  وأشهد  واجلالِل،  العظمِة  ذو  له،  شيَك  ال 
َصاِل، صىلَّ اهللُ وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِه وأصحابِِه،  ائِع، وأعَدِل اخْلِ بأكمِل الرشَّ

ا بعُد:  َوَمْن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل يوٍم املآل، أمَّ

فاتَّقوا اهللَ -عباَد اهللِ- يف أنفِسكم وأعاملِكم وأموالِكم: ]ې    ى    ى     
ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ        ۈئ    ېئ     ېئ[ 

]البقرة:168[.

عباَد اهلِل: 

ِه، وامَلاُل ال  نيا، واإلسالُم ال يمنُع َطَلَبُه عن طريِق طِيبِِه وِحلِّ امَلاُل زينُة احلََياِة الدُّ
يطلُب لذاتِِه، فهو َوِسيَلٌة ال َغاَيٌة، َقاَل اهللُ ُسبحانُه: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ      ژ[ ]البقرة:172[ َفاَم َأْسَعَد 
َمْن َعِمَل طيًِّبا، َوَكَسَب طيًِّبا، َوَما َأْتَعَس وَأشَقى َمْن َكَسَبُه ِمن احلَراِم، فإنَّ اهللَ َتَعاىَل 
َيُقوُل: ]ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ       ۀ[ ]املائدة:100[ 
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النَّاِس  َعَلى  »َيْأِتي  ُقْلَت:  ِحنَي  َوَسلََّم-  َعليَك  اهللُ  اهللِ -صىلَّ  َرُسوَل  َيا  وَصَدْقَت 
َزَماٌن ل ُيَباِلي الَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه، َأِمَن الَحلِل َأْم ِمْن الَحراِم«)1(، َفَكيَف َسُيواِجُه 

وَن؟! وَمْن َيسَتعِمُلوَن األَياَمَن  ُقوَن وَيُغشُّ اهللَ َتَعاىَل َمْن َيسَتِدينُوَن وال ُيوُفوَن؟! وَيرْسِ

ُضوَن  َيَتَخوَّ َمْن  اهللَ  َسُيواِجُه  يَن؟! وَكيَف  بامُلشرَتِ روا  َوُيَغرِّ َلَع،  السِّ ُقوا  لُينَفِّ الَفاِجَرَة 
ُروَن يِف الُعُقوِد؟ َوَرُسوُلنا H َقاَل: »َيا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة، ِإنَُّه  بِاحلََراِم، َوُيَزوِّ

َل َيْرُبو َلْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت ِإلَّ َكاَنِت النَّاُر َأْوَلى ِبِه«)2(.

عباَد اهلِل: 

َرُسوُل اهللِ H قاَل: »َفَو اهلِل َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكنِّي َأْخَشى 
ْنَيا َعَلْيُكْم َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َقْبَلُكْم َفَتَناَفُسوَها َكَما َتَناَفُسوَها،  َأْن ُتْبَسَط الدُّ

َكثرٌِي  اَفَت  َتَ َكيَف  َعينِِه  بُأمِّ  َيَرى  ُل احلديَث  يَتأمَّ َمْن  َأْهَلَكْتُهْم«)3(،  َكَما  َفُتْهِلَكُكْم 

َيِقينًا  َفُتْدِرُك  ِة،  الَعامَّ األَْمواِل  عىل  ُؤا  َواْجرَتَ احلََراَم،  ُموا  َوَتَقحَّ ْنيا،  الدُّ إخوانِنَا  ِمن 

أنَّ َرُسوَلنا ال َينْطُِق َعْن اهْلََوى، حنَي َقاَل H: »وُتهِلَكُكم َكَما أْهَلَكْتُهْم« 

بِاألْمواِل  الَفاِسِديَن  ُِموا عىل ُرؤوِس األْشَهاِد، فَحاُل  ُاتِّ ُْم  َوَعاًرا، أنَّ ِخْزًيا  َكَفاُهم 

ِه،  ِحلِّ غرِي  ِمن  امَلاِل  بَِجْمِع  كامَلَجاننَِي  َفُهم  اهللِ،  عىل  َحْرهَبم  َأْعَلنُوا  امُلَرابنَِي،  َكَحاِل 

؛ ذلَِك  بِه َمسٌّ ِمن اجلنِّ الِقياَمِة كامَلرُصوِع الذي  َيُقوُموَن يوَم  م  َجَزاُؤُهْم أنَّ َفَكاَن 
ُْم َقاُلوا: ]ٿ      ٿ       ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]البقرة:275[.  بَِأنَّ

أخرجه البخاري رقم )2059(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )614(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )2462(، وصححه األلباين.  )3(
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أمَلْ َيْسَتِمَع هؤالِء لَِقولِِه َتَعاىَل: ]ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈڈ    ژ    ژ       ڑ    
ا، إْن  َدُهُم اهللُ بَِذهاِب َبَرَكِة َأمواهِلم َذاًتا َووصْفً ڑ            ک             ک[ ]البقرة:276[ َلَقْد َتَوعَّ
ًة عليهم، َبْل َزاًدا هلم إىل  َخُروَها صاَرْت َحرْسَ ُيؤَجروا عليِه، وإْن ادَّ َأنَفُقوا ِمنَْها مَلْ 

النَّاِر َوبِئَس الَقراِر. 

لوا -يا رعاُكُم اهلل-: كيف ختَم اهللُ اآليَة بقولِِه: ]ژ    ژ       ڑ    ڑ            ک              وتأمَّ
ُيَوفُِّقهم؛  وال  اهللُ،  حُيِبُّهُم  ال  امُلْفِسُدوَن  والَفاِسُدوَن  فامُلراُبوَن  ]البقرة:276[؟  ک[ 

م َفَجُروا بَِأكِل امَلاِل واستِحاللِِه، وَتسِويِغِه ملَِْن َحوهَلُْم.  ألنَّ

لِنَِعِم  ]البقرة:276[  V: »]ژ    ژ       ڑ    ڑ            ک[  عِديُّ  السَّ يُخ  الشَّ َقاَل 
ِه ِعَباُد اهللِ،  َدَقاِت، َوال َيْسَلُم ِمْن َشِّ اهللِ عليِه، ال ُيؤِدَي َما َأْوَجَب اهللُ َعليِه ِمن الصَّ

]ک[، َأي: َقْد َفَعَل َما ُهَو َسَبٌب إِلْثِمِه َوُعُقوَبتِِه«)1(. 

باَعُه، وأرنا الَباطَِل باطِاًل، وارزقنا اجتنابُه،  ا، وارزقنا اتِّ فاللهمَّ أرنا احلقَّ َحقًّ
ن سواَك.  وأغننا بحاللَك عن حراِمَك، وبفضِلَك عمَّ

وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولِساِئر امُلسلمني من كلِّ ذنٍَّب، فاستغفروُه وُتوبوا إليِه، 
إنَّ ريبَّ غفوٌر رحيٌم.    

اخلطبُة الثانية: 
وأشهد  ِسواُه،  ن  عمَّ وبِفضِلِه  حراِمِه،  عن  بِحاللِه  أغنانا  الذي  هلل  احلمُد 
نبيَّنا حممًدا  أنَّ  اُه، وأشهد  إيَّ إالَّ  لنا  َربَّ  لَه، ال  اهلل، وحده ال شيك  إال  إله  أن ال 

 

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص117(.  )1(
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وأصحابِِه،  آله  وعىل  عليه  وبارك  وسلِّم  صلِّ  الَّلهم  وُمصَطَفاُه،  ورسوُله  اهللِ  عبُد 
ا بعد: وَمْن اهتدى هِبداُه، أمَّ

كم بِنِعَمٍة؟ وَأَزاَل عنُكم ِمْن  فأوصيكم عباَد اهلل، ونفس بتقوى اهللِ، َفَكْم َخصَّ
نِْقَمٍة؟ َوَتَداَرَكُكم بَِرمْحٍَة؟! ُثمَّ اعلموا أنَّ قيمَة امُلسلِم ليست بِكثرِة أموالِِه وأرزاِقِه، 
»ِإنَّ اهلَل َل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكم«)1(، 
َق فأمض وأبقى،  وليَس للْنَساِن ِمْن َمالِِه إالَّ َما َأَكَل َفَأفنَى، أو َلبَِس َفأبىَل، أو َتَصدَّ

ا لقد َجَعَل اهللُ املاَل فتنًة لنا، َكاَم َقاَل ُسْبَحاَنُه: ]ڱ    ں    ں     ڻڻ     َحقًّ
نا،  ُمُه ألنفِسنا ُذْخًرا ِعنَد ربِّ ڻ    ڻ    ۀ      ۀ[ ]التغابن:15[، وامَلاُل النَّافُِع ما ُنَقدِّ
ويف احلديث َقاَل رسوُل اهلل H: »أيُُّكم َماُل َواِرِثِه أحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َماِلِه؟«، 
َم، َوَماَل  قالوا: َيا رسوَل اهللِ، َما ِمنَّا أَحٌد إاِلَّ َماُلُه أَحبُّ إَِلْيِه، َقاَل: »فإنَّ َماَلُه َما َقدَّ

َر«)2(.  َواِرِثِه َما أخَّ

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ
ومَّا َخَطَبُه شيُخنا بُن الُعثيمنَي V َقوُلُه: »عباَد اهللِ: األمواُل فِتنٌَة يف َتِصيِلها، 
وَأشَقاهم  امَلرُشوَعِة،  ُطُرِقها  ِمن  اكَتَسَبها  َمْن  النَّاِس  وَأسَعُد  َترِصيِفها،  يف  فِتنٌَة 
وَيأُكُلوَنه،  احلََراِم  عىل  ُئوَن  جيرَتِ فصاروا   ، ِعيِّ الرشَّ الَوجِه  َغرِي  عىل  اكَتَسَبها  َمن 

 

ال ُيَباُلوَن ِمن أيَن َأَخُذوُه َأِمَن َحالٍل أْم ِمن َحَراٍم؟ فاحلَالُل َما َحلَّ بِأيديم، والطَّريَقُة 
ُلوا  امُلَباَحُة لِلكسِب َما أْملُته عليه أهواؤُهم َوَشَهواُتُم، فاتَّقوا اهللَ يا ُمسِلموَن، َوَحلِّ

أخرجه مسلم رقم )2564(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )6442(.  )2(
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َمَكاِسَبُكم، واجَعُلوها َغنِيَمًة َلكم، ُتعينُكم عىل َطاَعِة اهللِ، وال َتعلوها ُغْرًما َعليكم، 
وا ُعُقوَبَة اهللِ عليها«)1(.  َفَتفِقدوا َبَرَكَتها، وَتسَتِحقُّ

اهلُل اأْكرَبُ عباَد اهلِل: 

َتَروا َما َأَحلَّ اهللُ بِأْهِل الَفَساِد والنَّْصِب واالحتِياِل ِمَن الَفِضيَحِة والَعاِر،  أمَلْ 
وا احلُُقوَق ألْهِلها، فاَم َينَْتظُِرُهْم ِعنَْد اهللِ  ِْم، َوَيُردُّ َوَما َينَْتظُِر الَفاِسِدَين إْن مَلْ َيُتوُبوا لَِرهبِّ
: أنَّ النَّبِيَّ H َقاَل: »ِإنَّ ِرَجاًل َيَتَخوَُّضوَن  أَشدُّ َوأْنَكى، فِفي َصِحيِح الُبَخاِريِّ
ِلُطوَن احَلَراَم َمَع  ْم َيْ ، َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم الِقَياَمِة«)2(، َوَمْعنَاُه: أنَُّ ِفي َماِل اهلِل ِبَغْيِر َحقٍّ
، َوَكيَفاَم َأْمَكَن، بَِغضِّ  ِعيِّ ْ ِصيِل امَلاِل ِمْن َغرِي َوْجِهِه الرشَّ احلَالِل، َوَيُوُضوَن يِف َتْ

النََّظِر أْمْن ِحالٍل أو َحَراٍم.

ها الِكرَاُم:  اأيُّ

ُف ُكلَّ ِحنٍي، حينها  يف ظِلِّ َمرَسِحيَّاِت التَّالُعِب والتََّحاُيِل والَفَساِد التي َتَتَكشَّ
ُتبرِصُ بجالٍء َأنَّ ُهنَاَك َمسَلًكا َواِضًحا، َوَطِريًقا آِمنًا، بِإْن َتتَّبَِع َقوَل الَرسوِل األْكَرِم 
H: »إنَّ الحلَل َبيٌِّن َوِإنَّ الَحَراَم َبيٌِّن، َوَبيَنُهما ُأُموٌر ُمشَتِبَهاٌت، ل َيعَلُمُهنَّ 
ُبَهاِت َفَقِد اسَتبَرأ ِلِديِنِه وِعرِضِه، َوَمن َوَقَع في  َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ

ُبَهاِت َوَقَع في الَحَراِم، كالرَّاِعي َيرَعى َحوَل الِحَمى، ُيوِشُك َأن َيرَتَع ِفيِه، َأل  الشُّ

َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحَمى، َأل َوِإنَّ ِحَمى اهلِل محاِرُمُه«)3(. 

الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )233/2(.  )1(
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أال فاتَّقوا اهللَ يا أهَل اإلسالِم، واجتنُِبوا احلََراَم، واحَذروا اآلَثاَم، َفلن تزوَل 
َقَدَما عبٍد يوَم الِقيامِة حتى ُيسأَل عن مالِِه من أيَن اكَتَسَبُه؟ وفِيَم أْنَفَقُه؟ فأكُل احلراِم 
َوُرِزَق  أْسَلَم،  َمــنْ  أْفَلَح  و»َقْد  وَغَواِئِلها،  نيا  الدُّ حباِئِل  يف  ويوقُع  البصريَة،  ُيعمي 

َكَفاًفا، وَقنََّعُه اهلل ِبَما آَتاُه«)1(. 

]ٹ    ٹ    ڤ         ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ      ڄ    ڄ        
ڄڄ    ڃ                 ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ       ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    
ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ       ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک[ 

]احلديد20[. 

نا، وال َمْبَلَغ ِعْلِمنَا، وال إىل النَّار َمِصرَيَنا، َوَقنِّعنا  نيا أكَب َهِّ فاللهم ال تعل الدُّ
َرَزْقَتنَا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تول به بيننا وبني  بام آتيتنَا، وبارك لنا فيام 
التَّقوى، وألزمنا  لباَس  ألبسنا  اللهم  به جنََّتَك،  ُتَبلُّغنا  ما  معاصيك، ومن طاعتك 
باحلسنى،  ق  وصدَّ واتَّقى،  َبرَّ  ِمَّن  واجعلنا  املأوى،  جنَّة  وأدخلنا  التقوى،  كلمة 
ونبيِّك  عبدَك  عىل  وبارك  وسلِّم  صلِّ  اللهم  ى،  الُعرْسَ وَجنَّبَتُه  للُيرسى،  َتُه  َفَيرسَّ

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې     أجعنَي:  آلِه وصحبِِه  حممٍد وعىل 
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه مسلم رقم )1054(.  )1(
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#

ُنُزوُل الَوْحيِّ

اخلطبة األولى:

اهللُ  إالَّ  إَلَه  أالَّ  وأشهد  َأوَحى،  َما  َعبِدِه  إىل  أْوَحى  األَْعىَل،  الَعلِّ  اهللِ  احلمُد 

ًدا عبُد اهللِ  َفاُت الُعىَل، وأشهد أنَّ حُمَمَّ يَك َلُه؛ له األساَمُء احلُسنى، والصِّ َوحَدُه ال َشِ

َم َوَباَرَك َعليِه َوعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوأْتَباِعِه بِإحساٍن إىل يوِم  َوَرُسوُلُه؛ َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبعُد: ين، أمَّ الدِّ

يِن الَعظِيِم، َوالِكَتاِب  ُقوا اهللَ -ِعَباَد اهللِ- َوأطِيُعوُه، وامْحَُدوُه عىل هذا الدِّ َفاتَّ

امُلبنِي، َوال َتْكُفُروُه. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

ِغ  ِة، َوُمَبلِّ حديُثنا اليوَم َعْن َنَبأ َعظيٍم! َوَحَدٍث َجِسيٍم، َيبَدُأ ِمن ُبزوِغ ُنوِر النُّبوَّ

َتْستوِجُب  حاٍل  عىل  الَبرَشيُة  َوَأْصبحِت  الظُّلاَمُت،  َتَراَكَمِت  َفحنَي  امُلبنِي،  الَوْحي 

َحَدٌث  َمْشُهوٍد،  َوَحَدٍث  َمْوعود،  يوٍم  يف  اهللِ  من  املِنَّة  َحَصَلت  َتَعاىَل،  اهللِ  َمْقَت 

َتأريَخ  ْت  وغريَّ فليُِّة،  والسُّ ُة  يَّ الُعلوِّ امَلخُلوَقاُت  اْنَتَظَرْتَا  حلَظٍة  يِف  َمُْلوٍق،  َأْكَرَم  هزَّ 

ٍد G َبْعَد أْن َيْبُلَغ  ِة، َفَقْد َبَدَأِت التَّهيَئُة هِلذا احلَدِث يف تاريِخ حُمَمَّ يَّ الَبرَشِ

األَْرَبِعنَي ِمن ُعُمِرِه، َوإَذا َأَراَد اهللُ َشيًئا هيَّأ َلُه َأْسَباَبُه!
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ِعَباَد اهلِل:

 S َل النُُّزوَل امُلَفاِجئ لِلَمَلِك األِمنِي ِجبيَل مَل َيْكن َقلُب َرُسوِل اهللِ لَِيَتَحمَّ

ٍد G، َفَقْد كانت ُهناَك  يَئتِِه امَلُهوَلِة، إالَّ َبعد مَتِْريٍن َوإْعَداٍد ُمْسَبٍق ملَُِحمَّ هِبَ

ُة إْرَهاَصاٍت َقْبَل َبْدِء ُنُزوِل الَوْحِي الَكِريِم َعليِه منها: ِعدَّ

ُل َما ُبِدَئ بَِرُسوُل اهللِ H ِمَن  نا َعاِئَشُة J َقاَلْت: َأوَّ َثْت بِِه أمُّ ما حدَّ
ْبِح)1(.  احِلَُة يِف النَّْوِم، َفَكاَن اَل َيَرى ُرْؤَيا إاِلَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ ْؤَيا الصَّ الَوْحِي الرُّ

ًة َكاَم َرَءاَها!  ُسبَحاَن اهللِ! َيَرى يِف امَلنَاِم األْحَداَث، َفَتُكوُن يِف الَيَقَظِة َكاِمَلًة َتامَّ
َة، َفإَذا بِاألَْحَجاِر  ُه G َكاَن َيسرُي يف ِشَعاِب َمكَّ تِِه: أنَّ َوِمْن اإلْرَهاَصاِت لنُُبوَّ
ُم َعَلَّ  َة َكاَن ُيَسلِّ ِء ُتَسلُِّم عليه، َيُقوُل G: )إيِنِّ أَلَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ امَّ الصَّ

َقْبَل َأْن ُأْبَعَث، إيِنِّ أَلَْعِرُفُه اآْلَن(()2(.

ِعَباَد اهلِل:

َة، يف َغاٍر  ا التَّهِيَئُة األْقوى، َفَقْد َكانت ُهناَك! يف َرأِس َجَبٍل عىل أطَراِف َمكَّ أمَّ
نَا  َدْتُه ُأمُّ َأْمَتاٍر ُطواًل، َونِْصُفها َعْرًضا! وهذا ما أكَّ ُمْظِلٍم، ال َتَتَجاَوُز َمساحُتُه َثالَثُة 
َفَيَتَحنَُّث  َعاِئَشُة J، حنَي قالت: ُثمَّ ُحبَِّب إَِلْيِه اخلاََلُء، َوَكاَن َيُْلو بَِغاِر ِحَراٍء 
ُد لَِذلَِك، ُثمَّ َيْرِجُع إىَِل  َيايِلَ َذَواِت الَعَدِد َقْبَل َأْن َينِْزَع إىَِل َأْهِلِه، َوَيَتَزوَّ فِيِه أي َيتََّعبُُّد اللَّ

، َوُهَو يِف َغاِر ِحَراٍء)3(.  ُد ملِِْثِلَها، َحتَّى َجاَءُه احلَقُّ َخِدجَيَة َفَيَتَزوَّ

أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160(.  )1(
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اهلُل اأكرُب: 

َوَمَشاِغِل احلََياِة،  النَّاِس،  َوَلْغِو  َة،  َمكَّ َبعيًدا عن َصَخِب  بِنَْفِسِه  َيُلو  لقد كان 
امَلَساِر،  ُر، وإصالُح احلاِل، وَتصحيُح  َوالتََّفكُّ ُر  التََّذكُّ يِِّق، َحيُث  الَغاِر الضَّ هنَاَك يِف 

.S يَعِة إْبَراِهيَم َوكاَن َتَعبُُّدُه H عىل َشِ

انِيًّا  َربَّ وَتَأِديًبا  عوِة،  الدَّ َأْعَباِء  ِل  لَِتَحمُّ اإلْعَداِد  بَِمَثاَبِة  َفهَي  َتَعبُِّدِه:  ِحكَمُة  ا  أمَّ
ْعَوِة الَعظِيَمِة. حِلَاِمِل الدَّ

ها امُلوؤمُنوَن: اأيُّ

يِف َليَلٍة َظالُمها َداِمٌس، عمَّ اهلُُدوُء ِجَباهَلَا، إْذ َدَنْت حَلََظاُت االْصطَِفاِء، َوَحاَنْت 
َق األَْرُض بِاهلُُدى  ْنَيا، لُِترْشِ ، يِف َتاِريِخ الدُّ ِة األُوىل، َوَحَصَل لَِقاٌء ُهَو األََهمُّ َساَعُة النُُّبوَّ

ڃ     ڃ     ڃ     ڃ     ]ڄ     يقول:  إذ  امَلوىل  َوَصدَق  ور،  ُ َوالرسُّ والَفْرَحِة  َوالنُّوِر، 
چ    چ    چ    چ    ڇ     ڇ        ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    

ڎ[ ]طه:4-1[. 

اهلُل اأكرُب:

اَمِء، بَِأِمنِي األرض، َفَمْن َيْسَتطِيُع  َلَقد الَتقى األَِمينَاِن الَعظِياَمِن، َأِمنُي َمْن يِف السَّ
 ،H َقاَلُه  َما  َفاَسَتِمُعوا   ،H َرُسوُل اهللِ  إالَّ  َحَدَث؟  َما  َيِصَف  أْن 
َعٌة، َوُحقَّ َلُه َذلَِك! َفاَم َكاَن َنبِيُّنَا H َينَتظُِر ِرَساَلًة،  َوَقْلُبُه َيرُجُف، وَنْفُسُه َمُروَّ

ُ بِِه، أملْ َيُقِل اهللُ َتعاىل: ]ٹ    ٹ                  ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     َوال َوحًيا، َوال ِكَتاًبا ُيَبرشَّ
ُكنَْت  ما   :V َكثرٍِي  ابُن  يقوُل  ]القصص:86[  ڤ    ڤ       ڦ    ڦ    ڦ[ 
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اَم َنَزَل الوحُي عليَك ِمن رمَحِة اهللِ بَِك  ُد َقْبُل، أنَّ الوحَي َينِزُل عليَك، َوإنَّ َتُظنُّ يا حُمَمَّ
وبِالِعَباِد، بَِسَببَِك)1(. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

لقد َنَزَل الَوحُي عىل َرُسولِنَا حيناَم َبَلَغ َأْرَبِعنَي َسنًَة، ففي الصحيحني َعْن اْبِن 

َعبَّاٍس L َقاَل: ُبِعَث َرُسوُل اهللِ H أِلَْرَبِعنَي َسنًَة، َوكاَن ُنُزوُل الوحِي 

اِجُح؛ لَِظاِهِر َقولِِه َتَعاىل: ]ڳ     ڳ    ڱ    ڱ     يِف َشْهِر َرَمَضاَن، هذا ُهَو الرَّ

ڱ    ڱ[ ]البقرة:185[.

َفِم  َفُخُذوُه ِمن  َوَأْقَواُهْم،  ٍب  ُمَقرَّ َمَلٍك  َأْعَظِم  ُل َمَع  لَقاُء األوَّ الِّ َكاَن  َكيَف  ا  أمَّ

النَّبِيِّ األْعَظِم، G... أَقوُل َما سَمعُتْم، وأستغِفُر اهلل يل َوَلُكْم، َولَِساِئر 

ُه َغفوٌر َرحيٌم.  ، فاسَتغِفُروُه، إنَّ امُلسلمنَي، من ُكلِّ ذنبٍّ

اِنَيُة: اخُلْطَبُة الثَّ

نَا َوَيْرَض، َنْحَمُدُه ُسْبَحاَنُه  َربُّ ُمَباَرًكا فِيِه، َكاَم حُيِبُّ  مَحًْدا َكثرًِيا َطيًِّبا  احلَْمُد هللِ 

َلُه،  يَك  َشِ اَل  َوْحَدُه  اهللُ،  إاِلَّ  إَِلَه   َ َأالَّ وأشهد  َوَنْسَتْغِفُرُه،  إَِلْيِه  َوَنُتوُب  َوَنْشُكُرُه، 

 

ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه -َصىلَّ اهللُ َوَسلََّم- َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل  َوال َنْكُفُرُه، وأشهد َأنَّ حُمَمَّ

ا َبْعُد: يِن، َأمَّ آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَأْتَباِعِه إىَِل َيْوِم الدِّ

ُقوا اهللَ َتَعاىَل َوَأطِيُعوُه. َفاتَّ

تفسري ابن كثري ت. سالمة )261/6(.  )1(
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ها امُل�سِلُموَن: اأيُّ

َحَدَث النَّبِيُّ الَكريُم G َفَقاَل: َلَقْد َجاءين امَلَلُك، َفَقاَل: اْقَرْأ، َفَقلت: 

ِني، َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد، ُثمَّ َأْرَسَلِني«)1(،  »َما َأَنا ِبَقاِرٍئ«، َقاَل: »َفَأَخَذِني، َفَغطَّ
ُكلَّ  ِت  امَّ الضَّ ِمْن  ٌد  حُمَمَّ َفَوَجَد  َمَراٍت،  َة  ِعدَّ َعليِه  َوْضَغَط  َبْل  ًدا،  حُمَمَّ َضمَّ  َلَقْد  َنَعْم 
َتْبِليَغُه  َوَأنَّ  َوَعَظَمَتُه،  الَوْحِي  َهذا  َقْدَر  َوأتَباُعُه  ُهَو  لَِيعِرَف  ِة!  َوامَلَشقَّ التََّعِب  أْنواِع 

َجاِل! اُء ِمن الرِّ يَن َلن َيُقوَم بِِه إالَّ األَِشدَّ َتاُج ملَِجُهوٍد َكبرٍي، َوَأنَّ َهذا الدِّ حَيْ

َفَغطَّنِي  َفَأَخَذيِن،  ِبَقاِرٍئ«  َأَنــا  َما  ُقْلُت:  اْقـــَرْأ،  »َفَقاَل:   :G َيُقوُل 
الثَّانَِيَة، َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي اجلَْهَد، ُثمَّ َأْرَسَلنِي، َفَقاَل: اْقَرْأ، َفُقْلُت: َما َأَنا بَِقاِرٍئ »َفَأَخَذِني، 

ِني الثَّاِلَثَة، ُثمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     َفَغطَّ

ڌ    ڎ    ڎ     ڈ[ ]العلق:3-1[«)2(.

 H َِوَقوُلُه: »َما َأَنا ِبَقاِرٍئ«، َأْي: ال ُأحِسُن الِقَراَءَة، َفَرَجَع هِبَا َرُسوُل اهلل
َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، إىَِل َبْيتِِه، َفَجَعَل اَل يمرُّ َعىَل َشَجٍر َواَل َحَجٍر إاِلَّ سلَّم َعَلْيِه، َفَرَجَع إىَِل 
َأْمًرا، َفَدَخَل َعىَل َزوجتِِه َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد J َفَقاَل  ُه َقْد َرَأى  َأنَّ َأْهِلِه ُموِقنًا 
ْوُع، َفَقاَل هلا: »َلَقْد َخِشيُت َعَلى  لْتُه، َحتَّى َذَهَب َعنُْه الرَّ ُلوِني«، َفَزمَّ ُلوِني َزمِّ هلا: »َزمِّ
 ، ِمُل الَكلَّ ِحَم، َوَتْ َنْفِسي«، َفَقاَلْت: َكالَّ َواهللِ! َما ُيِْزيَك اهللُ َأَبًدا، إِنََّك َلَتِصُل الرَّ

.)3( ْيَف، َوُتِعنُي َعىَل َنَواِئِب احلَقِّ َوَتْكِسُب امَلْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ

أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160(.  )3(
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ُمْعِجٍب،  َكِريٍم  َمِْلٍس  َعىَل  َفَأْجَلَسُه  َة،  َمكَّ بَِأْعىَل  َوُهَو  يُل،  ِجْبِ َلُه  اْسَتْعَلَن  ُثمَّ 
من  َنوٌع  وهو  ْرُنوِك«)1(،  الدُّ َكَهْيَئِة  ِبَساٍط  َعَلى  »َأْجَلَسِني   :H َيُقوُل 

 !D ِه بِِرَساَلِة اهلل َ ْؤُلُؤ، فبرشَّ الثَِّياِب، أو الُبُسِط فِيِه اْلَياُقوُت َواللُّ

َفَماَذا َبْعُد يا ُترى؟ 
اْبَن  َنْوَفِل،  ْبَن  َوَرَقَة  َأَتْت  َحتَّى  َخِدجَيُة،  يِب  »َفاْنَطَلَقْت   :H َقاَل 
َلُه  َفَقاَلْت  َعِمَي،  َقْد  َكبرًِيا  َشْيًخا  َوَكاَن  اجلَاِهِليَِّة،  يِف   َ َتنرَصَّ اْمَرًأ  َوَكاَن  َخِدجَيَة،  َعمِّ 
َتَرى؟  َماَذا  َأِخي  اْبَن  َيا  َوَرَقُة:  َلُه  َفَقاَل  َأِخيَك،  اْبِن  ِمَن  اْسَمْع   ، اْبَن َعمِّ َيا  َخِدجَيُة: 
َعىَل  اهللُ  َل  َنزَّ ِذي  الَّ النَّاُموُس  َهَذا  َوَرَقُة:  َلُه  َفَقاَل  َرَأى،  َما  َخَبَ  اهللِ  َرُسوُل  ُه  َفَأْخَبَ
، َلْيَتنِي َأُكوُن َحيًّا إِْذ ُيِْرُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل َلُه  ِّ ُموَسى، َوالنَّاُموُس ُهَو َصاِحُب الرسِّ

 

َيْأِت َرُجٌل َقطُّ بِِمْثِل َما ِجْئَت بِِه إاِلَّ  َرُسوُل اهللِ: »َأَو ُمْخِرِجيَّ ُهْم؟«، َقاَل: َنَعْم، مَلْ 
ًرا)2(. ا ُمَؤزَّ َك َنرْصً ُعوِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك َأْنرُصْ

ِعَباَد اهلِل:
ِمن  َعَدٌد  ِديِد  الشَّ األَسِف  َفَمَع  ِحَراٍء،  بَِغاِر  َتَتَمثَُّل  ِدينِيٌَّة،  ٌة  َعَقِديَّ َوْقَفٌة  َوُهنَا 
ًة  َمِزيَّ َلُه  أنَّ  ِمنُْهم  َظنًّا  الَغاِر  لَِفِم  ُعوِد  لِلصُّ امَلَشاقَّ  َيَتَكلَُّفوَن  وامُلعَتِمِريَن  اِج  احلُجَّ
ِكيَِّة،  ْ الرشِّ األعاَمِل  ِمن  َخال  إْن  هَذا  بِْدَعٌة،  إليِه  َهاِب  الذَّ اْعَتَقاَد  أنَّ  واحلَقُّ  ًة!  َخاصَّ
َوَشرُّ  ٍد،  ُمَحمَّ ُي  ُهــدَ اْلُهَدى  »َوَخْيُر  َقاَل:  ِحنَي   G اهلل  َرُسوُل  َوَصَدَق 

اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضَلَلٌة«)3(.

دالئل النبوة للبيهقي )142/2(، والسرية النبوية البن كثري )405/1(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )867(.  )3(



163

ِة  َفَلْم َيُكْن َرُسوُل اهللِ َيرَتاُدُه َبْعَد َمْبَعثِِه، َوال َصَحاَبُتُه الِكَراُم، َوال َسَلُف األمَّ
األْعالِم، َوَلو َكاَن خرًيا َلَسَبُقوَنا إليِه.

َعَدٍد ِمن  بِإَزاَلِة  اِم  أيَّ أْرَبَعِة  َقْبَل  َه  َة، حنَي َوجَّ َمكَّ َمنْطَِقِة  أمرَي  َوَجزى اهللُ خرًيا 
َوَقْطًعا  الَعامَلنَِي،  َربِّ  لَِتوِحيِد  َوِصَياَنًة  يِن،  للدِّ مِحَاَيًة  ِكيَِّة،  ْ الرشِّ أو  البِْدِعيَِّة،  امَلَواِقِع 

مْحَِن. لَِدابِِر الَكَذَبِة وامُلْرَتِزِقنَي الذيَن ُيَضلُِّلوَن ُضيوَف الرَّ

اإْخَواِن الكرام:

، واألْحَداُث  ُروُس والِعَبُ الدُّ َففيها  الَوحِي، كال  ُنُزوِل  ُة  َوَتْكَتِمُل ِقصَّ َتنَْته  مَلْ 
. رَيُ والسِّ

ُه َجَواٌد َكريٌم.  الَِح، إنَّ َنسأُل اهللَ أْن َيرُزَقنَا َجِيًعا الِعلَم النَّافَِع، والَعَمَل الصَّ

ٍد َوَعىَل آلِِه َوأْصَحابِِه أْجِعنَي. لُهمَّ َصلِّ َوَسلِّم َوَباِرْك َعىل َنبِيِّنَا حُمَمَّ َفالَّ

َة َوَجاَهَد يِف اهللِ َحقَّ  َسالَة َوَأدَّى األََماَنَة وَنَصَح األُمَّ َغ الرِّ ا َنْشَهُد أنَّه َبلَّ لُهمَّ إنِّ الَّ
ِجَهاِدِه.

َباَع ُسنَّتِه َظاِهًرا َوَباطِنًا، َقوال َوَعَماًل َواْعتَِقاًدا. لُهمَّ اْرُزْقنَا إتِّ الَّ

لُهمَّ إنَّا نسَأُلَك إيامًنا صادًقا ولِساًنا َذاِكَرا وَعَمال َصاحِلًا ُمتَقبَّاًل. الَّ

يِن، وانرص إخواننا املجاهديَن  ر أعداء الدِّ لُهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وَدمِّ الَّ
لُهمَّ انرُصْ ُجنُوَدنا واحفظ ُحُدوَدنا، ووفَّْق والَة ُأُموِرنا،  يف سبيلَك يف كلِّ مكاٍن، الَّ

واغفر لنا ولوالِدينا وللمسلمنَي أجعنَي.
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     ىئ    ىئ[.
]آل عمران:8[

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 



165

#

H ِعَظاٌت َوِعَبٌر في َوَفاِة َخْيِر الَبَشِر

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل َجَعَل املوَت َوِسيَلًة لِلَقاِئِه، وأشهد أالَّ الَه إالَّ اهلل، وحَدُه ال َشيَك َلُه 
يف ُرُبوبِيَّتِِه َوَعلياِئِه، وأشهد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، اْخَتاَرُه اهللُ عىل َساِئِر َأولياِئِه، 

ا بعُد: َصَلواُت َريبِّ وسالُمُه َعليِه َوعىل آلِِه وَأصَحابِِه، أمَّ

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[.
]آل عمران:102[

رَ امُلوؤِمننَي: َمَعا�سِ

احلَِديُث عن َرُسولِنَا G َيأِسُ الُقُلوَب، وجُيِْرَي امَلَداِمَع! وُهَو َكذلَك 
َمَم! َفَمولُِده ُنوٌر، َوِهْجَرُتُه ِعزٌّ لِلسالِم، َويف َوَفاتِِه اْكتاَِمٌل  َي العزائَم، وَيْشَحُذ اهْلِ ُيَقوِّ

لَِبْدِر اإلسالِم، َوَعَزاٌء جِلَميِع األََناِم!

اأَتْعَلُموَن:

أنَّ تلَك األَحَداِث ُكلِّها َحَدَثْت يف مثِل شهِرُكْم هذا؟ اهللُ أكُب عباَد اهللِ: لقد 
]ھ    ھ         ے    ے      َفَأنَزَل عليه:  َوَنِذيًرا،  َبِشرًيا  لِلعامَلنَِي  لِيكوَن  ًدا  اختاَر اهللُ حُممَّ
َر بُِكلِّ َعزٍم وإمتَاٍم، َثالًثا وِعرشِيَن عاًما! القى فيها امَلَتاِعَب  ۓ[ ]املدثر:1، 2[ َفَشمَّ

َفَأْلَقى  َعَرَفاَت،  َصِعيِد  عىل  امُلسِلمنَي  َيَديِه  َبنَي  جَيَمَع  أْن  َتَعاىَل  اهللُ  َفَشاَء   ، وامَلَشاقَّ
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عليهم َنظَرًة َأِخرَيًة بعَدما َأنَزَل اهللُ قوَلُه: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]املائدة:3[.

َبعَد  َليَس  »واهللِ  َوَقاَل:  َوأرَضاُه-،  عنه  اهللُ  اخلطَّاِب -َرِضَ  ابُن  َبكى  حينَها 
الَكاَمِل إالَّ النُّقَصاُن«)1(.

اِم التَّرِشيِق أْنَزَل اهللُ: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]النرص:1[ فقاَل  ويف َأيَّ
ٍد H، ُنِعَيْت َلُه َنْفُسُه«)2(. َب ملَُِحمَّ ابُن َعبَّاٍس L: »َأَجٌل، َأْو َمَثٌل ُضِ

رَ املوؤمننَي:  َمَعا�سِ
الَعَواطِِف!  واستِدَراِر  ِن،  لِلتَّحزُّ ليَس   G َنبِيِّنا  َوَفاِة  عن  احلَِديُث 

، َوَشْحٌذ لِلَعَزاِئِم واهِلَمِم، وَتْثبِيٌت عىل الطَِّريِق!  ، وإنَّام ِهَي ِعَظاٌت وِعَبٌ كالَّ َوَريبِّ
األ َتْعَلُموَن يا ِكراُم:

يطاُن  يِن! َوَرفَع الَباطُِل َرأَسُه، وَطِمَع الشَّ ِد َنَبأِ وفاتِِه َخَرَج فَِئاٌم عن الدِّ ُه بُِمَجرَّ أنَّ
يف الَقوِم، َفنََتَعلَّْم من تِْلَك امَلَواِقِف الطَِّريَق األَقَوَم، َفَقْد َقاَل اهللُ َتَعاىل: ]ں    ں    

ڻ    ڻ[ ]آل عمران:185[.
ْدَمِة اأُلوَلى«)3(. ْبُر ِعْنَد الصَّ َوَقاَل َنبِيُّنَا G: »ِإنََّما الصَّ

عباد اهلل: 
اِج: »ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، َفِإنِّي َل َأْدِري  ُد عىل احلُجَّ َلَقْد كاَن عن امُلْصَطَفى ُيَردِّ

ِتي َهِذِه«)4(. َلَعلِّي َل َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ

البداية والنهاية ط. الفكر )215/5(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )4969(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )1283(.  )3(

أخرجه مسلم رقم )1297(.  )4(
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ًة ُأخرى،  َمرَّ امَلِدينَُة  لَِتبكي  ِة؛  النََّبويَّ امَلِدينَِة  َوَعاَد إىل  َفَة،  امُلرَشَّ الَكعَبَة  َع  َودِّ َلَقْد 

 

َة، وَلكْن َحَزًنا ملَِا حلَّ بِِه من َمَرٍض! َفَقْد َأَخَذُه َوَجٌع يِف َرْأِسه،  ال ِمن الَفَرِح َهِذِه امَلرَّ

يُل S ذاَت َليَلٍة، َفَقاَل: »ِإنَّ َربََّك َيْأُمُرَك َأْن  ْت عليِه! َوَأَتاُه ِجْبِ وَحَراَرٌة اشَتدَّ
َعهم، َودَعا هلم طوياًل!  َتْأِتَى َأْهَل اْلَبِقيِع َفَتْسَتْغِفَر َلُهْم«)1(، َفَخَرَج إليهم، َوَودَّ

َفَمَكَث ِعنَْدها،   ،J َفاْنَتَقَل إىل بيِت عائشَة  امَلَرُض،  َثُقَل برسوِل اهللِ  ُثمَّ 

ويف َيوٍم َوَجَد َنَشاًطا، َفَخَرَج إىل النَّاِس، فصىلَّ هبم َوَخَطَبُهم، َوَقاَل: »َعْبٌد َخيََّرُه اهلل 

ْنَيا، َوَبْيَن َما ِعْنَدُه، َفاْخَتاَر َما ِعْنَدُه«، َفَبَكى َأُبو َبْكٍر، وَقاَل:  َبْيَن َأْن ُيْؤِتَيُه َزْهَرَة الدُّ

َهاتِنَا، َفَقاَل لُه َرُسوُل اهلل: »ل َتْبِك يا َأَبا َبْكٍر، ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ  َفَدْينَاَك بِآَباِئنَا َوُأمَّ

ِفي َماِلِه َوُصْحَبِتِه َأُبو َبْكٍر، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليًل َلتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليل«)2(، 

َ بالنَّاس، َفَجَلَس رسوُل اهلل يف بيتِِه، ومل َيُرْج منُه، ثمَّ اشَتدَّ الوجُع  َفَأَمَرُه أْن ُيصلِّ

قد  والصحابُة  ِل،  األوَّ ربيٍع  شهِر  من  َعرَشَ  الثَّايَن  االثننِي  فجِر  ويف  اهللِ،  بَِرُسوِل 

عن  رَت  السِّ  G اهللِ  َرُسوُل  َرَفَع  إْذ  ُيَصلُّوَن؛  بكٍر  أيب  خلَف  وا  اصطفُّ

َمنزلِِه،  إىل  وعاَد  َفِرًحا،  م  َفَتَبسَّ َصالِتِم،  عن  ُيفَتنُوَن  َفَكاُدوا  للنَّاِس،  وَبَرَز  ُغرفتِِه 

»اللهمَّ  ُد:  وُيَردِّ اإلناِء،  يف  َيديِه  ُيدِخُل  َفكاَن  امَلوِت،  َسَكَراُت  جاَءُتُه  حى  الضُّ َويف 

َأعنِّي على َسَكَراِت الموِت«)3(، ويَقوُل: »َقاَتَل اهلُل اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؛ اتََّخُذوا ُقُبوَر 

أخرجه مسلم رقم )974(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3904(، ومسلم رقم )2382(.  )2(

فتح  يف  حجر  ابن  احلافظ  وحسنه   ،)1623( برقم  ماجه  ابن   ،)978( برقم  الرتمذي  أخرجه   )3(
الباري )362/11(.
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َمَلَكْت  لَة، وما  اْلَعَرِب«)1(. وقال: »الصَّ ِبَأْرِض  َيْبَقَينَّ ِديَناِن  َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد، َل 
َفاطَِمُة:  َقاَلْت  الَكْرُب،  اُه  َتَغشَّ اأَلْعَلى«)3(، وَفَلامَّ  الرَِّفيِق  ِفي  َأْيَماُنُكم«)2(، »اللَُّهمَّ 

َواَكرَب َأَبَتاُه، فَقاَل: »َلْيَس َعَلى َأبيِك َكْرٌب َبْعَد الَيْوِم«)4(. 

َبعَد  وَنحِرها  َسْحِرها  وبنَي  َيوِمها  ويف  َعاِئَشَة،  َبيِت  يف  اهلل  رسوُل   َ ُتويفِّ َلَقد 
واِك، حتى َوَضَع َيَدُه، ثمَّ َقاَل:  ماسَتاَك أحَسَن ما كان استِنَاًنا، َفاَم َعدا َأْن َفَرَغ من السِّ
ا َدَعاُه!  »في الرَِّفيِق األعلى«، ُثمَّ َقَض َرُسوُل اهلل! َقاَلْت َفاطَِمُة: َيا َأَبَتاُه، َأَجاَب َربًّ

َيا َأبَتاُه! َجنَُّة الِفرَدوِس َمْأَواُه! َيا َأَبَتاُه، إىَِل جْبيَل َننَْعاُه)5(.

َوَعاِئَشُة َترُصُخ َوَتْبِكي َوخَتُرُج، وهَي َتُقوُل: َماَت َرُسوُل اهللِ، َماَت َخرُي َخلِق 
اهللِ، َمات إَِماُم النَّبِيِّنَي، َوَسيُِّد امُلرَسِلنَي، َفُيَقابُِلها ُعَمُر، َوُيشِهُر َسيَفُه، َوُهَو يف َناِحيِة 
َما َماَت َرُسوُل اهللِ، وال َيُموُت، حتى َيقَطَع َأيدَي امُلنَافِِقنَي  امَلسِجِد، َوَيُقوُل: واهللِ 

َوَأرُجَلُهم)6(.

َلَق�ْد َأْظَلَم�ِت املدين�ُة ع�ىل أهِله�ا، َوَضاَقْت عليه�م َأرَجاؤَه�ا، َلَق�د اْنَدَهَش 
، حت�ى ج�اَء أب�و بك�ٍر، َفَدَخ�َل ع�ىل عائش�َة، َفَوَج�َد  ق�وا اخلَ�َبَ النَّ�اُس، فل�م ُيَصدِّ

 

ى، َفَكَشَف عن وْجِهِه، وَأَكبَّ ُيَقبُِّلُه، وَيْبِكي، ويقوُل:  َرُسوَل اهللِ G، ُمَسجًّ

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)11740( رقم  الكبى  يف  البيهقي  أخرجه   )1(
.)4617(

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )2(
أخرجه البخاري رقم )4437(، مسلم رقم )2444(.  )3(

أخرجه البخاري رقم )4462(.  )4(

أخرجه البخاري رقم )4462(.  )5(

أخرجه البخاري رقم )3667(.  )6(
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ا إليه راجعوَن، طِْبَت حيًّا وميًِّتا، َفَصَعَد املِنَب  ي يا رس�وَل اهللِ، إنَّا هللِ وإنَّ بأيب أنَت وأمِّ
ًدا قد  ًدا فإنَّ حُممَّ ُم النَّاَس، َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى عليه، وَقاَل: َمْن َكاَن َيعُبُد حُممَّ وعمُر ُيَكلِّ

م�اَت، وم�ن كان يعُبُد اهللَ، فإنَّ اهللَ ح�يٌّ ال َيُموُت، ُثمَّ َق�َرَأ: ]ڄ    ڄ      ڄ      ڃ    
ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    

ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑڑ    ک    ک    ک[ ]آل عمران:144[)1(. 
م ملْ َيْقَرُؤَها ِمْن َقبُل. ُدوَن اآليَة، وكأنَّ فبدَأ الناُس ُيَردِّ

َنِبيُهم ِفيِهْم  َلْيَس  ــزٍن  حِبُ َوَأعُضُدوَراُحـــوا  ُظــُهــوٌر  منهم  َوَهــَنــت  َوَقــد 
َيوَمُه َماَواُت  السَّ َتبِكي  َمْن  وَن  َوَمن َقد َبَكتُه اأَلرُض َفالنَّاُس َأكَمُدُيْبكُّ
َهاِلٍك ــــــُة  َرِزيَّ َيــوًمــا  ـــْت  ـــَدَل َع ـــُد)2(َوَهــــْل  ـــمَّ ــِه ُمَ ــي ــــاَت ِف ــــوٍم َم ـــــَة َي َرِزي

الَقِميِص  َفوَق  امَلاَء  َيُصبُّوَن  َفصاروا  ثَِياُبُه،  َوَعليِه  اهللِ،  َرُسوَل  ُلوا  َغسَّ َلَقد 
َوَيدلِكوَنُه!

فاللهمَّ احرُشنا َتَت لِواِئِه، وَأوِرْدَنا َحوَضُه، وَأسِقنَا بِيِدِه َشَبًة َهنِيَئًة َيا َربَّ 
الَعامَلنَي.

إنَّه هو  َذْنٍب،  أقوُل ما تسمعوَن، واستغفُر اهلل يل ولكم، فاستغفروه من كلِّ 
الغفوُر الرحيُم.

اخلطبة الثانية: 
القراِر،  َداُر  هَي  اآلخرَة  وجعَل  اِر،  الدَّ هذه  َأهِل  عىل  الَفنَاَء  َكَتَب  هللِ  احلمُد 
ِة واالقتداِر، وأشهد أنَّ حممًدا  وأشهد أال إله إال اهلل، وحده ال شيَك له، ذو الِعزَّ

أخرجه البخاري رقم )3667(.  )1(
األبيات حلسان بن ثابت، موسوعة الشعر اإلسالمي )1013/1(.  )2(



170

عبُد اهللِ ورسوُله، امُلصطفى امُلخَتاُر، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِه وأصحابِه 
ا بعُد:  األخياِر، ومن ساَر عىل نِجِهُم إىل َيوِم الَقَراِر، أمَّ

قوا اهلَل عباَد اهلِل:  فاتَّ

ُتويِفَ  لقد  َلنا،  َوَزاِجٍر  واعٍظ  َخرُي  َفِهَي  الِكَراِم،  األَْنبَِياِء  َوَفاِة  يف  لوا  َوَتأمَّ

 

اهلل  َرُسوُل  ُتويِفَ  لقد  فيِه،  ماَت  الذي  َمَكانِه  يف  َوُدفَِن  َن  وُكفِّ َل  وُغسِّ اهلل،  َرُسوُل 
واهِلَداَيِة  واإلصالِح،  عوِة  الدَّ يف  َقَضاها  َسنًَة،  وستنَي  ثالٍث  عن   G
ُهم َأَحٌد! لقد َتَرَكنَا  جاُل والنِّساُء والصبياُن ُدوَن أْن َيُؤمَّ واإلرَشاِد، وَصىلَّ عليه الرِّ

الِل واألهواِء. ٍة َبيَضاَء، ال َيِزيُغ عنها إالَّ َأْهُل الضَّ عىل حَمَجَّ

اأيها امُلوؤِمُنوَن:

نَا مَع سوِء  نا ُملَّدوَن، أو أنَّ نَا َنُظنُّ َأنَّ ما َبالنا ال َنتَِّعُظ بِموِت إماِم امُلتَّقنَي، َفَلَعلَّ
قلوبِنَا  يف  وُحبُّه  األعىل،  فِيِق  بالرَّ امُلصَطَفى  الَتَحَق  لقد  ُمكرُموَن!  اهللِ  عنَد  أفَعالِنا 
باِع  اَدُق َيكوُن باإلتِّ يَعُته يف اجلوارِح والنُّفوِس، واحلُبُّ الصَّ َمْغُروٌس، وِسرَيُته وَشِ
يَعتِه، َفَمْن َأَحبَّ لَِقاَءُه َفليتَّبِْع ُسنََّتُه إىل يوِم  ِة َشِ ال االبتَِداِع، َوبَِمَحبَِّة ُسنَّتِِه، وُنرْصَ

يِن: ]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃ[. الدِّ
]آل عمران:31[

َلقد َكاَن َرُسوُلنا O َحِريًصا علينا َعِقيَدًة وِعَباَدًة، وُسُلوًكا َوَمنَْهًجا، 
ھ     ]ھ     ا  حقًّ وَأْنَصَحُه!  أْصَدَقُه  َفاَم  يفِة،  الرشَّ بأنفاِسِه  جَيُوُد  وهو  حتى 
ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ      

ۆ    ۆ[ ]التوبة:128[.
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اأيها امُلوؤِمُنوَن:

اجلزيرِة  َأْرِض  َتنِْقَيِة  َوُوُجوِب  التَّوحيِد،  َجنَاِب  عىل  ُسوِل  الرَّ ِحْرَص  َأْدَرْكنا 

الِل، وما َذاَك إال خِلََطر بقاِء اليهوِد والنَّصارى يف جزيرِة  ِك والضَّ من َمظاهِر الرشِّ
جوَن  العرِب، فام باُل َكثرٍِي منَّا َيَتَساهلوَن باستِقداِم الَكَفَرِة إىل بالِد احلَرَمنِي، وَيَتَحجَّ

بُِحَجٍج واِهَيٍة، وَأعَذاٍر َمكُروَرٍة! 

باِب:  رَ ال�سَّ َمَعا�سِ

الِة، والوصيَِّة هبا؟ َفهَو جَيوُد  سوِل األْكَرِم عىل إقامِة الصَّ َأمَلْ ُتْدِرُكوا ِحْرَص الرَّ
لَة، وما َمَلَكْت َأْيَماُنُكم«)1(. يَفِة، وَيُقوُل: »الصَّ ِ بِنَْفِسِه وَأْنَفاِسِه الرشَّ

الهوَن،  َشَباهِبم  ويف  ساهوَن؟  صالِتم  عن  لِنا  َوُعامَّ َشَبابِنا  ِمن  َكثرٍِي  َباُل  َفاَم 

 

م َمبُعوُثون، ليوِم َعظيٍم، يوَم َيقوُم النَّاس لَِربِّ الَعامَلنَِي! أال َيُظنُّ أولئَك أنَّ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

فقد  َوأْرَضاُه-،  َعنُْه  اهللُ  -َرِضَ  يِق  دِّ الصِّ بكٍر  أيب  َمنِزَلَة  ِعَظَم  َيِقينًا  َأْدَرْكُتْم 
يَن، وَثبََّت به املؤمننَي، َفَجَزاُه اهللُ عنَّا وعن امُلسِلِمنَي خرًيا، فأيَن أهُل  َنرَصَ اهللُ به الدِّ

فِض الذيَن َيُسبُّوَنُه َوَيْلَعنُوَنُه؟ أال لعنَُة اهللِ عىل الظَّاملنَِي. الرَّ

عباَد اهلِل:

ِة  يف وفاِة نبيِّنَا َتْسِلَيٌة لُِكلِّ َمْكُروٍب، فمن ُأصيَب بُِمِصيبٍة َفْلَيذُكْر ُمَصاَب األُمَّ
ا خَتِفُّ عليه ُكلُّ امَلَصاِئُب،  بَِرُسوهِلا، فإنَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )1(
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ها املوؤمنوَن: اأيُّ
لقد قال املوىل قواًل كرياًم َترشِيًفا لِنَبِيِّنَا وَتكِرياًم، وإرَشاًدا لنا وَتْعِلياًم: ]ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ 

]األحزاب:56[. 

فاللهم صلِّ وسلِّم وَباِرك عىل َنبِيِّنَا وُقْدَوتِنَا حممٍد، وعىل آله وصحبه ومن وااله.
َة، وجاهَد يف اهلل  سالَة، وأدَّى األماَنَة، وَنصَح األُمَّ َغ الرِّ اللهمَّ إنِّا نشهُد أنَّه بلَّ

حقَّ جهاده.
 اللهمَّ أجزه عنَّا وعن املسلمني خرَي اجلزاِء.

ًدا ُكــلَّ خــٍر ُممَّ عنَّا  اهلُل  فقد َكاَن َمهديًّا وقد كاَن َهاِدًيا)1(جــزى 

َك هبا ظاهًرا وباطنًا، قواًل وعماًل واعتقاًدا. َباَع ُسنَّتِه، والتمسُّ اللهمَّ ارزقنا إتِّ
ربَّ  يا  أبًدا  بعدها  نظمُأ  ال  شبًة  يده  من  واسقنا  حوَضه،  أوردنا  اللهمَّ 

العاملنَي.
اللهمَّ إنَّا نسَأُلَك إيامًنا صادًقا، ولِساًنا َذاِكًرا، وَعَماًل َصاحِلًا ُمتَقبَّاًل. 

پ        پ         اآلخرة، ]پ     ويف  الدنيا  احلياة  يف  الثابت  بالقول  ثبتنا  اللهمَّ 
پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     
ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[، ]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

البيت ذكرها ابن رجب يف لطائف املعارف )ص111( ضمن أبيات غري منسوبة لقائل، ومنهم   )1(
من ينسبها أليب العتاهية، ومل نجدها يف ديوانه الذي بني أيدينا. 
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#

َمْن ِلي ِبَكعِب بِن اأَلشَرِف؟

اخلطبة األولى:

الَقاِئل:  بَِفضِلِه،  لِلُمتَِّقنَي  الَعاِقَبَة  َوَجَعَل  بَِعْدلِِه،  ُدواًل  األَياَم  َجَعَل  هللِ  احلمُد 

ى     ى     ې     ې        ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ]ۋ    

َوحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إلَه  أن ال  وأشهد  ]آل عمران:140[،   ائائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ[ 

ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُلُه،  يَك َلُه، َشَهاَدَة َخاِضٍع ألَْمِرِه، وأشهد أنَّ َنبِيَّنا َوَسيَِّدَنا حُممَّ ال َشِ

اْخِتَلًفا  َفَسَيَرى  ِمْنُكْم  َيِعْش  »َفَمْن  الَقاِئل:  هِبَدِيِه،   ُسنَّتِِه، واالهتَِداِء  َباِع  بإتِّ َأَمَرَنا 

وا  َكِثيًرا، َفَعَلْيُكْم ِبَما َعَرْفُتْم ِمْن ُسنَِّتي، َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّ

َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ«. 

امَلَياِمنِي،  رِّ  الغُّ َوَصَحاَبتِِه  الطَّاِهِريَن،  آلِِه  اللهمَّ صلِّ وَسلِّم وبارك عليِه وعىل 

ا بعُد: يِن، أمَّ وَمْن َساَر عىل َنِجهم إىل يوِم الدِّ

عباَد اهلِل:

ِعصَيانِِه  ِمن  اَي  وإيِّ ُرُكم  وُأَحذِّ َوَطاَعتِِه،  الَعظِيِم  اهللِ  بَِتقوى  وَنْفِس  ُأوصيكم 

َوُمَاَلَفتِِه: ]مت    ىت    يت     جثمث    ىث    يث    حجمج    جح    مح    جخ    حخ[.
]فصلت:46[
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رَ امُلوؤِمننَي: معا�سِ
امَلنَاِهِج وأعَدهُلا، كيَف  وَأقَوُم   ، ُروِس والِعَبِ الدُّ األَعَظِم خرُي  النَّبيِّ  يف سريِة 
H وقد القى  َوْحٌي ُيوَحى، وَنبِيٌّ َمعُصوٌم  إاِلَّ  ُهَو  ال يكوُن كذلَِك، وإِْن 
يف َزَمنِِه َمْكًرا ُكبَّاًرا، َوَكيًدا عظياًم، وُسخرَيًة واستِهزاًء وسبًّا وَشتاًم، وُأناًسا َخوَنًة، 

َوَظَلَمًة ُمعَتِديَن!

ي َوَنْفِسي َمَعُهم َرُسوُلنا H؟  لوا َكيَف َتَعاَمَل ِبَأِبي وُأمَّ فَتَأمَّ

لوها جيًدا، وافَتُحوا ُقُلوَبكم  ُة التي سأوِردها لكم -يا رعاُكُم اهللُ- تأمَّ والِقصَّ
ِه ِمْسَعَر َحْرٍب، َلْو َكاَن  وَأفَهاَمُكم، واربُِطوها بِحاِضكم، فهي من باِب: »َوْيُل ُأمِّ

َلُه َأَحٌد«)1(. 

اِر ُقَريٍش،  بعَد َغزَوِة َبْدٍر الُكبى، وانَتَصاِر النَّبِيِّ H وأصَحابِِه عىل ُكفَّ
َطبِيِعيٍَّة،  َغرُي  َرْبَكٌة  َوَحَصَلْت  امَلِدينَِة،  يِف  وامُلنَافِِقنَي  الَيهوِد  َأوَراُق  َتَبعَثَرْت  حينَها 

 

الَعريَقِة  امَلهيَبِة  الَعظِيَمِة  ُقَريٍش  عىل  َقِليَلٌة  ُمؤِمنٌَة  فَِئٌة  َتنَترِصُ  كيَف  إْذ  َعٍة؛  ُمَتَوقَّ وال 
احلََدِث  َهذا  ِحياَل  عريَضٌة  وُمَباَحَثاٌت  وَعَلنِيٌَّة،  َيٌة  ِسِّ َجَلَساٌت  َفَبَدأت  الَعِميَقِة؟! 
وامُلنَافُِقوَن،  الَيهوُد،  الثَّالَثِة:  بِأجنَِحتِِه  وامَلكِر  الُكْفِر  ُمعسَكُر  اجَتَمَع  َفقد  اجلََلِل، 
َة، وَشَعُروا ُمنُذ انتَِصاِر امُلسِلمنَي بُِخُطوَرِة َهذا الَكَياِن اجلَِديِد، وَبدَأت  وُمرِشُكو َمكَّ

ِة. َعَداواٌت َعَمَليٌِّة لِلنَّبِّي H وأصَحابِِه ولِلُمسِلِمنَي يف امَلِدينَِة النََّبويَّ

َوَصَدَق اهللُ الَعظِيُم القاِئُل: ]ے      ے    ۓ       ۓ    ڭ       ڭ    ڭ       
ڭ    ۇ[ ]املائدة:82[ فكاَن من ِضمِن اتِّفاقاِت وُمَطَّطاِت ُمعسَكِر الُكْفِر 

أخرجه البخاري رقم )2731(.  )1(
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امُلسِلِمنَي،  ِهَجاِء  يِف  الَيُهوِد  ُشعَراُء  ى  فانَبَ اإلعالِميَِّة،  احلَْرِب  عىل  الَعَمُل  وامَلكِر: 
ابِِق أقوى ِسالٍح إعالِميٍّ َلديم، َومَل َيسَلْم  عُر يف السَّ والَوِقيَعِة يِف َأعَراِضهم، والشِّ
َرْأُس  ِة  امَلَهمَّ هِذِه  ِكَب  توىل  وقد  وأذاُهم  َسبِّهم  ِمن   H اهللِ  َرُسوَل  حتى 
ُه ِمن َيُوِد  الَيُهوِد َرُجٌل ُيدعى بَِكعِب بِِن األََشِف، ِمن أشاِف َقبِيَلِة َطيٍئ، ولِكنَّ ُأمَّ
َبنِي النَِّضرِي، وكاَن َغنِيًّا ُمرَتًفا َمعُروًفا بَِجاَملِِه وَداللِِه، وكان من ُشَعَراِء الَيُهوِد، َهذا 
ٌد َأصاَب  حُمَمَّ َلِئن كاَن  َوَقاَل: واهللِ  انَزَعَج،  امُلسِلمنَي  انتَِصاِر  َبَلَغُه َخَبُ  مَلَّا  الَيُهوِديُّ 

الَقوَم َلَبْطُن األَرِض َخرٌي ِمْن َظْهِرها. 

اهلُل اأكرُب:

َن أهُل اإلسالِم اْنَغاُظوا واْنَزَعجوا، َفَكاُدوا َوَمَكروا،  هكذا بنوا َيوَد، ٌكلَّام مَتَكَّ
َة لُِيواِسَيهم،  أتدروَن -عباَد اهللِ- ما َفَعَل هذا الَيُهوِديُّ ؟!َخَرَج بِنَْفِسِه إىل أهِل َمكَّ
النَّبِّي  عىل  ِحقَدُهم  َوُيشِعَل  َحَفاِئَظهم،  لُِيثرَِي  َقتالهم؛  عىل  نَِياَحًة  األَشَعاَر  وينُْشُد 
َسَأَلُه  َويْدُعوهم إىل َحرهِبم، وَعَدِم االستِسالِم هلم، حتى  وأصَحابِِه،   Hِ

نا َأهَدى َسبِياًل؟ وكاَن  ٍد؟ وَأيُّ أبو ُسفَياَن وامُلرِشُكوَن: يا َكعُب َأِدينُنَا َخرٌي َأْم ِديُن حُمَمَّ
ا، َوَيعَلُم احلَقَّ ِمن الَباطِِل، َفَقال: أنتم َتِصُلوَن األَرَحاَم، وَتسقوَن امَلاَء،  َكعٌب َيُوِديًّ
اُق  ُسَّ َبَعُه  واتَّ األَرَحاَم،  َقطََّع  فقد  ٌد  حُمَمَّ ا  َأمَّ احلَِجيَج،  وَتسُقوَن  األَِسرَي،  وَن  وَتُفكُّ

ی     ىئ     ىئ      ىئ     ېئ     ېئ     ېئ     ]ۈئ     َقوَلُه:  اهللُ  َفأنَزَل  احلَِجيِج، 
ی    ی    ی    جئ     حئ    مئ         ىئ    يئ    جب    حب    خب    

مب[ ]النساء:51[)1(.

التفسري من سنن سعيد بن منصور رقم )648(، واملعجم الكبري للطباين رقم )11645(.  )1(
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فُسبحاَن اهللِ الَعظِيِم، ما أشَبَه الليَلَة بالباِرَحِة، هكذا اليهوُد وَأذَناهُبم، ُيَقلِّبوَن 
امَلِدينَِة  إىل  َكْعٌب  َرَجَع  ُثمَّ  فهاُء،  والسُّ األراِذُل  َفَيتَّبُِعُهُم  التَُّهَم،  وُيلِصُقوَن  احلََقاِئَق، 
التَّنارُصِ  ُسُبِل  بَِبذِل ُكلِّ  ُمغِرًيا هَلم  ٍد وأصَحابِِه،  حُمَمَّ أثاَر األعَداَء عىل  ِة، وقد  النََّبِويَّ
لَِسانِِه،  بَِسالَطِة  ُوُيؤِذيم  َحابِِة،  الصَّ بِنَِساِء  الَغَزِل  َأشَعاَر  َينُشُد  َوَأَخَذ  والتَّعاُوِن، 
َأَشدَّ اإِليَذاِء، وحنَي َطَفَح الَكيُل،  H وآذاُه  حتى َوَصَل َجنَاَب امُلصطفى 
آَذى  َقْد  َفِإنَُّه  اأَلْشَرِف  ْبِن  ِلَكْعِب  H: »َمْن  َقاَل َرُسوُل اهللِ   ، ُّ وَتَعاَظَم الرشَّ
ُد ْبُن َمْسَلَمَة، َفَقاَل: َأَنا َيا َرُسوَل اهللِ، َأُتِبُّ َأْن َأْقُتَلُه؟ َقاَل:  اهلَل َوَرُسوَلُه«، َفَقاَم حُمَمَّ

»َنَعْم«، َقاَل: َفْأَذْن يِل َأْن َأُقوَل فِيَك َشْيًئا، َقاَل: »َنَعْم ُقْل«)1(. 

َا َأَحبَّ النَِّبُّ H َذِلَك أِلَمَريِن: وِإنَّ

ُسوُل حُيِبُّ َقْتَلُه. ُه آَذى اهللَ َوَرُسوَلُه، َوُكلُّ ُمْؤٍذ هللِ َوَرُسولِِه فالرَّ َأوَُّلُهَما: ألَنَّ

ُه  ُأمَّ َوَلِكنَّ  النََّسِب،  َعَريِبُّ  َفَكْعٌب  َمسَلَمَة،  بِن  ِد  ملَُِحمَّ َخاٌل  َكعًبا  الثَّاِني: ألَنَّ 
لَِعْرِش  َيتَِّجُه  َأِصيٌل، وَقلُبُه  َعَريِبٌّ  َفَظاِهُرُه  الَيُهوِد،  َنَشَأ يِف ِحْجِر  َيُوَد، فقد  َبنِي  ِمن 
ِف َكثرٌِي! قاَم مَخَسُة  لُتم يف الواِقِع اآلَن لوجدتُّم أمثاَل كعِب بن األَْشَ الَيُهوِد، ولو َتأمَّ
َضاَعِة، واحلَاِرُث بُن َأوٍس،  ، وَأُبو َناِئَلَة َأُخو َكعٍب ِمن الرَّ ِرَجاٍل َوُهْم: عبَّاُد بِن برِْشٍ
ُد ْبُن َمْسَلَمَة، رض اهلل عنهم أجعنَي، َفَمَكَث اْبُن َمْسَلَمَة  وأُبو َعْبٍس، وَقاِئُدهم حُمَمَّ
امُلجَتَمَع ِمن  َوُيريُح  َة،  امَلَهمَّ َهِذِه  ُينِجُز  َكيَف  ُر  ُيَفكِّ َيرَشُب،  َيأُكُل وال  اٍم ال  َأيَّ َثالَثَة 
 : اهللِ َرُسوُل  َلُه  َفَقاَل  َيسَتِشرُيُه،  اهللِ  لَِرُسوِل  َفَرَجَع  ِب،  امُلَخرِّ اخلَبيِث  الُعنرِصِ  َهذا 
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ًة  »ل َتعَجْل، َشاِوْر َسعَد بَن ُمَعاٍذ«)1(، وقد َكاَن َسْعٌد ُمنَظًِّرا حاِذًقا َذِكيًّا، َفَأعَطاُه ُخطَّ
H: »ائَذْن ِلي أْن َأُقوَل  حُمَكَمًة َذِكيًَّة، ولِكنَّ اْبَن َمْسَلَمَة t قاَل لَِرُسوِل اهللِ 
ِمْن  َفَأْنَت ِفي ِحلٍّ  َلــَك،  َبــَدا  َما  H: »ُقل  َفَقاَل   َشيًئا عنَد َكْعٍب«،  ِفيَك 

َذِلَك«)2(.

ُلوا ِصدَق امَلَحبَِّة واالحرتاِم لِلنَّبِيِّ H فإنَّ اْبَن َمْسَلَمَة جَيُِد احلََرَج  َتَأمَّ
ِمْن أْن َينَاَل ِمْن اإلسالِم وَأهِلِه، وُهو يف َحاَلِة َحْرٍب وُخْدَعٍة، َأَفال َيتَِّقي اهللَ ُأناٌس 
ننَي الَعاِمِلنَي هو َديَدُنم، والنَّيُل  يُن هو َمذَهُبهم، واللَّمُز يف امُلَتَديِّ َصاَر الطَّعُن يِف الدِّ
هذا  يف  اإلعالِم  أهِل  من  كثرٍي  يف  انُظروا  َمْطَلُبهم،  هو  َوُدَعاتِِه  اإِلسالِم  َأهِل  ِمن 
]ڱ    ڱ     ڱں    ں    ڻ    ڻ[  َزيِفهم  لَِتكَتِشُفوا حِقيَقَة  ماِن؛  الزَّ

تُهم؟  جاُل َمَهمَّ ]األنفال:30[ َفكيَف أنجَز الرِّ

ُف عىل َذلَِك بعَد قليٍل -بإذِن اهللِ تعاىل-. نَتَعرَّ
اُكم من أنصاِر دينِِه، ومن عباِدِه امُلفِلحنَي. جعلنا اهللُ وإيَّ

حيُم.  ُه هو الغُفوُر الرَّ وأستغفُر اهللَ يل ولكم، ولِساِئِر امُلسِلمنَي، فاستغفروُه، إنَّ

انيُة:  اخلطبُة الثَّ
احلمُد هللِ َخَلَق اخلَْلَق لَِيعُبُدوُه، وَأَدرَّ َعَليهُم األَرَزاَق لِيشُكُروُه، َوَفقَّ َمن َشاَء 
اهللُ،  إالَّ  إله  أْن ال  َفَخاَلُفوُه، وأشهد  َبَعْدلِِه  َشاَء  َمْن  َوَخَذَل  وَأَطاُعوُه،  َلُه  َفانَقاُدوا 
يَك َلُه، َشَهاَدًة لَِيوٍم َتْبَيضُّ فِيِه ُوُجوٌه، َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه، وأشهد أنَّ َنبِيَّنا  وحَدُه ال َشِ
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وأصَحابِه  آلِِه  وعىل  َعليِه  وَبارَك  َوَسلََّم  اهللُ  صىلَّ  َوَرُسوُلُه  اهللِ  عبُد  ًدا  حمُمَّ َوَسيَِّدَنا 
ا بعُد: وُه، أمَّ روُه َوَنرَصُ الذين آمنوا بِه وَعزَّ

فاتَّقوا اهللَ يا مؤمنوَن، َفَلُكم يف َرُسوِل اهللِ ُأسَوٌة َحَسنٌَة ]گ    گ    گ    
ڳ    ڳ    ڳ     ڳ     ڱ      ڱ    ڱڱ    ں    ں    ڻ[.

]األعراف:157[

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

جاُل اخلمَسُة نحو َكْعِب  َه الرِّ ِة امُلحكَمِة امَلدروَسِة َتوجَّ وبعَد االتِّفاِق عىل اخلُطَّ

 

ابِن األََشِف يف ِحصنِِه، َفَسلَّموا عليِه، وَتَظاهروا بالَفْقِر واحلاَجِة، وقالوا: ِجئناَك 
َدَقِة، َفَلْم ُيعطِنا، وقد عنَّاَنا، َوَشقَّ َعَلينَا،  ٍد، وقد َسألنَاُه َطَعاًما من الصَّ من عنِد حُمَمَّ
َيِصرُي  َأيِّ َشٍء  َفنَنَتظُِر إىل  َبعنَاُه،  اتَّ َفإِنَّا قد  قالوا:  اتُرُكوُه،  نََّه  َلَتَملَّ َكْعٌب: واهللِ  َفَقاَل 
ا َأرْدَنا أْن ُتسِلَفنَا مَتًْرا َوَسًقا َأو َوَسَقنِي، َقاَل َكْعٌب: َفاَم َتْرَهنُويِن، َقاَلوا: َما  َأْمُرُه، وإنَّ

ُتِريُد، َقاَل: َتْرَهنُويِن نَِساَءُكْم، َقاَلوا: َأْنَت َأْجَُل اْلَعَرِب، َقاَل هَلُم: َتْرَهنُويِن َأْوالََدُكْم، 

َقاَلوا: ُيَسبُّ اْبُن َأَحِدَنا َفُيَقاُل: ُرِهَن يِف َوْسَقنْيِ ِمْن مَتٍْر، َوَلِكْن َنْرَهنَُك الأْلَمَة َيْعنِى 
كُب الِفَداِئيُّ  اَلَح، َقاَل: َفنََعْم. فَواَعُدوُه أْن يأُتوُه َلْياًل، وقبَل انطِالِقهم اجتمَع الرَّ السِّ
َتُهم َفَباَركها، َوَمشى  حوا َلُه ُخطَّ امُلباَرُك مَع َرسوِل اهللِ H يِف َليَلٍة ُمقِمَرٍة َوَشَ
اللَُّهمَّ  اهلِل،  اْسِم  َعَلى  َقاِئاًل: »اْنَطِلُقوا  َعُهم  َودَّ ُثمَّ  ُيَشيُِّعُهم،  الَغرَقِد  بِقيِع  َمَعُهم إىل 

ُه.  ، َوُينَاِجي َربَّ َأِعْنُهْم«)1(، ُثمَّ َرَجَع َرُسوُل اهللِ H إىَِل َبْيتِِه، َوَطِفَق ُيَصلِّ
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ِف، َوَكاَن َحِديَث َعْهٍد بُِعْرِس، َفَهَتَف بِِه  َوَصَل اجلَِميُع إىل ِحْصِن ابِن األَْشَ
اْمِرٌئ  َوإنَّك  اَعُة،  َهِذِه السَّ َأيَن خَتُرُج  اْمَرَأُتُه:  َفَقاَلت  ِمْلَحَفتِِه،  َفَوَثَب ِمن  َناِئَلة،  َأُبو 
اَم ُهو  ُه َأُبو َناِئَلَة، وإِنَّ اَعَة، َقاَل: إنَّ حُمَاِرٌب، َوإِنَّ َأْصَحاَب احْلَْرِب اَل َينِْزُلوَن يِف َهِذِه السَّ
، َقاَل: إِنَّ  َّ ُه َصْوُت َدٍم، وإنَّ فيِه الرشَّ َأِخي َوَرِضيِعي، َقاَلْت: إيِنِّ ألَْسَمُع َصْوًتا َكَأنَّ

اْلَكِريَم َلْو ُدِعَي إىَِل َطْعنٍَة َلْياًل ألََجاَب.

ليِل؛ لَِيقيِضَ اهللُ َأْمًرا كاَن َمفُعواًل، وامَرَأتُه  مَع َهِذِه النُُّذِر َنَزَل إليهم يِف ظالِم الَّ
َفَقاُلوا:  َراِئَحُة الطِّيِب،  ِمنُْه  َيُفوُح  َث َمَعُهم َساَعًة، وقد كان  َفَتَحدَّ َيُدوُر،  َما  َترُقُب 
تِي ُفاَلَنٌة، ِهي َأْعَطُر نَِساِء اْلَعَرِب، َفَقاَل لُه:  َنِجُد ِمنَْك ِريَح طِيٍب َزِكيٍَّة، َقاَل: َنَعْم َتْ
ُه، َفاْطَمَأنَّ إِليهم، وُسبحاَن اهللِ، إذا َكَتَب  ٌد أَتْأَذُن يِل َأْن َأُشمَّ ِمنُْه، َقاَل: َنَعْم َفَشمَّ حُمَمَّ
َأتَفُه االحتِياطاِت، ُثمَّ َقاَلوا  َجاِل  َأَكابَِر الرِّ اهللُ َشيًئا َهيََّئ َلُه األَسَباَب، َوَتُفوُت عىل 
َث بِِه َبِقيَّة َلْيَلتِنَا  ِف َأْن َتَتاَمَشى إىَل ِشْعٍب اْلَعُجوِز،  َفنََتَحدَّ لُه: َهْل َلَك َيا اْبَن اأْلَْشَ
َن ِمنُه َعالُه َبِقيَُّة َأصَحابِِه  َفقوا عىل َأْن ُيمِسَك َأبو َناِئلَة بَِرأِسِه، َفإِذا مَتَكَّ َهِذِه؟ وقد اتَّ
ِه، َفَأَخَذ بَِفْوِد َرْأِسِه، ُثمَّ َقاَل:  بِأسَيافِِهم، وهذا ما حَصَل، فحنَي َمَشوا َساَعًة َعاَد لَِشمِّ
ُبوُه، َفاْخَتَلَفْت َعَلْيِه َأْسَياُفُهْم، َفَصاَح َصْيَحًة مَلْ َيْبَق ِحْصٌن إالَّ  ُبوا َعُدوَّ اهللِ، َفَضَ اْضِ
ُد  َوَقْد ُأوِقَدْت َعَلْيِه َناٌر، َفَصاَحت امرأُة َكْعٍب يا آَل ُقَريَظَة والنَِّضرَي، ُثمَّ أخَرَج حُمَمُّ
َكَأ َعليِه، َحتَّى َبَلَغ َعاَنَتُه،  ِة َكْعٍب، واتَّ ْبُن َمْسَلَمَة ِمْغَواًل َسيًفا َصِغرًيا، َفوَضَعُه يف ُسَّ

وا َرْأَسُه، وَأَخُذوُه َمَعهم، َفَوَقَع َعُدوُّ اهللِ. ُثمَّ احَتزُّ

هِبم،  ُيمِسُكوَن  َلَعلَّهم  َحَدَث،  َما  لُِرؤَيِة  ُحُصوِنم  ِمن  بِاخلُُروِج  الَيُهوُد  َوَبدَأ 
جاَل األبطاَل َقد َخَرُجوا، وَترُكوا امَلكاَن، َوَقْد ُأِصيَب احْلَاِرُث اْبُن َأْوٍس  َوَلِكنَّ الرِّ



180

ُم منه، َفَوَقُفوا  I، َفُجِرَح يِف َرْأِسِه، َأْو يِف ِرْجِلِه، َوَقْد َأْبَطَأ َعَلْيهم، َفَقد َنَزَف الدَّ
اهللِ  َرُسوُل  وكاَن  وا،  َكبَّ الَغْرَقِد  َبِقيَع  َبَلُغوا  َومَلَّا  آَثاَرهم،  َيْتَبُع  َأَتاهم  ُثمَّ  َساَعًة،  َلُه 
م َقَتلوه، َفَلامَّ َرآُهم َقاَل:  ، َوَعَرَف أنَّ َ ، َفَلامَّ َسِمَع َتكبرَِيُهم َكبَّ H قاِئاًم ُيصلِّ
ِة َبنَي  »َأفَلَحِت الُوُجوُه«)1(، قالوا: َووْجُهَك َيا َرُسوَل اهللِ، وَرَموا بِرَأِس الُكفِر واألِذيَّ

َيَديِه، َفَحِمَد اهللَ عىل َقْتِلِه. 

أتدروَن يا كراُم: ماذا حصَل لِليهوِد بعَد هذِه احلاِدَثِة؟ لقد أصَبحوا َمْذُعوِريَن 
َيَتواَنى يف  نوا أنَّ َرُسوَل اهللِ َلن  َتَيقَّ م  َلِزَم ُكلُّ واِحٍد منهم ِحصنَُه، ألنَّ خاِئفنَي، قد 
أعَراِض  يِف  الَعَبث  ُيريُد  ملَِن  َنْفًعا  جُيِدي  ال  النُّصَح  أنَّ  َيَرى  ِحنَي  ِة،  الُقوَّ استِخَداِم 
ِمن  امُلسِلُموَن  فارَتاَح  اِء،  الَغرَّ َعِة  ِ الرشَّ َجناَب  وَيُسبُّ  األَعَداِء،  وإَِثاَرِة  امُلسِلاَمت، 

اِخِليَِّة. َمَتاِعب ِالَيهوِد الدَّ

َعِلَم  إذا  والَفَساِد   ِ الرشَّ َفَصاِحُب  الَقْتِل،  أهداِف هذا  َهَدٌف عظيٌم من  وهذا 
ِقيُّ ابُن  َبُه ارعوى وَخنََس، يف احلاِدَثِة درٌس لُِكلِّ الطُّغاِة، فالشَّ بَِأنَّ ُهناَك ِجَهًة َسُتَؤدِّ
األََشِف َأتَعَب َنْفَسُه َكثرًِيا بَِمكِرِه وِخَداِعِه وِشْعِرِه وتآُمراتِِه، والنَّتِيَجُة؟ ُحزَّ َرأُسُه، 
يَن هو ِديُن اهللِ D، واهللُ َحافٌِظ ِدينَُه،  َوَماَت َكافًِرا، َفَلْم َيعلُم هذا الَغبِيُّ أنَّ هذا الدِّ

وَنارِصٌ ِعَباَدُه ]ۉ    ې    ې        ې     ې    ى[ ]فاطر:43[.

فعىل امُلؤمِن أْن يسعى لِنرَُصِة ديِن اهللِ بِِفْكِرِه وَمُشوَرتِِه وَمالِِه وَنفِسِه، وأنَّ ُحبَّ 
َقُه الَعمُل.  ، ولكن ما وَقَر يف القلِب، وَصدَّ اهللِ ورُسولِِه ليَس بالتَّمنِّي، وال بالتَّحلِّ

عَزمنا  إذا  اخلَْلِق،  أجبُن  م  وأنَّ َضعيٌف،  الُكفاِر  كيَد  أنَّ  ِة  الِقصَّ من  نعلُم 

أخرجه البيهقي يف السنن الكبى رقم )5840(.  )1(
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وئ[  وئ          ەئ     ەئ     ائ     ائ     ]ى     العمَل:  وأتَقنَّا  األمَر 

 

ڄ     ڄ     ڄ      ڄ     ڦ       ]ڦ     اهللِ،  عىل  ُمتَِّكٌل  وامُلؤِمُن  عمران:120[  ]آل 

ڃ[ ]النساء:141[.

فاللهم اجعلنا من أنصار ِدينَِك، امُلحبِّنَي بحقٍّ وصدٍق لِكَتابَِك، وُسنَِّة نبِيَِّك 
H اللهمَّ اهِزم الَيهوَد، وَمن َعاوَنم، والنََّصاَرى وُكلَّ َمْن َنارَصُهم. 

عَب يِف ُقُلوهِبم، واجعل بأَسهم  ق ُدَوهَلم، وَشتِّت َشْمَلهم، واقذِف الرُّ اللهمَّ َفرِّ
بينهم شديًدا. 

يِن، َنسَأُلَك اللهمَّ أْن  َن ألَعَداِء الدِّ اللهمَّ عليَك بِمْن أراَد باِلَد امُلسِلمنَي، وَمكَّ
َتَفَظ ِعَباَدَك امُلؤمننَي، اللهم احفظ لنا باِلَدنا وإياَمَننَا وَأْمنَنَا يا أرحم الرامحني، اللهم 
أصلح والَتنا ووالة أموِر املسلمني، وارزقهم البطانة الصاحلة، واجعلهم عىل اخلري 

د ُصُفوَفهم، واجع كلمتهم عىل احلق يا رب العاملني.  أعواًنا، ووحِّ

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

َحاَبِة ِلَرُسوِل اهلل ُحبُّ الصَّ
G

اخلطبة األولى:
َأْفَضُل  -َعَليِه  ًدا  حُممَّ األناِم،  َخرَي  َلنَا  وَأرَسَل  باإلسالِم،  علينا  منَّ  هلل  احلمُد 

ا: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ     َصالٍة َوَأْزَكى َسالٍم- َحقًّ
ەئ        وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ    ۈئ    

ېئ            ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]آل عمران:164[.

دا  وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحَدُه ال َشيَك َلُه، امَلِلُك الَعالَُّم، وأشهد أنَّ َنبِيَّا حممَّ
بِِه  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ آلِِه وأصحابِه  َوَرُسوُله؛ صىلَّ اهلل وسلََّم وبارَك عليه وعىل  عبُد اهللِ 

ا َبعُد: ِذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم امُلْفِلُحوَن، أمَّ َبُعوا النُّوَر الَّ وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ َوَعزَّ

ا إليه َراِجعوَن، وَأَماَمُه حُماَسُبوَن،  ُقوا اهللَ َيا ُمؤِمنُوَن َحقَّ التَّْقوى؛ واعلموا أنَّ فاتَّ
ال َتْظِلُموَن وال ُتْظَلُموَن.

ها امُل�سِلُموَن: اأيُّ

حمبَُّة َنبِيِّنا H من كامِل اإليامِن، وأكِب أصولِِه؛ إْذ ِهي ِمن حَمبَِّة اهللِ َتعاىل 
]ڦ    ڦ    ڦ   ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃڃ    چ    چ     الَقاِئِل: 

چ[  ]آل عمران:31[. 
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وَمالِنا  َوَأهِلنا  أَنُفِسنا  من  بِنَا  َأوىَل   H َنبِّينُا  َيُكوَن  أْن  املحبِة  والِزُم 
وَوَلِدنا.

وَأَنا  إلَّ  ِمــٍن  ُمــؤْ ِمــنْ  »َما  َقاَل:   H النَّبيَّ  َأنَّ   I هريرَة  أيب  فعن 
ْنَيا َواْلِخَرِة، اقرؤوا إْن ِشْئُتْم: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     َأْوَلى النَّاِس ِبِه في الدُّ

ۈ[ ]األحزاب:6[. 

H َوُكلُّ َشٍّ َوَغمٍّ  اَم بَِسَبِب َطاَعِة َرُسولِنَا  َفإنَّ َوُكلُّ َخرٍي يف األْرِض، 
.H َفبُِمَخاَلَفتِه

]ې    ې            َفَقاَل:  َلُه،  بَِطاَعِة َرُسولِنا، َواالستَِجاَبِة  َأَمَرنا  َأْن  بِنا  َرمْحَِة اهللِ  َوِمْن 
ې    ى    ى      ائ    ائ      ەئ    ەئ    وئ       وئ     ۇئ    ۇئ      ۆئ    ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    

ېئ[ ]النور:51[.
ُهُم اهللُ بَِقولِِه: ]ٱ    ٻ     َوأْفَضُل ُأَناٍس اْسَتَجاُبوا ُهم َمْن َخصَّ
ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ      

ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ            ٿ    ٿ    ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ[.
]التوبة:100[

َسابُِقوَن  َفُهم  ِة،  األُمَّ َوَخرْيُ  األَصَحاِب،  َأْفَضُل   M َحاَبُة  الصَّ َكاَن  لِذا 
وأوالِدِهم،  وَأمواهِلِم  َأوَطاِنم،  َهْجَر  اهللِ  َسبِيِل  يِف  ُلوا  مَّ َوَتَ والنُّرَصِة،  باإليامِن 
َنِصيَفُه!  َوال  أَحِدِهْم  ُمدَّ  َيبُلَغ  َفَلْن  َبْعَدُهم  َمْن  َعِمَل  َوَمهاَم  َعِشرَيِتم،  َوُمَعاَداِة 

 

اهللُ  -رَض  وَعلٍّ  وُعثامَن  وُعَمَر  َبْكٍر  أيب  حَمَبََّة  َنِسيُتم  اهللُ-  َرَعاُكم  -َيا  أُظنُّكم  ال 
ُحبُُّكم  َكاَن  َكيَف   :I َعِلٌّ  ُسِئَل  َفِحنَي   H لَِرُسولِنا  أجِعنَي-  عنُهم 
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وآَباِئنَا  َوأوالِدَنا  َأمَوالِنَا  ِمن  إِلينا  َأحبَّ  واهللِ  »َكاَن  َقال:  اهللHِ؟  لَِرُسوِل 
َهاتِنَا، َوِمْن امَلاِء الَباِرِد عىل الظََّمأ«)1(. وُأمَّ

ِعَباَد اهلِل:

إْن  واسَأُلوا  ُبْرَهاٌن،  َعليها  َليس  َدَعاَوى،  َد  ُمَرَّ الَعظِيَمُة  امَلَحبَُّة  َهِذِه  َتُكن  مَلْ 
ِشئُتْم ُأُحًدا ُينْبُِئُكم أنَّ َسْبَعًة ِمْن األَْنَصاِر اسَتاَمُتوا ِدَفاًعا َعْن َنبِيِّنا H، َقاَل 
َأَنُس ْبُن َمالٍِك I: ُأْفِرَد َرُسوُل اهللِ H َيْوَم ُأُحٍد يِف َسْبَعٍة ِمَن األَْنَصاِر 
ُبوا ِمنُْه وَأتَعُبوُه َقاَل: »َمْن َيُردُُّهْم َعنَّا  َوَرُجَلنْيِ ِمْن ُقَرْيٍش َفَلامَّ َرَهَقُه األْعَداُء واقرَتَ
ا، َفَقاَل: »َمْن  َم َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َفَقاَتَل َحتَّى ُقتَِل ُثمَّ َرَهُقوُه َأْيًضً َوَلُه اْلَجنَُّة«، َفَتَقدَّ
َم َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َفَقاَتَل َحتَّى ُقتَِل، َفَلْم َيَزْل َكَذلَِك  َيُردُُّهْم َعنَّا َوَلُه اْلَجنَُّة«، َفَتَقدَّ

ْبَعُة)2(. َحتَّى ُقتَِل السَّ

النَّبِيُّ  َف  َأْشَ  H النَّبِّي  عىل  ٌس  ُمرَتِّ ُأُحٍد  َيْوَم   I َطْلَحَة  َوَأُبو 
ْف  ي اَل ُترْشِ H َينُْظُر إىَِل اْلَقْوِم، َفَيُقوُل َلُه َأُبو َطْلَحَة: َيا َنبِيَّ اهللِ بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ

ُيِصيُبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك)3(.

ِعَباَد اهلِل:

ِمنُْه  َفبِإشارٍة   H لَِرُسولِنَا  وامَلَحبَِّة  َباِع  االتِّ لِِصْدِق  آَخُر  َنُموَذٌج 
ُك ِقَياَم الليِل أَبًدا! ُذِكَر َعبُد اهللِ بُن  َحاَبِة، َصاَر ال َيرْتُ H أِلََحِد ِصَغاِر الصَّ

الشفا بتعريف حقوق املصطفى )52-51/2(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1789(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )3811(، ومسلم رقم )1811(.  )3(
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ُعَمَر ِعنَْد َرُسوِل اهللِ H َوُهَو َشابٌّ َصِغرٌي، َفَقاَل: »ِنعَم الرَُّجُل َعبُد اهللِ َلو 
َكاَن ُيصلِّي ِمن الَّليِل«)1(، َفَكاَن َبْعَدها ال َينَاُم إالَّ َقِلياًل. 

اِم َخيَب، َوَقْد َكانت احلُُمُر األهليَُّة ُمباَحًة َفطَبُخوَها،  َويِف َيوِم َمَاَعٍة إحَدى أيَّ
ِرْجٌس«،  َفإنَّها  الُحُمِر األهلية؛  ُلُحوم  ُمناٍد: »إنَّ اهلَل ورسوَله ينَهَياِنُكْم َعن  َفنَاَدى 

َا َلَتُفوُر بِاللَّْحِم«)2(. َقاَل َأَنٌس I: »َفُأكِفَئت الُقُدوُر باَِم فِيَها، َوإنَّ
ِد َساَمِعِهْم َنَْي اهللِ َوَرُسولِِه َأَراُقوَها  َل اإلْسالِم، َوبُِمَجرَّ َواخلَْمُر َكاَن ُمباًحا َأوَّ
ِريِمَها، إنَّام  يِف الطُُّرقات، َوَجَرْت فِيه ِسَكُك امَلِدينَِة، َوَما راَجعوا، وال َسَأُلوا عْن َتْ

َمنَهُجُهْم َسِمْعنَا َوأَطْعنَا.
الــُقــُلــوَب إىل احَلــِبــيــِب َتِيُل َوَمـــــِعـــــي ِبــــهــــذا َشـــــاِهـــــٌد َوَدِلـــــيـــــُلُكــلُّ 
ًدا مَّ ُمَ َذَكــــْرُت  إَذا  ِلــيــُل  الــدَّ ــا  َتِسيُل)3(أمَّ الــَعــاِرِفــَن  ـــوُع  ُدُم َصـــاَرْت 

بَِّك وُحبِّ َرُسولَِك، َواغِفْر َلنَا َولَِوالِِدينَا، َوجِلَِميِع امُلسِلِمنَي.  فاللهمَّ املئ ُقلوَبنا حِيُ
ُه هو  أق�وُل ما س�مْعُتْم وأس�تغفُر اهللَ يل ولكم، وللمس�لمنَي، فاس�تغفروُه، إنَّ

حيُم.  الغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
اَمواِت،  احلمُد هللِ َمنَّ علينا بِامَلكُرَماِت، وأشهد أال إلَه إال اهللُ، َربُّ األَرِض والسَّ
َم َوَباَرَك عليِه وعىل  مَحُة امُلهداُة، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُله، الرَّ وأشهد أنَّ حُممَّ

ا َبعُد:  آلِِه وأِصَحابِِه، َوَمْن َتبَِعُهْم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل َيوِم امَلاَمِت، َأمَّ

أخرجه البخاري رقم )1156(، ومسلم رقم )2479(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )5528(.  )2(

تنسب إىل ابن اخلياط، ومل نجدها يف ديوانه.  )3(
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َفاتَّقوا اهللَ يا مؤمنوَن لَعلَُّكم َتَتُدوَن.

اأيها امُل�سِلُموَن:

H ُقرَبٌة وِعباَدٌة هلل َتعاىل، ِعاَمُدها اإِلخالُص هللِ، وُعنواُنا  َنبِيِّنا  حَمبَُّة 
امُلَتاَبَعُة لَِرُسولِِه الكريِم.

حاَبِة الِكراِم لَِرُسوِل اهللِ  وإَذا َأَرْدُتْم أْن ُتَشنُِّفوا آذاَنُكِم َكَذلَِك بَِقَصِص حَمَبَِّة الصَّ
H فاسَتِمُعوا إىل ُقوِل َأيِب َطْلَحَة ألُمِّ ُسَلْيٍم L حيث َقاَل: َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم 
ٍء؟  َشْ ِمْن  ِعنَْدِك  َفَهْل  اجْلُوَع،  فِيِه  َأْعِرُف  َضِعيًفا،  اهللِ  َرُسوِل  َصْوَت  َسِمْعُت  َقْد 

َفَقاَلْت: َنَعْم)1(.
ُه َجاِئٌع! ِد َسامِع َصوتِِه َعَرَف أنَّ َهْل أدركُتم يا ِكراُم؟ ِمْن ُمَرَّ

H مَخًَصا  َوَجابٌِر I أْثنَاَء َحْفِر اخْلَنَْدِق يقول: َرَأْيُت بَِرُسوِل اهللِ 
اهللِ  بَِرُسوِل  َرَأْيُت  َفإيِنِّ  َشٌء؟  ِعنَْدِك  َهْل  هَلَا:  َفُقْلُت  اْمَرَأيِت  إىَِل  َفاْنَكَفْأُت  َشِديًدا، 

َتنِي َمْشهوَرَتنِي! H مَخًَصا َشِديًدا)2(، يف ِقصَّ

اهلُل اأكرُب ِعَباَد اهلِل:
ُعوُر امُلْرَهُف، واحلُبُّ الَكبرُِي، حتى أْنَفاَسُه وَأَحاِسيَسُه َوَصوَتُه كانوا  ما هذا الشُّ

َيعِرُفوَن َمْدُلوالِتا ومآالِتا!

م ُملَتِزُمو األََدِب بَِحَضتِِه،  َبْل ِمن َدالِئِل ِصْدِق حَمَبَّتِهم لِنَبِيِّنا H َأنَّ
 H ُِّكنَّا عنَد النَّبِي :I َكَأنَّ عىل ُرؤوِسِهُم الطَّرُي، َقاَل ُأَساَمُة بُن َشيٍك

أخرجه البخاري رقم )3578(، ومسلم رقم )2040(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2039(.  )2(
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َخُم)1(! فال َيَتَكلَُّموَن، وال َيْفَعُلوَن إالَّ بِإْذنِِه. َكأََّن َعىل ُرؤوِسنَا الرَّ

لوا -يا َرعاُكُم اهللُ- َوْصَف َأَنٍس حيث ُروي أنه يقول: َكاَن َرُسوُل اهللِ  َوَتأمَّ
H »َيُْرُج َعىَل َأْصَحابِِه ِمَن امُلَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر َوُهْم ُجُلوٌس َوفِيِهْم َأُبو 
اَُم َكاَنا َينُْظَراِن إَِلْيِه  ُه إاِلَّ َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َفإِنَّ َبْكٍر َوُعَمُر َفاَل َيْرَفُع إَِلْيِه َأَحٌد ِمنُْهْم َبرَصَ

ُم إَِلْيِهاَم«)2(.  اَمِن إَِلْيِه َوَيَتَبسَّ َوَينُْظُر إَِلْيِهاَم َوَيَتَبسَّ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

َهَكذا كاَن الَقوُم َمَع َنبِيِّنَا O، وأكَثُر، َفَرِضَ اهللُ َعنُْهم َوَأْرَضاُهم، 
ِهم، وأْن َنْسَتنَّ بُِسنَّتِِهم.  َوَعسى َأْن َنْأُخَذ الِعَبَ ِمْن ِسرَيِ

اأيها امُلوؤِمُنوَن:

چ     چ     چ     چ      ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڄ    
ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 

ٍد وآله وصحبه ومن وااله، اللهمَّ أجزه  فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل َنبِيِّنَا حُمَمَّ
َك هبا ظاهًرا وباطنًا، قواًل  َباَع ُسنَّتِه، والتمسُّ عنَّا خرَي اجلزاِء وأوفاُه، اللهمَّ ارزقنا إتِّ

وعماًل واعتقاًدا.

اللهمَّ إنَّا نسَأُلَك إيامًنا صادًقا، ولِساًنا َذاِكًرا، وَعَماًل َصاحِلًا ُمتَقبَّاًل.

أخرجه ابن حبان رقم )486(، وقال حمققو صحيح ابن حبان )237/2(: »إسناده صحيح،   )1(
عىل شط مسلم غري صحابيه أسامة بن شيك«.

أخرجه الرتمذي )612/5( برقم )3668(، وقال حمققو مسند أمحد ط. الرسالة )495/19(:   )2(
»إسناده ضعيف، احلكم بن عطية، ضعيف يعتب به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح«.
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اللهمَّ ثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.

َساتِنَا، اللهم َمن أراَدنا وباِلَدَنا  اللهمَّ أحفظ علينا ديننَا، واحفْظ َلنا ُقْدَسنَا َوُمَقدَّ
ْر أقَصاَنا، َومرسى  واملسلمني برَِشٍّ َفأشغْلُه يف َنفسِه، وُردَّ َكيدُه يف َنحِرِه، اللهم َحرِّ

ْرُه ِمن األْنَجاِس.  َرُسولِنَا، َوَطهِّ

اللهم انرص ُجنودنا، واحفظ حدودنا، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    
ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[

]پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

سلماُن منَّا أهَل البيِت

اخلطبة األولى:
يِن أقواًما َوَوَضَع به آخريَن، وأشهد أن ال إله إال اهلل،  احلمُد هلل َرَفَع هبذا الدِّ
حممًدا  أنَّ  وأشهد  للمتقنَي،  العاقبَة  أنَّ  قض  الصاحلنَي،  ويلُّ  له  شيَك  ال  وحده 
عبُد اهلل ورسوُله، بعثُه اهللُ رمحًة للعاملني، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعىل آله 

ا بعُد:  يِن، أمَّ وأصحابِه والتابعنَي هلم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

ُقوا اهللَ ربَُّكم، وَأصِلحوا قلوَبكم وأعامَلكم، وأطيعوا اهلل ورسوَله إْن كنتم  فاتَّ
مؤمنني ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ[ 

]الزمر:23[. 

األصِل  فاريسُّ  شاٌب  فهذا  وُهَدَي،  َق  ُوفِّ هلا،  َوَسَعى  اهلدايَة،  أراَد  َمْن  ا  حقًّ
فهو  قرَيتِه،  ُدهقاَن  أبوُه  كاَن  بل  يانِة،  والدِّ العبادِة  َمُويسِّ  َمنِْزٍل  يف  عاَش  وامَلنَْشأِ، 
زعيُم الفالَّحنَي، ومن َسَدَنِة النَّاِر، التي ال َيَدُعها خَتُبو ساعًة؛ لِيْسُجَد النَّاُس إليها، 
ابُّ َأَحبَّ َخْلِق اهللِ إىل أبيِه، فلْم يزْل ُحبُّه بِه، حتى َحَبَسُه يف َبيتِِه، كام ُتَبُس  وكان الشَّ
النَّار  َقطَِن  كنُت  حتى  املجوسيَِّة،  يف  »واجتهدُت  نفِسِه:  عن  ابُّ  الشَّ قال  اجلَاِريُة، 

الذي ُيوِقُدها، َفال َأتُرُكها خَتُبو ساعًة«)1(.

سرية ابن هشام ت. السقا )215/1(.  )1(
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يِن  نيا والدِّ ابُّ من بالِد فارٍس، مل َيْعِرْف من الدُّ روا -يا كراُم- هذا الشَّ تصوِّ
]ہ    ہ     ہ    ھ     اهللُ:  َوَصَدَق  َقِلٌق وحرياٌن،  َفُفؤاُدُه  ذلَك  النَّار، ومع  عبادِة  غرَي 
َيْذَهَب  أْن  فأَمَرُه  َيوًما،  َمزرعتِِه  َأبوُه عن  اْنَشَغَل  ]النور:40[  ھ     ھ    ھ    ے     ے     ۓ[ 
َفَمرَّ بِكنيَسٍة لِنصاَرى، َفَسِمَع َأصواَتم فيها، َفَدَخَل عليهم،  َد أحواهَلَا،  إليها لَِيتفقَّ
َفَأعَجَبْتُه َصالُتم، وقاَل: هذا واهللِ خرٌي من الذي نحُن عليه، َفاَم َتَركَهم حتى غربِت 
اِم، فلامَّ عاَد، قال  مُس، َوَتَرَك ضيعَة َأبِيِه، َفَسَأهَلم عن َأْصِل ِدينِهم، قالوا: بالشَّ الشَّ
ِدينًهم،  َفَأعَجَبنِي  َكنِيَسٍة،  ُيَصلُّوَن يف  بُِأَناٍس  َمَرْرُت  ُبنَيَّ أيَن كنَت؟ قال:  َأبوُه: أْي 
ُه خَلرٌَي  يِن خرٌي، ِدينَُك وِديُن آباِئَك خرٌي منُه، قاَل: كالَّ إنَّ قال: أْي ُبنَي ليس يف ذلَك الدِّ
من ِدينِنِا، فخاَف عليه أبوه، َفَجَعَل َقيًدا يف ِرْجَليِه، ُثمَّ َحَبسُه يف بيتِِه، قال: َفَبعْثُت إىل 
جَعَة  ويِن هبم، حتى إذا َأَراُدوا الرَّ اِم، َفَأخِبُ النَّصارى إذا َقِدَم عليكم َرْكٌب من الشَّ

إىل بالِدِهم ألقيُت احلَِديَد ِمْن ِرْجِل، ُثمَّ َخَرْجُت معهم َهارًبا من أيب وِدينِِه)1(.

اهلُل اأكرُب عباَد اهلِل: 

ا غايُة املعاناِة بالبحِث عن احلقيقِة، وعن الطمأنينِة التي مل َتِْد إىل قلبِه سبياًل  إنَّ
يِن فيها؟ قالوا: األَْسُقُف يف  اَم، فسأَل عن َأْفَضِل أهِل الدِّ إىل اآلَن، َقِدَم معهُم الشَّ
الكنيسِة، قال: فجئُتُه، فقلُت: إينِّ َرِغْبُت يف ِدينَِك، وأحببُت أْن َأْخِدَمَك، َوَأَتَعلَُّم 
ُبُهْم  َدَقِة، َوُيَرغِّ ِمنَْك، قال: َفاْدُخْل، َفَدَخْلُت َمَعُه، فكاَن َرُجَل ُسوٍء، َيْأُمُرهم بالصَّ
ُبْغًضا  َفَأبَغضُتُه  شيًئا،  امَلَساِكنِي  ُيعِط  ومَلْ  لِنَْفِسِه،  اْكَتنََز  شيًئا  إليِه  َجَُعوا  فإَذا  فِيها، 
َشِديًدا ملَِا َرَأيُتُه َيْصنَُع، فلامَّ مات اجتمعوا لِيدفنُوُه، فقلُت هلم: إنَّه َرُجُل ُسوٍء، قالوا: 

سرية ابن هشام ت. السقا )215/1(.  )1(
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فقالوا:  َوَوِرًقا،  َذَهًبا  فاستخرجوا  َكنِْزِه،  عىل  ُكم  أُدلُّ أنا  قلُت  بذلك؟  ِعلُمَك  وما 
واهلل ال ندفِنُه أبًدا، َفَصُلُبوُه، ُثمَّ َرَجُوُه باحلجارِة، ثم جاؤوا بآخَر، فجعُلوُه مكاَنُه، 
فام رأيُت َرُجاًل َأْفَضَل منه، وال َأْزَهَد، فأحببُته حبًّا َشديًدا، َفَأَقْمُت َمَعُه َزمَاًنا، ثم 
حَضْتُه الَوَفاُة، قلُت له: إىل من ُتويص يب؟ قاَل: رجٌل باملوصِل، فاحْلَْق به، فأتيتُه 
ْتُه الوفاُة، فقلُت له: أوصني، قاَل: رجٌل  فوجدُتُه خرَي رجٍل، فلم يلبْث أْن َحَضَ
بِنَِصيبنَِي فاحْلَْق به، َفجْئُتُه فوجدُته عىل أمِر صاِحبِيِه، فأقمُت َمَع َخرِي َرُجٍل، فو اهلل 
ما لبَث أْن َنَزَل به املوُت، فقلُت له أوصني: قاَل واهللِ ما أعلُم أحًدا بقي عىل أمِرَنا 
ي، فقال: َأِقْم عندي،  َة، وأخبُته َخَبِ وِريَّ َة، َفَلِحْقُت بصاحِب َعمُّ وِريَّ إال رجاًل بَِعمُّ
فأقمُت عنَد رجٍل عىل َهْدِي أصحابِه وأمِرهم، قال: وكنُت اكَتَسْبُت حتى كانت 
وبام  ُتويص يب؟  فإىل من  لُه:  فقلُت   ،D أمُر اهللِ  به  َنَزَل  ُثمَّ  وُغنَيَمٌة،   َبَقراٌت  يل 
َيُْرُج بأرِض  إْبَراهيَم،  بِِديِن  َمبعوٍث  َنبِيٍّ  َزَماُن  ، لقد أظلََّك  ُبنَيَّ أْي  َتْأُمُريِن؟ قال: 
َتنِي، بينهاَم َنْخٌل -يقِصُد املدينَة النَّبويَّة- اهللُ أكُب  العرِب، ُمَهاِجًرا إىل أرٍض بنَي َحرَّ
ِة، نعم، ولكن ما هي عالماُت هذا  اِم إىل املدينِة النَّبويَّ َة من الشَّ وِريَّ سينطِلُق من َعمُّ
َدَقَة، وبنَي َكتَِفيِه َخاَتُم  َة، وال يأكُل الصَّ ُه يأكُل اهلديَّ َة: إنَّ وِريَّ ؟ فقاَل صاحُب َعمُّ النَّبيِّ
اِر فقلُت هلم:  ِة، فإْن استطعَت أْن َتْلَحَق بِتِلَك الباِلِد َفافَعْل، َفَمرَّ َنَفٌر من الُتجَّ النُّبوَّ
َتِمُلويِن إىل أرِض الَعَرِب، وأعطِيكم َبَقَرايِت هذِه وُغنَيَمتِي، قالوا: نعم فأعطيُتهم 
اها، َومَحَُلويِن، حتى إذا َقِدُموا يب واِدي الُقَرى، َظَلُمويِن َفَباُعويِن لَِرجٍل من يوَد،  إيَّ
فكنُت عنَده ورأيُت النَّخَل َفَرَجوُت أْن يكوَن البلُد الذي ُوِصَف يل، وبينام أنا عنَده 
َقِدَم عليه ابُن َعمٍّ لُه من بني ُقَريَظَة، فابَتاَعنِي َفاحَتَمَلنِي معُه إىل املدينِة، فو اهلل ما 
َة، حتى هاجَر إىل املدينِة  إْن رأيُتها حتى َعرْفُتها! فأقمُت هبا، َوَبعَث اهللُ َرُسوَلُه بَِمكَّ
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ه فقال: قاتَل اهللُ بني  فو اهللِ إينِّ َلِفي رأِس َعْذٍق من َنخٍل لَِسيِِّدي، إْذ َأقَبَل ابن َعمٍّ
م اآلَن مَلُجَتِمُعوَن بُِقَباٍء عىل َرُجٍل َقِدَم عليهم من  ِقيَلَة يعني هبُم األنصاَر، واهلل إنَّ
َأينِّ  ِرْعَدًة- حتى ظننُت  اْلُعَرَواُء -يعني  َسِمعُتها أخذتني  َفَلامَّ   ، َنبِيٌّ ُه  أنَّ َيزُعُم  َة  َمكَّ
ِه ماذا َتُقوُل؟ َفَغِضَب  َساِقٌط عىل َسيِّدِي، فنََزْلُت عن النَّخلِة، فجعلُت أقوُل البِن َعمِّ
َسيِِّدي، َفَلَكَمنِي َلْكَمًة َشِديَدًة وقاَل: ما َلَك وهِلَذا؟ أقبْل عىل َعَمِلَك، قلُت ال شَء 

إنَّام أردتُّ أْن أسَتْثبَِتُه عامَّ قاَل)1(.

ُه أبو عبِد اهللِ  أتدروَن يا كراُم َمْن صاحبنا الباحُث عن احلقيقِة واإلسالِم؟ إنَّ
H؟  َف عىل رسوِل  الفاريسُّ -رض اهللُ عنُه وأرضاُه-فكيَف تعرَّ سلامُن 
ُف عليِه -بإذِن اهللِ  تِه؟ هذا ما نتعرَّ عوُر الذي خاجَلَُه عندما رأى ِصْدَق ُنُبوَّ وما الشَّ
تعاىل- َوَصَدَق اهللُ: ]ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ 

]العنكبوت:69[. 

ذنٍب،  كلِّ  من  املسلمنَي  ولسائِر  ولكم  يل  اهللَ  وأستغفُر  َسمعتم،  ما  أقوُل 
حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ فاستغفروا إنَّ

اخلطبة الثانية: 
احلمُد هلل رفَع قدَر أويل األقداِر، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيك له 
الواحُد القهاُر، وأشهد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله املصطفى امُلختاُر، صىلَّ اهلل وسلَّم 
وبارَك عليه وعىل آله األطهار وأصحابِه املهاجريَن منهم واألنصاِر، والتابعني ومن 

ا بعُد:  تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم القراِر، أمَّ

سرية ابن هشام ت. السقا )217/1( وما بعدها.  )1(
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فيا عباَد اهللِ، لِنتَِّقي اهللَ تعاىل حقَّ ُتقاتِه، وْلنَْعَمْل عىل ما تكوُن به َنجاُتنا غًدا 
]ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ          ڃ[ ]الشعراء:88، 89[.

ُل مِن املرشِق إىل املغرِب،  سلامُن الفاريسُّ -رض اهللُ عنُه وأرضاُه- مل يزْل يتنقَّ
ِة، حتى َجََع ما عندُه  يَّ ِة، فام إْن َسِمَع بَِمقَدِمِه إىل املدينِة النبوِّ باحًثا عن نبيِّ هذِه األمَّ
باألوصاِف  ركم  وأَذكِّ بُِقَباٍء،  H وهو  اهلل  إىل رسول  ُثمَّ ذهَب  من طعاٍم، 
َدَقَة،  الصَّ يأكُل  َة، وال  اهلديَّ يأكُل  نبيَّ اهللِ  أنَّ  َة: من  وِريَّ َعمُّ لُه صاِحُب  َذَكَرها  التي 
صالٌح،  رجٌل  أنََّك  َبَلَغنِي  فقاَل:  اهللِ  رُسوِل  عىل  َفَدَخَل  ِة،  النُّبوَّ َخاَتُم  َكتَِفيِه  وبنَي 
َدَقِة، َفَرأيُتكم أَحقَّ  ومعَك أصحاٌب لَك ُغرباَء، َذُوو َحاَجٍة، وهذا شٌء عندي للصَّ
ْبُتُه إليه، فقاَل رسوُل اهلل H ألصحابِه: »ُكُلوا« وَأْمَسَك  به ِمن َغرِيُكم، َفَقرَّ
َيَده فلم يأكْل، فقلُت يف نفس: هذه واحدٌة، ُثمَّ انرصفُت عنه، َفجَمعُت شيًئا من 
َل رسوُل اهلل H إىل املدينِة، ُثمَّ جئُته به، فقلُت: هذه هديٌة،  وَّ طعاٍم، وقد َتَ
H منها، وَأَمَر أصَحاَبُه َفَأَكُلوا معه، فقلُت  أكرمُتَك هبا، فأكَل رسوُل اهللِ 
H وهو بَِبِقيِع الَغْرَقِد قد َتبَِع  يف نفس: هاَتاِن اثنََتاِن، ُثمَّ جئُت رسوَل اهللِ 
َجنَاَزًة، وعليه َشْمَلَتاِن الَتَحَف هبام، َفَسلَّمُت عليه، ُثمَّ استدرُت أنظُر إىل ظهِرِه، هل 
أْسَتْثبُِت  َأينِّ  َعَرَف   H اهلل  َفَلامَّ رآين رسوُل  ُوِصَف يل،  الذي  اخلَاَتَم  َأَرى 
ُأَقبُِّلُه َوأْبِكي،  يف شٍء، فألقى رداَءه عن َظْهِرِه، فنظرُت إىل اخلَاَتِم، فاْنَكَبْبُت عليه 
لُت، َفَقَصْصُت عليه َحِديثي، َفَأْعَجَب َرُسوَل اهللِ  فقال رسول اهلل: »َتَحوَّل« َفَتَحوَّ

H َأْن َيْسَمَع َذلَِك َأْصَحاُبُه)1(. 

سرية ابن هشام ت. السقا )220/1(.  )1(
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ها املوؤمنون:  اأيُّ

يُح ِمن  ، ال َيسرَتِ هُر لِسلاَمَن؟ كالَّ، فلقد كاَن عبًدا َرِقيًقا لِيهوديٍّ فهل صفا الدَّ
َوُأُحٌد، فَأشاَر عليه  َبْدٌر،   H َمَع َرُسوِل اهللِ  َفاَتُه  ُه  إنَّ الَعنَاِء والَعَمِل، َحتَّى 
ِييَها َلُه،   رسوُل اهللِ أن ُيكاتَِب سيَّدُه حتى َيعُتْق، َفَكاَتَب َصاِحَبُه َعىَل َثاَلِث ِماَئِة َنْخَلٍة، حُيْ
َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ H أِلَْصَحابِِه: »َأِعيُنوا َأَخاُكْم« َفَأَعاُنويِن 
اْجَتَمَعْت  َحتَّى  يَن،  بِِعرْشِ ُجُل  َوالرَّ َفِسيَلًة،  يعني  ًة،  َوِديَّ بَِثاَلثنَِي  ُجُل  الرَّ بِالنَّْخِل: 
َلَها  ْر  َفَفقِّ َسْلَماُن  َيا  H: »اْذَهْب  َرُسوُل اهللِ  يِل  َفَقاَل  ٍة،  َوِديَّ ِماَئِة  َثاَلُث  يِل 
ْرُت هَلَا، َوَأَعاَننِي  «، َفَفقَّ -يعني احفر هلا- َفِإَذا َفَرْغَت َفْأِتِني َأُكوُن َأَنا َأَضُعَها ِبَيَديَّ
ُب َلُه  َأْصَحايِب، َحتَّى إَِذا َفَرْغُت ِمنَْها َخَرَج َرُسوُل اهللِ H َمِعي َفَجَعْلنَا ُنَقرِّ
ِذي َنْفُس َسْلاَمَن بَِيِدِه، َما َماَتْت  H بَِيِدِه، َفَو الَّ ، َوَيَضُعُه َرُسوُل اهللِ  اْلَوِديَّ
ْيُت النَّْخَل، َوَبِقَي َعَلَّ امَلاُل، َفُأيِتَ َرُسوُل اهللِ H بِِمْثِل  ٌة َواِحَدٌة، َفَأدَّ ِمنَْها َوِديَّ
َجاَجِة ِمْن َذَهٍب ِمْن َبْعِض امَلَغاِزي، َفَقاَل: »َما َفَعَل اْلَفاِرِسيُّ اْلُمَكاَتُب؟«،  َبْيَضِة الدَّ
َفُدِعيُت َلُه، َفَقاَل: »ُخْذ َهِذِه َفَأدِّ ِبَها َما َعَلْيَك َيا َسْلَماُن«، َفُقْلُت: َوَأْيَن َتَقُع َهِذِه َيا 
؟ َقاَل: »ُخْذَها، َفِإنَّ اهلَل َسُيَؤدِّي ِبَها َعْنَك«، َفَأَخْذُتَا َفَوَزْنُت هَلُْم  َرُسوَل اهللِ ِمَّا َعَلَّ
ُهْم، َوَعَتْقُت، َفَشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهللِ  ِذي َنْفُس َسْلاَمَن بَِيِدِه، َأْوَفْيُتُهْم َحقَّ ِمنَْها، فَو الَّ

H اخْلَنَْدَق، ُثمَّ مَلْ َيُفْتنِي َمَعُه َمْشَهٌد)1(.    

عباَد اهلِل:
مل يكُن سلامُن ُماهًدا فحسُب، بل كاَن َيعِرُف ُفنُوَن احلرِب، فهو الذي َأْنَقَذ اهللُ 

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )23737(، وقال حمققو املسند: »إسناده حسن«.  )1(
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بِه املسلمنَي حني أشاَر عىل رسوِل اهللِ H بحفِر اخلندِق الذي أْدَهَش ُقريًشا 
وجنَدها، فكاَن فارَس َغزَوِة اخلندِق وُمهنِدَسَها؛ لذا اْحَتجَّ امُلَهاِجُروَن َواأْلَْنَصاُر يِف 
ا، َفَقاَل امُلَهاِجُروَن: َسْلاَمُن ِمنَّا، َوَقاَلِت اأْلَْنَصاُر:  ُه َكاَن َرُجاًل َقِويًّ َسْلاَمَن V؛ ألنَّ

َسْلاَمُن ِمنَّا، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َسْلَماُن ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيِت«)1(. 

 ، َقْيِسٌّ أنا  يقوُل:  وذاَك   ، ُقَرِشٌّ َأَنا  أحُدهم:  يقوُل  َنَفٍر  مَع  سلامُن  اجتمَع  مَلَّا 
، فسألوُه عن نسبِه فأنشَد: وثالٌث يقوُل: أنا مَتِيِميٌّ

ِســـــواُه لـــي  أَب  ل  اإلســـــــلُم  َتِيم)2(أبــــي  أو  ِبــَقــيــس  ــَخــُروا  افــَت إذا 

باِب: معا�سرَ ال�سَّ

عاَدِة،  يِن والسَّ سلامُن الفاريسُّ َمدَرسٌة يف التَّضحيِة والِفَداِء، والبحِث عن الدِّ
هواِت؟ يظنَّوَن أنَّ الَسَعاَدَة هبا،  فأيَن مَن َيَتَخبَُّطوَن يف الظُّلِم، ويتيهوَن يف أوحاِل الشَّ

، فإنَّ اهللَ تعاىل يقوُل: ]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ     كال وريبِّ
ىئ    ی    ی        ی[ ]طه:124[.

فيا �سباَب الإ�سالِم:

عاَدُة، واحذروا فمن ]ہ     ہ    ھ     نَُّة والسَّ كم السُّ ُدوَنُكُم النُّوُر واهلدايُة، وعندَّ
ھ     ھ    ھ    ے     ے     ۓ[ ]النور:40[.

أخرجه الطباين يف املعجم الكبري رقم )6040(، واحلاكم يف املستدرك )691/3( )6541(،   )1(
لكن ضعفه األلباين مرفوًعا عن النبي H، وصححه عن عل I موقوًفا من قوله 

كام سلسلة األحاديث الضعيفة )179/8(.
البيت لنهار بن توسعة يف املخصص )111/4(.  )2(



196

وارزقنا  ا،  َحقًّ احلَقَّ  وأِرَنا  الَضاللِة،  من  واهدنا  الَعَمى،  من  نا  َبرصِّ فاللهمَّ 
اتباَعُه، والباطَل باطاًل، وارزقنا اجتنَاَبُه، اللهمَّ اجعل القرآن العظيَم ربيَع قلوبنا، 
ا نعوُذ بك من اهلمِّ واحْلََزِن، ونعوُذ بك من  ونوَر صدوِرنا، وجالَء أحزانِنا، اللهمَّ إنَّ
ُدنيانا  لنا  أمِرنا، وأصلح  الذي هو عصمُة  دينَنَا  لنا  اللهمَّ أصلح  العجِز والكسِل، 
اإليامِن  بزينِة  نَّا  زيِّ اللهمَّ  معادنا،  إليها  التي  آخَرَتنَا  لنا  وأصلْح  َمَعاُشنَا،  فيها  التي 

والتَّقوى.

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون 
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#

اِم أبو ُعَبيَدَة بُن الَجرَّاِح فاِتُح الشَّ

اخلطبة األولى:

امُلستكبيَن،  وُمهِلِك  الطُّغاِة  وُمذلِّ  املتَّقنَي،  ونارِصِ  املؤمننَي،  معزِّ  هلل  احلمُد 

اَمواِت واألََرضنَي، وأشهد  وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيك له، َقيُّوُم السَّ

وبارك عليه وعىل  اللهم صلِّ وسلِّم  األمنُي،  ادُق  الصَّ ورسوُله  اهللِ  عبُد  أنَّ حممًدا 
سائِر املرسلنَي، وعىل آله وصحابته والتَّابعنَي، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم 

ا بعد: الدين، أمَّ

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[.
]آل عمران:102[

ها املوؤمنون: اأيُّ

ِة، من عايشوا التَّنزيَل،  احلنَي، ال ِسيَّام إذا كانوا خياَر األمَّ َتيا القلوُب بذكِر الصَّ
لنا  رسُموا  فَقْد  اَر،  الُكفَّ وأغاظوا  اإلسالَم،  وَنرشوا  الكريَم،  سوَل  الرَّ َوَصِحُبوا 
يادِة، لَقْد َسطَّروا  ِة والسِّ الطَّريَق األَْسمى، واملثَل األَْوَف، لنيِل الكرامِة، وتقيِق العزَّ
وِر،  بدماِئِهم َمالحَم ال مَتُحوها األياُم، فاحلياُة مع الُعظامِء باعثٌة للهَمِم، جالبٌة للرسُّ

ُه النُّْوُر املبنُي، وأنَّ لُه النَّرْصَ امَلِكنَي.  يَن َمتنٌِي، وأنَّ معلنٌة بالَعَظَمِة، أنَّ الدِّ
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، حسَن  الثَّنِيََّتنْيِ َأْثَرَم  ، كاَن رجاًل نحيًفا،  َأِمنْيٍ َأِمنْيٌ َحقُّ  فارُسنا يا مؤمنوَن: 

ْلَعِة، وروعِة امُلحيَّا،  اخلُلِق، عظيَم احِلْلِم، ُأويَت حظًّا َوافًِرا، ونصيًبا طيًِّبا ِمْن َكاَمل الطَّ

، َبِقَي َلُه َفْخًرا عىل  يَن، له ِوَساٌم َشِهرْيٌ لنَي، وأحُد الَعرَشِة امُلبرشَّ ابقنَي األوَّ أحُد السَّ

ٍة َأِميًنا، َوِإنَّ  اها امُلريبِّ األعظُم H حني قال: »ِإنَّ ِلُكلِّ ُأمَّ َدُه إيَّ ماِن، قلَّ مرِّ الزَّ

ُة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن الَجرَّاِح«)1(. َأِميَنَنا َأيَُّتَها اأُلمَّ

َيْظِلم، وإذا  مل  ُظلم  إذا  الذي   ِ الَّلنيِّ  ِ باهْلنيِّ I: »عليكم  بكٍر  أبو  قاَل عنُه 
ُأيسَء إليه َغَفَر، وإذا ُقطَِع َوَصل، َرحيٌم باملؤمننَي، َشديٌد عىل الكافريَن: عاِمُر بُن 

اِح«)2(.  اجْلَرَّ

َيْغُدو  اجِلدُّ  َوَجدَّ  األْمُر  َحَزَب  إِذا  الَقْلِب، ولكنَّه  إىِل ذلك رقيَق   I كان 
تأريٌخ وال  لُه  اجْلَاِهِليَِّة، فلم يكن  ُعُمِرِه يف  نِصَف  أبو عبيدَة  لْيِث عاِدًيا، عاش  كالَّ
َة  ِذكٌر، فلامَّ َأسَلَم َبَزَغ َنجُمُه، وعال اْسُمُه، َراَفَق رسوَل اهللِ H يف مكَة َعرَشَ
َة أعواٍم، مَلْ َيكن ُيشغُلُه عن حضوِر رسوِل اهللِ إال جهاٌد يف  أعواٍم، ويف املدينِة َعرَشَ

سبيل اهللِ.

لذا كاَن ِمَّن َجَعوا القرآَن َوحِفظوُه، ويشهُد لَِسَعِة ِعلِمِه أنَّ وْفًدا من َنجراَن 
َقِدموا ُمسلمنَي، فقالوا: يا رسوَل اهلل! ابَعْث َمَعنا أمينََك ندَفُع إليه َصَدَقاتِنَا، وَيْقيِض 
َحقَّ  َأِمــيــٍن،  َحــقَّ  َأِميًنا  َرُجــلً  َمَعُكْم  »أَلَْبَعَثنَّ   :H فقاَل  أموالِنا،  يف  بينَنا 

أخرجه البخاري رقم )3744(، ومسلم رقم )2419(.  )1(
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َف لَِذلَِك َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ H َفَقاَل: »ُقْم َيا َأَبا ُعَبْيَدَة  َأِميٍن«، َفاْسَترْشَ

 

ِة«)1(. اْبَن الَجرَّاِح« َفَلامَّ َقاَم، َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َهَذا َأِميُن َهِذِه اأُلمَّ

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ا جهاُد َأيِب ُعبيدَة I َفَعَجٌب ُعجاٌب! فقد حَض املشاهَد كلَّها َمْع النَّبيِّ  أمَّ
H بدًءا بمعركِة بدٍر الُكبَى إىل وفاِة رسولنا H، وفيِه أنزَل اهللُ 

قوَلُه: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ    ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    
ڤ     ڤ    ڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    
ڃ    ڃڃ    ڃ    چ    چ    چ     چڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ     ڌ        ڌ    ڎ    ڎ    

ڈ[ ]املجادلة:22[.

محِن،  ِل لقاِء بنَي ُجنِد الرَّ واستمعوا إىل النَّبأ العظيِم! واخْلَطِب اجلسيِم! ففي أوَّ

يف  األُب  فربام  بعٍض،  ِضدَّ  واألرحاُم  األنساُب  التقى  حيُث  يطاِن،  الشَّ وعسَكِر 

أنَّ  إالَّ  وهكذا،  ُمسلاًم،  وَشِقيقُه  كافًرا،  األُخ  وربام  آخر،  جيٍش  يف  واالبُن  جيٍش، 

فوِف،  الصُّ بنَي  عنُه  يبحُث  أبوُه  كاَن  فقد  َشديًدا،  امتَِحاًنا  ُأمُتِحَن   I َصاِحَبنا 

، ال هذا  ويسأُل عنُه هل لُِيعانَِقُه، وُيَسلَِّم عليِه؟ ال، لَِيحِمَيُه َوُيشِفَق عليِه؟! كال وريبِّ

َب ِرماَحُه إليه، واالبُن َيتحاَشاُه، ويُصدُّ عنُه، ولكنَّ األَب ُيرِصُّ  وال ذاَك، إنَّام لُِيَصوِّ

اِر، ثمَّ ها ُهَو األُب الكافُر َيِضُب  ًة للكفَّ َمُه ُقرباًنا لآلهلِة، وَهِديَّ عىل ُمتابعِة ابنِه ليقدِّ

أخرجه البخاري رقم )4380(.  )1(
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ْيِن، فَلْم يُكْن  بسيِفِه املؤمننَي، ويقاتُل سيَِّد األولنَي واآلخريَن، ويعلُن حرَبُه عىل الدِّ
ْمِح إىل والِدِه، فأرداُه قتياًل. ِمْن االبِن إالَّ َأْن َزَأَر كاألسِد، وانطلَق كالرُّ

اهلل اأكرُب:
يُن، فليذهْب اآلباُء  الدِّ أو  الوالُد  املفاَضَلِة،  َأْن وصَلْت إىل  يوَم  العقيدُة،  ا  إِنَّ
َيقُتُل  بالتَّضحَيِة،  وأجدُر   ، بالنَّرْصِ أوىل  اهلل  فديُن  والعشريُة،  واإلخوُة  واألبناُء 
َن املرشكنَي أنَّ املؤمننَي عندهم االستعداُد التَّاُم  أَباُه، لُِيثبَِت أنَّ ِديَن اهللِ َعِزيٌز، وُيَلقِّ

للتَّضحيِة يف سبيِل اهلل تعاىل.

ها املوؤمنون:  اأيُّ

َل فيها  َماَن، فتأيت معركُة ُأُحٍد ليسجِّ َر الزَّ ومتيض معركُة بدٍر هبذا املوقِف الَّذي هَبَ
ائرُة عىل املسلمنَي، وأحدُثوا اهلزيمَة يف  َسْبًقا آخَر، مَلْ َيُفْز بِِه سواُه، َفحنَي داَرِت الدَّ
املسلمنَي، ومَلْ يكْن ذلَك ُمْرِضًيا لِلمرشكنَي، َبْل كانوا يبحثوَن يف هَلٍَف،  ويتسابقوَن 
َعْن  املسلموَن  انكشَف  اللَّحظاِت  تلَك  ويف   ،H النَّبيِّ  لَِقْتِل  ُجنُوٍن،  يف 
ووقَع  باحِلَجارِة،  وأصاُبوُه  منُْه،  تناَل  َأْن  األعداِء وسهاُمُهم  رماُح  وكاَدْت  َنبِيِّهم، 
H، وأصيَبْت رباعيُتُه، وُشجَّ يف رأِسِه، وُجرَحْت َشَفُتُه، فأقبَل أبو  ِه  لِشقِّ
ِس دوَن َنْحِر  عبيدَة يطرُي إىل النَّبيِّ H،  ثمَّ انكبَّ عليِه، وجعَل َظهَرُه كالرتُّ
H، فبَكْت عينُُه،  H، ونظَر أبو عبيدَة إىل رسوِل اهلل  رسوِل اهلل 
H وُهَو يقوُل: »كيَف ُيفلُح  َم يسيُل عىل وجِه رسوِل اهلل  حنَي رأى الدَّ
 H ُبوا وجَه نبيِِّهم، وُهَو يدُعْوُهم إلى اهلل؟«)1(، وَبِقَي يف وجِهِه قوٌم خضَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )4027(، وصححه األلباين.  )1(
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كَها بيِدِه، َفُتؤمِلَ النَّبيَّ  بٍة أصابْته، فخاَف أبو عبيدَة َأْن حُيَرِّ َحْلقتاِن ِمْن املِْغَفِر من َضْ
H، فأمسَك احلَلَقتنِي بَِثنِيَّتِِه، فاْنَتَزَعَهام بقوٍة، َفَسقَطْت َثنِيَُّتُه مَعها، فأصبَح 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ     َأْهَتَم، فزاَدُه اهللُ بذلَك اهلَْتِم َجَااًل  َأْثَرَم أو 
ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ      ٺ    ٺ    

ٺ    ٿ    ٿ            ٿ    ٿ    ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ[ ]التوبة:100[. 
ُه  أستغفر اهلل يل ولكم ولسائر املسلمني من كلِّ ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنَّ

حيُم.                             هو الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
احلمُد هللِ امُلسَتِحقِّ للحمِد َوَحَدُه، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحَدُه ال َشيَك 
عبُد اهللِ  حُممًدا  أنَّ  وأشهد  األحزاَب وحدُه،  عبدُه، وهزَم  ونرَصَ  أنجَز وعده،  لُه، 
وَرسوُلُه، صىلَّ اهلل وَسلََّم وَبارَك عليه وعىل آلِِه وصحبِِه، ومن َساَر عىل َنِجِه إىل 

ا بعُد: يِن، أمَّ َيوِم الدَّ

فاتَّقوا اهلل تعاىل وأطيعوُه؛ َفاَم َنال أصحاُب رسوِل اهلل H ما َناُلوا إالَّ 
بالتَّقوى. 

ها املوؤمنون:  اأيُّ
َوَدكُّ  وُفُتوحاُتُه،  اِم  الشَّ َتاريُخ  األذهاِن  إىل  َقَفَز  عبيدة  أيب  ِسريُة  ُذِكرت  إذا 
ُحُصونِِه واِنزاماُتُه، فتَح قرابَة ثامنيًة وعرشيَن بلًدا، بل َحظَِي برشِف قيادِة جيوِش 
العهوَد  َكَتب  لقد  وأرضاُه،  عنُه  اهللُ  َفرض  املقدِس،  بيَت  فتَحْت  تي  الَّ اإلسالِم 

لح مع الُقرى وامُلِدِن عىل غرِي ِمثاٍل َسابٍِق، َفَصارت ُسنًَّة ملَِن َبعده. وَمَواثِيَق الصُّ
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اِم، فزاَر أمرَيها  َعَزَم أمرُي املؤمننَي عمُر بُن اخلطاِب I عىل زيارِة بالِد الشَّ
ها يف بيتِِه، َفَتَعاَنَقا، ُثمَّ َِجَلس يف َداٍر، ال أثاَث فيها، وال متاع، إال سيُفه  قاِئدها وفاِتَ
النَّاُس؟!  َيصنَُع  ِمثَلاَم  لِنَْفِسَك  اخّتذَت  أال  ويقوُل:  عَمُر  ُب  َفَيَتَعجَّ وَرحُلُه،  وُترُسه 

ُغنِي امَلِقيَل)1(.  َفُيِجيُبُه: يا أمرَي املؤمننَي، هذا ُيبلِّ

اُه  اِم، حتى أهَلَك آالف املسلمنَي، َفَتوفَّ ولقد َفَشا َطاُعْوُن َعَمَواَس يف باِلِد الشَّ
َة للهجَرِة، وله َثاَمٌن ومَخُسوَن َسنًَة.  اهللُ معهم سنََة َثاَمِن َعرْشَ

َرَها ِمن َوَثنِيَِّة الُفرِس، واضطَِهاد  اِم يوَم أْن َطهَّ ة بأرِض الشَّ لقد ماَت َأمنُي األُمَّ
وَماِن، فرَض اهللُ عنُه وأرضاُه، وجعَل الفردوَس مأواُه، ويا هللِ العجُب! يف زَمِن  الرُّ
موَن هبم،  اِم اآلَن، وَيَتَحكَّ ُة، عىل باِلِد الشَّ وافُض النَُّصرِييَّ ِل والتََّخاُذِل َيتسلَُّط الرَّ الذُّ
وُمَهٍل  ُمٍز!  وبِصِمٍت  أْجَع!  العامل  من  وَمسَمٍع  بمرأًى  العذاِب،  سوء  وَيُسوُمنهم 
]ائ    ەئ    ەئ      وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ      ۆئ[  َذلِيَلة  من جاِمَعٍة 
]يوسف:21[ غيٌّ وبغٌي، وتسلٌُّط، وقتٌل وتعذيٌب وَتسجنٌي! وال تُد إال َصمًتا ُمطبًِقا، 

اهلل  فإىل  ]الشعراء:227[  ی[  ی     ىئ     ىئ     ىئ     ]ېئ     ُمِزًيا،  َوُذالًّ 
امُلشَتَكى، وال حول وال قوَة إال باهللِ العلِّ العظيِم، وحسُبنَا اهللُ ونعَم الوكيُل!

رَفاُء: ها ال�سُّ اأيُّ
وحنَي حُيارَصُ امُلسِلُم ِمْن ُكلِّ ِجهٍة، وُيَضيَُّق عليه اخلناُق من كلِّ جانٍب، فامَللجُأ 
اِم  حيِم الَقرْيِب، إىل الَعِزيِز امُلجيِب، ولكن أبرشوا سيخرُج من أهِل الشَّ واملَفرُّ إىل الرَّ

جاِل أمثاَل أيب عبيدَة. آالف الرِّ
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ُثمَّ اعلموا:

عاُء عىل  ُلُم واِقًعا عىل املسلمني، فالدُّ عاَء عىل الظَّامِلِ واِجٌب إذا كان الظُّ أنَّ الدُّ

عاُء  والدُّ الكافريَن،  من  والباءِة  للمؤمننَي،  الوالِء  عن  صادٌق  تعبرٌي  يِن  الدِّ أعداِء 

عىل ُمعْسَكِر الظُّلِم إذكاٌء لروِح الَيِقنِي، بَِأنَّ النَّرْصَ ِمْن ِعنِْد اهللِ اْلَعِزيِز احْلَِكيِم، ومن 

إلخوانكم  اهللَ  فادعوا  املسلمنَي،  من  امُلستضَعِفنَي  لِنرُصِة  َتُبَّ  أن  األمِة  واجِب 

بقلوٍب ُملصٍة ُموقنٍة. 

فال إله إال اهللُ العظيُم احلليُم، ال إله إال اهلل ربُّ العرِش العظيم، ال إله إال اهلل 

بِع، وربُّ العرِش الكريم. مواِت السَّ ربُّ السَّ

َعَليهم،  ُتِعْن  وال  مكاٍن،  كلِّ  ويف  وفَِلسطنَي،  ُسوريا  يف  إخَواَننَا  َأِعْن  نَا  َربَّ

وانرُصهم، وال َتنرُْصْ َعَليهم، وامُكْر هلم، وال مَتُْكْر َعَليهم، وانرصهم عىل من َبَغى 

َعَليهم.

َساِب، َهاِزَم األَْحَزاِب، اْهِزِم  يَع احْلِ َحاِب، َسِ اللَُّهمَّ ُمنِْزَل اْلِكَتاِب، ُمِْرَى السَّ

طواغيَت العرِص وُجنَْدهم، اللَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزْلِزهْلُْم، َواْنرُص إخواَننَا َعَلْيِهْم، اللَُّهمَّ 

ا َنْجَعُلَك يف ُنحوِرِهم، َوَنعوُذ بَِك ِمْن ُشوِرهْم. إِنَّ

د صفوَف إخوانِنا،  اللَُّهمَّ َسلِّْط عىل طاِغَيِة سوريا ُجنًدا من جندك، اللَُّهمَّ وحِّ

َواحقن ِدماَئهم، واحفظ أعراَضهم وأمواهَلم، وهيئ هلم قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي، 

ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن.  اللَّهمَّ إِنَّ
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اللهم وفِّق والَة أموِرنا ملا ُتِبُّ وترض، وأعنهم عىل الب والتقوى، ]ۈ    
ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، 

ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې     ۉ     ۅۉ     ]ۅ    
ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

سيرُة بطل مصعُب بن عمير

اخلطبة األولى:
ن  ، نحمده سبحاَنه ونشُكره، وقد تأذَّ احلمد هللِ عزَّ واقَتَدر، ال حَميَد عنه وال مفرَّ
بالزيادِة ملن شكَر، وأشهد أن ال إلَه إالِّ اهلل، وحَده ال شيَك له، شهادًة تنِجي قائَلها 
يوَم العرِض األكب، وأشهد أنَّ سيِّدنا ونبيَّنَا حمَمًدا عبُد اهلل ورسوُله، سيُِّد البرش، 
رر، وأصحابِه  ُع يف املحرش، صىلَّ اهلل وسلَّم وَباَرك عليه وعىل آلِه الدُّ الشافُع امُلَشفَّ

ا بعُد:  الُغَرر، والتابعنَي، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم املستقر، أمَّ

ها النا�ُس: اأيُّ

اتقوا يوًما ترجعون فيه إىل اهلل، يوَم ينفُخ يف الصور، وُيبعث من يف القبور، 
وَيْظَهُر املستوُر، يوم ُتبىل الرسائُر، وُتكشُف الضامئُر ويتميَُّز الَبُّ من الفاجِر.

عباد اهلل:

تصوُغ  ا  فإنَّ النفوِس،  يف  العقيدُة  وترَسُخ  القلوِب،  يف  اإليامُن  يستقرُّ  عندما 
اهلل  رسوِل  صحابُة  كان  ولقد  عليٍَّة،  أماكَن  يف  وتعلهم  ة،  فذَّ صياغًة  رجاهَلا 
H خرَي نموذٍج عىل ذلك، كيف ال يكونون كذلَك، وقد قال املوىل عنهم: 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    
ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]األحزاب:23[. 
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فام  اِء،  َّ والضَّ اِء  َّ بالرسَّ وابُتُلوا  وأمانٍة،  إخالٍص  بكلِّ  عوِة  الدَّ لواَء  محلوا  فقد 
زادهم إال إيامًنا وتسلياًم، وثباًتا ويقينًا. 

ولنقِف اليوَم وقفَة إكباٍر وإجالٍل عىل سريِة فتًى من فتيان قريٍش، وأحسنِهم 
ولد  األطياِب،  بأفخِر  ويتعطَّر  الثِّياِب،  أغىل  يلبُس  ُه  امُلَرفَّ ذلك  كان  وشباًبا،  هباًء 
ثنا عنه مكُة  ِمْثَلُه، ُتدِّ َي هبا، ومل يكن بنَي فتياِن مكَة َمْن دهللََُّ أبواه  يف النِّعمِة، وغذِّ
ًة قويًة، ال يعص  ه كانت َثِريَّ وُطرقاُتا وفتياُنا وفتياُتا، الذين طاملا متنَّوا عيَشه، َفُأمُّ
ُه جيُد َخواًء، وفراًغا يف قلبه مل ُتَلبِِّه تلَك  هلا أمٌر، ومع هذه النعم التي يتقلَُّب فيها إال أنَّ
النِّعُم وامللذاُت، فصار يبحُث عن السعادِة التي كانت بالقرِب منه؟! فإذا هو يسمُع 
وأنَّ  ونذيًرا،  بشرًيا  أرَسَلُه  اهللَ  أنَّ  يقوُل:  الذي  حممٍد،  عىل  غاضبوَن  مكَة  أهَل  أنَّ 
هلم اجتامًعا هناك عىل الصفا يف داِر األرقِم بِن أيب األرقِم، بعيًدا عن قريٍش، َفَقِدَم 
 H صاِحُبنا إىل النبيِّ H ُمستخفًيا وِجاًل، فاْسَتَمَع إىل َرسوِل اهللِ 
، فام كان منه إال  َكَها بآياِت القرآن، ودعوِة احلقِّ وهو يغسُل عن األرِض كفَرَها وِشْ
ا، حتى َبرُصَ  ُد عىل رسوِل اهلل H ِسًّ أن أْسَلَم، وَكَتَم إسالمه، فصار يرتدَّ
ِه وعشريتِِه،  ه، فوقَف صاِحُبنا أماَم أمِّ بِصاحبنا رجٌل وهو يصل فطاَر باخلِب إىل أمِّ
يتلو عليهُم القرآَن، َفَأْسَكَتْتُه وَمنََعتُه فاْمَتنََع، فلم يكن صاِحُبنا حُياذُر أحًدا عىل وجه 
ه، فام كان منها إال أن حبسته وأوثقته يف بيتها، وحلفت عليِه أن  األرِض سوى أمِّ
ال تأكَل وال ترشَب، وال تستظَل حتى يرجَع عن دينه اجلديد، فلم يغريِّ ذلك من 
لوُنه، وَضُعَف جسُمه، فتالشت  دة والبالء حتى تغريَّ  الشِّ حالِه شيًئا، وصب عىل 
َع،  ُل يأكُل يوًما، وجيوع أياًما، ويلبُس امُلرقَّ عنه النعمُة الوارفُة، وأصبح امُلعطَُّر املدلَّ



207

فضَل  فأدرَك  األُوِل،  القالئِل  النَّفر  مع  احلبشة  إىل  بدينِِه  فرَّ  حتى  كذلك  يزل  فلم 
، معلُم  النَّقيُّ اهُد  الزَّ التَّقُي،  الفدائُي  البطُل  الفذُّ  اهلجرِة األوىل يف اإلسالم، ذلكم 
وربَّاهم  اإلسالُم،  صاَغُهُم  من  وأرضاُه،   I عمرٍي  بُن  مصعُب  اخلرَي  الناِس 

حممٌد H خرُي األنام.

ُك بالعقيدِة، فهل  وهذه أوَُّل ساِت ُمصَعِب بِن عمٍر: الثَّباُت املبدأِ، والتمسُّ
هذا  إنَّ  والفقِر؟  واحلرماِن  احلبِس  عىل  سيصُب  َل  امُلَدلَّ الفتى  أنَّ  ُر  َيَتَصوَّ أحٌد  كان 
له:  قالت  احلبشِة،  من  رجوعه  بعد  ِه  بِأمِّ لِقائِه  حنَي  ثباَته  ل  تأمَّ ثمَّ  ُعجاٌب،  لشٌء 
ه إينِّ لِك ناصٌح، وعليك َشُفوٌق َفَاْسِلمي،  ا، فقال: يا أمَّ اذهب لشأنك مل أُعْد لك أمًّ

، وإرصاٌر أكُب عىل اإليامِن من االبن. فأبت، إرصاٌر عىل الكفر من األمِّ
H وهو جالٌس يف أصحابِه،  النَّبِيِّ  يوًما عىل   I أقَبَل ُمصعٌب 
َسوا  َوَنكَّ وأصحاُبُه،   H اهللِ  رسوُل  فبكى  َبالًِيا،  ًعا  ُمَرقَّ ثوًبا  ارتدى  وقد 
هم ما يعطونه من الثِّياِب، َفَسلَّم، فردَّ النَّبِيُّ عليه، وأحسَن الثَّنَاَء  رؤوَسهم ما عندَّ
ْنَيا ِبَأْهِلَها. َلَقْد َرَأْيُت َهَذا -َيْعنِي  عليه، ُثمَّ قال H: »اْلَحْمُد هلِلِ َلَيْقِلِب الدُّ
َة َفًتى ِمْن ُقَرْيٍش َأْنَعَم ِعْنَد َأَبَوْيِه َنِعيًما ِمْنُه، ُثمَّ َأْخَرَجُه ِمْن َذِلَك  ُمْصَعًبا- َوَما ِبَمكَّ

الرَّْغَبُة ِفي اْلَخْيِر ِفي ُحبِّ اهلِل َوَرُسوِلِه«)1(.
عباد اهلل: 

ألَْن  َيتاُره   H النَّبِيَّ  جعلِت  والنَّقاء،  هُد  والزُّ والتُّقى  الثَّباُت  هذا 
ِة، لِيدُعوهم إىل اإلسالم،  النبويَّ بِه إىل املدينة  َل سفرٍي يف اإلسالم، فبعَث  يكوَن أوَّ

عوِة. وُيْقِرَئُهم الُقرآَن، فكاَن معلاًم وإَماًما لدار اهلجرة، وُمنَطَلِق الدَّ

الطبقات الكبى ط. العلمية )86/3(.  )1(
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وُخُلٍق  راجٍح،  عقٍل  من  اهللُ  َوَهَبُه  وبام  باهلل،  ُمستعينًا  األمانَة  ُمصعٌب  مَحََل 
وِكباًرا،  ِصغاًرا  وأتباًعا،  سادًة  ُكلُّها  املدينُة  فأسلمِت  صادٍق،  وإخالٍص  كريٍم، 

ِرَجااًل ونساًء، فاألنصاُر كلُّهم حسنٌة يف ميزاِن مصعٍب I وأرضاه. 

َتُه عاد إىل مكَة؛ لَِتنعَم عيناه بِرسوِل اهلل H، وَيْسَعَد  وبعدما قض َمَهمَّ
ٍة!  بُِصحَبتِِه؛ ولَِيكوَن يف طليعِة امُلهاِجِريَن حنَي ُيْأَذُن هلم باهلجرة، فام أعظمها من هَّ
فلم تكفه هجرٌة وال اثنتان، بل أربُع ِهْجَراٍت: ثِنَتاِن للحَبَشِة، وثِنَْتاِن للمدينة، لقد 

]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ     عليه  اهللَ  ما عاهد  اهلل  عبِد  أبو  وفَّ 
ڌ    ڌ      ڎ       ڎ    ڈ[ ]فصلت:33[. 

أقول ما تسمعون، وأستغفُر اهللَ يل ولكم من كلِّ ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه 
ُه غفوٌر رحيٌم. إنَّ

اخلطبة الثانية:
، وما كنَّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، وأشهد أن  احلمد هلل الذي هدانا للحقِّ

 

ال إله إال اهلل، وحده ال شيَك له، ال ربَّ لنا سواُه، وأشهد أنَّ حممًدا عبُده ورسوُله 
ومصطفاُه، خرُي األناِم، وحامُل رسالِة اإلسالِم، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل 

ا بعُد:  وام، أمَّ آله وأصحابِه الِعظاِم، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن عىل الدَّ

روا أنَّ اهللَ تعاىل: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     فاتقوا اهلل عباَد اهلل، ُثمَّ تذكَّ
ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ      ۅۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې     ېى    
ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ     وئۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئېئ    

ېئ     ېئ       ىئ    ىئ    ىئی    ی    ی    ی    جئ[ ]التوبة:111[. 
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َق معنى  ُه حقَّ ا لقد فاز ُمصعُب بُن ُعَمرٍي I بِجوار ربِّ العاملني؛ ألنَّ حقًّ
ُه ُكلَّ َمْرَصٍد، فلم يلتفْت إليها،  الوالِء والَباِء ِصدًقا وعداًل، َفَلامَّ َأْسَلَم َقَعَدْت َلُه ُأمُّ
َوَثَبَت عىل ِدينِِه، ويف غزوِة بدٍر الكبى َمرَّ ُمصَعٌب I بأنصاريٍّ قد َأَسَ أخاه، 

ُه َذاُت َمَتاٍع َلَعلَّها َتفِديه ِمنَك)1(.  فقال لألنصاري: ُشدَّ َيَديَك بِِه؛ فإنَّ ُأمَّ

حني كان   H ْر موقَف الرسوِل  َفَتَذكَّ  I ا شَجاَعُتُه وبسالُتُه   أمَّ
اَيَة، َفَيْدُعو  ُس الُوُجوَه لِيْخَتاَر ِمْن َبْينِها َمْن حَيِْمُل الرَّ َوَسَط اجلنِد يف َغزوِة ُأُحٍد َيَتَفرَّ
ماُة،  الرُّ وُيَالُِف  احلاميُة،  املعركُة  وتنشُب  الرايَة،  َفُيعطَِيُه  والفداِء،  اخلرِي  ُمصعَب 
ويرصُخ  َعالًِيا،  اللواَء  َفرَيَفُع  القاِدَم،  اخلطَر  مصعٌب  ويدرُك  الَفوض،  وَتنَترِشُ 

يِف. ُب بالسَّ ايَة، واألخرى َتْضِ بالتَّكبرِي، ويصوُل وجيوُل َيٌد َتِمُل الرَّ

يقوُل:  ومصعٌب  َفَقَطَعَها،  الُيمنَى،  َيَدُه  َب  َفَضَ َقِميَئَة،  ابُن  اهللِ  عدوُّ  فأقبَل 
اللواَء  فأخَذ  عمران:144[  ]آل  چ[  چ     ڃ     ڃ     ڃ     ڃ     ڄ       ڄ       ]ڄ    
ُه  وَضمَّ لواِء،  الِّ عىل  ُمصعٌب  َفَحنَا  فقَطَعَها،  يرساه  فضَب  عليه،  وَحنَا  بالُيرسى، 
بَِعُضَديِه إىل صِدِرِه، وهو يقول: ]ڄ    ڄ      ڄ      ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ[ 
لواُء، وخرَّ I عىل األرِض  مِح َفَأْنَفَذُه، َوَسَقَط الِّ ]آل عمران:144[ ثم محَل عليه بالرُّ

أشَبِه  من  ُمصعًبا  ألنَّ  ُقتَِل؛  قد   H اهلل  رسوَل  أنَّ  النَّاُس  َفَظنَّ  شهيًدا)2(، 
املعركِة،  أرَض  ُدوَن  َيَتَفقَّ سوُل وأصحاُبُه  الرُّ H وجاء  اهلل  برسول  النَّاِس 

فوقَف عنَد ُمصعٍب، وقال: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    
ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]األحزاب:23[. 

سرية ابن هشام ت. السقا )645/1(.  )1(
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )194/3(.  )2(
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فلامَّ أرادوا تكفينَه مل جيدوا إال َنِمَرًة قطعُة ِجلٍد كانوا إذا وضعوها عىل رأسه 
خرَجت رجاله، وإذا وضعوها عىل رجَليِه بدا رْأُسُه، فقال H: »اجعلوها 
رأَســُه، واجعلوا على رجليه شيًئا من اإلذخر«)1(، ورُق شجٍر، ثم ألقى  مما يلي 
َلَقْد  ِبَأْهِلَها،  ْنَيا  َلَيْقِلِب الدُّ H عليِه نظرًة، وقال: »اْلَحْمُد هلِلِ  رسوُل اهلل 
َة َفًتى ِمْن ُقَرْيٍش َأْنَعَم ِعْنَد َأَبَوْيِه َنِعيًما ِمْنُه، ُثمَّ  َرَأْيُت َهَذا -َيْعنِي ُمْصَعًبا- َوَما ِبَمكَّ

َأْخَرَجُه ِمْن َذِلَك الرَّْغَبُة ِفي اْلَخْيِر ِفي ُحبِّ اهلِل َوَرُسوِلِه«)2(. 

خيَص  الرَّ َم  وقدَّ باآلخرِة،  ففاَز  نيا،  الدُّ وباع  َنحَبُه،  اخلرِي  مصعُب  قض  لقد 
َفَظَفَر بالغايل، َسَقَط َجَسُدُه، وتقطَّعت أوصاُلُه، َوَحلََّقْت ُروُحه إىل بارِئها ]ٿ    

ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ[.
]اإلساء:19[

: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ     هذا وصلُّوا وسلِّموا عىل رسوِل اهللِ
 :H ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[ وقال

»من صلَّى علي صلة واحدة صلَّى اهلل عليه بها عشًرا«)3(.

لهمَّ الصحابة  فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل عبِدك ورسولَِك حممٍد، وارَض الَّ
أجعنَي، والتابعني هلم بإحساٍن إىل يوم الدين. 

ين.  اللهمَّ وفَِّق كلَّ من مَحََل َهمَّ اإلسالِم، وسعى لرفع رايِة احلقِّ والدِّ

أخرجه البخاري رقم )6448(.  )1(
الطبقات الكبى ط. العلمية )86/3(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )384(.  )3(
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ارزقنا  اللهم  والتابعنَي،  حابِة  الصَّ وَجيِع  َنبِيَك،  ُحبِّ  عىل  ُنشِهُدَك  ا  إنَّ اللم 
االقتداَء هبم، والسرَي عىل نجهم، يا ربَّ العاملني.

اللهم أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي يف كلِّ مكاٍن، واجعل َبَلَدنا آِمنًا ُمطمئنًا، وسائَر 
والتقوى،  الب  عىل  وأعنه  وترض،  تبُّ  ملا  أمرنا  ويلَّ  وفق  اللهم  املسلمني،  بالِد 

وأصلح له البطانة، وأعنه عىل أداء األمانة.

منهم  األحياِء  واملسلامت،  واملسلمني  واملؤمنات،  للمؤمنني  اغفر  اللهم 
واألموات.

ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن. اللَّهمَّ إِنَّ

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[. 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِنْعَمِت الُمَجاِدِلُة

اخلطبة األولى:
َيتَِّخْذ َصاِحبًة وال َوَلًدا، وأشهد  َأحًدا، سبحانُه مل  احلمُد هللِ ال ُنرشُك مَع اهللِ 
ًدا عبُد اهللِ ورسوُله،  أْن ال إله إال اهللُ، وحده ال شيَك له يف ُرُبوبِيَّتِِه، وأشهد أنَّ حُممَّ

ا بعُد.  تِِه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعىل آلِِه وصَحاَبتِِه، أمَّ خرُي َبِريَّ

لوا يف َقَصِص الُقرآِن الكريِم، َفِفيها ِعَظاٌت وعٌب  فاتَّقوا اهللَ يا مؤمنُوَن، وتأمَّ
روَن!  لقوٍم َيَتَفكَّ

عباَد اهلِل: 
َزوِجها  ويف  فِيها  َنَزَل  امُلؤمننَي،  نِساِء  من  َسيَِّدٍة  َمع  إجالٍل  وقفَة  اليوَم  نقُف 
َسبِع  َفوِق  ِمن  َوَأَجاهَبا  َشكواها!  اهللُ  َسِمَع  املرأُة  هذِه  القياَمِة،  يوِم  إىل  ُيتىل  ُقرآٌن 
ا َوفِيٌَّة َمع َزوِجها، َحِريَصٌة عىل َبيتِها! حتَّى صارت ُتاِدُل رسوَل اهللِ  َسَمواتِِه! ألَنَّ

َف اهللُ عنهام، وعادت هلام حياُتام.  H يف َشأِنا، َفخفَّ

ها الِكرَاُم:  اأيُّ
ها، وما أنزَل اهللُ فيها،  وجاِت! فاسَتِمُعوا خِلََبِ تِها ُدُروٌس لألزواِج والزَّ يف قصَّ
َواهللِِ  »يِفَّ  َقاَلْت:   J َثْعَلَبَة  بِنِْت  َخْوَلَة  َعْن  َدٍة  ُمتعدِّ وبُطرٍق  طَّويٍل،  يف حديٍث 
اِمِت َأْنَزَل اهللُ َصْدَر ُسوَرِة امُلَجاَدَلِة، فقد ُكنُْت ِعنَْدُه، َوَكاَن َشْيًخا  َويِف َأْوِس ْبِن الصَّ
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ٍء، َفَغِضَب، َوَقاَل:  َكبرًِيا، َقْد َساَء ُخُلُقُه، َوَضِجَر، َفَدَخَل َعَلَّ َيْوًما، َفَراَجْعُتُه يِف َشْ
ي، ُثمَّ َخَرَج...« َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّ

ٌة َطويَلٌة، وبينهام  ُسْبَحاَن اهلِل: هذا هو املشهُد األوُل: زوجاِن هلام يف العرشِة ُمدَّ
ُل  وُج بعَد هذا الُعُمِر قد َتُسوُء َأخالُقُه، َوَيكُثُر َضَجُرُه، َفال َيَتحمَّ يٌة كثريٌة! والزَّ ُذرِّ
وجاِت  َكثرَة األَعَباِء والطَّلباِت، وال كثرَة النِّقاِش واإلحلاِح! وهذه ُمشِكَلُة بعِض الزَّ

َلبِاِت، وال َتوِقيَتها، َفَتنَشُأ امَلَشاِكُل!  ا ال ُتِسُن َعْرَض الطَّ أنَّ
ي، ومعناُه:  َقاَل َزوُجها َأْوٌس I وهو يف حاَلِة َغَضٍب: َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّ

، وقد كاَن هذا ُيعدُّ َطالًقا يف اجلاِهليَِّة.  ي علَّ ، كام َترُم ُأمِّ أنَِّك َتُرمنَي علَّ
ُهَو  َفإَِذا   ، َعَلَّ َدَخَل  ُثمَّ  قالت:  َساَعًة،  َقْوِمِه  َناِدي  يِف  َفَجَلَس  َخَرَج،  »...ُثمَّ 
، َوَقْد ُقْلَت  ِذي َنْفُس ُخَوْيَلَة بَِيِدِه، اَل خَتُْلُص إيَِلَّ ُيِريُديِن َعىَل َنْفِس، فُقْلُت: َكالَّ َوالَّ
َما ُقْلَت َحتَّى حَيُْكَم اهللُ َوَرُسوُلُه فِينَا بُِحْكِمِه، َقاَلْت: َفَواَثَبنِي، َفاْمَتنَْعُت ِمنُْه، َفَغَلَبْتُه 
َجاَرايِت،  َبْعِض  إىَِل  َخَرْجُت  ُثمَّ  تِي،  َتْ َفَأْلَقْيُتُه  ِعيَف،  الضَّ ْيَخ  الشَّ امَلْرَأُة  بِِه  َتْغِلُب  باَِم 

َفاْسَتَعْرُت ِمنَْها ثَِيابا...«
وُج إىل بيتِِه، وقد َهَدَئت َنفُسُه، َفَأَراَد أن ُيعاِشَ زوجَتُه،  ُسْبَحاَن اهلِل: عاَد الزَّ
م ال حُيِسنوَن  وَنَس ما كاَن منُه من ُمنَكٍر َعظيٍم! وهذِه ُمشِكَلُة بعِض األَزَواِج، أنَّ
َمْن  َسِمعتم  فكم  عليِه،  َينَدموَن  بام  فوَن  َيَترصَّ فَتجُدهم  امَلَشاِكِل،  ِحَياَل  َف  التَّرصُّ
نا، أو طلَّقنا يف حاَلِة َغَضٍب! والعاِقُل  ِيُقوُل: َضْبنا زوجاتِنا يف حاَلِة َغَضٍب، أو لعَّ
اْمَرَأَتُه  َأَحُدُكْم  َيْضِرُب  »َعَلَم   :H قاَل  الغضب!  عنَد  نفسُه  َيمِلُك  َمن 

َضْرَب اْلَعْبِد، ُثمَّ ُيَضاِجُعَها ِمْن آِخِر اللَّْيِل؟!«)1(. 

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )16221(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل شط الشيخني«.  )1(
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ها َليَس ُكْرًها َلُه، إنَّام  َخْوَلُة J من ِحرِصها عىل ِدينِها اْمَتنََعْت َأْن ُيَعاِشَ
بَِسَبِب َقوَلتِِه الَعظِيَمِة! 

»َقاَلت: ُثمَّ ِجْئُت َرُسوَل اهللِ H، َفَجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيِه، َفَجَعْلُت َأْشُكو 
إَِلْيِه َما َأْلَقى ِمْن ُسوِء ُخُلِقِه«.

َوَلِكْن اسَتِمُعوا -يا رعاُكُم اهللُ- كيَف َعرَضت َأمَرها بُِأسلوٍب َفذٍّ وَعِجيٍب:

ُت،  ٌة َمرُغوٌب فِيها، َفَلامَّ َكُبْ »قالت: يا رسوَل اهللِ: إنَّ َأْوًسا َتزوَجنِي وَأَنا َشابَّ
ِه! وإنَّ يِل ِمنُْه ِصْبَيًة ِصَغاًرا، إْن َضَمْمُتُهْم  َوَماَت َأْهِل، َظاَهَر ِمنِّي! َوَجَعَلنِي َعليِه َكُأمِّ
H ال يزيُد عن  إَلْيِه َضاُعوا، َوإْن َضَمْمُتُهْم إيلَّ َجاُعوا! فكاَن رُسوُل اهللِ 
قولِه: »َما أَراِك إلَّ َوَقْد َحُرْمِت َعَلْيِه«، وهي تقوُل: َأحنَي َأَكَل َشَبايِب يا رسوَل اهللِ، 
اِدُل َرُسوَل  َوَنثرُت َلُه َبْطنِي، َوَكُبَ ِسنِّي، واْنَقَطَع َوَلِدي، َظاَهَر ِمنِّي؟!«. َفَصاَرْت ُتَ
اهللِ، وُتراِجُعُه، وهو ال َيزيُد H عن قولِه: »َما أَراِك إلَّ َوَقْد َحُرْمِت َعَلْيِه«، 
 H ِفقالت: »اللَُّهمَّ َإَلْيَك َأْشُكو َحايِل، واْنِفَراِدي َوَفْقِري« َفَجَعَل َرُسوُل اهلل

ِك َشْيٌخ َكِبيٌر، َفاتَِّقي اهلَل ِفيِه«)1(. َيُقوُل: »َيا ُخَوْيَلُة، اْبُن َعمِّ

َتطُلُب   H هت لِرسوِل اهللِ  َلَقْد َأحَسنَْت َخوَلُة االختياَر، حنَي َتوجَّ
َتسَتِشرُي،  َمْن  اختياَر  ُتِسُن  ال  من  وجاِت  الزَّ ِمن  َفَكم  وُمشورَتُه،  وُحكَمُه،  َرْأَيُه، 

 

وال َمْن َتستفتِي؟ 

حمققو  وقال   ،)4279( برقم  حبان  ابن  وصححه   ،)27319( رقم  الرسالة  ط.  أمحد  أخرجه   )1(
الباري  صحيح ابن حبان )108/10(: »حديث صحيح«، وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح 

.)433/9(
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َفَعَلينا حنَي اخلالِف أْن ُنحِسن اختياَر َمْن هو َأوَثُق بِِدينِِه وعقِلِه، وأْن نحذَر من 
امَلَكاتِِب امُلسرَتِزَقِة التي َتقَتاُت عىل َمشاِكِل النَّاِس َوَحاَجاِتم؟ أو نَِساٍء ال َيْفَقْهَن، 

! واهللُ َتَعاىَل َيُقوُل: ]ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ     َفُيِسْئَن َأْكَثر ِمن أْن حُيِْسنَّ
ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ           ژ    ژ      ڑ    ڑ    کک    ک      ک    گ             

گ    گ[ ]النساء:35[. 

من  األَجَر  َيْبَتُغوَن  ُمِلِصنَي،  ُأَناًسا  حُمَاَفَظتِنَا  اهللِ- يف  -بَِحْمِد  َلنا  اهللُ  َهيأ  َوَقد 
ُهوا َمْن حَيتاجوَن  ٍة َموُثوَقٍة، َفوجِّ اهللِ َتَعاىَل، عَب جِلاٍن إصالِحيٍَّة، َوَمَكاتَِب استَشاِريَّ

إليهم. 

َفَخوَلُة J اْمَرأٌة عاِقَلٌة، َهَدُفها َمصَلحُة البيِت واألوالِد، َفَلْم َتطُلْب َطالًقا، 
كفعِل بعِض النِّساِء! َوَكَأنَّ َبعَضُهنَّ مل َتْسَمْع َبَقوِل َرُسولِنا H: »َأيَُّما اْمَرَأٍة 

َلَق ِفي َغْيِر َما َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيَها َراِئَحُة اْلَجنَِّة«)1(. َسَأَلْت َزْوَجَها الطَّ

يطاِن، ونُعوُذ باهللِ من َشِّ اإلنِس  َأهِلمنَا ُرشَدنا، وِقنَا َشَّ أنُفِسنَا والشَّ فاللُهمَّ 
، ومن ُكلِّ ُمفسٍد فتَّاٍن. واجلآنِّ

ُه َغُفوٌر رحيٌم.  واستغفروا اهللَ إنَّ

اخلطبُة الثانيُة:
أن  وأشهد  القلوِب،  ببواطِن  ِقيِب  الرَّ الُغُيوِب،  َأَساِر  عىل  املطَّلِع  هلل  احلمُد 

 

أنَّ  َأفَعالِِه، وأشهد  َقضاِئِه، َحكيٌم يف  َعدٌل يف  له،  اهللُ، وحَدُه ال شيَك  إالَّ  إله  ال 

أخرجه ابن ماجه رقم )2055(، وصححه األلباين.  )1(



216

الَلِة، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك  َوَأْنَقَذ من الضَّ َساَلَة،  َغ الرِّ َبلَّ حُممًدا عبُد اهلل َوَرُسوُله، 
ا بعد:  يِن، أمَّ عليه وعىل آلِِه وَأصَحابِه وأتباِعِه بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

ُة  ُه، لقد علَّمتنا ِقصَّ َفْلنتَِّق اهللَ -يا مؤمنوَن- َحقَّ ُتقاتِِه، ولنُعِط ُكلَّ ِذي حقٍّ حقَّ
امُلجاِدَلِة: أنَّ االلتجاَء إىل اهللِ َسَبٌب لِتفريِج الُكروِب، فحنَي َقاَل H: »لم 
هت َشكَواها إىل  ُيوَح إليَّ ِفي َهذا َشيٌء« َعِلَمت َخوَلُة J َأنَّ األَمَر ُمنَتٍه، َفوجَّ

ِميِع الَبِصرِي، فامذا حَدَث يا ُترى؟  السَّ

َنَزَل  َحتَّى   H َرُسوِل اهللِ  عنَد  َبِرْحُت من  َما  اهللِ  َفَو   :J َقاَلْت 
َيا  َفَقاَل:  َعنُْه،  َي  ُسِّ ُثمَّ  َيْغَشاُه،  َكاَن  َما   H اهللِ  َرُسوُل  ى  َفَتَغشَّ اْلُقْرآُن، 

: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ     ُخَوْيَلُة، َقْد َأْنَزَل اهللُ C فِيِك َويِف َصاِحبِِك ُقرآًنا، ُثمَّ َقَرَأ َعَلَّ
ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ[ ]املجادلة:1[ اآلياِت)1(.

 اهلُل اأكرُب عباَد اهلِل: 
اهللُ -جلَّ يف ُعالُه- َيسَتِمُع إىل َشكوى ُأَسٍة َصِغرَيٍة! ال ُيشغِلُه عن َساَمِعهم 

امواِت واألَرِض! َتدبرُي َمَلُكوِت السَّ

ٌة من اهللِ تعاىل لِلمؤمِن؛ وَذلَِك حنَي َيشُعَر امُلؤِمُن أنَّ اهللَ معه  ا َمِعيٌَّة خاصَّ إنِّ
الكبرُي  وهو  حِلاجاتِِه!  ُمسَتِجيٌب  بُِمْشِكالتِِه،  َمعنِيٌّ  بِحالِِه،  عامِلٌ  ُشؤوَنُه،  َحاِضٌ 

امُلَتَعاُل! 

»احْلَْمُد هللِ  تقوُل:   J َعاِئَشُة  نا  ُأمُّ َعظِيٌم! فقد كانت  َترَبويٌّ  َملَمٌح  وهنا 
يِف  َوَأَنا   H النَّبِيِّ  إىَِل  امُلَجاِدَلُة  َجاَءِت  َلَقْد  األْصَواَت،  َسْمُعُه  َوِسَع  ِذي  الَّ

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )27319(، وتقدم الكالم عليه.  )1(
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ٻ     ٻ     ]ٱ     اهللُ:  َأْنَزَل  حتى  َتُقوُل!  َما  َأْسَمُع  َوَما  َزْوَجَها،  َتْشُكو  اْلَبْيِت  َناِحَيِة 

ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ     ٺٺ    ٺ       ٺ    ٿ    ٿ[ 
]املجادلة:1[)1(، فسبحاَنُه َوبَِحْمِدِه. 

عباَد اهلِل: 

َما احللُّ ملُِشِكَلِة امُلظاهِر؟ 
َفْلُيْعِتْق  »ُمِريِه  هَلا:  يقوَل  أْن   H َرُسوَلُه  بِه  اهللُ  أمَر  َما  فــاجَلــواُب: 
َشْهَرْيِن  َقاَل: »َفْلَيُصْم  الَفْقِر  بِه من  ُيْعتُِق  َما  ِعنَْدُه  َما  َرُسوَل اهللِ،  َيا  َقاَلْت:  َرَقَبًة«، 

»َفْلُيْطِعْم  َقاَل:  ياِم،  الصِّ عىل  ُقدَرٍة  ِمْن  بِِه  َما  َكبرٌِي،  َشْيٌخ  ُه  إِنَّ َقاَلْت:  ُمَتَتاِبَعْيِن«، 

 :H ِِستِّيَن ِمْسِكيًنا َوْسًقا ِمْن َتْمٍر«، قالت: َما َذلَِك ِعنَْدُه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 :H َفِإنَّا َسُنِعيُنُه ِبَعَرٍق ِمْن َتْمٍر«، َقاَلْت: َوَأَنا َسُأِعينُُه بَِعَرٍق آَخَر، َفَقاَل«
َخْيًرا«،  ِك  َعمِّ ِباْبِن  اْسَتْوِصي  ُثمَّ  َعْنُه،  ِبِه  ِقي  َفَتَصدَّ َفاْذَهِبي  َوَأْحَسْنِت،  »َأَصْبِت، 

َقاَلْت: َفَفَعْلُت)2(. 

هكذا َأْحَسنَت َخْوَلُة J إدارَة امُلشِكَلِة، َحتَّى َعاَد هَلَا َزوُجَها َوَبيُتها. 
وِمنَا.  فاللُهمَّ اجَعِل الُقرآَن العظِيَم َربِيَع ُقُلوبِنَا، َوُنوَر ُصُدوِرنا، َوَجالَء ُهُ

والُفُسوَق  الُكفَر  إلينَا  ه  َوَكرِّ ُقُلوبِنا،  يف  نُه  َوَزيِّ اإِلياَمَن،  إلينا  َحبِّب  اللُهمَّ 
اِشِديَن.  والِعصياَن، واجعلنا من الرَّ

 ،)7386( قبل   )117/9( معلًقا  والبخاري  والنسائي)3460(،   ،)188( ماجه  ابن  أخرجه   )1(
وصححه األلباين، واألرناؤوط يف تقيق سنن ابن ماجه )130/1(.

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )27319(، وتقدم الكالم عليه.  )2(
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إال  ألحَسنِها  يدي  ال  واألعامِل،  واألقواِل  األخالِق  ألحسِن  اهِدنا  اللُهمَّ 
أنت، وارصف عنَّا َسيَِّئَها، ال يرصُف عنَّا َسيَِّئَها إال أنَت. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.



219

#

سيرُة علٍم عادل

اخلطبة األولى:
النَّواِل،  ل علينا بجزيِل  َد بكلِّ كامٍل، وَأْعىَل َجالٍل، تفضَّ تفرَّ الذي  احلمد هلل 
وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيَك لُه الكبرُي امُلَتَعاِل، وأشهد أنَّ نبيَّنا حممًدا 
َصاِل، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه،  عبُد اهلل ورسوُله، كريُم السجايا، وشيُف اخْلِ
وعىل آله وأصحابه خرِي صحٍب وآل، والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم 

ا بعُد:  املآِل، أمَّ
يِن القويِم، والَزُموا َنَجُه امُلسَتقيِم. كوا هبذا الدِّ فاتقوا اهلل تعاىل حقَّ تقواُه، ومتسَّ

ها الأكارُم: اأيُّ

ائفِة، وكأنَّ  عاراِت الزِّ اقِة، والشِّ انخدعنا يف كثرٍي من األحياِن  باملصطَلحات البَّ
ًرا؛ لذا  اإلسالَم ال يصلُح أْن يكوَن مرشوَع دولٍة، وال ُيمكُن أن ُيقيَم حضارًة وتطوُّ
ِ يف ِقَيِمِه  ين، والتََّبرصُّ ِم حقيقِة هذا الدِّ فإنَّ أهَل اإلسالم ُينادوَن العاملَ أجَع إىل تفهُّ
ِر يف  ف عىل قواعِده وُجَزِئيَّاتِه؛ وذلَك بتدُبِر كتاب اهلل تعاىل، والتَّبحُّ يَّاتِه، والتعرُّ وكلِّ
الِح الذيَن سطَّروا  سنِة رسوِل اهلل G، وبالنَّظر كذلك يف ِسرَيِ سلفنا الصَّ
أعظَم َمٍد وأعدَلُه وأنقاُه، ديٌن غايُته الكبى، وهدفه األسمى اإلصالُح والعدُل 

بشتَّى صوِره وأشكاله. 
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عباَد اهلِل: 

سَل، َوَأنَزل َمَعُهُم الِكَتاَب َواملِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط،  اهللُ تعاىل أرسَل الرُّ
ُه العدل بأحىل صورِه، وأهبى أشكالِه، فقد جاَء دينُنا العظيُم إلخراِج النَّاِس من  نعم إنَّ

َجور األدياِن إىل عدِل اإلسالم ]چ    چ    چ    ڇ     ڇ[ ]النحل:90[.

َفَقاَل  فقد  َعَجًبا،  عدلِه  يف  يرى   G املصطفى  سريِة  يف  ُل  وامُلتأمِّ
بالعدِل  نَِجِه  وعىل  َأْعِدْل«)1(،  َلْم  ِإَذا  َيْعِدُل  َوَمــْن  »َوْيَلَك  جِل:  للرَّ  G

ُة املهديِّوَن. ساَر اخللفاُء الراشدوَن، واألئمَّ

واإليكم يا كراُم:

سريَة رمٍز من رموز العدالِة، وذلَك ألنَّه جعَل القرآَن قاِئَده، وَتْقوى اهللِ راِئَده، 

العادُل يا  َديَدَنُه، فمن هو هذا  الفقراِء واملساكنِي  َمنَْهَجُه، وُحبَّ  وُسنََّة رسوِل اهللِ 

الراشدون  : »اخللفاُء  الثوريُّ ل، قال عنُه اإلماُم سفياُن  الَقرِن األوَّ ُد  ُمَدِّ إنَّه  ُترى؟ 

، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز«)2(.  مخسٌة: أبو بكٍر، وعمَر، وعثامُن، وعلٌّ

عن  َهُه  وَنزَّ الفضائَل،  لُه  َجََع  اهللَ  أنَّ  غري  خصيَة،  الشَّ حياَتُه  لكم  َد  َأْسُ لْن 

َخَتَم  ُه  أنَّ إال  خاِء،  البذِخ والرَّ القصور، ومن أهل  اِن  ُسكَّ ُه كاَن من  أنَّ َمَع  الرذائل، 

ِه  القرآَن يف صغرِه، وجالَس الُفقهاَء، وأخَذ من علِمهم وَسْمتِهم، وَحَضَ وفاَة َعمِّ

َخِليَفِة املسلمنَي ُسَليامَن بِن عبِد امللِك، وهو عىل سيِر املوَت يقول: يا من ال يزوُل 

أخرجه البخاري رقم )3610(، ومسلم رقم )1064(.  )1(
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ُملُكُه ارحم من زاَل ُملُكه، يا ليت يل أبناًء ِكَباًرا، قد أفلَح من كان أبناؤه كباًرا، فقال 
له صاحُبنا: ]ی    جئ    حئ    مئ        ىئ    يئ      جب    حب    خب[ ]األعىل:15-14[)1(.

وكاَن   ، يٍّ ِسِّ كتاٍب  يف  لرجٍل  اخلالفَة  وكتَب  امللِك،  عبِد  بُن  سليامُن  مات 
جثامَن  الناُس  وارى  وملا  وأهلِه،  للحقِّ  حُمبًّا  للعدِل،  ُمؤثًِرا  امللِك  عبِد  بُن  سليامُن 
سليامَن اجتمعوا يف املسجِد، فقام رجاُء بُن َحْيوَة أحُد علامِء املسلمني، فأعلن عىل 
ُه عمُر بُن عبُد  املنِب أنَّ خليفَة املسلمنَي، وأمرَي املؤمننَي: عمُر بُن عبُد العزيِز، نعم إنَّ

العزيِز، ومن منَّا ال يعرُف َعْدلُه وحزمُه وزهده؟! 

ى خَبَ َتَولَِيتِِه، اْنَصَدَع قلُبُه من الُبكاِء، َفَأَقاَمُه العلامُء عىل املنِب، وهو  فلامَّ َتَلقَّ
َيَتَكلََّم من البكاء، وبكى الناُس لُِبكاِئِه، فحمد اهللَ، وأثنى  َيرَتُِف، فام استطاَع أْن 

عليه، وصىلَّ عىل النبيِّ H، ثم قال: 

ها النا�س: اأيُّ

إنام ُبليت هبذا األمِر من غري رأٍي ِمنِّي وال طِلبٍة وال َمُشوَرٍة، وإينِّ قد َخَلْعُت ما 
يف أعناِقُكم من َبيعٍة، فاختاروا ألنفِسُكم غريي، فصاَح املسلموَن صيحًة واحدة: قد 
اخرتناك أمرَي املؤمننَي ورضيناَك، فلامَّ َسَكُتوا قال: أوصيكم بتقوى اهلل، وأصِلُحوا 
اِت، وأحسنوا له االستعداَد  اِئَرُكم ُيصلِح اهللُ عالنَِيَتُكم، وأكثروا ذكر هادِم اللذَّ َسَ
نبيِّها، وال يف كتاهِبا، وإنَّام  ا، وال يف  ينزَل بكم، وإنَّ األمة مل ختتلف يف رهبِّ أْن  قبل 
ا. رهِم، وإينِّ واهلل ال ُأعطي أحًدا باطاًل، وال أمنُع أحًدا حقًّ ينار والدِّ اختلفوا يف الدِّ

سرية عمر بن عبد العزيز لعبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني بن ليث بن رافع، أبو حممد املرصي   )1(
)ت: 214ه�( )ص33(.
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ها النا�ُس: اأيُّ
أطيعوين  له،  طاعَة  فال  اهلل  عص  ومن  طاعُته،  وجبت  تعاىل  اهللَ  أطاَع  من 

 

 .)1(
V ما أطعُت اهللَ، فإذا عصيُته فال طاعَة يل عليكم، ثم نزَل

ولكم اأْن تعلموا يا كراُم: 
واقتطاُع  النَّاِس،  ُظلُم  أمراِئها  يف  َكُثَر  فقد  سيئًة،  كانت  أميََّة  بني  أوضاَع  أنَّ 
األسُة  وصارِت  املاِل،  بيِت  من  األخُذ  َكُثَر  كام  َثَمٍن،  وبال   ، حقٍّ بغرِي  أراِضيهم 
احلاكمُة ُتنفُق عىل َنْفِسها بال حدوٍد وال ُقيوٍد، وما إْن َتَوىلَّ عمُر بُن عبُد العزيِز احْلَُكَم 
الِة، وال يدخُل عليه  حتى احتجَب عن النَّاِس ثالثَة أياٍم ُمتوالياٍت، ال يرُج إال للصَّ
العطايا  يف  ٌق  وحُيَقِّ األمراَء،  أراض  ِسِجالَِّت  َيفِرُز  فكان  ُمزاِحُم،  وزيُره  إال  أحٌد، 
أحصاها،  عندما   V َعِجَب  وكم  وأتباُعهم،  أميََّة  بنو  أخذها  التي  واألموال 
َفَبَلغْت نصَف ما يف بيِت ماِل املسلمني، فام كان منه إال أْن نادى: الصالُة جامعة، 
الصالُة جامعة، فاجتمع الناس إليِه، َفَصَعَد املنَب، فقال: إنَّ َمْن قبَلنا أعطونا عطايا 
ُمَزاِحُم  اها، فجعل  إيَّ ينبغي هلم أن يعطونا  أْن نأخَذها، وما كان  لنا  ينبغي  ما كان 
إىل  األمواَل  وردَّ  ُقها،  وُيَمزِّ العزيِز  عبُد  بُن  عمُر  فيأخُذها  ِسِجالَّ،  ِسجالًّ  ُيِرُجها 
ِة، وقبل ذلَك V بدَأ  بيِت ماِل املسلمني، ومن يرفُض من األَُمَراِء يأُخُذها بالقوَّ
بِنَْفِسِه، وبُِحِلِّ زوجتِه، ثم صار ُينادي يف األمصار أنَّ من كانت له َمْظَلَمٌة فليأتنا، 

أو لِيكتْب لنا َفنَُردَّ لَه َمظَلَمَتُه.

ى      ى         ]ې     اهلل:  وصدق  واألماَن،  واألمن  محَة،  والرَّ العدَل  َفنرََشَ 
ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]القصص:83[. 

البداية والنهاية ط. إحياء الرتاث )238/9(.  )1(
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أقول ما تسمعون، وأستغفُر اهللَ العظيَم اجلليَل، يل ولكم من كلِّ ذنٍب وخطيئٍة، 
حيُم. ُه هو الغفوُر الرَّ إنَّ

اخلطبة الثانية: 
أهِل  قلوِب  وَخَتم عىل  للهدى،  أهَل اإلسالِم  ُصُدوَر  الذي شَح  احلمُد هلل 
النِّفاِق والطُّغياِن فال َتِعي أبًدا، وأشهُد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيَك له، فرًدا 
َأعَدلُه  بِه عبًدا وسيًِّدا، وما  َأْكِرْم  نبيَّنا حممًدا عبد اهلل ورسوله،  أنَّ  صمًدا، وأشهد 
َمْصَدًرا وَموِرَدا، صىل اهلل وسلَّم وبارَك عليه، وعىل آله وأصحابه لُِيوِث الِعدا، ومن 

تبعهم بإحساٍن وإيامٍن، إىل أْن ُيبعَث الناُس غًدا.
]ہ    ھ     ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ      ۓ     ڭ    ڭ    ڭ     ڭ    
ې     ې     ۉ     ۉ     ۅۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ        ۈۈ     ۆ     ۆ     ۇ      ۇ    

ې    ې    ى     ى[ ]لقامن:33[. 
َف  رَصْ تريد  ُته  عمَّ جاَءته  أْن  العزيِز:  عبِد  بــِن  عمَر  َقــَصــِص  أعجِب  ومــن 
ِة، كام كانت من قبُل! فقد كانِت من األُسِة احلاكمِة التي َتَتَمتَُّع  هريَّ َصاِتا الشَّ ُمَصَّ
بذلك، فلامَّ توىل عمُر بُن عبِد العزيِز اخلالفَة أوقف هذه التَّالعباِت كلِّها، فدخلت 
َأَتيُتَك حِلاجٍة  ى ُخبًزا وزيًتا، فقالت: يا أمرَي املؤمننَي  َيَتَعشَّ عليه، فإذا أمرُي املؤمننَي 
َك عبَد امللك جُيري علَّ كذا وكذا، ثم  ة؟ قالت: كان عمُّ يل، قال: وما ذاَك يا عمَّ
َفَقَطْعَتُه َعنِّي، قال: يا عمَة إنَّ عمي يعطيِك من مال املسلمني، وليس  َوَليَت أنَت 
ذلك املال يل لكي أرصَفه لك، ولكن إن شئِت أعطيُتِك من مايل، وال أملك غرَيه، 

فانرصفْت عنه)1(. 

سرية عمر بن عبد العزيز )ص60(.  )1(
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ِل، وكان من  أبرِز  ا لقد كان عمُر بُن عبِد العزيِز َرُجَل دولٍة من الطِّراِز األوَّ حقًّ
أسباب نجاِح مرشوِعه اإلصالحي بعَد توفيِق اهللِ لُه: ما متثََّل به من العلِم والورِع، 
نبيلَة األهداف،  واحلزم والعدل، وكذلك امتالُكُه رؤيًة إصالحيًَّة واضحَة املعاملَ، 
ولة وشؤوِنا،  ًة العلامَء الربانينَي املؤهلنَي لقيادِة الدَّ والتفاُف النَّاِس حوَله، وخاصَّ
لقد أرسى مبدَأ الشورى يف شؤون الدولِة، فكان يشاور أهل العلم واملعرفِة، كلٌّ 
بُن  معُه، وكان عمُر  النَّاس  تفاُعِل  ما ساعَد عىل  وإدراِكِه، وهذا  ِصِه  خَتَصُّ حسَب 
التَّوفيُق  له  فكاَن  اهلل يف كلِّ صغريٍة وكبريٍة،  العزيِز حريًصا عىل تكيِم شِع  عبِد 

]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ     ، والنَّرُص اإلهلي! وصدَق اهللُ:  بايِنُّ الرَّ
پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ[ ]األعراف:96[. 

َعَلى  اهلِل  ِعْنَد  اْلُمْقِسِطيَن  »ِإنَّ   :G اهلل  رسوُل  َقاَل  فقد  وليبرش 
ِفي  َيْعِدُلوَن  الَِّذيَن  َيِميٌن،  َيَدْيِه  َوِكْلَتا   ،D الرَّْحَمِن  َيِميِن  َعْن  ُنوٍر،  ِمْن  َمَناِبَر 

ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا«)1(.

عباد اهلل: 
يََّتُه يف تقيق األمن واألماِن،  اِم والرؤساِء أْن َيُعوا قيمَة العدِل وَأَهِ أما آَن للُحكَّ

خاء واالستقرار؟! والرَّ

أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا  فقط،  أشهٍر  ومخسِة  سنتني  يف  كلَّه،  ذلك  عمُر  حّقق  لقد 
وأعامهلا،  بإنجازاِتا  ولكن  ُحْكِمها،  ِة  ُمدَّ بطوِل  وال  بأعامِرها،  تقاُس  ال  الرجاَل 

 

عاًما،  ثالثنَي  وحكمِه  ُكرسيِِّه  عىل  أمض  بمن  بالكم  فام  وإِعالِمها،  بَِدَجِلَها  ال 

 

أخرجه مسلم رقم )1827(.  )1(
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أو يزيد! ويا ليتهم يعدلون وُيصلحون، ولكنهم يعيثون ويفسدون، وشعوهُبم يف 
كلِّ واٍد ييموَن، ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]الشعراء:227[.                                                                                

ا�ُس:  ها النَّ فيا اأيُّ

هبا،  يتشبَُّث  وبعُضهم  ردَّها،  ويطلُب  اخلالفَة،  يرفُض  العزيِز  عبِد  بُن  عمُر 
بني  ق  فرَّ من  فسبحان  بعيًدا!  وأمًدا  طوياًل،  َدهًرا  وقوِمه  شعبِه  قلوِب  عىل  ُثُم  وجَيْ

الفريقنِي، وباعَد بينهم ُبعَد املرشقنِي.

ثمَّ اعلموا يا موؤمنون: 

يَد عنه ]ہ    ھ    ھ     ھ    ھ     نَن اهللِ تعاىل كائنٌة ال حمالًة، وواقٌع ال حَمِ أنَّ سُّ
تنفُع  وال  َتَتوقَّْف،  ال  وماضيٌة  ]األحزاب:38[  ڭ[  ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ےۓ     ے    

ماَلَفُتها، قال تعاىل: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ            ڳ       ڳ    ڱ    
ڱ    ڱڱ    ں      ں    ڻ    ڻ      ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ             

ھ[ ]غافر:82[.

عباد اهلِل: 

ن اهلل له يف األرِض، حني أخلَص هلل يف عمِلِه،  عمَر بَن عبِد العزيِز V َمكَّ
َق اهللُ لُه األمَن واالستقراَر بسبِب عدلِِه يف احلكم، وُنرصِة املظلوِم، واحرتاِمه  لقد حقَّ

يِف والوضيِع. للكبرِي والصغرِي، والرشَّ

قال تعاىل: ]ۅ    ۅ      ۉ        ۉ    ې    ېې    ې    ى[ ]األنبياء:10[ 
ها إال من اْستِْمَساِكها بإسالِمها. َفها وِعزَّ ُة ال َتْسَتِمدُّ َشَ وهذه األمَّ
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ِة أمر ُرشٍد، يعزُّ فيه أهل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهل املعصية،  فاللهم أبرم هلذه األمَّ
ويؤمُر فيه باملعروف، وينهى فيه عن اإلثم والعدواِن.

اللهم هيئ لوالة املسلمني بطانًة ناصحًة صاحلًة، تأمر بكلِّ معروف، وتنهى 
ُر من كلِّ ُمنكر وش، وما ذلَِك عليَك بعزيز.  وتذِّ

للب  بنواصيهم  وخذ  وترض،  تبُّ  ملِا  خاصًة  أمورنا  والَة  وفِّق  اللهم 
والتقوى.

اللهم أعنَّا وإياهم عىل أداء األمانة، واجعلهم رمحًة عىل رعاياهم وشعوهِبم 

 

يا ربَّ العاملني.
د صفوَف إخوانِنا يف مرَص وتونَس والعراَق، واجع كلمَتهم عىل  اللهم وحِّ

احلقِّ واهلدى. 
اللهم احقن ِدماَئهم، واحفظ أعراَضهم وأمواهَلم، واكفهم شَّ األشاِر، وكيَد 

اُر. ار، يا قويُّ يا قهَّ الفجَّ

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

حراء عمُر المختار أسد الصَّ

اخلطبة األولى:
شكَر،  ملِن  بالزيادِة  َن  تأذَّ وقد  األقَداِر،  أويل  َقْدَر  َرَفَع  وقَهر،  َعال  هللِ  احلمد 
وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيك له، عزَّ واقَتَدر، وأشهد أنَّ حمَمًدا عبُد اهلل 
ورسوُله سيُِّد البرش، صىلَّ اهلل وسلَّم وَباَرك عىل املصطفى املختار، وعىل آلِه األطهار، 

ا بعد:  وأصحابِه األخَيار، والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم القرار، أمَّ

عباد اهلل: 

وماَلَفتِِه،  أمِرِه  عصياِن  من  ولنحذْر  وماَفتِِه،  اهلل،  بتقوى  ونفس  أوصيكم 
]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    

گ[ ]الزلزلة:7، 8[. 

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ

واملصلحنَي،  عاِة،  الدُّ وأفواُج   H حممٍد  ببعثِة  األمَة  اهللُ  أكرَم  منذ 
حاكمنَي   ، احلقِّ إىل  داعنَي  فيها،  َيَتَعاَقُبوَن  اهلل،  سبيِل  يف  واملجاهديَن  واملربنَي، 
بالقسِط، آمريَن باملعروِف، ناهنَي عن املنكِر، ُماهديَن بأنفِسِهم وأمواهِلم وأقالِمهم 
ُة ظاملٍ،  لومُة الئم، وال قوَّ يف سبيِل نرِش ديِن اهللِ، وإعزاِز أهلِه، مل تأخْذُهْم يف اهللِ 

 

. وال َبْطُش ُمسَتْعِمٍر ُمسَتبِدٍّ
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َة الإ�سالم:  اأمَّ

ُق معُه معنى  نَا َنَتَذوَّ َر ُصورَة َبطٍل من األبطاِل، َعلَّ ما أحوَجنَا أْن نقَف ونِتَِذكَّ

َنِعي َمعنى  أْن  نَا كذلَك  ، وعلَّ َمْن َرِحَم ريبِّ َلِعبنا وهَلونا، إالَّ  الَفوِز الذي َنسينَاه يف 
يوٍم  ُكلَّ  واالجتامعيِة  واألخالقيَِّة  ينيِة  الدِّ اهلزائَم  فيها  نتجرُع  التي  ِة  والعزَّ النَّرِص 
وليلٍة، فَتعاَلوا بِنا إىل ِسريِة َبَطٍل من َأبَطاِل اإلسالِم، حيا ذكرُه، وشاَع يف خضمِّ هذه 
يَن أْن جَيعُلوه ِشعاًرا هلم،  امُلَتَساِرَعِة، وقد حاوَل بعُض الظَّلمِة وامُلسَتبِدِّ األحداِث 

ولكن شتَّان بني القائديِن، فبينُهام كام بني امَلرِشَقنِي. 

وحفِظ  ِصدًقا،  اهللِ  ديِن  عن  ِب  والذَّ ا،  َحقًّ الُبطوَلِة  معاملَ  تمُل  بطلنا  سريُة 
ٌف للكتاِب، وظاملٌ للعباد، وفاسٌد يف األخالِق،  باِلِدِه من استعامٍر ظامل، وظاملُِهم حُمَرِّ

رات. وعابٌث يف اخلرياِت واملقدَّ

عاًما،  ومخسنَي  مائٍة  َقبَل  ولَد  صاحلنِي،  أبويِن  من  مؤمنٍة،  ُساللٍة  من  َبَطُلنا 
وَنشَأ يف بيِت عزٍّ وكرٍم، تيُط به شهامُة املسلمنَي، وَتْكُسوُه صفاُتُم احلميدُة التي 

نَِة.  نُوِسيِِّة القائمِة عىل الكتاِب والسُّ استمدوها من احلركة السُّ

ُه عمُر املختاُر، وَمْن ِمنَّا ال يعرُف عمَر املختاَر؟! وهو  لِيبِيُّ األصِل واملنشأِ، إنَّ
يوُخ  اُه الشُّ غر، وتلقَّ ، والشيُخ املجاهُد، والقائُد امُلحنَُّك، تويف والده يف الصِّ ُم الَفذُّ امُلعلِّ
بًّا  عِة، فكاَن حُمِ والعلامُء تربيًة وتعلياًم، وتأديًبا وتدريًبا، َنََل من العلوم الرشعية امُلَتنَوِّ
يِة واحلزِم، والصِب والثَّباِت، أحبَُّه  دِّ لِلعلِم، ُمِلًصا يف العمل، اشُتِهَر بنَي زمالئه باجْلِ
نُويِس V حتى اصطحبه  نُوِسيِِّة العاملُ املجاهُد: حممُد بُن علٍّ السُّ شيُخ احلركِة السُّ
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ٍة، شديَد احلرِص عىل الصلواِت،  ِه وتِْرَحالِِه، كان عمُر املختاُر ذا عبادٍة َفذَّ معُه يف ِحلِّ
نُويِس يا عمُر: ِورُدَك الُقرآُن.  َيتُِم القرآَن كلَّ سبعِة أياٍم منُذ قال له اإلماُم السُّ

بالتَّقوى والورع، وَتَىلَّ بصفاِت املجاهديَن األبراِر، وكان عمُر املختاِر  مَتَيََّز 
ُشجاًعا ِمْغواًرا، ُعرَف بني أقرانِه بذلَك. 

عمُر  َر  َقرَّ شبابِه،  ريعاِن  يف  حتى  وإقداِمه،  شجاعتِه  عىل  َتدلُّ  ًة  ِقصَّ وإلكم 
ٍة  ِخْبَ أهل  وكانوا  وبِنَِغاِزي،  طرابُلَس  من  اِر  ُتَّ مع  وداِن،  السُّ إىل  َفَر  السَّ املختاُر 
ا َسنَُمرُّ  حَراِء، قال بعُض التُّجاِر: إنَّ حراوِيِة، وعندما َوَصُلوا َقْلَب الصَّ بالطُّرِق الصَّ
َدِت القوافُل أْن َترُتَك  بطريٍق َوِعَرٍة، وفيه َأَسٌد َينَتظُِر َفِريَسَتُه من القوافل، وقد َتَعوَّ
ٍة،  ْكُه لألسِد، فرفَض املختاُر بِِشدَّ ْك يف َثَمِن البعري، َوَنرْتُ له َبِعرًيا لَِتُمرَّ بَِسالٍم، فلنَْشرَتِ
َسنَدَفُع األسَد بسالِحنَا  لُة؟!  اهلواُن والذِّ ا  إنِّ ُنعطَِيُه حليواٍن  أْن  وقال: كيف يصحُّ 
املختاُر  لُه  فانبى  تدنو حتى خرَج األسُد،  القافلُة  فام كادِت  َطريَقنَا،  َض  اعرَتَ إذا 

َعُه، َوَسَلَخ ِجْلَدُه لرَِياُه أصحاُب القوافِل.  بُِبنُدِقيَّتِه، َفرَصَ

داعيٌة  فهو  البقاِع،  كلِّ  يف  اإلسالَم  وينرُش  املسلمنَي،  أبناَء  ُم  ُيعلِّ املختاُر  بقَي 
ُر، مَتَيََّز بامُلَحاَوَرِة، واإلقناع، وحسِن اإلرشاِد والتَّوجيِه. مؤثِّ

ها امل�سلمون:  اأيُّ
وُبرَقَة  طرابلَس  عىل  القذائَف  وأطلقت  لِيبيا،  عىل  إيطاليا  َهَجَمْت  وحنَي 
فاِع عن  نُوِسيُّوَن بالدِّ بغرِض استعامِرها، وَنِْب َخرياِتا، واستعباِد أهلها! َباَدَر السُّ
البالِد، وصار كفاٌح صارٌم اسَتَمرَّ ثالثنَي عاًما، سطَّروا فيها أعظَم تضحيٍة يف العرِص 

احلدِيث. 
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ِديَدِة ُسعاَن ما أَحاَطْت باملجاهديَن من كلِّ جانٍب؛  عوَباِت الشَّ َبيَد أنَّ الصُّ
للمجاهدين،  َة  العامَّ القيادَة  املختاُر  عمُر  وتوىلَّ  وامل��وارِد،  األسلحِة  النقطاِع 

 

ل معُه جيًشا  د يف ذلَك، َوُعُمرُه آنذاك مخسوَن عاًما، نعم مخسوَن عاًما! شكَّ ومل يرتدَّ
، حتى إذا خرَج الطلياُن من  بَُّص بالعدوِّ فاِع، والرتَّ تِِه التزاَم الدِّ وطنيًّا، جعل من ُخطَّ
ومَلَّا  امَلَقاتِل،  َشَّ  هِبم  فَأوَقُعوا  املجاهدوَن عليهم من كلِّ جانٍب،  انقض  مراكِزِهم 
للقبِض عىل  الطلياُن كمينًا  أعدَّ  الفاشيَِّة  اإليطاليِة  ُسوًءا عىل احلكومِة  األَمُر  ازداَد 

املختاِر وصحبِه، ولكنَّ املختاَر َصَمَد هلم عرشيَن عاًما. 

 ، والفرِّ الكرِّ  أساليَب  ُيتِقُن  بارٍع  كقائٍد  َنْجُمُه  وسطَع  املختار،  اسُم  فيها  مَلََع 
وَيَتَمتَُّع بِنُُفوٍذ عظيٍم، وأخذِت القبائُل العربيُة َتنَضمُّ إىل ُصفوِف املجاهديَن، وحاوَل 
قاِق بني املجاهدين فلم ُيْفلِحوا، وحاولوا استاملَة املختاَر، وعرضوا  الطِّلياُن َبْذَر الشِّ
عليه أموااًل سخيًَّة، ومنَّوه بَِجاٍه َعِريٍض فلم ُيْفِلحوا، حاولوا َعقَد امُلهاَدَناِت التي 
حِقيَقُتها ُمَداَهنَاٌت، فخابوا ومل يفلحوا، استَطاَع الطُّلياُن أْن َيْقَطُعوا اإلمَداَداِت عن 

ٍة.  املجاهديَن، حتى َوَضُعوا املختاَر واملجاهديَن يف ُعزَلٍة َتامَّ
، بل كان يبتسُم ابتسامَة الواثِق  فهل َوَهَن املختاُر وَضُعَف َوَيأَِس؟ كال وريبِّ

بربه، املؤمن برسالتِه، وقاَل: سنميض باجلهاِد مهام َتُكِن الظُّروُف والنََّتاِئُج! 
وَأَسُد  املجاهديَن،  شيُخ  ُمسِلٌم،  وَبَطٌل  َهُصوٌر،  َأَسٌد  املختاُر  عمُر  هو  ذلك 
اللهم اجعل مويت يف سبيِل هذه  حراِء، كان يكثر من دعاَء هلل تعاىل، ويقول:  الصَّ

القضيِة املباركِة.
َتغيرَي  رت  فقرَّ حماوالِتا  كلُّ  بالَفَشِل  وباَءْت  املقاومِة،  من  إيطاليا  أيست 
حاكاًم  جديًدا  ِجنَِرااًل  وعيَّنْت  واليابِس،  األخِض  وإحراَق  اجْلُنُوِد،  وَحشَد  القادِة 
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يف  األهايل  وَيعِزُل  األمالَك،  ُيصادُر  فأخَذ  واجلبوِت،  بالطَّيِش  َمعُروًفا  ُبرَقَة  عىل 
واحتلوا  املختاِر،  َنظَّاراِت  عىل  عثروا  حتى  كثريٌة،  َمَعارُك  َوَنَشَبْت  املعتقالِت. 
بينهم  كان  شهًرا  عرشيَن  وخالل  واملدفعياِت،  الطائراِت  واستخدموا  الَكْفَرَة، 
َوَسَط  املختاُر، وَمْن معه  املعارِك صار  مائتاِن وثالٌث وستوَن معركًة، ويف إحدى 
جَن،  ، َفَقَتُلوا ِحَصاَنُه، وَأَصاُبوا َيَدُه، وُغِلَب عىل أمره، وأسوه، ثمَّ ُأوِدَع السِّ الَعُدوِّ
قال املختاُر حينها كلامٍت تارييٍَّة ال ُبدَّ أن يتَعلَّمها األبناُء جياًل بعد جيل؛ لَِتُكوَن 
، قال: »إنَّ وقوعي يف األس كاَن بأمِر  َمَثُلهم يف التَّوكِل عىل اهلل، والثباِت عىل احلقِّ
اهلل، ويف سابِق علمه، واهلل يفعل يب ما يشاء، والذي أقوُله بكلِّ تأكيٍد أينِّ مل أفكر 
غُط شديًدا، ولكنَّ اهلل أراد ذلَك، وال راد  يوًما أن أسلِّم نفس لكم مهام كان الضَّ

لقضاء اهلل«. 

]ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      ۈ    ٴۇ    ۋ    
ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ ]احلديد:22[.  

ِلُيِصيَبَك،  َيُكْن  َلْم  َأْخَطأَك  َما  أنَّ  G حني قال: »َواْعَلْم  وصدق 
ْبِر، َوَأنَّ الَفَرَج َمَع الَكْرِب،  َوَما أَصاَبَك َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئَك، َواْعَلْم أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

َوَأنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا«)1(. 

ذنب  كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  تسمعون  ما  أقوُل 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

أخرجه هبذا اللفظ الطباين يف املعجم الكبري رقم )11243( من حديث ابن عباس مرفوًعا،   )1(
املسند:  حمققو  وقال   ،)2803( برقم   )19/5( الرسالة  ط.  املسند  يف  أمحد  أخرجه  وبنحوه 
»حديث صحيح«، وقد أخرج أصل احلديث الرتمذي برقم )2516( وقال: »حسن صحيح«.
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اخلطبة الثانية:

اِل ملا ُيريُد، وهو عىل كلِّ شٍء شهيٌد، وأشهُد  احلمُد هلل ذي العرِش املجيِد الفعَّ
أن ال إله إال اهلل، وحده ال شيك له، َأقَرُب إىل عبِدِه من َحبِل الَوِريِد، وَأشهُد أنَّ 
حممدا عبده ورسوُله جاهَد يف اهلل حقَّ جهاده لِنرَِش التَّوحيِد، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك 

ا بعد:  عليه وعىل آله وصحبه وسلَّم َتسلياًم إىل يوِم املزيد، أمَّ

يقول تعاىل: ]ې    ى        ى     ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    
ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]القصص:83[. 

ها الكراُم: اأيُّ

بينَه  داَر  ما  الصحراء،  املجاهديَن، وأسِد  امُلِضيَئِة يف حياِة شيِخ  وِر  الصُّ ومن 
؛ ملاذا َحارْبَتنَا يا عمَر  وبني جنراِل إيطاليا، بعد األِس، حنَي سألُه يف مكتبه اخلاصِّ
ٍة ُمتواصلٍة، فأجاَب: ألنَّ ِدينِي يأُمرين بذلك، فسأله: ما الذي كان يف اعتقاِدَك  بِِشدَّ

أْن َتِصَل إليه؟ فأجاب: ال شء إال طرُدُكم من بالدي ألنَّكم ُمغَتِصُبوَن، حاربنَاُكم، 
وهذا يكفي، اهللُ تعاىل َفَرَض علينا اجلهاَد، وما النَّرُص إال ِمن عنِد اهللِ، وَسَأَلُه: هل 
َأَمرَت بِقتِل الطَّياريَن واجلنوِد؟ فأجابه: نعم: كلُّ ذلك بأمري، وتت مسؤوليتي، 
الُعصاَة  َتأُمَر  أْن  يمكنك  يوًما  كم  ُنُفوٍذ  من  َلَك  باِم  له:  قال  احلرب،  واحلرُب هي 
)يعني املجاهدين( بأن يضعوا حِلُكِمنَا، وُينهوا احلرَب، فأجابه: نحن أقسْمنَا أْن 
، ُذِهَل اجلنراُل  نا الواحُد بعَد اآلخِر، وال نستسِلَم لكم، نموُت أو َننَْترِصْ نموَت كلُّ
ُتا  ٌة مدَّ رت حَمَكَمٌة فاشيٌِّة صوريَّ من ثباتِه، ورباطِة جأشِه، وُحْسِن َمنطِِقِه، بعدها َقرَّ
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ساعٌة ومخَس عرشَة دقيقًة فقط، أْن ُتِقيَم ُحكم اإلعداِم عىل املختار َشنًْقا أماَم عرشين 
ألًفا من األهايل واملعتقلني، وله من الُعُمِر ثالٌث وسبعوَن عاًما. 

ويف صباح األربعاء من سنة ألٍف وثالِث مائٍة واثنتنِي ومخسنَي من اهلجرة، 
ذ الطلياُن يف َسُلوٍق جنوَب بِنَِغاِزي حكم اإلعدام عىل شيِخ اجلهاِد، وأسِد اجلبِل  نفَّ

ُد ]ٺ    ٿ    ٿ     ُن وُيَردِّ األخض، أي قبل ثامنني عاًما تقريًبا، بينام كان ُيَؤذِّ
ٿ    ٿ     ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤ     ڦ    ڦ         ڦ[.

]الفجر:30-27[

ُه، وعىل اهلل أجُرُه، ما أحسن أثَرُه،  ماَت الشيُخ، ولكنَّ سريَته خالدٌة، فللهِ َدرُّ
ره لِلجهاِد يف سبيِلِه. نَه باحْلْلِم، وسخَّ وأْجََل ِذْكَرُه، قد َرَفَعُه اهللُ بالعلِم، وَزيَّ

عباد اهلل:
منَّا  الباسلِة، وقد أحسَّ كلٌّ  الُبطوَلِة  فٍة من صوِر  ُمرَشِّ مًعا عىل ُصوِرٍة  َوَقْفنَا 
الفداِء  حسُّ  عندنا  وَنَمى   ، الَكِميِّ البطِل  ذلَك  أحداِث  سامع  عند  والفخار  بالعزِّ 
ذكُر  أنفِسنا  عىل  تواىل  لو  فكيف  ِة،  األمَّ وعلوِّ  الدين،  ِرفعة  أجل  من  والتَّضحيِة 
النَّامذِج عَب وساِئِلنا اإلعالميِة، وقنواتِنا الفضائيَِّة؟! لكانِت املجتمعاُت  مثِل هذه 

اإلسالميُة غرَي ذلك.

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ
هزيلٍة  لُِقُدواٍت  َيلَتِفُتوا  لئال  والفتياِت؛  للفتياِن  تفيٌز  العظامء  عن  احلديُث 
هابطٍة، ال وزَن هلا يف احلياِة، وال قيمَة هلا يف التاريخ، يكفي عمَر املختاَر عَمَر الِبِّ 
والفداَء أنَّه َيُذبُّ عن ِدينِه ووطنِه، وحيمى قوَمُه من َتَسلُِّط ُمستعمٍر ُمستبٍد ظاملٍ، بينام 
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ين  ايِفُّ الرشَّ والفساِد، أفسَد البالَد، وقتَّل العباَد، وَأْسَلَم َخرياَت البالِد ألعداِء الدِّ َقذَّ
ف لِكالِم ربِّ األرباِب،  والبالد، َفَشتَّاَن بني َمْن كان كتاُب اهللِ بني جنبيه، وبنَي حُمَرِّ

نسأُل املوىل أْن َيُسوَمُه ُسوَء العذاِب.

عباد اهلل: 

اهلل،  ديِن  عن  يذوُدون  الذين  ِة،  املِلِّ علامِء  بمكانِة  َة  األمَّ ُر  ُتَذكِّ املختاِر  سريُة 
وحيموَن بالَدهم بأيدِيم، وأمواهِلم، وأقالِمهم وكالِمهم وأفكاِرهم. 

: ]ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی     ِة، استمعوا قوَل اهللِ فيا علامء األمَّ
ی    ی        جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب[ ]آل عمران:173[. 

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ

َعَجَز  َمْن  النَّاِس  H: »وَأعَجُز  َنبِيُّنا  عاء، فقد قال  َأحِلُّوا عىل اهللِ بالدُّ
عاِء«)1(. عن الدُّ

َساِب، َهاِزَم األَْحَزاِب، اللَُّهمَّ  يَع احْلِ َحاِب، َسِ فاللَُّهمَّ ُمنِْزَل اْلِكَتاِب، ُمِْرَى السَّ
اْهِزِم طواغيَت العرِص وُجنَْدهم، اللَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزْلِزهْلُْم، َواْنرُص إخواَننَا َعَلْيِهْم. 

نَا َأِعْن إخَواَننَا يف  ا َنْجَعُلَك يف ُنحوِرِهم، َوَنعوُذ بَِك ِمْن ُشوِرهْم، َربَّ اللَُّهمَّ إِنَّ
َعَليهم، وامُكْر هلم،  َتنرُْصْ  َعَليهم، وانرُصهم، وال  ُتِعْن  ليبيا، ويف كلِّ مكان، وال 

 

وال مَتُْكْر َعَليهم، واهدهم، وَيرسِّ اهلَُدى هلم، وانرصهم عىل من َبَغى َعَليهم.

أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم )4498(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة   )1(
ابن حبان )350/10(: »إسناده صحيح عىل  )150/2( برقم )601(، وقال حمققو صحيح 

شط مسلم«.
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عىل  كلمَتهم  واجع  وليبيا،  وتونَس  مرَص  يف  إخوانِنا  صفوَف  د  وحِّ اللَُّهمَّ 

ۋ    ۋ      ٴۇ     ]ۈ     ُمصِلحنَي.  صاحلنَي  قادًة  وهلم  لنا  وهيئ  واهلدى،  احلقِّ 

ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، ]ۅ    ۅۉ    

ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    
ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِبَناُء الَبيِت الَعِتيق

اخلطبة األولى:

ِقَياًما لِلنَّاِس، ربَط فيها أعظَم األركاِن،  اْلَبْيَت احْلََراَم  احلمُد هللِ َجَعَل اْلَكْعَبَة 

َوَجَعَلها َمصَدًرا لألمِن واألماِن، وأشهد أن ال إله إال اهللُ، وحدُه ال شيَك لُه امَلِلُك 

 ، للنِس واجلآنِّ وأماًنا  رمَحًة  اهللُ  بعثُه  اهللِ ورسوُلُه،  عبُد  ًدا  حُممَّ أنَّ  اُن، وأشهد  يَّ الدَّ

بإحساٍن،  والتَّابِعنَي هلم  حِب  والصَّ اآلِل  وبارَك عليِه، وعىل جيِع  اهللُ وسلََّم  صىلَّ 

ا بعُد: َأمَّ

قوا اهلَل يا ُم�سِلُموَن: فاتَّ

امَلَقاِصَد  حوا  َوَصحِّ األَقَواَت،  هلا  وطيِّبوا  األَوقاَت،  أنفِسكم  عىل  واحَفظوا 

ِّ واخلَِفيَّاِت.             والنِّياَت، وراِقبوا َعامِلَ الرسِّ

عباَد اهلِل:

ُة هذِه األياَم ُوُفوَد احلَِجيِج، يف َموِكٍب َمِهيٍب، َجاؤوا ِمن ُكلِّ َفجٍّ  َتستقبُِل َمكَّ
]ڎ    ڈ    ڈ      :O َخِليلِه  َأَذاَن  وجُيُِيبوَن  م،  َرهبِّ نَِداَء  ُيلبُّوَن  َعِميٍق، 

ژ    ژ    ڑ     ڑ     ک    ک    ک      ک    گ               گ    گ    گ    ڳ     
ڳ    ڳ[ ]احلج:27، 28[.
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وا َخاِمَس األركاِن، َطاِمِعنَي يف َتكفرِي اخلََطاَيا َوُبُلوِغ اجِلنَاِن، َفاَم َهذا  َجاءوا لِيوَأدُّ
الَبيُت الَعتِيُق يا ُترى؟ وكيَف َتمَّ بِناؤُه؟ وَمِن الذي بنَاُه؟ وما ِسُّ َتَعلُِّق امُلسِلِمنَي بِِه؟ 

هذا البيُت يا مسِلموَن: ِصَلٌة َوثيَقٌة بنَي َأنبِياِء اهللِ َجِيًعا، فلقد حجَّ إليِه َجٌْع من 
، تبدُأ  ٌة ال مُتَلُّ األنبياِء، وَصلَّوا فيِه، وَطاُفوا بنَي أركانِِه! ولِبنائِه تاريٌخ ال ُينسى، وِقصَّ
ر اخلروَج من أرِض العراِق  ٍة إلبراهيَم اخلليِل S، حنَي قرَّ ُة بِرحَلٍة شاقَّ الِقصَّ
 ،Q ومعُه ابُن أخيِه ُلوٍط ،J َة لِِعباَدِتُم األصناَم، خرَج مع زوجتِه سارَّ
كام قاَل تعاىل: ]ڌ    ڎ       ڎڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑک    ک      ک      ک        گ[ 
َة  هوا َنحَو فَِلسطنَي، ُثمَّ إىل ِمرَص، وهناَك وقَع االبتاِلُء عىل سارَّ ]العنكبوت:26[ َفَتوجَّ

أْن أهَداُها هاجَر َلعلَّهم ُيرَزقوَن منها بولٍد  ِة الظَّامِلِ  ِمن قبِل ظامِلِ مرَص، ونايُة قصَّ
َر  َة عاِقٌر ال تِلُد! َفَوَلَدْت هاجُر إسامِعيَل S، كاَم َقدَّ ا؛ ألنَّ سارَّ يِدَمُهام َويْرَعاُهَ
وَجُة  ٌة َجِديدٌة، الزَّ ُة إسحاَق S، عندها َبدَأت حياٌة ُأِسيَّ اهللُ َتعاىل أْن َتِلَد سارَّ
وَجِة،  ُة َوَمَعها َولِيُدَها، وامَلمُلوُكُة َهاَجُر َوَمَعها َولِيُدَها، َفَدبَِّت الَغرَيُة يف نفِس الزَّ َسارَّ
َر إبراهيُم S أْن  َومَلْ ُتطِْق ُرؤَيَة اجلَاريِة َوَولِيِدها، َفَصاَرَحت إبراهيَم باِم َتُِد، َفَقرَّ

ُياِجَر هِبَاَجَر وابنَها إِساَمِعيَل، إىل الُبقَعِة امُلَباَرَكِة؛ وَذلَِك بِوحٍي من اهللِ َتعاىَل َوَأْمٍر.

َجاَء  قاَل:  L حديًثا بمعناُه  َعبَّاٍس  اْبِن  الُبَخاِريُّ يف َصَحيَحِه عن  روى 
إِْبَراِهيُم هِبَاَجَر َوبِاْبنَِها إِْساَمِعيَل َوْهَي ُتْرِضُعُه َحتَّى َوَضَعُهاَم ِعنَْد اْلَبْيِت ِعنَْد َدْوَحٍة 
ا  َة َيْوَمِئٍذ َأَحٌد، َوَلْيَس هِبَا َماٌء، َوَوَضَع ِعنَْدُهَ َفْوَق َزْمَزَم يِف َأْعىَل امَلْسِجِد، َوَلْيَس بَِمكَّ
اِم، َفَتبَِعْتُه ُأمُّ إِْساَمِعيَل  ى إِْبَراِهيُم ُمنَْطِلًقا إىل الشَّ ِجَراًبا فِيِه مَتٌْر، َوِسَقاًء فِيِه َماٌء، ُثمَّ َقفَّ
ٌء؟  ِذي َلْيَس فِيِه إِْنٌس، َوالَ َشْ ُكنَا هِبََذا اْلَواِدي الَّ َفَقاَلْت: َيا إِْبَراِهيُم َأْيَن َتْذَهُب َوَترْتُ
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ِذي َأَمَرَك هِبََذا؟ َقاَل:  َقاَلْت َلُه َذلَِك ِمَراًرا، َوَجَعَل اَل َيْلَتِفُت إَِلْيَها، َفَقاَلْت َلُه: آهللُ الَّ
َنَعْم، َقاَلْت: إًِذا اَل ُيَضيُِّعنَا، ُثمَّ َرَجَعْت، َفاْنَطَلَق إِْبَراِهيُم، ُثمَّ اْسَتْقَبَل بَِوْجِهِه اْلَبْيَت، 

]ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ      وَقاَل:  َيَدْيِه،  َوَرَفَع 
ڳ     ڳ       ڳ     گ      گ     گ     گ     ک     ک     ک     ک    
ڳ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]إبراهيم:37[ َوَجَعَلْت ُأمُّ إِْساَمِعيَل ُتْرِضُع إِْساَمِعيَل، 
َقاِء، َعطَِشْت َوَعطَِش اْبنَُها، َوَجَعَلْت  ُب ِمْن َذلَِك امَلاِء، َحتَّى إَِذا َنِفَد َما يِف السِّ َوَترْشَ
َفا َأْقَرَب َجَبٍل إليها،  ى، َفاْنَطَلَقْت َكَراِهَيَة َأْن َتنُْظَر إَِلْيِه، َفَوَجَدِت الصَّ َتنُْظُر إَِلْيِه َيَتَلوَّ
َفا، َحتَّى إَِذا َبَلَغِت  َفَقاَمْت َعَلْيِه َتنُْظُر َهْل َتَرى َأَحًدا، َفَلْم َتَر َأَحًدا، َفَهَبَطْت ِمَن الصَّ
امَلْرَوَة  َأَتِت  ُثمَّ  امَلْجُهوِد،  اإِلْنَساِن  َسْعَي  َسَعْت  ثمَّ  ِدْرِعَها،  َطَرَف  َرَفَعْت  اْلَواِدَي 
اٍت، َقاَل  َفَقاَمْت َعَلْيَها، َوَنَظَرْت َهْل َتَرى َأَحًدا، َفَلْم َتَر َأَحًدا، َفَعَلْت َذلَِك َسْبَع َمرَّ
َفْت َعىَل امَلْرَوِة َسِمَعْت  َبْيَنُهَما«، َفَلامَّ َأْشَ النَّبِيُّ H: »َفَذِلَك َسْعُي النَّاِس 
إِْن  َأْسَمْعَت  َقْد  َفَقاَلْت:  َعْت،  َتَسمَّ ُثمَّ  َنْفَسَها، اسكتي،  َتعني  َفَقاَلْت: َصٍه،  َصْوًتا، 
َكاَن ِعنَْدَك ُغَواٌث َأِغثنِي، َفإَِذا ِهَي بِامَلَلِك جبيَل S ِعنَْد َمْوِضِع َزْمَزَم، َفَبَحَث 
ِسَقاِئَها،  يِف  امَلاِء  ِمَن  وَتْغِرُف  ُضُه،  وِّ ُتَ َفَجَعَلْت  امَلاُء،  َظَهَر  َحتَّى  بَِجنَاِحِه  َأْو  بَِعِقبِِه، 
َوْهَو َيُفوُر َبْعَد َما َتْغِرُف، َقاَل النَّبِيُّ H: »َيْرَحُم اهلُل ُأمَّ ِإْسَماِعيَل َلْو َتَرَكْت 
َبْت َوَأْرَضَعْت  َزْمَزَم، َأْو َقاَل: َلْو َلْم َتْغِرْف ِمَن الَماِء َلَكاَنْت َزْمَزُم َعْيًنا َمِعيًنا« َفرَشِ
ْيَعَة، يعني اهلالَك، َفإِنَّ َها ُهنَا َبْيَت اهللِ َيْبنِيِه َهَذا  َوَلَدَها، َفَقاَل هَلَا امَلَلُك: اَل خَتَاُفوا الضَّ
ابَِيِة، َتْأتِيِه  اْلُغاَلُم َوَأُبوُه، َوإِنَّ اهللَ اَل ُيِضيُِّع َأْهَلُه، َوَكاَن اْلَبْيُت ُمْرَتِفًعا ِمَن األَْرِض َكالرَّ
ْت هِبِْم ُرْفَقٌة  ى باَِمِء زمزَم، َحتَّى َمرَّ ُيوُل، َفَتْأُخُذ َعْن َيِمينِِه َوِشاَملِِه، َفَكاَنْت تتغذَّ السُّ
َة، َفَرَأْوا َطاِئًرا حَيوُم، َفَقاُلوا: إِنَّ  ِمْن ُجْرُهم، أحُد قبائِل العرِب، َفنََزُلوا يِف َأْسَفِل َمكَّ
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يعني  ا،  َجِريًّ َفَأْرَسُلوا  َماٌء،  فِيِه  َوَما  اْلَواِدي  هِبََذا  َلَعْهُدَنا  َماٍء  َعىَل  َلَيُدوُر  اِئَر  الطَّ َهَذا 
َوُأمُّ  َفَأْقَبُلوا  بِامَلاِء،  وُهْم  َفَأْخَبُ َفَرَجُعوا  بِال=َماِء،  ُهْم  َفإَِذا  ُمرسًعا،  جَيِري  رسواًل 
َوَلِكْن اَل َحقَّ  َنَعْم  َفَقاَلْت:  ِعنَْدِك،  َننِْزَل  َأْن  َلنَا  َأَتْأَذننَِي  َفَقاُلوا:  امَلاِء،  ِعنَْد  إِْساَمِعيَل 
َوْهَي  ِإْسَماِعيَل،  ُأمَّ  َذِلَك  H: »َفَأْلَفى  النَّبِيُّ  َقاَل  َنَعْم،  َقاُلوا:  امَلاِء،  َلُكْم يِف 
َأْهُل  هِبَا  َكاَن  إَِذا  َحتَّى  َمَعُهْم،  َفنََزُلوا  َأْهِليِهْم،  إىَِل  َوَأْرَسُلوا  َفنََزُلوا،  اإِلْنَس«  ُتِحبُّ 
ُجوُه اْمَرَأًة  َم اْلَعَربِيََّة ِمنُْهْم، َوَأْعَجَبُهْم ِحنَي َشبَّ َزوَّ َأْبَياٍت ِمنُْهْم، َوَشبَّ اْلُغاَلُم، َوَتَعلَّ
َج إِْساَمِعيُل، يبحُث عن  ِمنُْهْم، َوَماَتْت ُأمُّ إِْساَمِعيَل، َفَجاَء إِْبَراِهيُم اخلليُل َبْعَد َما َتَزوَّ
اْمَرَأَتُه  َفَسَأَل  إِْساَمِعيَل،  داِر  اهتدى إىل  جَيِْد منهم أحًدا، حتى  َفَلْم  َوَوَلِدِه،  َمُلوَكتِِه 
َجاَء  َفإَِذا  َقاَل:  ٍة،  َوِشدَّ ِضيٍق  يِف  َنْحُن   ، برَِشٍّ َنْحُن  َفَقاَلْت:  َوَهْيَئتِِهْم،  َعْيِشِهْم  َعْن 
ُه آَنَس َشْيًئا،  ُ َعَتَبَة َبابِِه، َفَلامَّ َجاَء إِْساَمِعيُل َكَأنَّ َزْوُجِك َفاْقَرِئي S، َوُقويِل َلُه: ُيَغريِّ
ُتُه،  َفَقاَل: َهْل َجاَءُكْم ِمْن َأَحٍد؟ َقاَلْت: َنَعْم َجاَءَنا َشْيٌخ َكبرٌِي، َفَسَأَلنَي َعنَْك َفَأْخَبْ
ْ َعَتَبَة َبابَِك، َقاَل: َذاَك َأيِب، َوَقْد َأَمَريِن  اَلَم، َوَيُقوُل: َغريِّ فَأْوَصاين َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك السَّ
إِْبَراِهيُم  َعنُْهْم  َفَلبَِث  ُأْخَرى،  ِمنُْهْم  َج  َوَتَزوَّ َقَها،  َفَطلَّ بَِأْهِلِك،  احْلَِقي  ُأَفاِرَقِك،  َأْن 
S َما َشاَء اهللُ، ُثمَّ َأَتاُهْم َبْعُد، َفَلْم جَيِْدُه َفَدَخَل َعىَل اْمَرَأتِِه َفَسَأهَلَا َعْن ِعيَشتِِهم، 
َب،  َفَقاَلْت: َنْحُن بَِخرْيٍ َوَسَعٍة، َوَأْثنَْت َعىَل اهللِ خرًيا، َفَقاَلْت: َأالَ َتنِْزُل َفَتْطَعَم َوَترْشَ
َقاَل: ال أستطيُع النُُّزوَل، قالت: إينِّ َأَراَك َأشَعَث، أفال َأغِسُل َرأَسَك َوأْدُهنُه قال: 
َلْت َرْأَسُه َوَدَهنتُه، قاَل: َفإَِذا َجاَء َزْوُجِك َفاْقَرِئي S، َوُمِريِه  بىل إْن ِشئِت، َفَغسَّ
ُيْثبُِت َعَتَبَة َبابِِه، َفَلامَّ َجاَء إِْساَمِعيُل َوَجَد ِريَح َأبِيِه، فَقاَل: َهْل َأَتاُكْم ِمْن َأَحٍد؟ َقاَلْت: 
اَلَم، َوَيْأُمُرَك َأْن ُتَثبَِّت َعَتَبَة َبابَِك،  َنَعْم َأَتاَنا َشْيٌخ َحَسُن اهْلَْيَئِة، وُهَو َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
َقاَل: َذاَك َأيِب، َوَأْنِت اْلَعَتَبُة، َأَمَريِن َأْن ُأْمِسَكِك، ُثمَّ َلبَِث َعنُْهْم إِْبَراِهيُم S َما 
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َت َدْوَحٍة َقِريًبا ِمْن َزْمَزَم، َفَلامَّ  ي َنْباًل َلُه َتْ َشاَء اهللُ، ُثمَّ َجاَء َبْعَد َذلَِك َوإِْساَمِعيُل َيْبِ
َرآُه َقاَم إَِلْيِه َفَصنََعا َكاَم َيْصنَُع اْلَوالُِد بِاْلَوَلِد َواْلَوَلُد بِاْلَوالِِد، ُثمَّ َقاَل: َيا إِْساَمِعيُل إِنَّ 
َقاَل:  َوُأِعينَُك،  َقاَل:  َوُتِعينُنِي؟  َقاَل:  َربَُّك،  َأَمَرَك  َما  َفاْصنَْع  َقاَل:  بَِأْمٍر،  َأَمَريِن  اهللَ 
َفإِنَّ اهللَ َأَمَريِن َأْن َأْبنَِي َها ُهنَا َبْيًتا، َوَأَشاَر إىَِل َأَكَمٍة ُمْرَتِفَعٍة َعىَل َما َحْوهَلَا، وكاُن ُعُمُر 
إبراهيَم آنذاَك ِماَئَة َسنٍَة، وإساَمِعيُل َثالثوَن َسنًَة، َقاَل: َفِعنَْد َذلَِك َرَفَعا اْلَقَواِعَد ِمَن 
َجاَء  اْلبِنَاُء  اْرَتَفَع  إَِذا  َحتَّى  َيْبنِي،  َوإِْبَراِهيُم  َجاَرِة،  بِاحْلِ َيْأيِت  إِْساَمِعيُل  َفَجَعَل  اْلَبْيِت، 
ا  َوُهَ َجاَرَة،  احْلِ ُينَاِوُلُه  َوإِْساَمِعيُل  َيْبنِي،  َوْهَو  َعَلْيِه،  َفَقاَم  َلُه،  َفَوَضَعُه  احْلََجِر،  هِبََذا 

َيُقوالَِن: ]پ    پ      ڀڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]البقرة:127[)1(.
َفَجَعاَل َيْبنَِياِن َحتَّى َيُدوَرا َحْوَل اْلَبْيِت، وأقاَما البِنَاَء َوَرَفَعاُه إالَّ َموِضَع احلََجِر 
ا امَلَقاُم فقد َثبََّت اهللُ َموِضَع  األَسَوِد، فقد ُروي أنَّ الذي أتى بِه ِجبيُل S، َأمَّ
َفَأراُه  َجاَءُه ِجبيُل،  البِنَاِء  إبراهيُم من  َفَرَغ  َفَلامَّ  آيًة وعَبًة،  لِيُكوَن  إبراهيَم؛  َقَدَمْي 
ن َوَعَلينَا  ، َقال: وَما ُيبلُِّغ َصويِت؟ قاَل: أذِّ ْن يِف النَّاِس بِاحلَجِّ امَلنَاِسَك ُكلَّها، ُثمَّ َقاَل: َأذِّ
واألرحاِم  األصالِب  يف  وَمن  واألرِض،  اَمِء  السَّ َبنَي  َما  صوَتُه  اهللُ  َفأَسمَع  الَبالُغ، 

»أفل َتروَن النَّاَس َيِجيُئوَن ِمن َأقَصى اأَلرِض ُيلبُّوَن«)2(. 
ِقبَلًة َوِوجَهًة لِلمسلمنَي، قال  ُح الشامُخ، وكاَن  وهكذا َتمَّ البناُء، وقاَم الرصَّ

اهلل تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ         ڱ      ڱ    ں    ں[.
]آل عمران:96[

حيُم. ُه هو الغفور الرَّ أقوُل ما سمعتم، وأستغفُر اهللَ يل ولكم، فاستغفروُه، إنَّ

أخرجه البخاري رقم )3364(.  )1(
أخرجه  احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني رقم )3464(، والبيهقي يف السنن الكبى رقم   )2(

ْسنَاِد َومَلْ ُيِْرَجاُه« ووافقه الذهبي. )9833(، وقال احلاكم »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل حقَّ محِده، وأشهد أن ال إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال شيَك لُه َتعظياًم ملِجِدِه، 
ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه أزَكى األََناِم، َوَأفَضُل َمْن حجَّ الَبيَت احلََراَم، َصىلَّ  وأشهد أنَّ حُممَّ
ا  واِم، أمَّ اهللُ وَسلََّم وَباَرَك عليه وعىل آلِِه وصحبِه، ومن تبعهم بإحساٍن إىل عىل الدَّ

بعُد:

فيا عباد اهللِ التزموا تقوى اهللِ تعاىل، فمن أعَظِم َمَقاِصِد احلجِّ إىل البيِت احلراِم 
َلَبيَك،  لُهمَّ  الَّ َلبَّيَك  اهللِ:  داِعَي  ُتَلبِّي  َوَطاَعتِِه، وأنَت  اهللِ  َتقَوى  النَّاَس عىل  ُيَريبِّ  ُه  أنَّ
َوَلبَّي،  وَباَدَر  أجاَب  َمْن  عيُد  فالسَّ العتيِق،  لِلبيِت  اخلِليِل  َوبِناَء  اخلَِليِل،  نَِداَء  ر  َتَذكَّ

َف وأعرَض َوَأَبى. ِقيُّ َمْن َسوَّ والشَّ

ها الكراُم: اأيَّ
َحاَل  وَن الرِّ بِحمِد اهللِ تعاىل َمالينُي امُلسلمنَي من َمَشاِرِق األَرِض َوَمغاِرهِبا َيُشدُّ
َمَزايا ليست لغريه من  ُأمِّ الُقَرى؛ ألنَّ هلذا الَبيِت  هذِه األياَم إىل الَبيِت احلراِم، إىل 

بقاع األرض: 

فهو َأفَضُل بِقاِع األَرِض عىل اإِلطالِق، قاَل عنها َنبيُّنا H: »واهلل إنَِّك 
َلَخيُر أرِض اهلل، وأحبُّ أرِض اهلِل إلى اهلِل«)1(.

َحاُل إليها، قاَل H: »َل ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإلَّ  َفِر، وُتَشدُّ الرِّ ُتقَصُد يف السَّ
ِإَلى َثَلَثِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل، َوَمْسِجِد اأْلَْقَصى«)2(.

أخرجه الرتمذي رقم )3925(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1189(، ومسلم رقم )1397(.  )2(
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الُة الَواِحَدُة فيها باِِمَئِة َألِف َصالٍة، قال H: »َصَلٌة ِفي اْلَمْسِجِد  الصَّ

اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه«)1(، َمْن َدخَلها َكاَن آِمنًا بِأماِن اهللِ هلا، 

وَمْن َهمَّ فيها بُِظْلٍم أَذاَقُه اهللُ ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم، فكيَف بِمن َظَلَم فيها وَأْفَسَد، وكيَف 

وَنم يف ُعُقوِدهم؟  اِج واملعَتِمريَن، وَيأُكُلوَن ُحُقوَقهم، وَيُغشُّ بمن حَيَتاُل عىل احلُجَّ

َمُه اهللُ يف احلرِم،  ُك باهللِ، أو فِعُل َشٍء ِمَّا حرَّ قاَل أهُل العلِم: وَيدُخُل يف الظُّلِم الرشِّ

فيها،  الطََّعاِم  ُحُرماِت احلَرِم، حتى احتِكاَر  انتَِهاُك  أو  اهللُ،  َأوَجَبُه  ِمَّا  َترُك َشٍء  أو 

فكيف بمن يرسُق فيها َوينَهُب َأَراِضيَها؟!

ا مَتُكُّ َمْن َظَلَم َأي: َتقِصُمُه.  ُة؛ ألنَّ َيت َمكَّ وُسمِّ

عباَد اهلِل:

حتى  وُدوٌل،  ُأَمٌم  َتَعاَقَبْتُه  عزيًزا  شاِمًا  اهللِ-  -بِحمِد  العتِيُق  البيُت  بقَي  لقد 

هلا  عزٍّ  مصدَر  فكاَن  يفنِي،  الرشَّ احلرمنِي  ِخدمَة  َف  َشَ وُوالتِنا  لِبالِدنا  اهللُ  جعَل 

اِج واملعَتِمريَن، َفَجَزى اهللُ  وبركٍة، فواِجٌب علينا َبذُل ما يف الُوْسِع لَِتهيَئتِهاَم لِلُحجَّ

خرًيا كلَّ من أخلَص وبنى وبارَك اهللُ يف اجلُُهوِد. 

اأيها املوؤمنوَن:

إبراهيَم،  من  تعاىل  هللِ  ُة  والُعبوِديَّ األَمِر  امتَِثاُل   ُ َيَتَبنيَّ الكعبِة  بناِء  ِة  ِقصَّ من 

َوَمُْلوَكتِِه وابنِه إساَمِعيَل . 

أخرجه البخاري رقم )1190(، ومسلم رقم )1394(.  )1(
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َحقَّ  باهللِ  آمنت  فقد  إساَمِعيَل،  ُأمِّ  احِلَِة  الصَّ بِاملرَأِة  َداِئاًم  ُرنا  ُيَذكِّ العتِيُق  البيُت 
َرفيَق، فكاَن  بِه وال  َأنِيَس  َمَكاًنا ال  َفَسَكنَت  اإِلياَمِن، واسَتسَلَمت ألَمِرِه وابتاِلِئِه، 
عاِقَبُة َأمِرها َخرًيا ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[ 
]الطالق:3-2[

بناُء الكعبِة يربُط الناَس عىل اختالِف َأنبِياِئهم وَشاِئعِهم، بِديٍن واحٍد، وقبَلٍة 
]ے     تعاىل:  قال اهلل  ًة، كام  اًدا وقوَّ تآُلًفا واتِّ َفيزدادوَن  واِحَدٍة، ووجَهٍة واِحَدٍة، 

ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ ]املؤمنون:52[.

فاللهم تقبل منا إنَك أنت السميع العليم، وتب علينا إنَك أنت التواُب الرحيُم، 
اللهم اجعلنا لك ُمسلمني، لك مؤمنني، لك قانتنَي، يا ربَّ العاملني، اللهم أعنا عىل 

أداِء األماَنِة، وحقِّ الرعاية، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    
ې    ې    ې[ ]البقرة:201[.

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

الَمسِجُد اأَلْقَصى َفَضاِئُلُه َوَمَكاَنَتُه

اخلطبة األولى: 
َس، اْصَطَفى احلََرَمنِي َوبيَت امَلْقِدْس، وأشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ،  احلمُد هللِ َتَعاىَل َوَتَقدَّ

 

أنَّ  وأشهد  َوَمَثاًل،  ا  ِعَبً لَِبْعٍض  َبْعُضَها  واألَُمَم  ُدواًل،  اَم  األَيَّ َجَعَل  َلُه،  َشيَك  ال 
َوالتَّابعنَي،  َوَصْحبِِه  آلِِه  َعليِه، وعىل  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ اهللُ  َصىلَّ  َوَرُسوُلُه،  َعبدُه  ًدا  حممَّ

ا َبعُد: َوَمن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل يوم الدين، َأمَّ
اْسُتْجِلَبِت  َفاَم  َتْعُصوُه،  وال  َأْمَرُه  َوَأطِيُعوا  َوراِقبوُه،  ُمؤِمنُوَن  َيا  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
َلُيْحَرُم  الرَُّجَل  »َوِإنَّ  بِامَلَعايِص،  إالَّ  َكاُت  الَبَ َقِت  حُمِ وال  بِالَطاَعاِت،  إالَّ  اخلرََياُت 

ْنِب ُيِصيُبُه«)1(. الرِّْزَق ِبالذَّ
َها امل�سِلُموَن:   اأَيُّ

َقبَل َأن َيُكوَن يف األَرِض َكنِيَسٌة َأو َمعَبٌد، َكاَنت َقَواِعُد الَبيِت احلََراِم َقد ُأرِسَيت 
ٌس بَِأمٍر ِمَن اهللِ َتَعاىل.  عىل َيِد إْبَراِهيَم S، َوَبعَد َأرَبِعنَي َسنًَة ُبنَِي َبيٌت ُمَقدَّ

ُوِضَع يف األَرِض  َأيُّ َمسِجٍد  َرُسوَل اهللِ،  َيا  ُقلُت:  َقاَل:   I َذرٍّ  َأيب  َفَعن 
َقاَل: »الَمسِجُد اأَلقَصى«، ُقلُت:  ؟  َقاَل: »الَمسِجُد الَحَراُم«، ُقلُت: ثم َأيٌّ ُل؟  َأوَّ

َكم َكاَن َبينَُهاَم؟ َقاَل: »َأرَبُعوَن َسَنًة«)2(.

تقدم خترجيه.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3366(.  )2(
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َفَقد َعَمَر  َأْخَياٌر َوُفَضالُء،  َتَتاَبَع عىل ِعاَمَرِة امَلسِجِد احلََراِم  َكاَم  فُسْبَحاَن اهلِل: 
َوَأبنَاُؤُه   ،S إِبَراِهيُم اخلَِليُل  َأشَهِرِهم  َواخلَُلَفاِء، ِمن  ِمَن األَنبَِياِء  َعَدٌد  األَقَص 
 ، األَيُّويبُّ يِن  الدِّ َوَصالُح  َمرَواَن،  بُن  امَلِلِك  َوَعبُد  اخلَطَّاِب،  بُن  َوُعَمُر  ُتُه،  يَّ َوُذرِّ

َوَغرُيُهم.

عَباَد اهلِل:

َمُه، َمْسِجٌد َيْسُكُن  َفُه، َوَعظََّمُه َوَكرَّ ُه اهللُ َوَشَّ سَّ َدُعوَنا ُنَشنُِّف آَذاَننَا بَِمَكاٍن َقدَّ
ُة، َمْهاَم َتَسلََّط األْعَداُء،  قَّ َمُن، َوَبُعَدْت َبينَنَا َوَبينَُه الشَّ َقْلَب ُكلِّ ُمْسِلٍم، َمْهاَم َطاَل الزَّ
َوخَتَاَذَل امُلْسِلُموَن واْسَتْسَلُموا َوأْسَلُموُه، إالَّ أنَّ اهللَ َيْذَكَرُه َلنَا يِف الُقَرآِن الَعظِيِم بَِلْفِظ 
َسِة، َوامَلْسِجِد األَْقَص، َنَعْم َلَقْد َباَرَكُه، َوَباَرَك َما َحْوَلُه؛  التَّْقِديِس، َواألَْرِض امُلَقدَّ
َسُة يف  ِة؛ َحتَّى ُبوِرَك َما َحْوَلُه، مَلْ ُتذَكْر األْرُض امُلَقدَّ ْنَيِويَّ ينِيَِّة َوالدُّ َفَفاَضْت َبَرَكُتُه الدِّ

َكِة، َقاَل َتَعاىَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     ِكَتاِب اهللِ إاِلَّ َمقُروَنًة بَِوصِف الَبَ
پ    پ    پ       پ       ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ[ ]اإلساء:1[.

]ھ    ھ     ھ    ے[   :S َتَعاىل َعىَل لَِساِن ُموَسى  َوَقاَل 
]املائدة:21[، َوَقاَل ِحَكاَيًة َعن إِبَراِهيَم: ]ې     ې    ې      ى     ى     ائ    ائ    

ەئ[ ]األنبياء:71[.

َوَقَتاَدُة،  َكْعٌب،  َقاَل  ]التني:1[  ٻ[  ]ٱ     َفَقاَل:  بَِثَمَرتِِه،  اهللُ  َأْقَسَم  َبْل 
ُهْم -َرمْحَُة اهللِ َعَليِهْم-: ُهَو َمْسِجُد َبْيِت امَلْقِدِس)1(. َوَغرْيُ

تفسري الطبي = جامع البيان ت. شاكر )502/24(.  )1(
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َها امُل�سِلُموَن:  اأَيُّ

َلَقد َظلَّ امَلسِجُد األَقَص ِقبَلَة األَنبَِياِء، َبل َكاَن الِقبَلَة األُوىَل لِلُمسِلِمنَي َأرَبَعَة 
ٍد G إىِل ِستََّة َعرَشَ َشهًرا ِمن ِهجَرتِِه، َكاِن  َعرَشَ َعاًما، َفُمنذ َمبَعِث حُمَمَّ
 G َِقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل L ُيَصلِّ َنحَو َبيِت امَلقِدِس، فَعِن ابِن َعبَّاٍس
َيَديِه، َوَبعَد َما َهاَجَر إىِل امَلِدينَِة  َة َنحَو َبيِت امَلقِدِس َوالَكعَبُة َبنَي  ُيَصلِّ َوُهَو يِف َمكَّ

َف إىِل الَكعَبِة)1(. ِستََّة َعرَشَ َشهًرا، ُثمَّ رُصِ

َويف امَلسِجِد األَقَص َصىلَّ النَّبيُّ G َليَلَة اإِلَساِء َركَعَتنِي، ثم ُعِرَج 
اَمِء َكاَم َثَبَت َذلَِك يف َصِحيِح ُمسِلٍم)2(. بِِه إىِل السَّ

َماِن:  َفَسَتُكوُن يف آِخِر الزَّ  ،O َمبَدَأ ِمعَراِجِه  َوَكاَم َكاَن األَقَص ُهَو 
 . َأْرَض امَلنرَشِ َوامَلحرَشِ

عَباَد اهلِل:

َحاُل  ت�ي ال ُتَش�دُّ الرِّ �ُه َثالُِث امَلَس�اِجِد الَّ َوِمـــن َفَضاِئـــِل امَلســـِجِد اأَلقَصـــى: َأنَّ

 

إاِلَّ إَِليَه�ا، َق�اَل H: »ل ُتَشـــدُّ الرَِّحـــاُل ِإلَّ ِإلـــى َثلَثِة َمَســـاِجَد: الَمســـِجِد 
الَحَراِم، َوَمسِجِد الرَُّسوِل َوَمسِجِد اأَلقَصى«)3(.

ُاَم  َأيُّ  H اهللِ  َرُسوِل  ِعنَد  َوَنحُن  َتَذاَكرَنا  َقاَل:   I َذرٍّ  َأيب  َوَعن 
: »َصلٌة في َمسِجِدي  َأفَضُل: َمسِجُد َرُسوِل اهللِ َأو َبيُت امَلقِدِس؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ

أخرجه أمحد رقم )2991(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل شط الشيخني«.  )1(
أخرجه مسلم رقم )162(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )1189(، ومسلم رقم )1397(.  )3(
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ِللرَُّجِل  َيُكوَن  َأن  َوَلُيوِشَكنَّ  الُمَصلَّى،  َوَلِنعَم  ِفيِه،  َصــَلــَواٍت  ــِع  َأرَب ِمن  َأفَضُل  َهــَذا 
نَيا  الدُّ ِمَن  َلُه  َخيٌر  الَمقِدِس  َبيَت  ِمنُه  َيَرى  َحيُث  اأَلرِض  ِمَن  َفَرِسِه  َشَطِن  ِمثُل 

َجِميًعا«)1(.

وُروي َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ L َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ H:  »َصَلٌة 
ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِماَئُة َأْلِف َصَلٍة، َوَصَلٌة ِفي َمْسِجِدي َأْلُف َصَلٍة، َوِفي َبْيِت 

اْلَمْقِدِس َخْمُسِماَئِة َصَلٍة«)2(.

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ

ْت َعىَل ُقْدِسنَا  َحاَبُة الِكَراُم َمَع َرُسوِل اهللِ، َنْحُن اليوَم َمرَّ َوِمْثُل َما َتَذاَكر الصَّ
ُقْدَسنَا،  َشأَن  َوَنَتَذاَكُر  ُسَباتِنَا،  ِمْن  َوَنْصُحَو  َغْفَلتِنَا،  ِمْن  َنْسَتِفيُق  َجَعَلْتنَا  َأْحَداٌث 

ا: ]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ[ ]البقرة:216[. َوَحقًّ

َعاُدوا إىل  َقنَا،  َوَتَفرُّ يِف َعرِصَنا َضْعَفنا  َهاِينَُة األْنَجاُس  الصَّ الَيُهوُد  َرَأى  َفِحنَي 
َوَحاَوُلوا  ِمنُه،  َأجَزاٍء  َعىَل  َواسَتوَلوا  األَقَص،  َفاحَتلُّوا  امُلْسِلِمنَي،  َمَشاِعِر  اْستِْفَزاِز 
َفَيْفَتُحوا  َوُخُروًجا،  ُدُخواًل  األْقَص  يف  ُموا  لَِيَتَحكَّ َعَبًثا  ونِيٍَّة  الْكرُتُ اَباٍت  َبوَّ َوْضَع 

أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني رقم )8553(، وصححه األلباين يف الثمر املستطاب   )1(
يف فقه السنة والكتاب )548/2(. 

أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم )3848(، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة   )2(
واملوضوعة )586/11، 587( برقم )5355( ثم قال: »..آخره مالف حلديث أيب ذر الصحيح 
بلفظ:  »صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه«؛ يعني: بيت املقدس... قلت: فهذا 
الصالة  بمئتي صالة ومخسني صالة؛ ألن  املقدس  بيت  الصالة يف  أن  يفيد  الصحيح  احلديث 
احلديث  هذا  يف  ما  خالف  وهذا  حديث،  ما  غري  يف  كام  صالة  بألف   H مسجده  يف 

الضعيف«.
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اإلْسالِميَِّة،  ُعوِب  الشُّ َهبَُّة  َتُكوَن  أْن  ُعوَن  َيَتَوقَّ َيُكوُنوا  َومَلْ  َشاءوا،  َمتى  َشاَءوا،  ملَِْن 
َخاِدِم  ُحُكوَمُة  أْصَدَرْت  َفَقْد  ِة،  الَقِويَّ َرَجِة  الدَّ هِبِذِه  واإلْسالِميَِّة  الَعَربِيَِّة  وِل  والدُّ
ْت َذلَِك اْنتَِهاًكا حِلُُرَماِت امَلْسِجِد  َهاِينَِة، َوَعدَّ يَفنِي اْستِنَْكاًرا لَِعَمِل الصَّ ِ احلََرَمنِي الرشَّ
ا َسافًِرا، َوَقالْت ِقَياَدُتنَا بِِلَساٍن َواِحٍد: األَْقَص يِف ُقُلوبِنَا، ال ُيْمِكُن أْن  يًّ األْقَص، َوَتَعدِّ
اَباِتِْم، واْعَتَصُموا  ُخوِل َعْبَ َبوَّ َط فِيِه، َنَعْم َلَقْد اْمَتنََع إْخَواُننَا امَلْقِدِسيُّوَن ِمن الدُّ ُنَفرِّ
ُْم َمنُْصوُروَن بِإْذِن اهللِ َتَعاىل،  َخاِرَج امَلْسِجَد األْقَص اْحتَِجاًجا َعليِهْم، َوأْبرِشوا َفإنَّ

ف�]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ     ڭ    ڭ    ۇۇ    ۆ    ۆ[.
]األعراف:128[

َوَأْذَناهِبِْم  الَيُهوِد  َر األْقَص ِمن ِرْجِس  فاللُهمَّ َطهِّ َتُقوُل:  ِنَداٌء  َهِذِه األْحَداُث 
ا َجِياًل، َباَرَك اهللُ َلنَا يِف الُقَرآِن الَعظِيِم، َوُسنَِّة اهلَاِدي  ُه إىل امُلْسِلِمنَي َردًّ َوأْتَباِعِهْم، َوُردَّ

األِمنِي، َوَسالٌم عىل امُلْرَسِلنَي، واحلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي.             

اخلطبة الثانية:  
احلَمُد هللِ الذي َهَداَنا لِلْسالِم، َوَمنَّ َعَلينَا بِبِْعَثِة َخرِي األََناِم، َنْحَمُدُه َتَعاىل َعىل 
يَك َلُه،  نَِعِمِه الِعَظاِم، َوَنْشُكُره عىل آالِئه اجِلَساِم، وأشهد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشِ
َساَلَة،  َغ الرِّ ًدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه الُقْدَوُة اإلَماُم، َبلَّ امَلِلُك الَعالَُّم، وأشهد أنَّ َنبِيَّنا حُممَّ
َوأْصَحابِِه  آلِه  َوعىل  عليِه  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ اهللُ  َصىلَّ  َة،  لأُِلمَّ َوَنَصَح  األََماَنَة،  َوَأدَّى 

ا َبْعُد: َوالتَّابِعنَي، َوَمْن َتبَِعُهْم بِإْحَساٍن َوإياَمٍن، أمَّ

امَلسِجَد  َأنَّ  َواعَلُموا  َتكُفُروُه،  َوال  َواشُكُروُه  َوَأطِيُعوُه،  اهللِ  ِعَباَد  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
َساالِت، َوِرَساَلُتُهم ِهَي َخامِتَُتَها، َوِكَتاهُبُم  ُم َوَرَثُة الرِّ األَقَص َحقٌّ لِلُمسِلِمنَي؛ ألَنَّ
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ُق ملَِا َقبَلُه، َوامُلَهيِمُن َعَليِه، َقاَل اهللُ َتَعاىل: ]ڇ    ڇ       ڇ     ڍ     ُهَو امُلَصدِّ
ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ژ[ ]املائدة:48[.

ُم َكاُنوا  َسَة لَِبنِي إَِساِئيَل يف َأوَقاِت َأنبَِياِئِهم؛ ألَنَّ اَم َكَتَب اهللُ األَرَض امُلَقدَّ َوإِنَّ
َتَعاىل  َواهللُ  َوُتقى،  َوَصالٍح  إِياَمٍن  ِمن  َعَليِه  ُهم  ملَِا  هِبَا؛  يِف األَرِض  َمْن  َأَحقَّ  َذاَك  إِْذ 

ڎ     ڌ     ڌ         ڍ     ڍ        ڇ     ڇ     ڇ          ڇ     چ     ]چ     َيُقوُل: 
ڎ[ ]األنبياء:105[.

ُم  ألَنَّ ؛  احلَقَّ ِمنُهُم  اهللُ  َنَزَع  َفَقد  َتعاىل،  اهللِ  ِديَن  ُفوا  َوَحرَّ ُلوا  َوَبدَّ َزاُغوا  َوَقْد  َأَما 
اِئَع بِاإِلسالِم، َوَجَعَلُه َعَليَها ُمَهيِمنًا، َوإنَّ َصالَة النَّبِيِّ  َ مل َيُكوُنوا َلُه َأهاًل، َوَنَسَخ الرشَّ
َي إْعالٌن بَِأنَّ اإلْسالَم ُهَو  اِء؛ هَلِ G بِاألَْنبِياِء َجِيًعا يِف َبيِت امَلْقِدِس َليَلَة اإلْسَ
ْبَغُة اإلْسالِميَُّة؛ َفالَتَصَق  َكِلَمُة اهللِ األَِخرَيُة، َوإنَّ آِخَر ِصْبَغٍة لِْلَمْسِجِد األَْقَص، ِهَي الصِّ
َوَقْد  َكَذلَِك،  أْهُل األْقَص  َيُكوُن  الَواِرَثِة، َكَيف ال  ِة  ِذِه األُمَّ هِبَ امَلْسِجِد األَْقَص  َنَسُب 

اِم َفل َخيَر ِفيُكْم«)1(. ُه َقاَل: »إَذا َفَسَد َأْهُل الشَّ َصحَّ َعْن َرُسوِل اهللِ H أنَّ

اِئَفِة امَلنُْصوَرِة، َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َل َتَزاُل َطاِئَفٌة  ُْم أْهُل الطَّ إنَّ
َما  َمْن َخاَلَفُهْم، ِإلَّ  َقاِهِريَن َل َيُضرُُّهْم  َلَعُدوِِّهْم،  يِن َظاِهِريَن  ِتي َعَلى الدِّ ُأمَّ ِمْن 
َوَأْيَن  َأَصاَبُهْم ِمْن أَلَْواَء، َحتَّى َيْأِتَيُهْم َأْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلَك«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ 

ُهْم؟ َقاَل: »ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس، َوَأْكَناِف َبْيِت اْلَمْقِدِس«)2(.

أخرجه الرتمذي رقم )2192(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )702(.  )1(
عمر  مسند  اآلثار  تذيب  يف  الطببي  جرير  ابن  وصححه   ،)22320( رقم  أمحد  أخرجه   )2(
ثَِقاٌت«،  »َوِرَجاُلُه   :)288/7( الفوائد  ومنبع  الزوائد  ممع  يف   اهليثمي  وقال   ،)835/2(

وسكت عنه احلافظ يف فتح الباري )295/13( والظاهر أنه حيسنه.
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ِعباَد اهلِل: 
َت ُسْلَطاِن امُلْسِلِمنَي َيوًما، َوُيْمِكنَُها  َد َأْرٍض َدَخَلْت َتْ إنَّ فَِلسطِنَي مَلْ َتُكْن ُمَرَّ
َساالِت،  اِئِع والرِّ َ يِف َيوٍم آَخُر أْن َتُكوَن َخاِرَجُه، َكالَّ َفِهَي َمْهُد األَْنبِياِء، َوَموطُِن الرشَّ

وامُلْسِلُموَن ُهُم األَْوىَل بُِكلِّ َنبِيٍّ َوَرُسوٍل، ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     ڱ     ڱ    ڱ    
ںں    ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ[ 

]البقرة:285[.

ها املوؤِمُنوَن: اأيُّ
ُمَتَحتَُّم  الَقَبوِل،  َواِجُب  إْرٌث  َوَمَعامِلَ،  َساٍت  َوُمَقدَّ َوَأْرًضا  َتاِرًيا  فَِلْسطِنَي  إنَّ 
حُيَاِوُلوَن  َوُهم  األَرَض َسالٌم،  َيُسوُد  ال  َواهللِ  َفال  واحِلَفاِظ،  ْوِن  الصَّ َعاَيِة، الِزُم  الرِّ
امُلسِلِمنَي،  إىِل  بَِعوَدتِِه  إاِلَّ  َأمٌن  ُق  َيَتَحقَّ ال  َواهللِ  َوال  َأهِلِه،  ِمن  األَقَص  اغتَِصاَب 

 

َفِت  َوال َيأَس َوال ُقنُوَط ِمن َذلَِك، َفَقِد احَتلَّ النََّصاَرى امَلسِجَد األَقَص ِمن َقبُل، َوَتَوقَّ
يِن  الدِّ َلُه َصالَح  َقيََّض  تِِه َعوَدَتُه ألْهِلِه،  بُِقوَّ َأَراَد اهللُ  َفَلامَّ  َعاًما،  فِيِه َتسِعنَي  الُة  الصَّ
، َأو َضُعَف ِمنُهم َمن َضُعَف؛  َرُه ِمن ِرجِسِهم، َوَلِئن َتَوىلَّ ِمَن امُلسِلِمنَي َمن َتَوىلَّ َفَطهَّ
ٍة  َأِعزَّ ٍة َعىَل امُلؤِمننَِي  َأِذلَّ حُيِبُُّهم َوحُيِبُّوَنُه،  َفَلَيجَعَلنَّ اهللُ الَفتح َيوًما َما َعىَل َأيِدي َقوٍم 
وا َفإنَّ َرُسوَلنَا  َعىَل الَكافِِريَن، جُيَاِهُدوَن يف َسبِيِل اهللِ، َوال َيَاُفوَن َلوَمَة الِئٍم، َفأْبرِشُ
اَعُة َحتَّى ُيَقاِتَل اْلُمْسِلُموَن اْلَيُهوَد، َفَيْقُتُلُهُم  G َقْد َقاَل: »َل َتُقوُم السَّ
َأِو  اْلَحَجُر  َفَيُقوُل  َجِر،  َوالشَّ اْلَحَجِر  َوَراِء  ِمْن  اْلَيُهوِديُّ  َيْخَتِبَئ  َحتَّى  اْلُمْسِلُموَن، 
َجُر: َيا ُمْسِلُم َيا َعْبَد اهلِل َهَذا َيُهوِديٌّ َخْلِفي، َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه، ِإلَّ اْلَغْرَقَد، َفِإنَُّه  الشَّ

ِمْن َشَجِر اْلَيُهوِد«)1(.

أخرجه مسلم رقم )2922(.  )1(
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ِلُموَن:  َها امُل�سْ اأَيُّ
ِة،  الُقوَّ وإْعَداُد  اجلَاُد،  َوالَعَمُل  َواالْجتاَِمُع،  الَيَقَظُة  َزَمنِنا  يِف  امُلَتَحتُِّم  الَواِجُب 
َجانِبِيٍَّة،  َتْغَرَق يِف ِخالَفاٍت  أْن  ِة اإلْسالِم  بُِأمَّ َيِليُق  َفال  َوَتْرُك اخِلالِف،  َواالْئتاِلُف، 
ِة الُكْبَى عىل ُكلِّ َمْصَلَحِة َفْرِعيٍَّة، َوَأْن  َم َمَصالَِح األُمَّ َوَنَظَراٍت إْقِليِميٍَّة، جَيُِب أْن ُنَقدِّ
َنْسَمَع نَِداَءاِت احلَقَّ َوالَعْدِل، َوُمَباَدَراِت احلَْزِم َوالَعْقِل؛ َفالطَِّريُق إىل فَِلْسطِنَي َعْبَ 
َقوِل اهللِ َتعاىل: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]آل عمران:103[، َوَقولِِه 

َتَعاىل: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]األنفال:60[، َوَقولِِه: ]ڭ    ڭ     
ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ[ ]حممد:7[.

يِن،  ْر َأْعَداَء الدِّ َفاللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وأذل الرشك واملرشكني، َوَدمِّ
واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، وسائر بالد املسلمني.

اْنرُصْ  اللهمَّ  يِن،  والدِّ اهلَُدى  عىل  واْجَْعُهم  امُلسلمنَي،  َأحَواَل  َأْصِلْح  اللهمَّ 
ُهْم يِف فَِلْسطِنَي، اللهمَّ اْنرُص امُلَرابِطِني  امُلْسَتْضَعِفنَي ِمن امُلسِلِمنَي َيا َربَّ الَعامَلنَِي، اْنرُصْ
َسْت َأساَمؤَك،  يِف َأْكنَاِف َبيِت امَلْقِدِس، يا ربَّ العاملنَي عزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ َثنَاُؤَك، َوَتَقدَّ
َهاِينََة َقد َبَغوا َوَطَغوا، َفهيئ هَلُْم  َيا َمْن ال ُيَْزُم ُجنُْدُه، َوال ُيَْلُف َوْعُدُه، اللهمَّ إنَّ الصَّ

َيًدا ِمن احلَقِّ َحاِصَدة. 

وأصلح  أوطاننا،  يف  آمنا  اللهم   ، احلَقِّ إَلَه  َوِرْجَزَك  َبْأَسَك  هِبِْم  َأْنِزْل  اللهمَّ 
واجعل  هلداك،  وفقه  اللهم  أمرنا،  وويل  إمامنا  باحلق  وأيد  أمورنا،  ووالة  أئمتنا 
 عمله يف رضاك، وهيئ له البطانة الصاحلة، واجع به كلمة املسلمني يا حي يا قيوم 

يا ذا اجلالل واإلكرام.
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اللهم ادفع عنا الغالء والوباء، والربا والزنا، والزالزل واملحن، وسوء الفتن 
]ۈ    ٴۇ    ۋ     حدودنا،  واحفظ  ُجنُوَدنا،  انرُصْ  اللهم  بطن.  وما  منها  ما ظهر 
ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، ]ۆ    ۈ    
ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

S ُة َنِبيِّ اهلل ُموسى ِقصَّ

اخلطبة األولى:
احلمد هلل الذي قصَّ علينا من نبأ املرسلني ما فيه عبٌة ألويل األلباب، وأشهد 
ًدا  أن ال إلَه إال اهلل، وحَده ال شيك َله، العزيُز الوّهاب، وأشهد أنَّ سيِّدنا ونبيَّنا حممَّ
الّلهّم صلِّ  كاّفًة بخري دين وأشِف كتاب،  الناس  إىل  رّبه  بعثه  عبد اهلل ورسوله، 
وسلم عىل عبدك ورسولك حمّمد، وعىل آله وصحبه، صالة وسالًما نرجو عند اهلل 

أجرها عند احلساب.

احلمد هلل عامل الرس وأخفى، املحيط بكل شء كام وكيًفا، واملطلع عىل ضامئر 
النفوس، وخوايف األعامل وال نحيط به علاًم، اهلل ال إله إال هو له األسامء احلسنى. 
وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا، أّما بعد: 

ُل ما يوَص به، وَأوىل تقَوى اهلل يف الرّس والنجوى، والتَّقَوى َخرُي لِباٍس،  فأوَّ
فِهي ملن الَتَزَمها حبٌل رفيع، وِسياج َمنيع، ونجاٌة وَفوٌز يف الدنيا واألخَرى، ]ٱ    
ڀ     ڀ     ڀ     ڀ      پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    

ڤ    ڤڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]يونس:64-62[.
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اأّيَها امل�سِلمون: 
األكلُة  وَيتَداَعى  الفتُن،  األّمِة  عىَل  تكُثُر  وِحنَي  واملحِن،  االبتاِلءات  َزمِن  يف 
ُب اليأُس إىل َبعِض النّفوس تُلو قراءُة الّتاريخ، وتُلو ُسنَُن اهلل  عىل الَقصَعِة، ويَترسَّ
لني، وِعَب الّسالفني، وملَّا اسُتضِعف املسلمون يف مّكَة،  يف الكوِن َعب قصِص األوَّ
وأوُذوا، وحورِصوا، وتكبَّ املرِشكون بقّوتم وَكيِدهم، أنَزَل اهلل تعاىل بمّكَة سورًة 

تَضُع املوازيَن احلِقيِقّية للقَوى والِقَيم والنرِّص والظََّفر والعاقبِة واإِلدالة. 
ُر أنَّ هناك قّوًة واحدًة يف الوجود، هي قّوة اهلل، له اخللُق واألمر،  سورٌة تقرِّ
وأّن هناك ِقيمًة واحدًة مطلقة، هي ِقيمُة اإليامن، فَمن كاَنت قّوُة اهلل مَعه، فال خوَف 
له  َأمَن  فال  عليه  اهلل  ة  قوَّ كانت  ومن  القّوة،  مظاهِر  كّل  من  مّرًدا  كان  وَلو  عليه، 

 

والِقّلة،  عف  الضَّ زمِن  يف  نزلت  سورٌة  القوى،  جيُع  َساَنَدته  ولو  طمأنينَة،  وال 
بأسلوٍب قَصيّص ليس له مثيل، إنا سوَرُة القَصص.

ں     ]ڱ     الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  أعوذ 
ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ      ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ       
ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ    
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇۋ    ۋ    ۅ              ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    
ى    ى        ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ٱ    

ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ      پ    ڀ    ڀ    ڀ[.
]القصص:6-1[

ِل الِقّصِة، وتواَلت ُفُصوهُلا يف َأحداٍث َعجيبٍة،  ا إرادُة اهللِ التي بيَّنَها ِمن أوَّ إنَّ
ت َمِشيَئُته. حتى متَّت َكِلمُة اهلل، وَنَفذ أمُره، وحقَّ
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اأّيها امل�سِلمون: 
لَقد ُذِكر اسُم نبيِّ اهلل موَسى S يف القرآِن الَكريم يف ِمائٍة وِسّتٍة وثالثني 
ة مَن األَمم  ث الَوحُي َعن أمَّ ، وال مَلٍك أكثَر منه، وال تدَّ موِضًعا، فاَم ذِكر اسُم نبيٍّ
ُسَوِر األنعاِم واألعراِف  ِذكُرهم يف  َبني إسائيَل، لقد َجاء  ث َعن  األُوىل، كام تدَّ
هذه  وكلُّ  الطواسني،  وكلِّ  احلواميم،  جيِع  ويف  وهود،  ويوُنس  وَطه  واإلساِء 
َة حينئٍذ يود ُيؤَبه هلم،  الّسَوِر مكيَّة، باإلضافِة إىل سَوٍر أخَرى مدنيَّة، ومل يكن بمكَّ
ِهداياِت  إنَّ  بل  بعد،  فياَم  املسلمون  سيخالُِطها  بأّمة  تعريٍف  َد  مرَّ هذا  يكن  مل  كام 
القرآن أعظُم مغَزى، وأطَول رؤيًة، إنَّ هذا التاريخ امَلتلوَّ حيِوي يف طيَّاته العنارَص 
احلقيقيَّة  العنارَص  حيِوي  كام  حضارتا،  وازدهاِر  واستِقالهلا  األَمم  لقياِم  احلقيقيََّة 

النياِر األَمم، وَذهاِب رحِيها، واضِمحالل أمِرها.

كاَن  ولقد  واجلامعات،  األفراد  لرتبية  الوسائل  أبلِغ  من  القرآيّن  والقَصُص 
ل شعٌب كاِمل من  املسلمون املستضَعفون يف مكة بحاجٍة إىل أن َيعِرفوا كيَف توَّ
ذلٍّ هاِئل إىل ِعزٍّ ومتكني، وكيف َتبُلغ األمُم هذه الغاَيَة الَكريمة، إذا نَفَضت ُغباَر 

الذلِّ واهلواِن، وَأسَلَمت ِقياَدها هللِ َربِّ األكواِن. 

ن من  ُته، كيف ُمكِّ شعٌب كاَنت ُتَذبح ِصبيُته، وُتسَتحَيى نِسوُته، وُيسَتعَبد عامَّ
مرياث األرِض يف زمٍن من األزمان، ]ڭ    ۇ    ۇ    ۆ          ۆ    
ۈ     ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅۅ    ۉ    ۉ         ې     ې    ې    ې    
ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     وئ             ەئ     ەئ     ائائ     ى     ى     

ۈئ[ ]األعراف:137[.
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ن حتى ُيبَتىل،  ن للمؤِمِن أم ُيبَتىل؟ قال: ال ُيَمكَّ وقد ُسِئل أحُد السلِف: َأُيَمكَّ
وَقَرأ قوَل اهلل D: ]چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇڇ    ڍ    

ين. ِب والَيِقني، ُتناُل اإلمامُة يف الدِّ ڍ    ڌ[ ]السجدة:24[؛ لذا قيل: بالصَّ

بعد  عليها  الغَضب  وأسباَب  وانتِكاسها،  ِة  األمَّ هذِه  ارتِكاَس  اهللُ  بنيَّ  كام 
ۋ     ٴۇ      ]ۈ     ُمسَتنِجدين:  بموَسى  َصاُحوا  أن  سبَق  وقد  هلا،  اهلل  ن  مكَّ أن 
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ېې    ې    ى    ى     ائ    ائ    ەئ    
لكنَّهم  ]األع��راف:129[  ۆئ[  ۇئ     ۇئ      وئ      وئ     ەئ    
حماِرمه،  عىل  واحتاُلوا  اهلل،  حدوَد  وختطَّوا  أعقاهبم،  عىل  نَكصوا  اسُتخِلفوا  حني 
بيَّنَها اهلل تعاىل يف مواِضَع كثريٍة ِمن  وجاروا وظَلموا، وارَتَكسوا يف َمزالَق شاِئنٍة، 

كتابِه ليجَتنَِبها املسلمون.

تلك املزالُق التي هوت باألّولني، وفَق سنٍن وقواننِي ال ُتساُق لألَمِم ُجزاًفا، 

 

ياَدة، وجاء  وال ختبِط َخبَط َعشواء، لكنها الّسنَن، عندها َجَرى تنحيُة تلك األّمِة عن الرِّ
اهلل تعاىل بأّمة اإلسالم، وكلَّفها بالّريادة والقيادِة، والعجيُب أّنه وَمع تطاُول الّزمن 
بني الفريَقني، وَبعَد أعصاٍر طِوال، فإنَّ الذي قيَل لألّمة التي أقِصيت هو نفُسه الذي 

قيل لألّمة احلاِضِة، فقد قال موسى لقوِمه: ]ى    ى     ائ    ائ    ەئ    
ەئ    وئ    وئ     ۇئ     ۇئ    ۆئ[ ]األعراف:129[، وقال اهللُ 

ې     ۉۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ       ٴۇ     ]ۈ     اجلِديدِة:  لألّمة  تعاىل 
ې    ې    ې    ى              ىائ    ائ         ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     

ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ     ېئ   ىئ[ ]يونس:13، 14[. 
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وجدَت  األّمِة،  تاريَخ  لَت  تأمَّ وإذا  سحيقٍة،  قروٍن  ُمنذ  ِقيل  الذي  القول  ذاُت  إّنه 
انتصاَرها وانِكساَرها ُمتوازًيا مع هذه الّسنَن، متنَاسًبا مع ُقرهبا وُبعدها من تعاليم الّدين.

اأّيها امل�سلمون: 
ِمفتاُح  الناس  بالَفساِد، وقهَر  العلوَّ يف األرض  أن  تَرى  القصص  ويف سورِة 

]ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ     اهلالك،  وسَبُب  املاملِك،  وِمتالف  احلتوِف، 
]ې     الّسورِة:  آخِر  ويف  ]القصص:4[،  ۆ[  ۇ     ۇ         ڭ     ڭ    
ى        ى     ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ 

]القصص:83[.

يف هِذه السورِة العظيمِة مواِقُف وأحداٌث، تِوي العَبَ لكلِّ من َنَظر، لَقد بنيَّ 
اهلل تعاىل ُطغياَن فِرعوَن وجنوِده عىل بني إسائيل، وَكيف كاَن َيستعبِدهم، ويتتبَّع 
ياه، يف تلك الظروِف القاسَية ُولد موسى S، ولِد  أطَفاهَلم لَِيذَبَحهم َذبَح الشِّ
عليه،  خائفة  به،  حاِئرٌة  أّمه  ذي  هي  وها  عليه،  يتلفَّت  واملوُت  به،  حمِدٌق  واخلطر 
حيلًة،  نَه  تلقِّ أن  يمِكن  ال  محايته،  عن  عاجزًة  للجاّلدين،  نبُؤه  يِصَل  أن  تنتظر 

 

وال أن ختِفَي صوَته الفطرّي أن ينمَّ عليه، وهنا يلِقي اهلل يف روِعها اإليامَن واألماَن، 
]ٺ    ٺ       ٺ       ٺ     ٿ    ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ        ڤ    ڤ     

ڤ     ڦڦ    ڦ      ڦ    ڄ       ڄ    ڄ    ڄ[ ]القصص:7[. 

يا هلل! إذا ِخفِت عليه وهو بني ِذراَعيك، ويف ِدفِء َيَديك، فألِقيِه يف اليّم، َنعم 
ألقيه يف اليّم، فإّنه هنا يف رعايِة اهلل، يكلُؤه وَيرعاه، إنا الرعاية اإلهلية التي تعل 

الناَر برًدا وسالًما، وتَعل البحَر ملَجأ ومناًما.
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ڃ[  ڃ     ]ڃ     يقينُها،  وكان  األّم  تلَك  إيامُن  كان  وهكذا 
]القصص:8[ وهل ُيشى عليه إال من آل فرعون؟! ولكنَّ إرادَة اهلل تتحّدى فرعوَن 

بطريقٍة َمكشوفة، إنم يتتبَّعون املواليَد، ويرسلون اجلواسيَس، ويكلِّفون اجلاّلدين 

لقتِل جيِع األطفاِل خشيَة أن يكوَن موسى أحَدهم. 

ًدا من كلِّ حيلٍة أو قّوة، يقَتِحم عىل  لكن ها هو ذا الطفُل الرضيُع يأيت بنفِسه مرَّ
ا وحزًنا، إنه الطفل الذي  الطاغيِة ِحصنَه، ويستقّر يف قلِب قرِصه، ليكوَن هلم عدوًّ
وآوته،  فأحّبته  فرعون،  امرأِة  قلَب  عليه  اهلل  وعطَّف  هالُكهم،  يديِه  عىل  سيكون 
اهللِ،  ُلطف  من  وهذا  الح،  والسِّ باجلنِد  ال  باحلبِّ  َسَبب،  بألطف  اهلل  محاه  وهكذا 

 

وال يقاِوم لطَف اهلل شٌء، وال ُتالم أمُّ الرضيِع إن خاَفت عليه واضَطربت، ولكن 
قني بوعِد اهلل، الصابِرين عىل  رَبط اهلل عىل قلبها وثبَّتها؛ لتكوَن من املؤمنني املصدِّ

ائرين عىل ُهداه. بالِئه، السَّ

وَمنع اهلل موَسى من َقبول املراِضع، أو استِساغِة اللبن، وبعَد أن كان فِرعوُن 
غري، خوًفا عليه  يبَحث عنه ليقتَله، صاَر يلَهث حلياته؛ يلتِمس ُمرِضًعا يقَبلها الصَّ

ويعود  لَبنَها،  ويقَبل  ثدَيا،  فيلَتِقم  ه،  أمِّ عىل  أخُته  م  فَتُدهلُّ املوِت،  أو  الّذبول  ِمَن 
وترعاه  فرعوُن،  حيِميه  الطفل  يعوُد  اهلل،  وعُد  ق  ويتحقَّ ه،  أمِّ إىل  الغاِئب  الطفُل 

]ەئ    ەئ         وئ     والعطايا،  اهلدايا  وتأخذ عىل رضاِعه  أّمه،  به  امرأته، وتسَعد 
ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ     ۈئ     ۈئ      ۆئ     ۆئ      ۇئ     ۇئ       وئ   

ىئ     ی[ ]القصص:13[. 
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املبتَلون؟!  وأين  املصابِرون؟!  وأين  املؤِمنون؟!  فأين  وتقديًرا،  تدبرًيا  إنَّ هلل 
وأين املوِقنون؟!

ُعيونها لحــَظــتــك  الــعــنــايــُة  ــهــّن أمـــــان)1(وإذا  َن فــــاحلــــواِدث كــّل

وإذا صَدق اإليامُن، وأحاَطت عناية الرمحن، فليس بالّضورة أن تكوَن النجاُة 
وفَق ما يعهُده البرش.

اأّيها امل�سلمون: 
وأخَلَصه،  واصطفاه  وِعلاًم،  ُحكاًم  اهلل  آَتاه  واسَتوى  ه،  أُشدَّ موسى  بَلغ  وملا 
وجَعل يف قلبه نوًرا، وهيَّأه للّرسالِة، وقد رأى طغياَن فرعوَن وَملِئه، ورأى كيف 

ُيسام قوُمه اخلسَف والظلم.

وحني أراد اهلل تعاىل أن جيعَل ملوسى سَبًبا للخروج من مرص دَخل املدينَة عىل 
حني غفلٍة من أهِلها، فوجَد فيها رجلني يقتِتالن، أحدها من بني إساِئيل، واآلخُر 
يِد  ة  قوَّ ، فامت من ساعتِه من  القبطيَّ ِقبطّي، فاستَغاث اإلسائيّل بموسى، فوكز 

]ڎ    ڈ    ڈ        ژ     قتَله؛ لذا عاَد سيًعا، يستغِفر ربَّه،  يقِصد  موسى، ولعّله مل 
ژ    ڑ        ڑ[ ]القصص:16[ وهذه صفُة املؤِمن؛ سيُع التوبِة، قريب األوبة.

]ھ    ھ     ھ     آخر،  قبطيٍّ  يشَتبِك مع  نفَس اإلسائيّل  رَأى  آخر  يوٍم  ويف 
ے    ے        ۓ[ ]القصص:18[ غويٌّ بِعراِكه الكثري وُمشاَجراته التي ال ُتثِمر سوى 
َجلَب البالِء عىل بني إسائيل، وهم عن االنتِصار عاِجزون، فال قيمَة الشتِباكاٍت 

البيت منسوب يف ماين األدب يف حدائق العرب )310/6( للخمي برواية:   )1(
عيونها لحــظــتــك  الـــســـعـــادة  أمــــــانوإذا  كــــلــــهــــن  فــــــاملــــــخــــــاوف  ن 
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تضُّ وال ُتفيد،  ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ       ۆ    ۈ    ۈ     ٴۇ    ۋ    ۋ    
ۅ     ۅ         ۉ    ۉ    ېې    ې     ې    ى          ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    
ۆئ    ۆئ[ ]القصص:19[ وَهكذا َتِضيق النّفوُس الطاهرُة، وتندفِع وتيش، وربام 
فاتا ِمن حّر ما تد، وقد ال ُيالم ظاملٌ إذا ظلم بقدِر ما ُيالم املظلوُم  تتجاَوُز يف ترصُّ

إذا انَتقم، كام ُوِصف موسى S بَقصِد اجلبوت واإلفساد.

د عىل  وحني َشاَع َخُب هذه احلادثِة، وأحّس املأُل من قوم فرعوَن ببواِدر التمرُّ
الّشعب  أفراِد  َموقُفه بني  يرِسَي  S؛ حتى ال  قتِل موسى  تآمروا عىل  الّظلم، 

]مت    ىت    يت    جث       ربَّه:  يدعو  املدينة  ِمن  فخَرَج  اه،  نجَّ تعاىل  اهلل  لكنَّ  املستعَبد، 
مث[ ]القصص:21[، ويلَتِجئ خلالِقه: ]پ    پ    پ    پ    ڀ       ڀ[ 

]القصص:22[. 

إنا املطاردُة الثانية للَقتل، لكنَّ اهلل تعاىل يريد إنفاَذ أمِره، وإمضاَء قَدره مهام 
كنَف شيٍخ صالح يف  ويعَمل يف  ج  ويتزوَّ  ،S األعداء، ويميض موسى  متاألَ 

سريٍة ومسريٍة مليئة بالّدروس والعب.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، ]ائ    ەئ   ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئۆئ    
ۆئ    ۈئ                ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ       ی    ی    

ی    ی    جئ    حئ        مئ[ ]يوسف:111[.
َبارك اهلل يل ولكم يف القرآِن والّسنَّة، ونفعنا بام فيهام من اآلياِت واحِلكَمة. 

أقوُل قويل هذا، وأستغفر اهلل تعاىل يل ولكم.
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اخلطبة الثانية:
ِة القادَرة، واحِلكمِة الباِهَرة، ال ينُفذ إال أمُره، وال يميِض إال  احلمد هلل ذي القوَّ

قَدُره، ]ائ      ائ    ەئ       ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ                ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    
ېئ     ېئ    ىئ   ىئ    ىئ     ی[ ]يس:82، 83[. 

وأشهد أن ال إلَه إال اهلل وحده ال شيَك له، وأشَهد أن حمّمًدا عبده ورسوله، 
صىّل اهلل عليه وعىل آله وصحبه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

اأّيها امل�سلمون: 
إىل  بعثه  ة،  بالنبوَّ وأكرمه  سالة،  بالرِّ  S موسى  تعاىل  اهلل  ّشف  وحني 
فرعوَن وقومِه يدعوهم إىل اهلل وحَده، فقابلوا رسالَته بالتكذيِب، واتموه بالّسحِر، 

وَقصِد اإلفساد، بل قال فرعون: ]پ       ڀ       ڀ    ڀ    ڀ    ٺ     ٺ    ٺ       ٺ    
ٿ    ٿ[ ]غافر:26[.

ومع ظهور اآلياِت والباهني، إال أن املتكبين حمرومون، وهذه سنّة اهلل يف 
ين هم أبعُد النّاس عن اهلداية واإليامن، كام قال تعاىل:  كلِّ وقت، فإّنك ترى املتكبِّ

]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    
ڍ    ڌ     ڌ[ ]األعراف:146[.

وخرج موسى S بقومه مهاجرين بدينهم، تاِركني دياَرهم، يبحثون عن 
الشعَب  هذا  يرتك  مل  الطغاة-  فرعون -ككلِّ  ولكنَّ  فيه،  اهلل  يعبدون  آَخر،  مكاٍن 
املقهور ليحيا كام ُيريد، مع أنم فارقوا بلدَته إىل بالٍد أخرى، وتركوه وشأَنه، فلامذا 

يطارُدهم حتى البحر؟! إّنه التسلُّط والطغياُن والعلّو يف األرض بالفساد.
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البحُر أماَم موسى وبني إسائيل، ورأوا فرعوَن وقوَمه وراَءهم،  فلاّم وقَف 
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]الشعراء:61[ يف تلك اللَّحظات 
احلِرَجة مل يتزعزع إيامُن موسى برّبه، بل صاَح صيحَة مؤمن وصاَح صيحَة موقن: 
]ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]الشعراء:62[ وحني يكُمل اإليامن تنزل نرصُة الرمحن، 

]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ      ڀ    ٺ     ٺ     يابِسًة،  ُطُرًقا  فانَفلق  البحَر  اهلل  فأمر 
وأمر  بجنوده،  فرعوُن  فأتبعهم  اهلل،  بِحفظ  فعبوا  ]ط��ه:77[  ٿ[  ٺ     ٺ    
للكب  ُمهينة  عاقبٍة  يف  معه  ومن  وأغرَقه  وجنوده،  فرعون  عىل  فانَطبق  البحَر  اهلل 

والطغيان، ]گ     گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ       ڳ    ڱ    ڱ    ڱ       ڱ    
ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ      ۀۀ    ہ    ہ               ہ    
ڭ         ڭ     ۓۓ     ے     ے     ھ     ھ     ھ      ھ      ہ    

ڭ    ڭ[ ]القصص:41-39[. 
إنا هزيمُة الدنيا واآلخرة، َجزاَء البغي واالستطالة، وقد أنجى اهلل تعاىل موسى 

وقوَمه حني التزموا أمَر اهلل، وصبوا، وأقاموا الصالة، كام يف سورة يونس.

وكان إهالُك اهلل تعاىل لفرعوَن وجنوِده، ونجاُة موسى وقومه يف اليوم العاش 
م، فصام موسى S هذا اليوم شكًرا هلل تعاىل، وصامه نبيُّنا حمّمد،  من شهر حمرَّ
وأمر بصيامه وقال لليهود: »نحن أولى بموسى منكم«)1(، كام يف الصحيحني، وجاء 
أيًضا عن ابن عّباس L قال: ما علمُت أنَّ رسوَل اهلل  صام يوًما يطلب فضَله 
عىل األيام إالّ هذا اليوم يوم عاشوراء، وال شهًرا إال هذا الشهر، يعني رمضان)2(. 

أخرجه البخاري رقم )3943(، ومسلم رقم )1130(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1132(.  )2(
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َر  ُيَكفِّ َأْن  اهلِل  َعَلى  َأْحَتِسُب  َعاُشوَراَء،  َيْوِم  »َوِصَياُم   :H النبي  وقال 
بقيُت  قال: »لئن   H النبي  أّن  َقْبَلُه«)1(، ويف صحيح مسلم  الَِّتي  َنَة  السَّ
 ،H إلى قابل ألصومنَّ التاسَع«)2(، فلم يأت العاُم املقبل حتى تويّف النبي
وروي يف مسند اإلمام أمحد أن النبي H قال: »ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما، َأْو َبْعَدُه 

َيْوًما«)3(.

بنجاِة  وفرٍح  وعبادة  شكٍر  يوَم  اليوَم  هذا  جيعلون  واألنبياِء  الّرسل  أتباَع  إنَّ 
املؤمنني، كام أّنه يوم حزٍن وبالء ومأتٍم طويل عىل املرشكني وأتباع فرعون.

ويف ختاِم السورِة ِتد قّصَة قارون وطغيانه بسبب املال، واغرتاَر أهل الدنيا، 
ثم إهالك اهلل تعاىل له، لُتخَتم اآليات بالقاعدة الربانية: ]ې    ى        ى     ائ     

ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]القصص:83[.
فتدّبروا -أيا املسلمون- كتاب ربِّكم، والَزموا رصاط اهلل املستقيم.
ثّم صّلوا وسلِّموا عىل خري البّية وأزكى البرشية حممد بن عبد اهلل.

الطيِّبني  آله  وعىل  حممد،  ورسولك  عبدك  عىل  وبارك  وسلم  صّل  الّلهّم 
الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني، وصحابته الغّر امليامني، والتابعني 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
اللهم أعزَّ اإلسالم واملسلمني.

أخرجه مسلم رقم )1162(.  )1(

أخرجه مسلم رقم )1134(.  )2(
برقم )2095(،  ابن خزيمة  يف صحيحه  الرسالة رقم )2154(، وصححه  أخرجه أمحد ط.   )3(

وقال الشيخ أمحد شاكر يف تقيق مسند أمحد )546/2(: »إسناده حسن«.
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#

َأصَحاُب الِفيِل َدْرٌس ِللُمَتَكبِّريَن

اخلطبة األولى:
َأَهَلُه،  َوَأْمَهَل الظَّامِلَ وَما  َلُه،  َوَنزَّ احْلَقَّ  َلُه، وَأحقَّ  َرَفَع اإلنساَن َوَكمَّ احلمُد هلل 
يَك  َرُهْم امَلُثالِت، وأشهد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل َشِ َف ِعَباَدُه بِاآْلَياِت، َوَذكَّ َخوَّ
ًدا َعْبُد  َلُه، اَل َرَجاَء ملَِْن َأَراَد اْلنََّجاَة إاَِل فِيِه، َواَل َمَفرَّ ِمْن نِْقَمتِِه إاِلَّ إَِلْيِه، وأشهد َأْن حُمَمَّ
َم  اهللِ َوَرُسوُلُه، َبَعَثُه اهللُ َبشرًيا بَِرمْحَتِِه، َوُمنِذًرا من َبْطِش اهللِ َونِْقَمتِِه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا بعُد:  يِن، أمَّ َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوْصَحاَبتِِه َوَأْتَباِعِه إىَِل َيْوِم اْلدِّ

فيا عباَد اهلِل: 

ُ والنَّدامُة يف معصَيتِِه،  المُة يف طاعتِِه، والرشَّ اتَّقوا اهللَ حقَّ ُتقاتِِه، فاخْلرَُي والسَّ
وال جَيْني جاٍن إال عىل َنْفِسِه، َفمن َأحَسَن َفِلنَْفِسِه، َوَمْن أَساَء َفَعليها، ]ڳ    ڳ     

ڳ    ڱ[ ]الكهف:49[. 

ها امل�سلموَن: اأيُّ
، َوَساَم النَّاَس العَذاَب وَتَبْخرَت، ما فعَل  َ هل سمعتم بمن عال يف األرِض وَتبَّ
اهللُ بِه؟ مَل يُكْن هذا املجرُم لِيْفِلَت من ُسنَِّة اهللِ فيِه، ُسنَِّة التَّدِمرِي واإلَباَدِة، واإلفِنَاِء 
والنَّكال، حتى َجَعَلهُم اهللُ َسَلًفا َوَمَثاًل لِّآلِخِريَن، نعم ذاَك فِرعوُن اخلبِيُث، الذي 
طالت بِِه احلياُة، فام اْزَداَد إال ُظلاًم َوُعدَواًنا، َوبَغًيا َوُطغَياًنا، وُسبحاَن اهللِ العظيِم، 
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َوَأمواهِلم، حتى َظنَّوا  َوَبْطِشهم  ِتم  بُِقوَّ وا  اٌر، فاغرتُّ َعاَملَِقٌة وَأْشَ لقد مرَّ عىل احلياِة 
يف  اهللِ  ُسنَُّة  هِبم  َفَحلَّت  ]فصلت:15[؟!  ]گ    گ    گ    گ[  ُمَلَُّدوَن، وقالوا:  م  أنَّ

]ۆ      ۈ     ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ       ۉ    ې      الظَّاملنَِي؛ 
ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    
ی     ی     ی     ىئ     ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ          ۈئ      ۈئ     ۆئ     ۆئ     ۇئ    

ی[ ]احلاقة:8-4[.

َة َمِلٍك َطَغى َوَبَغَى، َوحَشَد ُجنَدُه وأفيَلتُه، وما َعِلَم بِأنَّ اهللَ َيْسَمُع  وإليكم قصَّ
َوَيَرى. 

]ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    گ     گ    گ     بسم اهلل الرمحن الرحيم: 
ڳ    ڳ            ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    

ڻ    ۀ    ۀ    ہ       ہ[ ]الفيل:5-1[. 
ْم، َنرَصايِنَّ  َأْبَرَهَة األَْشَ ُيْدعى  الَيَمِن  أنَّ َحاِكاًم َحَبِشيًّا يف  ِتهم:  وخلصُة ِقصَّ
لِلحجِّ  الَكعَبَة،  َيقِصُدون  الَعَرَب  رَأى  ومَلَّا  الَيَمِن،  باِلِد  عىل  اسَتوىل  قد  َياَنِة،  الدِّ
الَفَخاَمِة  أسَباِب  فيها كلَّ  َوَجََع  َكنِيَسٍة،  بِبِنَاِء  َفَقاَم  ذلَِك  والتَّعظيِم، غاَظُه  والِعباَدِة 
ِك،  واخْلُيالِء، َوَدعا الَعَرَب إىل احْلَجِّ إليها، ولكنَّ الَعَرَب َرغَم ما أَحدُثوُه من الرشِّ
م َأَبوا َذلَِك؛ لَِتعظِّيمهُم الَكعَبَة، فهَي َبيُت اهللِ احْلََراِم؛ وفيهم َنْخَوٌة وَشَهاَمٌة،  إالَّ أنَّ
َوَلطََّخ  َط،  وَتَغوَّ َفَدَخَلها  الَكنِيَسِة،  إىل  ُقَرِشٌّ  َرُجٌل  َفَذَهَب  َشِديًدا،  َغَضًبا  َفَغِضُبوا 
َدَنُة ذلَك َرَفُعوا َأمَرُه إىل َأبَرَهَة فاْنَغاَظ َوَغِضَب َغَضًبا  ِقْبَلَتها باألََذى، فلامَّ رأى السَّ
ُمُه  اًرا من األوباِش واألحباِش َتَقدَّ َشِديًدا، َوَعَزَم عىل َهدِم َكعَبتِهم، َوقاَد َجيًشا َجرَّ
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النَّبِيِّ  وَجدِّ  ُقريٍش،  َسيِِّد  امُلطَِّلِب،  عبِد  َزَمَن  ذلَك  وكاَن  كاجِلَباِل،  خمُة  الضَّ الِفَيَلُة 

َه هِلْدِم َكْعَبتِِهم، َفَوَقَف  َيَتَوجَّ َفَتَساَمَع الَعَرُب بِقْصِدِه، وَعزَّ عليهم أْن   ،H

ُه وحاَرُبوُه، ولكنَُّه َهَزَمُهم، واقتاَد  يف َطِريِقِه ِرَجاٌل من أَشاِف الَيَمِن، َفَحاَوُلوا َصدَّ

ُه َيِزُمُهم،  ُه َوَمنَْعُه، إال أنَّ قاِئَدهم َأِسرًيا، وهكذا َعَدٌد من قبائِل العَرِب حُياِوُلوَن َصدَّ

َثِقيٍف  َمرَّ بالطَّاِئِف َخَرَج إليه ِرَجاٌل من  َويْقُتُل ويأِسُ منهم َخلًقا كثرًيا، حتى إذا 

َك  َيُدلُّ َنْبعُث َمَعَك َمْن  امَلِلُك، إنِّام َنحُن َعبِيُدَك َساِمُعوَن َلَك، َنحُن  ا  َفَقالوا له: أيُّ

عىل الكعَبِة، َفَتَجاَوَز عنُهم، وَبعُثوا مَعُه َموىًل ُيَقاُل لُه: َأُبو ُرَغاٍل، حتى أنَزَل َجيَش 

َة، َفاَمَت أبو ُرَغاٍل هناَك، َوَأَغاَر َجيُش َأبَرَهَة عىل إبِِل َأهِل  س ُقرَب َمكَّ أبرهَة بامُلَغمَّ

َة، َفَأَصاُبوا ِماَئَتي َبِعرٍي لِعبِد امُلطَِّلِب، وهو َيومئٍذ َسيُِّد ُقريٍش، ُثمَّ إنَّ َأبَرَهَة بعَث  َمكَّ

َسيُِّد  َقِدَم  الَبيِت فقط، حتى  هِلْدِم  اَم  إنَّ لِِقَتاٍل،  مَل يأِت  ُه  أنَّ هم  ة ُيِبُ رُسواًل ألهِل َمكَّ

هِل واجْلََبِل َعبُد امُلطَِّلِب بُن َهاِشٍم  ُقريٍش وَعينُها وَكبرُيها، الذي ُيطِعُم النَّاَس يف السَّ

َعظِياًم  َرُجاًل  كاَن  ُه  ألنَّ وَأكَرَمُه؛  عظََّمُه  َأْبَرَهُة  رآُه  َفَلامَّ  َلُه،  َفَأِذَن  خوِل،  بالدِّ َيسَتأِذُن 

َتَتُه،  امُللِك، وَكِرَه أيًضا أْن جَيِلَس  يِر  أْن جُيِلَسُه عىل َسِ َأْبَرَهُة  َفَكِرَه  َجِسياَم َوِسياًم، 

فنََزَل َأْبَرَهُة إىل البَِساِط َفَجَلَس عليِه َمَعُه.

، فقال لُه  امَلِلُك، إنَّك قد أصبَت يل إباًِل فاْرُددها علَّ ا  َفَقاَل َعبُد امُلطَِّلِب: أيُّ
ومِلَ؟  قال:  َتَكلَّمَت،  حنَي  فِيَك  َزِهدُت  ولقد  َرأيُتَك،  حنَي  أعَجْبَتنِي  لقد  َأْبَرَهُة: 
ألَهِدَمُه،  ِجئُت  آَباِئَك،  وِديُن  ِدينَُك،  هو  َبيًتا  ُك  َوَترْتُ َلَك،  إبٍِل  يف  َأُتَكلُِّمنِي  قال: 

 

ال ُتَكلُِّمنِي فيه؟! َفَقاَل َعبُد امُلطَِّلِب: َأَنا َربُّ هذِه اإِلبِِل، ولِلبيِت ربٌّ َسيْمنَُعُه َوحَيِميِه، 
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َف  انرَصَ ُثمَّ  إِبَِلُه،  عليه  َفَردَّ  َوَذاَك،  أنَت  قاَل:  ِمنِّي)1(،  لَِيمَتنَِع  كاَن  ما  َأْبَرَهُة:  َقاَل 

 

َعاِب، ورؤوِس  ُقوا يف الشِّ َة، وأْن َيَتَفرَّ َعبُد امُلطَِّلِب إىل قوِمِه، َفَأَمَرُهم باخْلُُروِج ِمْن َمكَّ
َباِل، ُثمَّ َأَخَذ َعبُد امُلطَِّلِب بَِحَلَقِة َباِب الَكْعَبِة، َوَمَعُه َنَفٌر ِمن ُقَريِش َيْدُعوَن اهللَ،  اجْلِ

وَنه عىل َأبَرَهَة َوُجنِدِه، ويُقوُل: َوَيْسَتنرِْصُ
ـــــنـــــع َيْ ــــــــــــــــرَء  امَل إنَّ  ُهــــــــــــمَّ  ــــــْع ِرَحـــــــاَلـــــــَكل  ــــــَن ــــــاْم ــــــــُه َف ــــــــَل َرْح
ـــــهـــــم  ـــــيـــــُب َصـــــِل ـــــــــَ�َّ  ـــــــــغـــــــــِل َي ــــــاَلــــــَكل  ــــــــاُلــــــــم َأَبـــــــــــــًدا ِمَ َوُمَ
َوكعَبَتَنا َتـــاِرُكـــهـــم  ُكـــنـــَت  ـــــــــــــَك)2(إْن  ـــــــــــــَدا َل َفـــــــــَأمـــــــــٌر َمـــــــــا َب

َب فِيَلُه، َومُحَِل  خوِل، َوَقرَّ َيئوا لِلدُّ َة، وَتَ َه َأْبَرَهُة َوَجيُشه وَأْفَياُلُه َنحَو َمكَّ وَتَوجَّ
ُهوُه  ُبوه عىل رأِسِه َفَأَبى، فإذا َوجَّ ُكوه َوَقَف، ُثمَّ َبَرَك إىل األرِض، َفَضَ عليه، َفَلامَّ َحرَّ
َق الِفيُل بِجبٍل، ُثمَّ كانت ُمعِجَزُة اهللِ وقدرتُه، َفَأرَسَل اهللُ  إىل الَيَمِن َهرَوَل، حتى حَلِ
عليهم َجَاعاٍت من الطَّرِي َترميهم بِحجاَرٍة َصغرَيِة احلجِم، َحاِرَقٍة هلم، كالنَّاِر، حتى 
رِع امَلأُكوِل، َوَتساَقطت حُلوُمهم، َوَجَعَلُهُم اهللُ عَبًة  أهَلَكتُهم، َوَترَكْتُهم َكَوَرِق الزَّ

لِلُمعَتِبيَن.

ا قاِئُدهم وَأشَقاُهم فقد َبَعَث اهللُ عليِه َداًء يف َجَسِدِه، َفَتساَقَط حَلُمُه، حتى صاَر  أمَّ
كالفرِخ اهلزيِل، َفَهلَك يف أرِض ُملِكِه ُهناَك يف الَيَمِن، وصار عبًة لِلمعتِبيَن.

اهلُل اأكرُب يا موؤمنوَن:
قادهم  وَأعَواَنُه،  َأرَكاَنُه  َوَزلَزَل  ِكياَنُه،  اهللُ  َفَهَدَم  الكعبَة،  لِيهِدَم  َأْبَرَهُة  جاء 

أعالم النبوة للاموردي )ص206(، والكامل يف التاريخ )404/1(.  )1(
دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين )ص146(، وتاريخ الطبي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة   )2(

تاريخ الطبي )138/2(.
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االستكباُر واحلََقارُة، َفأمَطَرهُم باحِلَجاَرِة، وصبَّ عليهم الَويَل واخلََساَرَة، َفسبَحاَن 
َمْن َنَقَض ما َأبَرُموه، وَأبَطَل َما َدبَُّروه، َجاَءُتم ِحَجارٌة من طِنٍي، َتسحُق الطَّاِغنَي، 
ُق امَلاِرِقنَي، وَما َرَمِت الطُّيوُر يوَم َرَمْت، ولكنَّ اهللَ َرَمى، ولَِبيتِِه مَحَى، ولِلُمعتِديَن  َومُتَزِّ

امَلوُت والَعَمى، ]چ    چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]سبأ:17[.
ـــالـــُب ـــــرُّ؟ واإِلَلــــــــــُه الـــطَّ ـــــَف الَغاِلُب)1(أيــــــَن امَل َغــُر  امَلغُلوُب  واأَلْشــــَرُم 

هَو  إنَّه  َذْنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  وللمسِلمنَي  وَلكم  يل  اهللَ  وَأسَتغِفُر  سمعتِم،  ما  أقول 
حيُم.     الَغفوُر الرَّ

اخلطبُة الثانيُة: 

الظَّاملنَِي،  عىل  إال  ُعدواَن  وال  لِلمتَّقنَي،  والَعاِقَبُة  الَعامَلنَي،  َربِّ  هللِ  احلمُد 
وأصحابِه  آله  وعىل  ٍد  حُممَّ َنبِيِّنا  وامُلرَسِلنَي،  األنبياِء  أشِف  عىل  الم  والسَّ الُة  والصَّ

ا بعُد: أجعنَي، أمَّ

؟ َوَمِن الذي حُياِرُبُه فلْم ُيزْم؟ َوَمِن الذي  َفتباَرَك اهللُ َمِن الذي ُيعاِدِيِه َفلْم ُيذلُّ
]ڑ    ک    ک    ک         ک    گ    گ    گگ    ڳ     ُيقَصْم؟  َناَزَعُه ِكبَياَئُه فلم 

ڳ      ڳ     ڳ[ ]هود:102[. 

عباَد اهلِل:

لوا َعظِيَم  يٌَّة، تأمَّ انِيٌَّة، وقدرٌة إهَِلِ ، وسنٌَّة َربَّ ُة أصحاِب الفيِل، درٌس َعَقِديٌّ قصَّ
نَا  ُقدرِة اهللِ، َوَشَديَد َبأِسِه، وَأْخِذِه، وهذا املعنى جَيُب أْن َيُقوَم يف ُقلوبِنَا، َفنَعَلَم أنَّ َربَّ

البيت لنفيل احلمريي يف دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين )ص150(.  )1(
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ُسبحاَنُه ُيمِهُل وال ُيِمُل، وَأنَّ َأخَذُه َألِيٌم َشِديٌد، وأنَّ الكفاَر والطُّغاَة َمهاَم ُأوتوا من 
ٍة وِسالٍح فلو َشاَء اهللُ ألَفنَاُهم، وإنَّ َربََّك َلَعِليٌم حكيٌم. ُقوَّ

عباَد اهلِل: 

ُل َبيٍت ُوًضَع لِلنَّاِس، وأنَّ ُمرِشِكيِّ  َف البيِت احلراِم، وأنَّه أوَّ ُة َشَ َبَينِت الِقصَّ
ُة كذلَك مِحَايَة اهللِ  َباَعا ألَبِيهم إبَراهيَم S، وَبَينِت الِقصَّ الَعَرِب كانت ُتعّظُمُه، إتِّ

لَِبيتِِه احلراِم، وإهالَك َمن ُيريُده بِإحلاٍد وبُِظلِم، أو إفَساٍد، وصَدَق اهللُ: ]ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]احلج:25[.

والَعَرَب  ُخصوصَا  َة،  َمكَّ عىل  وِحقَدهم  النَّصارى  َحَسَد  ُة  الِقصَّ وَكَشفِت 
ُعُموًما، َفَحَسُدهم ُمنَطَلُقُه ِدْينِيٌّ َعَقِديٌّ أكثُر من أيِّ شٍء آَخَر، وما ُيامِرُسُه َنَصاَرى 

افِِر.  اليوِم بالتَّعاُوِن مع اليهوِد يف فِلِسطنَي وَغرِيها امتَِداٌد لِذلَِك الَعَداِء السَّ

ِة َمُذوُلوَن، فالذيَن َتعاوُنوا مَع َأبَرَهَة، َوَصاُروا  ُروِس: أنَّ َخوَنَة األُمَّ ومن الدُّ
َرْمًزا  ُرَغاٍل  َأيِب  َقُب  َأصَبَح  حتى  واآلِخَرِة،  نيا  الدُّ يف  ُلِعنُوا  َوَجواِسيَس،  َلُه،  ُعيوَنا 

لِلِخياَنِة والَعاَمَلِة. 

باِب  H وبِعَثتِِه فلم يكن هذا من  النَّبِيِّ  بِمولِِد  الِفيِل إرَهاٌص  ُة  قصَّ
دَفِة، بل كأنَّ اهللَ ُسبحاَنُه أَراَد أْن ُييَأ النَّاَس، هِبذا احْلَدِث الَعظِيِم؛ ألَْمٍر َعظِيِم،  الصُّ

ٍد H وبِعَثُتُه. وهو ِميالُد حُممَّ

ُة الِفيِل بشارٌة أنَّ النَّرص للسالِم، وأنَّ اهللَ حَيمي باِلَدُه، وعباَدُه املؤمنني  قصَّ
]چ    چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ   ڎ    ڎ    
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کگ      ک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ     ژ       ڈ     ڈ    
گ    گ    گ[ ]احلج:40، 41[. 

اأيها امل�سلموَن:
َن بَِمحٍن وباليا، وفَِتٍن ورزايا، َوَصَلٍف َغرِي  م َيُمرُّ اتَّقوا اهللَ يف إخوانُِكم، فإنَّ
ا وِجهاًرا، لياًل وناًرا،  َمسُبوٍق، وليَس هلم -بعَد اهللِ- إال أنتم، فادُعوا اهللَ هَلم ِسًّ
وَتَعاُطِفِهم  وتراُحِمِهم  توادِّهم  في  المؤمنين  »َمَثُل  يقوُل:   H فرسوُلنا 
ى«)1(،  هِر واْلُحمَّ َمَثُل اْلَجَسِد، إذا اشتكى مْنُه ُعضٌو َتَداعى لُه ساِئُر اْلَجَسِد بالسَّ

عاِء«)2(. وقاَل: »وَأعَجُز النَّاِس َمْن َعَجَز عن الدُّ

فال إله إال اهللُ العظيُم احلليُم، ال إله إال اهلل ربُّ العرِش العظيم، ال إله إال اهلل 
بِع، وربُّ العرِش الكريم. امواِت السَّ ربُّ السَّ

َعَليهم،  ُتِعْن  وال  مكان،  كلِّ  ويف  وفَِلسطنَي،  ُسوريا  يف  إخَواَننَا  َأِعْن  نَا  َربَّ
وانرُصهم، وال َتنرُْصْ َعَليهم، وامُكْر هلم، وال مَتُْكْر َعَليهم، واهدهم، وَيرسِّ اهلَُدى 

هلم، وانرصهم عىل من َبَغى َعَليهم.

َساِب، َهاِزَم األَْحَزاِب، اللَُّهمَّ  يَع احْلِ َحاِب، َسِ اللَُّهمَّ ُمنِْزَل اْلِكَتاِب، ُمِْرَى السَّ
اْهِزِم طواغيَت العرِص، وُجنَْدهم، اللَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزْلِزهْلُْم، َواْنرُص إخواَننَا َعَلْيِهْم.

عىل  َسلِّْط  اللَُّهمَّ  ُشوِرهْم،  ِمْن  بَِك  َوَنعوُذ  ُنحوِرِهم،  يف  َنْجَعُلَك  ا  إِنَّ اللَُّهمَّ 
واحفظ  ِدماَئهم،  َواحقن  إخوانِنا،  صفوَف  د  وحِّ اللَُّهمَّ  ُجنِدَك،  من  ُجنًدا  األسِد 

أخرجه البخاري رقم )6011(، ومسلم رقم )2586(.  )1(
تقدم خترجيه.  )2(
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ا َنُعوُذ بَِك  إِنِّ أعراَضهم وأمواهَلم، اللَُّهمَّ وهيئ هلم قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي، اللَُّهمَّ 
ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، وَجِيِع َسَخطَِك. وُّ ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوَتَ

ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن، اللهم وفِّق والَة أموِرنا  اللَّهمَّ إِنَّ
ۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ     ]ۈ     والتقوى،  الب  عىل  وأعنهم  وترض،  ُتِبُّ  ملا 
]ۅ    ۅۉ    ۉ     ]البقرة:201[،  ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
ۇئ     وئ      وئ     ەئەئ     ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې    

ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ُر َقْوُم َعاٍد آَيٌة َتَتَكرَّ

اخلطبة األولى:
َأَهَلُه،  َوَأْمَهَل الظَّامِلَ وَما  َلُه،  َوَنزَّ احْلَقَّ  َلُه، وَأحقَّ  َرَفَع اإلنساَن َوَكمَّ احلمُد هللِ 
يَك  َرُهْم امَلُثالِت؛ وأشهد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل َشِ َف ِعَباَدُه بِاآْلَياِت، َوَذكَّ َخوَّ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه؛  َلُه، اَل َنَجاَة إاِلَّ ِمنُْه، َواَل َمَفرَّ ِمْن نِْقَمتِِه إاِلَّ إَِلْيِه، وأشهد َأْن حُمَمَّ
َعَلْيِه  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ َونِْقَمتِِه، َصىلَّ اهللُ  َبْطِش اهللِ  َوُمنِذًرا من  بَِرمْحَتِِه؛  َبشرًيا  َبَعَثُه اهللُ 

ا بعُد: يِن، أمَّ َتُه إىَِل َيْوِم اْلدِّ َبَع ِملَّ َوَعىَل آلِِه َوْصَحاَبتِِه، َوَمْن اهَتدى هِبْدِيِه، واتَّ

فيا عباَد اهلِل: 

ُ والنَّدامُة يف معصَيتِِه،  المُة يف طاعتِِه، والرشَّ اتَّقوا اهللَ حقَّ ُتقاتِِه، فاخْلرَُي والسَّ
َفمن َأحَسَن َفِلنَْفِسِه، َوَمْن أَساَء َفَعليها، ]ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]الكهف:49[.

ِلِمنَي: �سْ رَ امْلُ َمَعا�سِ

َهْل َحِديٌث َأْصَدُق ِمْن اْلُقَرآِن؟ َوَهْل َوْعٌظ َأْبَلُغ ِمْن اْلُفْرَقاِن؟ َوَهْل َقَصٌص 
يِف  َوااِلْعتَِباِر  لِلنََّظِر  اْلَكِريُم  اْلُقْرآُن  َدَعاَنا  َلَقْد  احْلَِكيِم،  ْكِر  الذِّ َقَصِص  ِمْن  َأَثًرا  َأَشدُّ 
ُروها  ْهِر َوَساَدْت، َلِكنَُّهْم مَلْ ُيَسخِّ تِي َعاَشْت ِحينًا ِمَن الدَّ َحاِل اأْلَُمِم َواحْلََضاَراِت الَّ

]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ     ڎ    ڈ             َبْعَد َعنْيٍ  َأَثًرا  َفَأْصَبُحوا  ِة اهللِ،  يِف ُعُبوِديَّ
ڈ    ژ    ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک      گ    گ    گ    گ    
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ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱڱ    ڱ    ڱ           ں    ں    ڻ    ڻ                ڻ    

ڻ[ ]الروم:9[.

َدُعوَنا َيا َرَعاُكُم اهلُل:

يَن،  ِ ُروِس، فِيَها َتْسِلَيٌة لِْلُمْسَتْضَعِفنَي، َوإِْنَذاٌر لِْلُمَتَجبِّ ٍة َمِليَئٍة بِالدُّ َنِقُف َمَع ِقصَّ

]ې     ى    ى    ائ[ ]األعراف:176[.

َأْنُفَسُهْم،  َواْلَفَساِد، َظَلُموا  َواْلَبْطِش  َواْلِعنَاِد،  ْغَياِن  ِمْثُلَها يِف الطُّ ُيَر  مَلْ  ٍة  ُأمَّ َخَبُ 

َياِر، َمْفَسَدٌة لأِْلَْمَصاِر، َمْسَخَطٌة  ْغَياَن َمْهَلَكٌة لِلدِّ َوَعَلْوا يِف اأْلَْرِض، َوَما َعِلُموا َأنَّ الطُّ

لِْلَجبَّاِر، ِنَاَيُتُه: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ     ۈئ    ۈئ[ ]طه:111[. 

ِة، َفَأْوَرَثُهْم َذلَِك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا،  ِذيَن َتَزاَهْوا بِامَلاِل، َوَتَباَهْوا بِاْلُقوَّ ُْم َقْوُم َعاٍد الَّ إِنَّ

َوِعنَاًدا َوَبَطًرا: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]الفجر:8-7[.

يِف  ًة  ُقوَّ هَلُْم  اهللُ  َبَسَط  َلَقد  ْمِل،  الرَّ ِجَباُل  َواأْلَْحَقاُف  بِاأْلَْحَقاِف،  بِاْلَيَمِن  َكاُنوا 

ا،  َواْقتَِصاِديًّ ا  َعْسَكِريًّ َزَماِنِْم  َأْهِل  َأْقَوى  َفَكاُنوا  َأْبَداِنِْم،  يِف  َوَضَخاَمًة  َأْجَساِدِهْم، 

اْلبِنَاِء،  يِف  َوَحَضاَرٍة  َوُعْمَراٍن،  ُرِقيٍّ  َأْصَحاَب  َعاٍد  َقْوُم  َكاَن  اخْلاَلَفُة،  هَلُُم  َوَكاَنْت 

اْلبِنَاِء  َذاِت  َأْي:  ]الفجر:7[  ڤ[  ڤ     ]ڤ      ، َواْلَفنِّ ْوَعِة  الرَّ يِف  آَيٌة  َفَمَساِكنُُهْم 

َفَزاَدْت  َوُعُيوٍن،  َجنَّاٍت  َأَراِضيِهْم  َفَكاَنْت  النَِّعيِم،  يِف  َبْسَطًة  اهللُ  َوَزاَدُهُم  فِيِع،  الرَّ

مئ     حئ      جئ     ی       ]ی     َأْبنَاُؤُهْم  َوَكُثَر  َأْمَواهُلُْم،  َوَفاَضْت  َمَواِشيِهْم، 

ىئ[ ]الشعراء:134-133[.
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لهو، َفَكاَن اْلَواِحُد منُهْم َيْرَفُع ُبنَْياَنُه، َوُيَباِهي  ِف والَّ َ َعاَش َقْوُم َعاٍد َحَياَة الرتَّ
يِف  لَِيْخُلَد  اِهَقِة؛  الشَّ وِج  اْلُبُ يِف  َفَتنَاَفُسوا  َوالتََّطاُوِل!  لِْلُمَفاَخَرِة  بِْل  حِلَاَجتِِه؛  اَل  بِِه، 

ْنَيا ِذْكُرُهْم: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ[ ]الشعراء:129[. الدُّ

النَِّعِم؟  َهِذِه  اَه  ُتَ َعاٍد  َقوٍم  َموِقُف  َفاَم  َمُْلوٍق،  أيِّ  خِلُُلوِد  َسبِيَل  ُه ال  َأنَّ َواحلَاُل 
ْلُم  الظُّ فِيِهُم  َوَفَشا  اأْلَْوَثاَن،  َفَعَبُدوا  َوالنُّْكَراِن،  َواجْلُُحوِد  بِاْلُكْفَراِن  َقاَبُلوها  َلَقْد 
]الشعراء:130[  ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ[  َتعاىل:  اهللُ  َوَصَفُهُم  َكاَم  وُت  واجَلََبُ
ُتُْم َفَقاُلوا: ]گ    گ    گ    گ[ ]فصلت:15[ َفَبَعَث اهللُ هَلُْم َنبِيَُّه  ْتُْم َحَضاَرُتُْم َوُقوَّ َغرَّ

َر، َوَنَصَح َوَأْشَفَق، َفَقاَل: ]ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ُهوًدا S، َفَدَعا َوَذكَّ
ۇ    ۆ         ۆ[ ]هود:50[. 

]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[  َعَلْيِهْم:  ارَِّة  ِبِنَعَم اهلِل الدَّ َرُهْم  َذكَّ
ا  َخرْيً َيِزيُدُهْم  اهللِ  إىَِل  ُجوَع  الرُّ َوَأنَّ  َوالتَّْوَبِة،  ااِلْستِْغَفاِر  َعىَل  َوَحثَُّهْم  ]األعراف:69[ 

َقْوِمِه  َوَأْكَثُر  َقِليٌل،  َمَعُه إالَّ  آَمَن  َفاَم  َمااًل،  َنْفًعا َوال  َدْعَوتِم  ِمْن  ُيِريُد  ُه اَل  َوَأنَّ ًة،  َوُقوَّ
ِف والَفَساِد، َبْل اْحَتَقُروا َنبِيَُّهْم َوَرَمْوُه  َ ْلِم والرتَّ اْخَتاُروا َطِريَق اهْلََوى َواْلِعنَاِد، والظُّ

َفاَهِة َواْلَكِذِب: )]ۆئ    ۈئ    ۈئ      ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[  بِالسَّ
]األعراف:66[. 

َبَلَغ  َبْل  ]ه��ود:53[  جث[  يت     ىت     ]مت     َفَقاُلوا:  بِاْلُكْفر  َوَصاَرُحوُه 
]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     ڎ          ڎ     َفَقاُلوا:  ي،  التََّحدِّ َطِريَق  َسَلُكوا  أْن  إِْعَراُضُهْم 

ڈ[ ]األعراف:70[.
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َوُمَباَرَزتِِه  اهللِ  ِي  دِّ َتَ عىل  َيْقَوْوَن  َكيَف  واجلُُحوُد؟  َلُف  الصَّ َهذا  َما  اهللَ  يا 
اِلِم،  ِللظَّ َلُيْمِلي  اهلَل  »ِإنَّ  َقاَل:  حنَي   G اهللِ  َرُسوُل  َصَدَق  ؟!  بامَلَعايِصَ

َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُيْفِلْتُه«)1(. 

َوَأْرَضُه  َفَأْمَسَكْت،  َساَمَءُه  َأَمَر  َلَقْد  َوأْهَلَكُهْم؟  اهللُ  هَبُُم  أدَّ كيَف  أَت��ْدُرَوَن 
ُفوَن  وامُلرْتَ الطَُّغاُة  َفَبْيناََم  َوَتَتَحيَّنُُه،  اَمِء  السَّ َغْيَث  ُف  َتَتَشوَّ َعاٌد  َفَعاَشْت  َفَأْجَدَبْت، 
والَّالُهوَن يِف هَلِْوِهْم َساِدُروَن، َويِف ِغيِِّهْم اَلُهوَن، َأِذَن اهللُ َتَعاىل لِْلَهَواِء َأْن َيْضَطِرَب 
َحاَب َسْوًقا، َفَلامَّ َرَأْوُه ُمْسَتْقباًِل َأْوِدَيَتُهُم  َر، َفإَِذا ُهَو َيُسوُق السَّ َوَيِيَج، َوَيُثوَر َوُيَزْمِ

وا َوَقاُلوا: ]ڑ    ک    ک[ َقاَل اهللُ: ]ک    گ     گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ     اْسَتْبرَشُ
ِميِم،  َكالرَّ َجَعَلْتُه  إاِلَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َتَذُر  َما  َعاتَِيٌة،  َباِرَدٌة  ِريٌح  ]األحقاف:24[  ڳ    ڱ[ 

ِريٌح َعِقيٌم ]ڱ    ڱ   ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀہ    ہ   ہ     ہ    
ھ[ ]األحقاف:25[.

اٍم ُحُسوًما، ُتْفنِيِهْم َوُتْذِهُبُهْم، َفِمْن  َرَها َعَلْيِهُم اجْلَبَّاُر َسْبَع َلَياٍل، َوَثاَمنَِيَة َأيَّ َسخَّ
ُسُهْم َعىَل  اَمِء، ُثمَّ ُتنَكِّ ِمُلُهْم إىَِل َأْعىَل، َفَتَتَصاَعُد َأْجَساُدُهْم إىَِل السَّ َا َكاَنْت َتْ ِتَا َأنَّ ُقوَّ

َعى ]ېئ          ْنَيا، َتَراُهْم رَصْ يَن يِف الدُّ ُرُؤوِسِهْم، َفَتنَْدقُّ َأْعنَاُقُهْم، َوَهَذا َجَزاُء امُلْسَتْكِبِ
ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی[ ]احلاقة:7، 8[. 

ُينَاِدي:  بِاأْلَْمِس  َكاَن  َقْد  َسِة،  امُلنَكَّ اهْلَْيَئِة  َهِذِه  َعىَل  ْنَساَن  اإْلِ َهَذا  ْر  َتَصوَّ َيا اهللُ، 
ُه ُخِلَق لَِيَتَعاىَل َعىَل َخْلِق اهللِ، ُأفٍّ حِلََضاَراٍت  ًة؟! َفُأفٍّ إِلْنَساٍن َيُظنُّ َأنَّ َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ
َعَفِة َواأْلَْبِرَياِء، َوَتُدوُس عىل َكَراَماِتِْم،  َماَء، َوَتَتَسلَُّط َعىَل الضَّ ِخُص الدِّ َوُدَوٍل َتْسرَتْ
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ْغَياِن، َوَخامِتَُة التََّعايِل َوالنُّْكَراِن،  ًة؟! َنَعْم؛ َهِذِه ِنَاَيُة الطُّ َولَِساُن َحاهِلَا: َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ
َوَهَذا ُحْكُم اهللِ فِيِهْم: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]هود:83[.

الرَّْحَمُن،  َيْرَحُمُهُم  »الرَّاِحُموَن   :G وامَلْرمَحَِة  اهلَُدى  َنبِيُّ  َيُقوُل 
َماِء«)1(. اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ

ْن ِسَواَك. فاللهمَّ أْغنِنَا بَِحاللَِك َعْن َحَراِمَك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ

ُهو  ُه  إنَّ فاْسَتْغِفُروُه،  َذْنبٍّ  ُكلِّ  ِمْن  امُلْسِلِمنَي،  َولَِساِئِر  َوَلُكْم  يل  اهللَ  َوأْسَتْغِفُر 
ِحيُم.  الَغُفوُر الرَّ

اِنَيُة: اْلُخْطَبُة الثَّ
َواآلِخريَن،  لنَِي  األَوَّ إَلُه  َوَنْشُكُرُه،  ُسْبَحاَنُه  َنْحَمُدُه  الَعامَلنَِي،  َربِّ  هللِ  احلَمُد 
َنبِيَّنَا  َأنَّ  النَّاِس أْجَِعنَي، وأشهد  َلُه، َخالُِق  إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشيَك  وأشهد أالَّ 
اِدُق الَبُّ األِمنُي َصىلَّ اهللُ َوَسلََّم، َوَباَرك َعليِه، َوعىل آلِِه  ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، الصَّ حُمَمَّ

ا َبعُد: يِن، َأمَّ َوَأْصَحابِِه َوالتَّابِِعنَي َوَمْن َتبَِعُهْم بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

ُه ُظُلاَمٌت ملَِْن  ْلَم، َوُسوَء ُعْقَباُه، َفإِنَّ ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ َحقَّ َتْقَواُه، َواْحَذُروا الظُّ َفاتَّ
َمُه اهللُ عىل َنْفِسِه، َفَقاَل: ]ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]الكهف:49[.  اُه، َحرَّ َتَغشَّ

َنْفِسي،  َعَلى  ْلَم  الظُّ َحرَّْمُت  ِإنِّــي  ِعَباِدي  »َيا   : الُقْديِسِّ احلَِديِث  يِف  اهللُ  َوَقاَل 
َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما َفَل َتَظاَلُموا«)2(.

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )1924(، وصححه األلباين.   )1(
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مَياِن:  اإِْخَوَة اْلإِ
َوالنَِّفاِق،  ياَمِن  َواإْلِ َواْلَباطِِل،  احْلَقِّ  َبنْيَ  اُع  َ الرصِّ فِيِه  َساَد  َعرْصٍ  يِف  َأْحَوَجنَا  َما 
ْفَساِد َأْن ُنوِرَد ُقُلوَبنَا َقَصَص اأْلَْنبَِياِء، َفُهْم َمنَاَراُت ُهًدى ملَِْن َبْعَدُهْم،  ْصاَلِح َواإْلِ َواإْلِ
َوَتْشَحنَُها  ياَمَن،  اإْلِ اْلُقُلوِب  يِف  َتْزَرُع  َخاَلَفُهْم،  فِيَمْن  اهللِ  َوُسنَِن  َأْخَباِرِهْم،  َفَمْعِرَفُة 
يِف  ًة  لأِْلَْحَداِث، َخاصَّ َوَتْفِسرِيِه  َوَتْفِكرِيِه،  ُرْؤَيتِِه  يِف  َتَواُزَنُه  لِْلُمْؤِمِن  َوُتِعيُد  بِاْلَيِقنِي، 

َوْقِت امُلَشتَِّتاِت، َوالتَّْفِسرَياِت اْلَبِعيَدِة َعْن ُنوِر اهِلَداَيِة َواْلُقْرآِن. 

ِعَباَد اهلِل:
يِف َخَبِ َقْوِم َعاٍد ِعَبٌ َوِعَظاٌت، َوَفَواِئُد َوإَِشاَراٌت: ِمنَْها: 

ِك َواْلبَِدِع، َفَقْد اْسَتَهلَّ ُهوٌد  ْ ْصاَلَح َيْبَدُأ ِمَن التَّْوِحيِد َوَغْرِسِه، َوَنْبِذ الرشِّ َأنَّ اإْلِ
َدْعَوَتُه بِ�: ]ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ         ۆ[ ]هود:50[.

ُسِل؛  ْعَراَض َعْن ِهَداَياِت الرُّ َب لآِْلَباِء، َواإْلِ َوِمْنَها: َأنَّ التَّْقِليَد اأْلَْعَمى، َوالتََّعصُّ
، َواَل َتْقَبُل َدْعَوَة النَّاِصِحنَي. َسَبٌب لَِطْمِس اْلُقُلوِب َوَقْسَوِتَا، َفاَل َتَرى ُنوَر احْلَقِّ

َعاِة َوامُلْصِلِحنَي َواآْلَباِء َوامُلَربِّنَي: َأْن َيْسُلُكوا  َويِف َخَبِ ُهوٍد َمَع َقْوِمِه ِرَساَلٌة لِلدُّ
بِِعَباَرِة  َناَداُهْم  َوَصُفوُه،  َما  ُكلِّ  َمَع   S َفُهوٌد  َواللِّنِي،  ْلِم  َواحْلِ ِق  فُّ َ الرتَّ َمَسالَِك 

َفَقِة، َومَلْ َيُقْل: َيا َكَفَرُة، َيا ُعَصاُة، َيا َفَجَرُة.  ]ڭ[ امُلْشِعَرِة بِاللِّنِي َوالشَّ
َوِمَن اْلَفَواِئِد:

َقِدياًم،  امُلْفِسِديَن  ِسَياَسُة  ِهَي  َرٍة  ُمنَفِّ بَِأْلَقاٍب  َوَنْبَزُهْم  امُلْصِلِحنَي  إِيَذاَء  َأنَّ 

 

َوَرُسوُل اهللِ H َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِبالَحْرِب«)1(، 
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ُ َعىَل اْلُعَلاَمِء  َيَتَعنيَّ ُه  َأنَّ ِة  َفيا َويَل َمْن ُيؤُذوَن املؤِمننَي النَّاِصِحنَي، َوِمْن ُدُروِس اْلِقصَّ

اٍم َوحَمُْكوِمنَي، َفُهَو َأْدَعى لَِقُبوِل  ِب اْلِعْلِم اْلُعُزوُف َعامَّ يِف َأْيِدي النَّاِس، ِمْن ُحكَّ َوُطالَّ

َدْعَوِتِْم، َوثَِقِة النَّاِس هِبِْم، ]حب    خب      مب    ىب    يب[ ]الشعراء:109[.

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

يِف  اِئَمِة  الدَّ اهللِ  بِنَِعِم  التَّْذِكرُي  بالنَّاِس:  اْلَغْفَلُة  َتِلُّ  ِحنَي  اأْلََسالِيِب  َأْنَجِح  ِمْن 

ِة َوامَلاِل، َواأْلَْمِن َوامَلَسَكِن، َحتَّى اَل َتُزوَل بَِسَبِب إِْعَراِضِهْم. ]ېئ    ېئ         حَّ الصِّ

ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی      ی    ی     جئ      حئ[ ]هود:52[.

، َوَهَذا ِمْن  ُه َعىَل َحقٍّ ، َيَرى َأنَّ َة َقوِم َعاٍد َأنَّ ُكلَّ ُمْعِرٍض عن احْلَقِّ ُتَبنُي َلنَا ِقصَّ

ى َصَواَب َقْولِِه َوفِْعِلِه، َواخْلََطَأ فِياَم َعاَرَضُه.  ْيَطاِن، َفرَيَ َتْزِينِي الشَّ

اأَيها امُلوؤِمُنوَن:

َوَبَطَشْت  َظَلَمْت  ُثمَّ  َساَدْت  َدْوَلٍة  َفُكلُّ   ، ُ َيَتَغريَّ اَل  َساَمِويٌّ  َقاُنوٌن  َعاٍد  َخَبِ  يِف 

َوَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللِ َفَمآهُلَا إىَِل َزَواٍل، َوَأْمُرَها إىَِل َبَواٍر ]ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ    

ېئ    ىئىئ    ىئ    ی    ی      ی    ی[ ]األحزاب:62[.

اُكْم ِمْن َأْهِل اْلِعَظِة َوااِلْعتَِباِر، َوَأْبَعَد َعنَّا ُموِجَباِت َغَضبِِه، َوَجِيَع  َجَعَلنَا اهللُ َوإِيَّ

َسَخطِِه.

اللهمَّ  واألصَحاِب،  اآلِل  َجِيِع  وعىل  ٍد  حُمَمَّ َنبيِّنَا  َعىل  َوَسلِّم  َصلِّ  فاللهمَّ 

 

نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنَا، وال َتَعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنا.  نيا َأكَب َهِّ ال َتعل الدُّ
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اللهمَّ َأصِلح َلنا ِدينَنا الذي هو ِعصَمُة َأمِرنا، َوُدنيانا التي فيها َمَعاُشنا، َوآِخَرَتنا 
د صفوَفنا، واجع َكِلَمَتنَا عىل  َلِل، اللَُّهمَّ وحِّ التي إِليها َمَعاُدنا، اللَُّهمَّ اعِصْمنَا من الزَّ

احلقِّ واهلدى، اللَُّهمَّ هيئ للُمْسِلِمنَي قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي.

ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، وَجِيِع  وُّ ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوَتَ اللَُّهمَّ إِنِّ
ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن.  َسَخطَِك، اللَّهمَّ إِنَّ

خاِء واالستقراِر، وأصلْح لنا ُوالَتنَا،  اللَُّهمَّ أدم علينا نعمَة األمِن واإليامِن والرَّ
وهيئ هِلُم بَِطانًة َصاحلًة َناِصَحًة، واجعلهم َرمحًة عىل رعاياهم.

اللهم انرص ُجنُوَدَنا، واحفظ ُحُدوَدنا وامُلسلمنَي أَجعنَي، واغفر لنا ولِوالدينا 
واملسلمنَي أجعنَي.

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

إْحَياُء َقرَيٍة َكاِمَلٍة!

اخلطبة األولى:
لِلنَّاِس  ُهدًى  الُقرآَن  علينا  وَأنَزَل  والِقيَاِم،  ياِم  الصِّ بِإمْتَاِم  َعَلينَا  َمنَّ  هللِ  احلمُد 
َعظيُم  لُه،  شيَك  ال  وحَدُه  اهللُ  إالَّ  إله  أالَّ  وأشهد  والُفرقاِن،  اهلدى  من  َوَبيِّناٍت 
للْنِس  َأَماًنا  اهللُ  َبعثه  ورسوُلُه،  اهللِ  عبُد  ًدا  حُممَّ َنبِيَّنا  أنَّ  وأشهد  أِن،  والشَّ اجلَالِل 
التُّقى واإليامِن،  ُأويِل  َوَأصَحابِِه  آلِِه  َوَباَرَك عليه، وعىل  َم  اللهمَّ َصلِّ َوسلِّ  ، َواجلَآنِّ

ا بعُد: ومن تبعهم بإحساٍن، أمَّ

ِلُموَن: اأَيها امُل�سْ
ُقُلوَبُكم،  ُروا  َوَطهِّ َصوِمُكم،  عىل  َوحافُِظوا  وعالًنا،  ا  ِسًّ اهللِ  َتقوى  الَتِزُموا 
ُلوا ِكَتاَب َربُِّكم، َفُهَو ِكَتاٌب اَل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه، َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل  َوَتَأمَّ

ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد.

َأنَزَل فيِه َأحَسَن الَقَصِص وَأصَدَقها َوأنَفَعها: ]ے    ے    ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭڭ    
ۇ    ۇ       ۆ[ ]األنعام:57[. 

 :G َنبِيُّنَا  َعنْها  َقاَل  َكِة،  والَبَ اخلرَِي  ُسوَرِة  يف  ًة  ِقصَّ اليوَم  ْل  ولنََتَأمَّ
»اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفِإنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، َوَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«)1( 
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ْيَطاَن َيْنِفُر  َحَرُة، َبل ِمن َعظِيِم َنْفِعَها َأنَّ َنبِيَّنا O َقاَل: »ِإنَّ الشَّ يعني: السَّ
ِمَن اْلَبْيِت الَِّذي ُتْقَرُأ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«)1(.

ٍة  ِقصَّ َمْشَهَد  َعلينَا  َيْعِرُض  َحيُث  الطَّاِهِر،  الَوحي  ِرَحاِب  إىل  أْنُقُلُكْم  َدُعويَن 
َوَعالَماِت  ُقْدَرتِِه،  َوَأَماَراِت  اهللِ،  َعَظَمِة  َدالِئِل  ِمن  َشيًئا  َلنَا  َتروي   ، بَِحقٍّ ُمْذِهَلٍة 

ُأُلوِهيَّتِِه. 

َوَسَعاَدُتا  َعاِمَرٌة،  ُبُيوُتا  ُمْطَمِئنًَّة،  آِمنًَة  ُمْسَتِكنًَّة،  َهاِدَئًة  َكانْت  َقْرَيٍة  يِف  ُلوا  َتأمَّ
َوَزِعيٍم  َظامِلٍ،  بَِمِلٍك  إْذ  وِر،  ُ الرسُّ َأْفنَاِن  يِف  َوَتْصبُِح  النَِّعيِم،  َأْحَضاِن  يِف  َتنَاُم  َغاِمَرٌة، 
ْيِل  ُم بَِجيٍش ِمْثُل َسَواِد اللَّ َيَتَقدَّ مْحََة،  َأْلَبَسُه اهللُ اهْلَْيَبَة، َوَنَزَع ِمْن َصْدِرِه الرَّ َجاِئٍر، َقْد 
َر  َم ُقُصوَرَها، َوَدمَّ َق ُسَكاَنَا، َوَهدَّ امُلْظِلِم، َفَيِعيُث يِف الَقْرَيِة َفَساًدا، َقتََّل َأْهَلَها، َوَفرَّ
َخَراًبا،  َوَتَرَكَها  َعنَْها  َتَوىلَّ  ُثمَّ  َسافَِلَها،  الَقْرَيِة  َعايِلَ  َوَجَعَل  نَِساَءها،  َوَسَبى  َشَباهَبَا، 

يَداُن َعىل ُجَثِث أْهِلها.  ى الدِّ َتنِْعُق الِغرَباُن َعىل ِجَيِفَها، َوَتَتَغذَّ

اأيها امُلوؤِمُنوَن:
]ڱ    ڱ          ڱ         ں    ں     ڻ    ڻ    ڻ      َقاَل:  َتَعاىل ِحنَي  َخَبَ اهللِ  ُلوا  َتأمَّ
َيْذُكِر اهللُ َتَعاىل َمْن ُهو  ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ     ہ    ھ[ ]البقرة:259[ مَلْ 
َز  ُجَل؟ َوال اْسَم الَقْرَيِة، وال َأْسَباَب َخواِئَها َوَدَماِرَها، َوال َمْن َيْسُكنَها، َبل تَركَّ الرَّ
َبانِيَِّة، َوامُلْعِجَزِة  ِة، َوَأْصِل َموُضوِعها: َوُهو َبَياُن الُقْدَرِة الرَّ احلَِديُث عىل َشاِهِد الِقصَّ
يَِّة، َوَسَبُب اهلاَلِك والَعَذاِب، وَهَذ َدأُب الُقْرآِن يِف ُكلِّ الَقَصِص، وإْن َكاَن َجٌْع  اإلهَلِ
ُهَو  ُجَل  والرَّ امَلْقِدِس،  َبيُت  ِهي  الَقرَيَة  َأنَّ  َبيَّنُوا  اهللِ-  َرمْحَُة  -عليهم  يَن  ِ امُلَفرسِّ ِمن 
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، َوأنَّ َسَبَب هالِكِهْم: ِحنَي َعُظَمِت  َ ها َعَلْيِهْم ُبْخَتنرَصَّ رَّ َعَزيٌر  S، َوالذي َدمَّ
نَِعِمي،  َقْوَمَك  ْر  َذكِّ َأْن  َنبِيِِّهْم:  إىَِل  اهللُ  َفَأْوَحى   ، امَلَعايِصَ َوَرِكُبوا  فِيهم،  اأْلَْحَداُث 
َثَواَب  فِيَها  هَلُْم   َ َبنيَّ َطِويَلًة  َبِليَغًة  ُخْطَبًة  َفَخَطَبُهْم   ، إيَِلَّ َواْدُعُهْم  َأْحَداَثُهْم،  ْفُهم  َوَعرِّ
َعنَّا  َعَفا  َوإِْن  َكثرَِيٍة،  َفبُِذُنوٍب  نَا  َربُّ ْبنَا  ُيَعذِّ إِْن  َقاَلُه:  َوِمَّا  امَلْعِصَيِة،  َوِعَقاَب  الطَّاَعِة، 
 َ ، َفَسلََّط اهللُ َعَلْيِهْم ُبْخَتنرَصَّ ِّ َيْزَداُدوا إاِلَّ َمْعِصَيًة َومَتَاِدًيا يِف الرشَّ مَلْ  ُْم  مْحَتِِه، ُثمَّ إِنَّ َفِبَ
َبنِي  َوَقتََّل  امَلْقِدِس،  َبْيَت  بُِجنُوِدِه  َفَدَخَل  َراَيٍة،  َأْلِف  ِستِّاِمَئِة  يِف  َخَرَج   ، َفاِريِسٌّ َجبَّاٌر 
اِئيَل َحتَّى َأْفنَاُهْم، َفَصارْت َخَراًبا َكام َوَصَفَها اهللُ َتعاىل: َخاِوَيٌة عىل ُعُروِشَها،  إِْسَ
َمِن  ٍة من الزَّ َأْي: َساِقَطٌة ُسُقوُفَها َوُجْدَراُنَا َعىَل َجنََباِتَا، َخالَِيٌة ِمَن النَّاِس، َوَبْعَد َفرْتَ
َظْهَر  ُمَْتطًِيا  َقِدَم  َخراهِبَا،  ِمْن  َرَأى  َما  َفَهاَلُه  الَقْرَيِة،  تِلَك  عىل   S ُعَزيٌر   َمرَّ 
َفِحيناََم  الِعنَِب،  َعِصرِي  ِمن  اٌب  َوَشَ التِّنِي،  ِمن  َوَشٌء  التَّْمِر،  ِمن  َقِليٌل  َمَعُه  مِحَاِرِه، 

اَة بِاألَْرِض، َقاَل يِف َدْهَشٍة: ]ۀ    ہ     َرَأى َهذا امَلنْظَر امُلْبِكي، َوالَقْرَيَة امُلَباَدَة امُلَسوَّ
ا يِف َعظِيِم ُقْدَرِة اهللِ،   ہ    ہ     ہ    ھ[ ]البقرة:259[؟!مَلْ َيُكْن ُعَزيٌر S َشاكَّ
ِة َخَراهِبَا، َوَعظِيِم َدَماِرَها،  َوال ُمْسَتْعظِاَم َشيًئا َعليِه ُسْبَحاَنُه، َوَلِكْن ملَِا َرَأى ِمْن ِشدَّ
ِييها؟ فاالْستِْبَعاُد َناِشٌئ ِمْن ِجَهتِِه،  َقاَل: َكيَف حُيِْيي َهِذِه اهللُ َبْعَد َمْوِتَا؟! َأو َمَتى حُيْ

اَل ِمْن ِجَهِة اْلَفاِعِل ُسْبَحاَنُه.

ے[  ے     ھ     ]ھ     َبَياًنا:  َعَياًنا  َمْرِئيًّا  َدْرًسا  ُيِرَيُه  أْن  َتعاىل  اهللُ  َفأَراَد 
ُسْبَحاَنُه:  ُه  ألنَّ استِئَذاٍن؛  وال  َمُشَوَرٍة،  َغرِي  ِمن  ًة  ُمَباَشَ اهللُ  َأَماَتُه  َنَعْم   ]البقرة:259[ 

ال ُيسَأُل َعامَّ َيْفَعُل، َوإَذا َأَراَد َشيًئا َقاَل َلُه: ُكْن َفَيُكوُن، أَماَتُه اهللُ َموًتا َحَقيِقيًّا، َوَنَزَع 
وَح ِماَئَة َعاٍم، َوَأَماَت مِحَاَرُه، َوَعِصرُيُه َوتِينُُه ِعنَْدُه، َفَأْعَمى اهللُ َعنُْه اْلُعُيوَن،  ِمنُْه الرُّ
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َباَع، َفَلامَّ َمَض ِمْن َمْوتِِه َسْبُعوَن َسنًَة،  َفَلْم َيَرُه َأَحٌد؛ َوَذلَِك ُضًحى، َوَمنََع اهللُ َعنُْه السِّ
امَلْقِدِس  َبْيَت  َر  ُتَعمِّ َأْن  َيْأُمُرَك  اهللَ  إنَّ  َفاِرَس:  ُمُلوِك  ِمْن  َمِلٍك  إىَِل  َمَلًكا  اهللُ  َأْرَسَل 
اْكَتَمَلْت،  َقد  امَلِدينَُة  َفإذا  َسنًَة،  َثاَلثنَِي  ُروَها  َفَعمَّ َكاَن،  َما  َأْعَمَر  َيُعوَد  َحتَّى  َوإِيِلَياَء 
َا مَلْ َتْعِرِف َدَماًرا  اُنا َعاُدوا إليها، َوَكَأنَّ َوُقصوُرَها َقْد ُبنَِيْت، َوآَباُرَها ُحِفَرْت، َوُسكَّ

، َفامذا َحَدَث َيا ُترى؟ َلَقْد َحَدَثْت آَياُت ُعْظَمى َذَكَرَها اهللُ يف ِكَتابِِه الَعِزيِز. َقطُّ
فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآِن الَكريم، وهِبْدي َسيِِّد امُلرسلنَي. 

ُه ُهو  أقوُل َما سمعتْم، وأستغفُر اهللَ يل َوَلُكْم َولِساِئِر امُلسلمنَي، فاستغِفُروُه إنَّ
حيُم. الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
نَا َوَيْرَض، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  احْلَْمُد هللِ مَحًْدا َطيًِّبا َكثرًِيا ُمَباَرًكا فِيِه، َكاَم حُيِبُّ َربُّ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َصىلَّ  يَك َلُه الَعَلُّ األْعىل، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل َشِ

ا َبْعُد: َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه، َوَمْن هِبَُداُهْم اْهَتَدى، َأمَّ اهللُ َوَسلَّ

ِلُمون:  ُقوا اهلَل َيا ُم�سْ  َفاتَّ
ائ[  ى     ى     ]ې      أَمَر  َكاَم  َتَعاىَل  اهللِ  ِكَتاَب  ُلوا  َوَتأمَّ
]األعراف:176[ َهَكَذا َينَْبِغي َلنا َأْن َنْقرَأ َقَصَص الُقَرآِن الَكِريِم، وَنِقُف ِعنَد َعجاِئبِها، 

ُل يِف ُدُروِسَها؛ لِنَْعَلَم َأنَّ امُلْسَتِحيَل يِف  ُر يِف ِحَكِمَها، َوَنْعِرُف امُلَراَد ِمنَْها، َوَنَتَأمَّ َوَنَتَفكَّ
. ، ُمِْكٌن ِعنَد اهللِ َتَعاىَل، بُِصوَرٍة مَلْ خَتْطِر َعىل َباِل َبرَشٍ َعامَلِ الَبرَشِ

]ڱ    ڱ          ڱ         ں     َلَقْد َصَدَق اهللُ، َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللِ ِقياًل، حنَي َقاَل: 
ں     ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ     ہ    ھھ    ھ    ھ    ے    
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ے    ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    
ۉ     ې    ې     ې    ې    ى    ىائ    ائ    ەئ      ەئ    وئ    
وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ      ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئىئ    

ىئ     ی    ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ     ىئ    يئ                   جب[ ]البقرة:259[.

ُجِل َومِحَاِرِه باِِمَئِة َعاٍم، َبَعَثُه اهللُ َتعاىل َبْعَد  أتْدُروَن -يا َرَعاُكُم اهللُ- َبْعَد َموِت الرَّ
]ڭ    ڭۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[  َموتِِه، َنعْم أحياُه ِمن َجِديٍد، َفَسأَلُه: 
َل  C أَماَتُه َأوَّ ا، فاهللُ  ً َتَغريُّ جَيِْد يِف ِجْسِمِه وال َطَعاِمِه  مَلْ  ُه  ]البقرة:259[ قاَل هذا ألنَّ

ُه يِف َنْفِس َيوِمِه، َفَقاَل اهللُ بَِواِسَطِة امَلَلِك:  َأنَّ النََّهاِر، َوَبَعَثُه آِخَر النََّهاِر، َوُعَزيٌر َيُظنُّ 
]ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې     ې    ې    ى    ى[ ]البقرة:259[ 
ُد أْغَراَضُه، َفَيْبَحُث َعْن مِحَاِرِه،  ُجِل َيَتَفقَّ َفَتْمُرَك َوتِينَُك َوَعِصرُيَك مَلْ ُينْتِْن، َوَكأينِّ بالرَّ
َيِمينًا  َوَتنَاَثَرْت َحوَله  َدْت َأجَزاُؤُه،  َوَتَبدَّ َقْت ِعَظاُمُه،  َتَفرَّ َنْقِلِه، َفإذا ُهَو َقد  َوَوِسيَلِة 

وَيَساًرا، َقاَل اهللُ َلُه: ]ائ    ەئ      ەئ[ ]البقرة:259[. 

َواْنَتبِْه،  النََّظَر  َق  َوَدقِّ ٍل  َتَأمَّ اآلَن،  َلُه  َسَيْحُدُث  َماَذا  اْنُظْر  ُثمَّ  َكاَن؟  َكيَف  اْنُظْر 
َفَبَعَث  أْجَعنَي،  اخلَْلِق  َمَعاِد  َعىل  َوَدلِياًل  لِلُمعَتِبيَن،  َوِعَظًة  لِلنَّاِس،  آَيًة  َفَسنَْجَعُلَك 
َب ُكلَّ َعْظٍم  ِة، ُثمَّ َركَّ اهللُ ِرحًيا، َفَجَمَعْت ِعَظاَم مِحَاِرِه ِمْن ُكلِّ َمْوِضٍع ِمْن تِْلَك امَلِحلَّ
َعْظِميٌّ  مِحَاَرُه هيَكٌل  َيرَى  يا هللُ  َفَقْط،  ِعَظاٍم  ِمْن  َقاِئاًم  مِحَاًرا  َحتَّى َصاَر  َمْوِضِعِه،  يِف 
َفَقْط، َكاَد َقْلُبُه أْن َيطِرَي َفَرًقا ِمْن َعَظَمِة امَلْشَهِد، َوَهْوِل امَلنَْظِر، ليَس َذلَِك َفَحْسٌب، 

َفُهنالَِك ُمَفاَجَأٌة أْعَظُم: ]ۆئ    ۆئ      ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    
َيَرى،  َوُهَو  الِعَظاَم  َيْكُسو  لْحِم  بِالَّ إْذ  الِعَظاُم:  َبِت  ُركِّ أْن  َفَبْعَد  ]البقرة:259[  ىئ[ 
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وِح  َينَْترِشُ َوُهو َيَرى، َوإْذ بِالرُّ َتنُْمو َوُهو َيَرى، َوإْذ بِاجِلْلِد  َوإْذ بِالَعَصِب والُعُروِق 
ُتنَفُخ يِف مِحَاِرْه َوُهو َيَرى، َفَينَْهُق احِلاَمُر، َوَيسَتِعيُد َحياَتُه، َوَكَأنَّ َشيًئا مَلْ َيُكْن، ُكلُّ تِْلَك 
امَلَشاِهِد الَعظِيَمِة يِف حَلََظاٍت َيِسرَيٍة، َفاَم َكاَن ِمنُْه إالَّ إْذَعاٌن َوإْخَباٌت َوَتوحيٌد هللِ َتَعاىل 

َخ َقاِئاًل: ]ی    جئ    حئ    مئ     ىئ    يئ   جب[ ]البقرة:259[. َفرَصَ

َنَعْم يا ُموؤِمُنوَن: 

َليَس َذلَِك بُِمْسَتِحيٍل َعىل اهللِ تَعاىل، َفاهللُ ال ُيْعِجُزُه َشٌء، َفاإِلْنَساُن َقْد َقاَل: 
]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ[ ]مريم:66[؟ َفَردَّ اهللُ عليِه: ]ٹ    ٹ        ڤ     
وح، َوُهَو الذي  ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ      ڦ    ڦ[ ]مريم:67[ فاهللُ ُهَو َبثَّ احلََياَة َوالرُّ
ُه  َوأنَّ َتَعاىل،  بِاهللِ  الَعِميَق  اإليامَن  َد  لُِتَؤكِّ اآلَياِت  َهِذِه  َجاَءْت  َوامُلُلوَك،  امَلاَملَِك  ُيْفنِي 
َسيَفنَى  ُه  أنَّ َبَ  َوَتَ َطَغى  َوإْن  إْنَساٍن  ُكلَّ  َوَأنَّ  َوُيِعيُد،  َوُيْبِدُئ  َوُيِميُت،  حُيْيي  الذي 
ُه بِيِد اهللِ َتَعاىل، َوَأنَّ  ى أنَّ األْمَر ُكلَّ ًة ُكْبَ َوَيُموُت، َوَتْغِرُس يِف النُُّفوِس قضيًة َعَقِديَّ
َد  ، َجاءت اآلياِت لُِتَؤكِّ ، َوَليس هَلا َعن َأَحٍد ِمن َخْلِقِه َردٌّ َها َحدٌّ ُقْدَرَتُه ُسْبَحاَنُه ال حَيُدُّ
والَعَذاِب،  اهلالِك  َسَبٌب  اِعِي  والدَّ للنَّاِصِح  االْستاَِمِع  َوَعَدَم   ، امَلَعايِصَ اْنَتَشاَر  أنَّ 
َكُثَر  ِإَذا  »َنَعْم،  َقاَل:  احِلُوَن؟  الصَّ َوفِينَا  َأَنِْلُك   :H َرُسوُلنا  ُسِئَل  َوِحنَي 

اْلَخَبُث«)1(.

لُهمَّ ِزْدَنا ِمن اإلياَمِن، َوال َتنُْقْصنَا، َوَأْكِرْمنَا بَِطاَعتَِك َوال ُتِنَّا، وال ُتؤاِخْذنا  َفالَّ
َنا،  َوالزِّ َوالَوَباِء  الَبالِء  ِمن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إنَّ لُهمَّ  الَّ ِمنَّا،  َفهاُء  السُّ َفَعل  باَِم  َكَسْبنَا، وال  باِم 

الِزِل َوالِفَتِن َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطْن. َوالزَّ

أخرجه البخاري رقم )3346(، ومسلم رقم )2880(.  )1(
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ًة لنا ال علينا، ]پ    پ         اللهمَّ انفعنا وارفعنا بالُقرآِن الكريِم، واجعلُه ُحجَّ
پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    

ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[.

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

H ِِّمْن َهْدي النَّبي
في التَّربَيِة والتَّعليِم

اخلطبة األولى:
َمنا َما مَلْ َنُكن َنْعَلْم، َمنَّ َعلينا بِإِْنَزاِل اْلُكُتِب،  َ وَأنَعْم، َعلَّ احْلَْمُد هللِ عىل ما يرسَّ
يَك َلُه،  ُسِل، ُترِشُد النَّاَس وُتَعلِّم، وأشهد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشِ َوإِْرَساِل الرُّ
بِيِل األَْقَوِم،  ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، امُلْرِشُد إىَِل السَّ بُّ اْلَكِريُم األَْكَرُم، وأشهد َأنَّ حُمَمَّ الرَّ
ا  أمَّ َوَسلَّْم،  َوَباَرَك  وإيامٍن  بِإِْحَساٍن  َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعىَل  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ 

َبْعُد:

ُقوا اهللَ، فبالتَّقوى ُتناُل الُعُلوُم، وُتدَرُك الُفهوُم، وَتصُلُح األَحواُل، وَتزُكو  َفاتَّ
األَعاَمُل: ]چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    

ڎ    ڈ     ڈژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]األنفال:29[. 

رَ امُل�سِلمنَي: َمع�سَ
ُلوُك،  السُّ وُيصاُن  الُعُقوُل،  ُتَصاُغ  َفبِها  األَُمِم،  بِنَاِء  أساُس  والتَّعليُم  بَِيُة  الرتَّ
مع  َجوَلٍة  يف  بِنَا  َفَتَعاَلوا  وَبصرَيٍة!  ِعلٍم  عىل  م  َرهبَّ النَّاُس  وَيعُبُد  النُُّفوُس،  ى  وُتَزكَّ
بَِيِة  الرتَّ َمنَهِجِه يف  َف عىل  لِنََتَعرَّ واهلُدى،  مَحِة  الرَّ َنبيِّ  األَقَوِم،  وامُلريبِّ  ِل،  األَوَّ امُلَعلِِّم 
بِِه  وأناَر  القلوَب،  به  اهللُ  َأحَيا  الذي  امُلَعلُِّم،  ذلكُم  والتَّفهيم،  والتَّقريِب  والتَّعليِم، 
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َرمَحًة  اهللُ  َأرَسَلُه  الذي  امُلَعلُِّم،  ذلكُم  النُّوِر،  إىل  الظُّلاَمِت  به من  وَأخَرَجنَا  الُعُقوَل، 
عليه- وبارَك  وسلَّم  اهلل  -صىلَّ  أجعنَي،  للخلِق  وُقدَوًة  ًة  وُحجَّ لِلعامَلنَِي،  وأماًنا 
]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ        وئ    وئ    ۇئ    
ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ    ۈئ     ۈئ     ۆئ         ۆئ     ۇئ    

ىئ[ ]آل عمران:164[. 

بِيِة الَغربِيَِّة! وَغَفلوا عن القدَوِة  َق أناٌس بَِفالِسَفِة الرتَّ فهو ُأسوُتنَا، يوَم أْن َتَشدَّ
اًم  ي َما َرَأْيُت ُمَعلِّ احلَِقيِقيَِّة! فام أجَل قوَل ُمَعاِوَيَة ْبِن احْلََكِم I: »َفبَِأيِب ُهَو َوُأمِّ

.)1(»H َقْبَلُه َوالَ َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعِلياًم ِمنُْه

فيا عباَد اهلِل:
بَِيِة والتَّعليِم من َغرِي َحوِضِه، فقد أخطأ الطَّريَق!؟  ُد َمرَشَب الرتَّ ُه َسرَيِ َمن ظنَّ أنَّ

فام َأحَوَجنَا َمَعاِشَ امُلَربِّني إىل التاَِمِس َهدِيِه H، والتَّأيسِّ بُِسنَّتِِه. 

واإليكم يا كراُم: 
بَِيِة والتَّعليِم، والتَّقريِب والتَّفهيِم، فمن  بعَض َمعامِلِ َهدِيِه H يف الرتَّ
ُه َيدَفُع النَّاَس إىل التَّعِليِم، ُمبيِّنًا هلم َفضَل الِعلِم وَطَلبِِه، حتى َيشُعَر امُلَتَعلُِّم  ذلَك، أنَّ

ِة حاَجتِِه إىل العلِم.  بِِشدَّ

َعىَل  َم  َفَسلَّ َجاَء  ُثمَّ   ، َفَصىلَّ امَلْسِجَد  َدَخَل  َرُجاًل  َأنَّ   I ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن 

 

 ،» اَلَم، َوَقاَل: »اْرِجْع َفَصلِّ َفِإنََّك َلْم ُتَصلِّ َرُسوِل اهللِ H، َفَردَّ َرُسوُل اهللِ السَّ
، ُثمَّ َجاَء إىَِل النَّبِيِّ H َفَقاَل: »اْرِجْع َفَصلِّ  ُجُل َفَصىلَّ َكاَم َكاَن َصىلَّ َفَرَجَع الرَّ

أخرجه مسلم رقم )537(.  )1(
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ِذي َبَعَثَك بِاحْلَقِّ  ُجُل: َوالَّ اٍت، َفَقاَل الرَّ «، َحتَّى َفَعَل َذلَِك َثاَلَث َمرَّ َفِإنََّك َلْم ُتَصلِّ
َها)1(. َففْرٌق َبنَي أْن  الِة ُكلِّ َمُه H ِصَفَة الصَّ َما ُأْحِسُن َغرْيَ َهَذا َفَعلِّْمنِي، َفَعلَّ

ُيعلُِّمه ابتَِداًء، وبنَي أْن َيشُعَر هو باحلاَجِة! 

 I ِعنايُتُه ِبامُلَتَعلِِّم: َفَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة H ومن خصاِئِص َتعِليِمِه
اَعُة؟  ، َفَقاَل: َمَتى السَّ ُث اْلَقْوَم َجاَءُه َأْعَرايِبٌّ َقاَل: َبْيناََم النَّبِيُّ H يِف َمِْلٍس حُيَدِّ
َما  َفَكِرَه  َقاَل،  َما  َسِمَع  اْلَقْوِم:  َبْعُض  َفَقاَل  ُث،  حُيَدِّ  H َرُسوُل اهللِ  َفَمَض 
اِئُل َعِن  َقاَل، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل مَلْ َيْسَمْع، َحتَّى إَِذا َقَض َحِديَثُه، َقاَل: »َأْيَن ُأَراُه السَّ
اَعَة«،  اَعِة؟«، َقاَل: َها َأَنا َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َفِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ السَّ
اَعَة«)2(، فلم  َد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه، َفاْنَتِظِر السَّ َقاَل: َكْيَف إَِضاَعُتَها؟ َقاَل: »ِإَذا ُوسِّ
اِئَل، وملْ ُيِمْلُه، وهو أمٌر َيكِشُف عن َنْفٍس َعالَِيٍة، ُوخُلٍق َساٍم  َينَْس H السَّ

 !H َرفيٍع منه

اِلِب، والثََّناُء عليِه: َفِحنَي  ومن خصاِئِص َتعِليِمِه H َتشِجيُع الطَّ
َيْوَم  بَِشَفاَعتَِك  النَّاِس  َأْسَعُد  َمْن   :H اهللِ  َرُسوَل   I ُهَرْيَرَة  أبو  َسأَل 
اْلِقَياَمِة؟ َقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ H: »َلَقْد َظَنْنُت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن َل َيْسَأُلِني َعْن 
النَّاِس  َأْسَعُد  اْلَحِديِث،  َعَلى  ِمْن ِحْرِصَك  َرَأْيُت  ِلَما  ِمْنَك؛  َأوَُّل  َأَحٌد  اْلَحِديِث  َهَذا 
َنْفِسِه«)3(.  َأْو  َقْلِبِه  ِمْن  َخاِلًصا  اهلُل،  ِإلَّ  ِإَلــَه  َل  َقــاَل:  َمْن  اْلِقَياَمِة  َيــْوَم  ِبَشَفاَعِتي 
وَسأَل َرُسوُل اهللِ H ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب I فقاَل: »َيا َأَبا اْلُمْنِذِر َأَتْدِرى َأيُّ 

أخرجه البخاري رقم )757(، ومسلم رقم )397(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )59(.  )2(
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آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهلِل َمَعَك َأْعَظُم«، َقاَل: ُقْلُت: ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ     ہ    ہ[، 
َأَبا اْلُمْنِذِر«)1(، َفَتَخيَّل َمعي  ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم  َب يِف َصْدِري، َوَقاَل: »َواهلِل  َقاَل: َفَضَ

ا امُلَريبِّ الكريِم:  َأيُّ

َهاَدَة  الشَّ وتِلَك  الَعطَِر،  الثَّنَاَء  هذا  َيسَمَعاِن  وها  امُلنِْذِر  وَأيِب  ُهريَرَة  َأيِب  حاَل 
َة اخلالَِدَة، َحْتاًم َسَتْدَفُعُهام ملَِِزيٍد من احلرِص والِعنَاَيِة!  النََّبِويَّ

وَن: ها امُلربُّ ا اأيُّ حقًّ
ي  إنَّ األمَر ال َيعُدو َكِلَمَة َثنَاٍء، أو ِعَباَرَة َتشجيٍع، َتنُقُل الطَّالَِب من َموِقِع التَّلقِّ

إىل ُسلَِّم احلرِص واالجتَِهاِد!
عباَد اهلِل:

ومن خصاِئِص َتعِليِمِه H َتعِويُد ُطلَِّبِه وأصحاِبِه على الستنَباِط، 
َسَأَل  َوَيسَتنبُِطوَن،  وحُياِولوَن  روَن  ُيفكِّ جيعُلهم  بل  احلُْكِم،  وَسَبِب  ِة،  الِعلَّ َومعِرَفِة 
َوِإنََّها  َوَرُقَها،  َيْسُقُط  َل  َشَجَرًة  َجِر  الشَّ ِمْن  فقال: »ِإنَّ  َيوًما،  َأصَحاَبُه   H
اْبُن  َقاَل  حتى  اْلَبَواِدي،  َشَجِر  يِف  النَّاُس  َفَوَقَع  ِهَي؟«  َما  ُثوِني  َفَحدِّ اْلُمْسِلِم،  َمَثُل 

َا النَّْخَلُة)2(.  ُعَمَر: َأنَّ

 َ بنيَّ َصاَلُحَها  َيْبُدَو  َحتَّى  الثِّاَمِر،  َبْيِع  َعْن   H اهللِ  َرُسوُل  َنَى  وحنَي 
حابُة لَِرُسوِل اهللِ  َأِخيِه«)3(، وحنَي َقاَل الصَّ َيْأُخُذ َأَحُدُكْم َماَل  َة، فقاَل: »ِبَم  الِعلَّ
H: َأَيْأيِت َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِيَها َأْجٌر؟ َقاَل H: »َأَرَأْيُتْم َلْو 

أخرجه مسلم رقم )810(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )61(، ومسلم رقم )2811(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )2198(.  )3(
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َلُه  اْلَحَلِل َكاَن  َوَضَعَها ِفي  ِإَذا  َفَكَذِلَك  ِوْزٌر؟  ِفيَها  َعَلْيِه  َأَكاَن  َوَضَعَها ِفي َحَراٍم 
يَة الِقياِس  َة احُلكِم، وأهِّ َم النَّبيُّ H َأصَحاَبُه ِعلَّ ْل: كيَف علَّ َأْجٌر«)1(، َفَتأمَّ

وامُلقاَرَنِة! 

وامُلعتقِد  القوِل  ُحسَن  وارزقنا  َعلَّمَتنا،  باِم  وانفْعنِا  َينَْفُعنا،  ما  َعلِّمنَا  فاللهمَّ 
والعمل. 

ُه هو  ، إنَّ أقوُل ما سمعتم، واستغفُر اهللَ يل ولكم ولِساِئِر املسلمني من كلِّ ذنبٍّ
حيُم.   الغفور الرَّ

اخلطبة الثانية: 
ُم  احِلنَي! َوُأَصلِّ َوُأَسلِّ احلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي، وَأْشَهُد َأالَّ إَِلَه إاِلَّ اهللُ َويِلُّ الصَّ
أما  َوالتَّابِِعنَي،  َوَصْحبِِه  آلِِه  َوَعىَل  للعامَلنَي،  َرمَحًة  امَلبُعوِث  األَِمنِي،  النَّبِيِّ  ٍد  حُمَمَّ َعىَل 

بعُد:

عباَد اهلِل:
بَِيِة والتَّْعِليِم، َفاَم  َحِديُثنا ال َزاَل َمْوُصواًل َعْن َهْدِي النَّبِيِّ H يِف الرتَّ
بِنَا  َأْجََل َأْن َنْقَتبَِس ِمرَياَثُه وَنحُذَو َحْذَوُه يف َتَعاَمِلنا َمَع َأْوالِدَنا يِف اْلُبُيوِت، َوَمَع ُطالَّ

يِف امَلَداِرِس َواجْلَاِمَعاِت! 

ُل:  وَن الأفا�سِ رَبُّ َها امْلُ اأيُّ
أصحاِبِه!  أمــاَم  اْلَعَمِليُّ  التَّْطِبيُق   ،H َتعِليِمِه  خصاِئِص  ومــن 
ُثمَّ  َهَذا  ُوُضوِئي  َنْحَو  َأ  َتَوضَّ »َمْن  َقاَل:  اْنَتَهى  فإذا  النَّاِس،  َأَماَم  ُأ  َيَتَوضَّ ما  َفَكثرًِيا 

أخرجه مسلم رقم )1006(.  )1(
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َم ِمْن َذْنِبِه«)1(، وكاَن ُيَصلِّ  ُث ِفيِهَما َنْفَسُه ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن َل ُيَحدِّ
َوِلَتْعَلُموا  وا ِبي،  ِلَتْأَتمُّ َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي َصَنْعُت َهَذا  عىل املِنَْبِ ويسجُد ويُقوُل: »َيا 
َتْعِليٍم! وما  ِمْن  َلُه  َأْجَ َفاَم  ُأَصلِّي«)3(،  َرَأْيُتُموِني  َكَما  َصلِتي«)2(، وقال: »َوَصلُّوا 
ِقنَي َيْفَعُل َذلَِك بحمِد  ُه ِمْن َتْفهيٍم! َوإِنَّ كثرًيا من إخوانِنا امُلعلِّمنَي امُلَوفَّ َأْقرَبُه وَأيرَسَ

اهللِ تعاىل، َفَجَزاُهُم اهللُ َخرْيَ اجلزاِء وأوفاُه.

عباَد اهلِل:

وُمراعاُة  ُطــلَِّبــِه،  ــُدَراِت  ــُق ِل َمعِرَفُتُه   H َتعِليِمِه  خصاِئِص  ومــن 
هم  ِتي أبو َبْكٍر، َوَأَشدُّ ِتي ِبُأمَّ ِة َمعِرَفتِِه أْن قاَل: »أرحُم ُأمَّ ُفُروِقهُم الَفرِدَيِة: فمن ِدقَّ
بُن  ُمعاُذ  والَحَراِم  بالحلِل  َوَأعَلُمهم  ُعثَماُن،  َحَياًء  َوَأصَدُقهم  ُعَمُر،  اهلِل  َأمِر  في 
ِة أبو  ٍة َأِميٌن، َوَأِميُن هذِه اأُلمَّ ، وِلُكلِّ ُأمَّ َجَبٍل، َوأفَرُضُهم َزيُد بُن َثاِبٍت َوَأقرؤهم ُأَبيٌّ

ُعبيَدَة بِن الَجرَّاِح«)4(. 

وَقاَل َأُبو ِرَفاَعَة I: اْنَتَهْيُت إىَِل النَّبِيِّ H َوُهَو َيُْطُب، َفُقْلُت: َيا 
َفَأْقَبَل َعَليِه َرُسوُل  َرُسوَل اهللِ: َرُجٌل َغِريٌب َجاَء َيْسَأُل َعْن ِدينِِه اَل َيْدِرى َما ِدينُُه، 

َمُه اهللُ، ُثمَّ َأَتى ُخْطَبَتُه، َفَأَتمَّ آِخَرَها!)5(. ُمُه ِمَّا َعلَّ اهللِ، َوَتَرَك ُخْطَبَتُه، َوَجَعَل ُيَعلِّ

َمَع  ُأَصلِّ  َأَنا  َبيَّنَا  َفَقاَل:   I َلِميُّ  السُّ احْلََكِم  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َث  َوَح��دَّ

 

أخرجه البخاري رقم )159(، ومسلم رقم )226(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )544(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )631(.  )3(
أخرجه الرتمذي رقم )3790(، وصححه األلباين.  )4(

أخرجه مسلم رقم )876(.  )5(
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َقنِي  َرُسوِل اهللِ H؛ إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت َلُه: َيْرمَحُُك اهللُ، َفَحدَّ
َب اْلَقْوُم بَِأْيِديِْم  : َفَضَ َياُه، َما َلُكْم َتنُْظُروَن إيَِلَّ اْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت: َواُثْكَل ُأمِّ
 H َِف َرُسوُل اهلل ، َفَلامَّ اْنرَصَ ُتوَننِي َسَكتُّ َعىَل َأْفَخاِذِهْم، َفَلامَّ َرَأْيُتُهْم ُيَصمِّ
اًم َقطُّ َقْبَلُه َوالَ َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعِلياًم ِمنُْه، َواهللِ َما  ي، َما َرَأْيُت ُمَعلِّ َدَعايِن، َفبَِأيِب ُهَو َوُأمِّ
َبنِي، َوالَ َكَهَريِن، َوالَ َشَتَمنِي، َوَلِكْن َقاَل: »ِإنَّ َصَلَتَنا َهِذِه َل َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء  َضَ

ِمْن َكَلِم النَّاِس، ِإنََّما ِهَي التَّْكِبيُر، َوالتَّْسِبيُح، َوِتَلَوُة اْلُقْرآِن«)1(. 

ى بَِمنَهِجِه، وَنقَتِدَي هِبدِيِه؟! فالنَّاُس َمعاِدُن، َوُقُدَراٌت  َنَتَأسَّ ُدُر بِنَا أْن  أفال جَيْ
ُكلٌّ  وُياطُِبهم  اجلَِميِع،  مَع  َيَتَعاَمُل  َمْن  احلاِذُق،  وامُلَريبِّ  النَّاِجُح  ُم  وامُلعلِّ ُمَتَفاِوَتٌة، 

ُه. َ بَِحَسِب إمَكانِيَّاتِِه وُقُدراتِِه، وامُلوفَُّق من أرشَدُه اهللُ وَبرصَّ

امُلثىل يف  ِريَقِة  الطَّ إىل  نَا  َربُّ َأرَشَدنا  لقد  مفاده:  ما   V عديُّ  السَّ الشيُخ  قاَل 
امُلشَتِغِلنَي؛  أذَهاِن  إىل  امَلَعاِرَف  ُيوِصُل  َطِريٍق  َأقَرَب  َنسُلَك  بَِأْن  امُلَتَعلِّمنَي،  َتعِليِم 

 

فال َنزمَحَُها بِكثَرِة الُفنُوِن؛ وال ُيلَقى َعَليهم ِمْن امَلَساِئِل ما ال ُيطِيقوَن، بل ُيلَقى عىل 
ُلُه ِذهنُُه، وما َيشَتاُق إليِه، فالَقِليُل الثَّابُِت الُبنَْياُن، َخرٌي من الَكثرِِي  ُكلِّ َأَحٍد ما َيَتَحمَّ

الذي هو ُعرَضٌة لِلنِّسَياِن)2(.

ُهوا  ٍة َرِجيَحٍة! َفَوجِّ َوْلَيُكن َتْأِسيُسُكم عىل ُعلوٍم َنافَِعٍة َصِحيَحٍة، َوَمعاِرَف َقِويَّ
َتْصُلُح  َفبَِذلَِك  اجلَِميَل،  الَغَراَس  هذا  واْغِرُسوا  امُلَتَعلِِّمنَي،  ُوُجوَه  اهللُ-،  -َرمِحَُكُم 
األَحَواُل، َوَتزُكو األَعاَمُل، َوَيتِمُّ النََّجاُح يف احلَاِل وامَلآِل، َوتصُلُح الَعَقاِئُد واألَخالُق، 

َوَيِسرُي التَّعِليُم إىل ُكلِّ َخرٍي َوينَْساُق.

تقدم خترجيه.  )1(
الفواكه الشهية يف اخلطب املنبية واخلطب املنبية عىل املناسبات )ص175(.  )2(
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وؤِْمُنوَن: َها امْلُ اأَيُّ
 H ُة ِمْن َهْدِي امُلْصَطَفى نَُّة النََّبِويَّ َهَذا َقِليٌل ِمْن َكثرٍِي ِمَّا َزُخَرْت بِِه السُّ
َوْلنَْقَتِفَي   H بِنَبِيِّنَا  لِنَْقَتِدي  َوامُلَعلُِّموَن:  اآلَباُء  َا  فيَأيُّ التَّْعِليِم،  يِف  َوَطِريَقتِِه 

َأَثَرُه، َواهللُ ال ُيِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل. 
اْنَدَثَرْت َقــْد  ـــا  َأْرَواَح اهلُل  ِبــَك  َنُمَأْحَيا  يِفْ ُتْرَبٍة اْلَوْهِم َبْنَ اْلَكْأِس َواْلصَّ
َيِقَظا ــا  ــَن ــْؤِم ُم ـــا  َأِبـــيَّ ِجــْيــل  َنَهِمَربِّـــيـــْت  يِفْ  اْلـــَغـــرَّاَء  َشــِرْيــَعــَتــَك  َحــْســو 
َمْنَهِجِه َغـــِر  ـــٌة يف  ُأمَّ َتــْهــتــِدْي  َمهَما اْرَتَضْت من َبديِع الرَّْأِي والنُُّظِم)1(لــن 

َم اْلِعْلَم، َوَعِمَل بِِه، َوَدَعا  َبَع َأْحَسنَُه، َوِمَّْن َتَعلَّ َجَعَلنَا اهللُ ِمَِّن اْسَتَمَع اْلَقْوَل َفاتَّ
َوإَِلْيه.

َباَعُه  ا َنْسَأُلَك ِعْلاًم َنافًِعا، َوَعَماًل َصاحِلًا، اللَُّهمَّ اْرُزْقنَا حَمَبََّة َنبِيَِّك، َواتِّ اللَُّهمَّ إِنَّ
َشَباب املسلمنَي، وأعنَّا َجيعا عىل  بِنَا، وأصلح  اهِدَنا، واهِد  اللَُّهمَّ  َوَباطِنًا،  َظاِهًرا 

عاَيِة، يا ربَّ العاملنَي.  أداِء األماَنِة، وحقِّ الرِّ

ِة َعامَّ َيِصُفوَن، َوَساَلٌم َعىَل امُلْرَسِلنَي، َواحْلَْمُد هللِ َربِّ  اْلِعزَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ 
اْلَعامَلنَِي. 

األبيات من قصيدة للشاعر صالح الزهراين يف مدح النبي H يف أرشيف منتدى الفصيح   )1(
 .)3(
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#

عام الِعْلم والتَّعليم بإذن اهلل تعالى

اخلطبة األولى:
الَبرَشَ  َوَنَفَع  بِاآلياِت،  العقوَل  وَأَناَر  واحِللِم،  بالعلِم  اتَّصَف  الذي  هللِ  احلمُد 

بُِعُلوٍم َنافِعاٍت.
ُمَعلٍِّم َخـــــَر  ـــلـــُهـــمَّ  الَّ اأُلوىلســـبـــَحـــَانـــَك  الــــُقــــُروَن  ــِم  ــَل بــالــَق ــمــَت  َعــلَّ
ُظُلَماِتِه من  العقَل  هــذا  سِبيل)1(أخرجَت  ــبــَن  امُل الـــنُّـــوَر  ــُه  ــَت َوهــَدي

ِقَماًم،  َفَكاُنوا  الِعلِم،  أهَل  رفَع  َلُه،  يَك  َشِ ال  وحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إله  أالَّ  وأشهد 
ًدا عبُد اهلل ورسوُله، ُبِعَث بالعلِم واألَخالِق للنَّاِس َعَرًبا وَعجاًم،  وأشهد أنَّ نبيَّنا حممَّ

 

وِهاًم،  ُمهًجا  ينِِه  لدِّ بَذلوا  الذين  آلِِه وأصحابِه  وبارَك عليه، وعىل  اهلل وسلََّم  صىلَّ 
ا بعُد:  والتَّابِعنَي هَلُم بإحَساٍن وإيامٍن َدوَما َوَأَبًدا، أمَّ

عيُد من اتَّقى اهللَ، وَأَخَذ من ُدنياُه ألَُخراُه.  فالسَّ

ِعَباَد اهلِل: 
ُل َمدَرَسٍة يف اإِلسالِم يف  ٌد G، َوأوَّ ِة هو حُممَّ ُل ُمعلٍِّم يف هذِه األُمَّ أوَّ
 H فا، َوِمنْها َصاَغ َرُسوُل اهللِ  َداِر األَرَقِم بِن َأيِب األَْرَقِم، أسَفَل جبِل الصَّ

َصَحاَبَتُه الكراَم، وربَّاهم عىل التَّقوى واإليامِن. 

البيتان لشوقي يف الشوقيات )ص245(.  )1(
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َتنَْطِلُق َمِسرَيُة الِعلِم والتَّعليِم يف أرجاِء باِلِدنا الغالَِيِة،  َوبعَد غٍد -بإذِن اهللِ- 
َوَيُبُق َفجٌر هَبيٌج -بإِذِن اهللِ َتَعاىل-. 

واهلدى  والَعَمِل،  بالعلِم  َمِليًئا  ُمبارًكا،  ِدراِسيًّا  عاًما  جيعَلُه  أن  املوىل  َفنَسَأُل 
بَِفْأٍل  ِدراَسَتُكْم  استقبُِلوا  َأِن  وَأْجَُعها:  الَوَصاَيا  َوَأنفُع  واإلياَمِن،  َواألْمِن  والتُّقى، 
َحَسٍن، وَنْظَرٍة ُمرشَقٍة، فقد َكاَن َرُسوُلنا G حُيِبُّ اْلَفْأَل احْلََسَن يف َشأنِِه 

ِه، وَيسَتِعيُذ باهللِ من العجِز والَكَسِل.  ُكلِّ
واهِلَداَيِة،  مْحَِة  والرَّ النُّوِر  ملََِشاِعِل  والتَّعِليِم،  بيِة  الرتَّ ألَُمنَاِء  اأُلوىل:  َفِرساَلُتنا 
ِة، وأشِف ِرَساَلٍة! َها  فُتم بَِأعَظِم َمهمَّ ا املعلِّموَن األفاِضُل، يا من َترَشَّ نعم أنتم أيُّ
َأبنَاؤنا ُمقبلوَن عليكم، ينَتظُِروَن ِمنُْكم ُعلوًما نافعًة، َفُخُذوا بَِمَجاِمِع ُقُلوهِبم،  ُهم 
وا بَِقوِل اهللِ  وُدلُّوها عىل حَمَبَِّة اهللِ وَمْرَضاتِِه، واغِرُسوا فيها اإلياَمَن واإلحساَن، َوأْبرِشُ
َتَعاىل: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ ]فصلت:33[ َفَأخِلُصوا 

هللِ يف القوِل والَعَمِل، َفاَم كاَن هللِ داَم، وَما كاَن لِغرِي اهللِ َذَهَب وانقطَع. 
ها املعلموَن الأفا�سَل:  اأيُّ

عليُكْم  َتعوُد  صاحِلٍة  بِنِيٍَّة  َفاخُرُجوا  وعَمِلِه،  ِرْزِقِه  َمْصَدِر  إىل  َساٍع  ِمنَّا  ُكلٌّ 
األَْنبَِياِء،  ِف  بَِأْشَ واْقتَِداٌء،  َساٌء  اتِّ التَّعليم  رسالَة  أنَّ  اعلموا  ُثمَّ  والثَّواب،  بِاألَْجِر 
وا  وا، وبرشِّ وا وال تعرسِّ َفَقْد َكاَن G: َحِلياًم َرِحياًم، َرفِيًقا َشِفيًقا، فييرسِّ

 

َم يِف َوْجِهِه. ، َفَرُسوَلنا ما َلِقَي أَحًدا إالَّ َتَبسَّ وال تنفروا، وْلَتُكْن طْلَق الَوْجِه، دائَم البرِْشِ
ها املعلموَن الأفا�سَل:  اأيُّ

وزَنا،  لِلحَرَكِة  وِزُنوا  َقْدَرها،  لِلَكِلَمِة  فاْقُدُروا  أعناِقكم،  يف  أمانٌة  أبناؤنا 
َفُطالُبنَا َيعِقُلون بَِأعُينِهم أكثَر من آذاِنم، َفِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن!
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ِجْها  ُنرَتْ مل  ما  َوَرٍق،  عىل  ا  ِحْبً َسَتَظلُّ  َمنَاِهُجنا  والتَّعِليِم،  بَِيِة  الرتَّ رجاَل  ويا 
، أو َتسَمَع أذُنه ِمنَّا  دِق إذا مَلْ َتَقْع عينُُه ِمنَّا عىل ِغشٍّ بُِسُلوِكنَا، َفَينَْشُأ الطَّالُب عىل الصَّ

مْحََة إذا مَل ُيعامْل بِغلَظٍة وَقْسَوٍة.  ُم الطَّالُِب ِمنَّا الرَّ َكِذًبا، يتعلَّ

ِمن  َكثرٍي  إىل  ِمنَّا  َأحَوُج  األََدِب  ِمن  َقِليٍل  إىل  »َنحُن   :V امُلَباَرِك  ابُن  َقاَل 
واْصِبوا  بَِحْسبِِه،  كالًّ  َفَعاِمُلوا  ُمَتباِينُوَن!  طالٌب  عليكم  َسَيَتَواَفُد  َنَعْم  الِعْلِم«)1(، 

َأَعاَنُكُم اهللُ عليهم. 

، وال حَيَتِقُر، ُمَتَمثِّاًل قوَل النَّبِيِّ  ُ ُم النَّاجُح َمْن َيَتَواَضُع لُِطالَّبِِه، فال َيَتكبَّ َفامُلَعلِّ
األعَظِم G: »وإنَّ اهلَل َأْوَحى إليَّ َأْن َتَواَضُعوا«)2(.

َي الَعَزاِئَم!  ُم النَّاِجُح َمْن َيْكِشُف امَلواِهَب، ويَقوِّ وامُلَعلِّ

ٌد يف ُأْسُلوِب َعْرِضِه،  ُم النَّاِجُح َحَسُن األَلَفاِظ، إجْيَايِبٌّ يف َطْرِحِه، ُمتجدِّ وامُلَعلِّ
َنِقيُّ  ْكِر،  الذِّ َطيُِّب  واإلخاِء،  امَلَحبَِّة  ُجُسوَر  معهم  َوُيِقيُم  ُطالَّبِِه،  ُقلوِب  إىل  َيِصُل 

الِفْكِر، َحَسُن الُقدَوِة. 

اأيها املعلم:

ُسوِل األعظِم، َفَقْد َبَعَثُه اهللُ للنَّاِس: ]وئ     كفاَك َشًفا أنََّك َتِقُف يف َمَقاِم الرَّ
]آل عمران:164[  وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ[ 
َوَأْهَل  َوَمَلِئَكَتُه  اهلَل  »ِإنَّ  َلَك:  فهنيًئا  وَمكاِرَمَها،  اأْلَْخاَلِق  َصالَِح  َم  لُِيَتمِّ اهللُ  َبَعَثُه 

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني )356/2(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2865(.  )2(
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َماَواِت َواأْلََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها َوَحتَّى اْلُحوَت َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم  السَّ

النَّاِس اْلَخْير«)1(.

 . َجَعَلنا اهللُ َجِيًعا َمَفاتِيَح َخرٍي، َمَغالِيَق َشٍّ
حيُم. أقول قويل هذا، وأستغِفر اهللَ يل ولكم، فاستغفروه إنِّه هو الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:

احلمُد هلل الويلِّ احلميِد، َنشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحده ال شيك َلُه، َيِدي َمن 
الكريِم،  اخللِق  صاحُب  ورسوُله،  اهللِ  عبُد  حُممًدا  َنبِيَّنَا  أنَّ  وأشهد  يريُد،  مَلا  َيشاُء 

واألََدِب احلَِميِد. 

بِإحَساٍن  َتبَِعهم  َوَمْن  وأصحابِه،  آلِه  وعىل  عليه،  وبارك  وسلِّم  صلِّ  اللهمَّ 
ا بعُد: َوإيامٍن إىل يوِم امَلزيِد، َأمَّ

ُقوا اهللَ َتعاىل، وامَحُدوُه عىل نَِعِمِه الَعظِيَمِة، التي ال ُتَْص!  َفاتَّ

الب:  اأبَناوؤنا الطُّ

ها هي أياُم الِعلِم َأقَبَلْت، َفَأْقبُِلوا عليها بجدٍّ وإخالٍص، واعلموا أنَّ جهوًدا 
َرُسوَلنا  َفإنَّ  وأْبرِشوا  بكم،  الظَِّن  ُحْسِن  عند  َفُكوُنوا  أجِلكم،  من  ُعَملت  كبريًة 
َطِريًقا  ِبِه  َلُه  اهلُل  َل  َسهَّ ِعْلًما  ِفيِه  َيْلَتِمُس  َطِريًقا  َسَلَك  َقاَل: »َمْن   G

إلى الَجنَِّة«)2(.

أخرجه الرتمذي رقم )2685(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2699(.  )2(
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الب: اأبنائي الطُّ
ُمَعلُِّموُكم بَِمنزلِة آباِئكم، َفال َتظنُّوا هِبم ُسوًءا، وال َتنْطُِّقوا َأَماَمُهم بُِسوٍء، أو 
ٍف َمِشنٍي! واحذروا اإلهاَل والَكَسَل فال َيناُل العلَم َكُسوٌل وال َعاِجٌز، ولقد  ترصُّ
وِء،  السُّ الَعْجِز والَكَسِل، واحذروا رفقَة  ِمَن  باهللِ  َيسَتِعيُذ   G َنبيُّنا  كاَن 
واحرتموا العلَم وُكُتَبُه، وأتِقنُوا ما َتَتعلَّمون، وطبِّقوا ما َتْأخذوَن، َوأْحِسنُوا امَلْظَهَر 
َعْن  واْبَتِعُدوا  أْهِليُكْم!  بَِيِة  لرَِتْ ُصوَرٌة  َفَأنُتم  واألْظَفاِر،  ْعِر  للشَّ ٍد  َوَتَفقُّ َمْلَبٍس،  ِمْن 
ْعِر بِأْشَكاهِلَا َفَقْد َنى َنبِيُّنا G عن الَقَزِع! فنَحُن تنتظُر منكم  اِت الشَّ َقصَّ
اَطه  رِصَ اهللُ  َقُكُم  وفَّ ُملِصنَي،  وجنوًدا  وُمهندسنَي،  وأطباَء  يَن،  الدِّ وَن  َينرُشُ ُعلامَء 

امُلسَتِقيَم.

رَ الأَولياِء:  َمَعا�سِ
ُة َتواُصِلنا َمَعهم،  َكاُء امَلْدَرَسِة يِف ِرَساَلتِها، وأكثُر َما ُيعاين منه امُلَربُّوَن ِقلَّ َنحُن ُشَ
لوازِم امَلْدَرِسيَِّة َقْد انَتهى َدوُرُه، وقاَم بواِجبِِه دوَن ُمتابعٍة  َفَبعُضنا َيُظنُّ أنَّه بَِتوفرِي الَّ
ِم  العلِم والتَّعلُّ أبناِئنا ُحبَّ  َنْزَرَع يف قلوِب  أْن  ُسَؤاٍل، علينا -معاَش األولياِء-  أو 

واملعلِّمنَي واحرتاَمهم، فاألدُب ِمفتاُح العلِم، َوَأَساُس الطَّلِب. 

رَ الأولياِء: َمَعا�سِ
َسْبِع  َأْبَناُء  َوُهْم  َلِة  ِبالصَّ َأْوَلَدُكــمْ  أبنَاِئُكْم »ُمُروا  عظِّموا أمَر اهللِ يف نفوِس 
ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم َأْبَناُء َعْشِر ِسِنيَن، َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع«)1(.

واحذروا اإلساَف يف ِشاِء األدواِت.     

أخرجه أبو داود رقم )495(، قال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
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ها الَوِلُّ امُلَباَرُك: اأيُّ

َضها  ، أو ُتَعرِّ َبنَاُتَك أماَنٌة َوَمسؤولِيٌَّة، فال حَيِلُّ َلَك بِحاٍل أْنَ خَتُلَوا بَِساِئٍق أجنَبِيٍّ
ْيَطاَن َثاِلُثُهَما«)1(.  ُه: »َل َيْخُلَونَّ َأَحُدُكْم ِباْمَرَأٍة، َفِإنَّ الشَّ لِلَمَخاطِِر! فإنَّ

إكراِم  ِمْن  ليَس  ُه  أنَّ َكام  ذلَِك؟!  التَّهاُوُن يف  امَلصُدوِق َفِلَم  اِدِق  الصَّ َكالُم  َهذا 
َبنَاتُِكْم،  َفَأكِرُموا  بِالتَّوصيِل!  َعليها  َيُمنُّ  َمْن  َينَْتظِْرَن  َطويٍل  لِوْقٍت  إهاَنُتهنَّ  َبنَاتِنا: 

بيل. ، كان اهلل يف عوِن اجلميع، وهدانا سواَء السَّ ، واحِشُموُهنَّ وُهنَّ وَأِعزُّ

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ

ِج بيِت اهللِ احلََراِم، َفَقْد َكاَن حِلَجِّ هذا الَعاِم بَِحْمِد اهللِ  مَحَْدا هلل عىل سالَمِة ُحجَّ
ُمْضنَِيٍة  بُِجُهوٍد  ُثمَّ  َتَعاىل،  بَِفْضِل اهللِ  َعليِه، وَهذا  َفَق اجلَِميُع  اتَّ َما  الثَّناِء  َوَفْضِلِه ِمن 
َعَواِت  ُبِذَلْت ِمْن ُوالِة ُأُموِرَنا، َفَلَقْد َرَأْينا َما َيرُسُّ اخلَاطَِر، َفِلُكلِّ َعاِمٍل ِمنَّا أْصَدُق الدَّ

َل َوَرَعى.  ا ُكلَّ َمْن َخطََّط َوأَمَر َوَسهَّ ُموا، َوَجزى َخرْيً عىل َما َبَذُلوا َوَقدَّ

هم، اللهمَّ اجِز خرًيا كلَّ من ساهَم وأعاَن عىل  اِج َحجَّ فاللهم تقبَّل من احْلُجَّ
الِبِّ  عىل  وأعنُهم  وترض،  تبُّ  ملا  أمورنا  والَة  وفِّق  اللهمَّ  وإمتامِه،  احلجِّ  تيسرِي 

وِء وامَلْكِر واخليانِة.  والتقوى، اللهمَّ أعنِّا عىل أداِء األمانِة، اللهمَّ نعوُذ بك من السُّ

رايسَّ عاَم خرٍي وهدًى، وفالٍح وُتقى، يا ربَّ العاملني،  اللهم اجعل عاَمنَا الدِّ
ا وُمعينًا، اللهم وعليك  اللهم وأعزَّ اإلسالَم واملسلمني يف كلِّ مكاٍن، كن هلم نارِصً

يِن، الذيَن ُيفِسدوَن يف األرِض، وال ُيصِلحوَن.  بأعداء الدِّ

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )114(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.  )1(
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اللهم احِم ُحُدوَدنا، واْنرُص ُجنوَدنا، وبالَد املسلمنَي، اللهم اغفر لنا ولوالِدينا 
واملسلمنَي أجعنَي. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.





خطب عن أحوال 
املسلمني املعاصرة
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#

اْخَسْأ َعُدوَّ اهلل َفَلْن َتْعُدَو َقْدَرَك

اخلطبة األولى:
َس، اْصَطَفى احلََرَمنِي، َوبيَت امَلْقِدْس، َنشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ  َتَعاىَل َوَتَقدَّ احلمُد هللِ 

 

َم َوَباَرَك  ًدا َعبدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ اَم ُدواًل، وأشهد أنَّ حممَّ ال َشيَك َلُه، َجَعَل األَيَّ
ا َبعُد: َعليِه، وعىل آلِِه َوَصْحبِِه َوالتَّابعنَي، َوَمن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل يوم الدين، َأمَّ

ُقوا اهللَ َيا ُمؤِمنُوَن َوراِقبوُه، َوَأطِيُعوا َأْمَرُه، وال َتْعُصوُه.  َفاتَّ

َها امُل�سِلُموَن:  اأَيُّ

َقبَل َأن َيُكوَن يف األَرِض َكنِيَسٌة، َأو َمعَبٌد، َكاَنت الَبيُت احلََراُم َقد ُأريِسَ عىل 
َفَعن  َتَعاىل،  ِمَن اهللِ  بَِأمٍر  ٌس،  ُمَقدَّ َبيٌت  ُبنَِي  َسنًَة  َأرَبِعنَي  َوَبعَد   ،S إْبَراِهيَم  َيِد 
ُل؟ َقاَل:  َأيب َذرٍّ I َقاَل: ُقلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأيُّ َمسِجٍد ُوِضَع يف األَرِض َأوَّ
؟ َقاَل: »الَمسِجُد اأَلقَصى«، ُقلُت: َكم َكاَن َبينَُهاَم؟  »الَمسِجُد الَحَراُم«، ُقلُت: ثم َأيٌّ

َقاَل: »َأرَبُعوَن َسَنة«)1(. 

عَباَد اهلِل:
َمْهاَم  ُمْسِلٍم،  ُكلِّ  َقْلَب  َيْسُكُن  َمْسِجٌد  َفُه،  َوَشَّ اهللُ  ُه  سَّ َقدَّ َمَكاًنا  َنَتَذاَكُر  َدُعوَنا 
َوَمْهاَم  امُلَتَعْجِرُفوَن،  َوَتَطاَوَل  امُلْسِلُموَن،  َوخَتَاَذَل  األْعَداُء،  َوَتَسلََّط  َمُن،  الزَّ َطاَل 

أخرجه البخاري رقم )3366(.  )1(
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َكيَف  ِمنَّا،  ُكلٍّ  َقْلِب  َويِف  َلنَا،  األَقَص  َفامَلسِجُد  َبينَنَا!  التَّْحِريَش  امُلنَافُِقوَن  َحاَوَل 

 

َسِة، َوامَلْسِجِد األَْقَص، َفَلْم ُتذَكِر  ُه اهللُ َلنَا بِاألَْرِض امُلَقدَّ ال َيُكوُن َكَذلَِك، َوَقْد َسامَّ
َكِة! َسُة يف ِكَتاِب اهللِ إاِلَّ َمقُروَنًة بَِوصِف الَبَ األْرُض امُلَقدَّ

َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ       پ       
]ھ      :S ُموَسى  َوَقاَل  ]اإلساء:1[،  ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ[ 

ھ     ھ    ے[ ]املائدة:21[. 

َها امُل�سِلُموَن: اأَيُّ

َلَقد َظلَّ امَلسِجُد األَقَص ِقبَلَة األَنبَِياِء، َبل َكاَن الِقبَلَة األُوىَل لِلُمسِلِمنَي َأرَبَعَة 
َكاِن  ِمن ِهجَرتِِه  َشهًرا  َعرَشَ  ِستََّة  إىِل   G ٍد  حُمَمَّ َمبَعِث  َفُمنذ  َعاًما،  َعرَشَ 
G ُيَصلِّ  َكاَن  َقاَل:   L َعبَّاٍس  ابِن  َفَعِن  امَلقِدِس!  َبيِت  ُيَصلِّ َنحَو 
ِستََّة  امَلِدينَِة  إىِل  َهاَجَر  َما  َوَبعَد  َيَديِه،  َبنَي  َوالَكعَبُة  امَلقِدِس،  َبيِت  َة َنحَو  َمكَّ َوُهَو يِف 
َف إىِل الَكعَبِة)1(، َوفيِه َصىلَّ النَّبيُّ َليَلَة اإِلَساِء فيِه َركَعَتنِي، ثم  َعرَشَ َشهًرا، ُثمَّ رُصِ
اَمِء، َوَكاَم َكاَن األَقَص ُهَو َمبَدَأ ِمعَراِجِه O، َفَسَيُكوُن يف  ُعِرَج بِِه إىِل السَّ

 . َماِن: َأْرَض امَلنرَشِ َوامَلحرَشِ آِخِر الزَّ

عَباَد اهلِل: 
َحاُل إاِلَّ  َثالُِث امَلَساِجِد، الَّتي ال ُتَشدُّ الرِّ ُه  َأنَّ َوِمن َفَضاِئِل امَلسِجِد اأَلقَصى: 
إَِليَها، َقاَل H: »ل ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإلَّ ِإلى َثلَثِة َمَساِجَد: الَمسِجِد الَحَراِم، 

شط  عىل  صحيح  »إسناده  املسند:  حمققو  وقال   ،)2991( رقم  الرسالة  ط.  أمحد  أخرجه   )1(
الشيخني«.
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َوَمسِجِد الرَُّسوِل َوَمسِجِد اأَلقَصى«)1(.

ُاَم  G َأيُّ َتَذاَكرَنا َوَنحُن ِعنَد َرُسوِل اهللِ  I َقاَل:  َوَعن َأيب َذرٍّ 

: »َصلٌة في َمسِجِدي  َأفَضُل: َمسِجُد َرُسوِل اهللِ َأو َبيُت امَلقِدِس؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ
ِللرَُّجِل  َيُكوَن  َأن  َوَلُيوِشَكنَّ  الُمَصلَّى،  َوَلِنعَم  ِفيِه،  َصــَلــَواٍت  ــِع  َأرَب ِمن  َأفَضُل  َهــَذا 

نَيا  الدُّ ِمَن  َلُه  َخيٌر  الَمقِدِس  َبيَت  ِمنُه  َيَرى  َحيُث  اأَلرِض،  ِمَن  َفَرِسِه  َشَطِن  ِمثُل 

َجِميًعا«)2(. 

اْلَمْسِجِد  ِفي  »َصَلٌة   :H اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   I َجابِِر  وَعْن 
اْلَمْقِدِس  َبْيِت  َوِفــي  َأْلــُف َصــَلٍة،  َوَصــَلٌة ِفي َمْسِجِدي  َأْلــِف َصــَلٍة،  ِماَئُة  اْلــَحــَراِم 

َخْمُسِماَئِة َصَلة«)3(. 

اأيها امُلوؤِمُنوَن:

ْت َعىَل ُقْدِسنَا  َحاَبُة الِكَراُم َمَع َرُسوِل اهللِ، َنْحُن اليوَم َمرَّ َوِمْثُل َما َتَذاَكر الصَّ
َأْحَداٌث َوَقَراَراٌت َهوَجاَء َجَعَلْتنَا َنْسَتِفيُق ِمْن َغْفَلتِنَا، َوَنْصُحَو ِمْن ُسَباتِنَا، َوَنَتَذاَكُر 
]البقرة:216[  ٺ[  ڀ     ڀ     ڀ     ڀ      پ     ]پ     ا:  َوَحقًّ ُقْدَسنَا،  َشأَن 
َقنَا، َعاُدوا إىل اْستِْفَزاِز َمَشاِعِر  َهاِينَُة األْنَجاُس َضْعَفنا، َوَتَفرُّ َفِحنَي َرَأى الَيُهوُد الصَّ
اَباٍت  ََحاَوُلوا َوْضَع َبوَّ َبْعَد ما  َهاِينَِة،  امُلْسِلِمنَي، َفأْعَلنُوا الُقْدَس عاِصَمًة لَِدوَلِة الصَّ

أخرجه البخاري رقم )1189(، ومسلم رقم )1397(.  )1(
أخرجه الطباين يف املعجم األوسط رقم )6983(، وصححه األلباين يف متام املنة يف التعليق عىل   )2(

فقه السنة )ص294(.
تقدم خترجيه.  )3(
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وِل الَعَربِيَِّة  ُعوِب اإلْسالِميَِّة والدُّ ُعوَن أْن َتُكوَن َهبَُّة الشُّ ونِيٍَّة! َومَلْ َيُكوُنوا َيَتَوقَّ الْكرُتُ
ِة!  َرَجِة الَقِويَّ واإلْسالِميَِّة هِبِذِه الدَّ

يَفنِي اْستِنَْكاًرا هِلَذا الَقَراِر الَغاِشِم،  ِ َفَقْد أْصَدَرْت ُحُكوَمُة َخاِدِم احلََرَمنِي الرشَّ
ا َسافًِرا، َوَقالْت ِقَياَدُتنَا بِِلَساٍن َواِحٍد  يًّ ْتُه اْنتَِهاًكا حِلُُرَماِت امَلْسِجِد األْقَص، َوَتَعدِّ َوَعدَّ
َط فِيِه، َوليَس هذا بُِمسَتْغَرٍب عىل َدوَلٍة َنارَصْت  األَْقَص يِف ُقُلوبِنَا، ال ُيْمِكُن أْن ُنَفرِّ
َتْعُلَو أْبَواٌق  اَم الَغِريُب يف األْمِر أْن  ِل َغَفر اهللُ َلنا َوَلُه، إنَّ ِس األوَّ فَِلْسطِنَي ُمنُذ امُلؤسِّ
امَلواِقِف،  َبْعَض  ُدوَن  َوُيَعدِّ َوَتْفصياًل،  ُجَلًة  فِلسطنَي  َشأِن  يف  التَّدْخِل  بَعَدِم  ُتنَاِدي 
اإلسالِميِِّة،  ُعوِب  الشُّ بنَي  الُفْرَقة  ُتسبُِّب  التي  وامَلَقاطِِع  وِر  الصُّ َبْعَض  وَن  َوَينرُشُ

ِة اإليامنِيَِّة أعىل ِمْن َذلَِك!  َوَتنَاُسوا أنَّ ُحُقوَق األُُخوَّ

َر األْقَص ِمن ِرْجِس  ُه، فاللُهمَّ َطهِّ نَّ اهللُ َمْن َينرُْصُ َفأْبرِشوا َيا ُمؤِمنُوَن َفَلَينرُْصَ
ا َجِياًل.  ُه إىل امُلْسِلِمنَي َردًّ الَيُهوِد َوَأْذَناهِبِْم َوأْتَباِعِهْم، َوُردَّ

امُلْرَسِلنَي،  َوَسالٌم عىل  األِمنِي،  اهلَاِدي  َوُسنَِّة  الَعظِيِم،  الُقَرآِن  يِف  َلنَا  اهللُ  َباَرَك 
واحلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي.  

اخلطبة الثانية:
َلُه،  يَك  َشِ ال  َوْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  أالَّ  َنشَهُد  لِلْسالِم،  َهَداَنا  الذي  هللِ  احلَمُد 
ًدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه الُقْدَوُة اإلَماُم، َصىلَّ اهللُ َوَسلََّم  امَلِلُك الَعالَُّم، وأشهد أنَّ َنبِيَّنا حُممَّ

ا َبْعُد:  َوَباَرَك عليِه َوعىل آلِه َوأْصَحابِِه َوالتَّابِعنَي، َوَمْن َتبَِعُهْم بِإْحَساٍن َوإياَمٍن، أمَّ

ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ َوَأطِيُعوُه، َواشُكُروُه َوال َتكُفُروُه.  َفاتَّ
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َسَة  اَم َكَتَب اهللُ األَرَض امُلَقدَّ َواعَلُموا َأنَّ امَلسِجَد األَقَص َحقٌّ لِلُمسِلِمنَي؛ َوإِنَّ
ُم َكاُنوا إِْذ َذاَك َأَحقَّ َمْن يِف األَرِض هِبَا؛ ملَِا ُهم  لَِبنِي إَِساِئيَل يف َأوَقاِت َأنبَِياِئِهم؛ ألَنَّ
ُفوا ِديَن اهللِ َتعاىل، َفَقد َنَزَعَها اهللُ  َعَليِه ِمن إِياَمٍن َوَصالٍح َوُتقى، َأَما َوَقْد َزاُغوا َوَحرَّ
ُم ليُسوا َأهاًل هَلَا، َوإنَّ َصالَة النَّبِيِّ G بِاألَْنبِياِء َجِيًعا يِف، َبيِت  ِمنُهم؛ ألَنَّ
األْقَص  أْهُل  َيُكوُن  َكَيف ال  األَِخرَيُة،  اهللِ  َكِلَمُة  ُهَو  اإلْسالَم  بَِأنَّ  إْعالٌن  امَلْقِدِس: 
اِئَفِة امَلنُْصوَرِة، الذيَن َقاَل عنُْهْم َرُسوُلنا H: »َل َتَزاُل  َكَذلَِك َوُهْم أْهُل الطَّ
يِن َظاِهِريَن َلَعُدوِِّهْم، َقاِهِريَن، َل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم،  ِتي َعَلى الدِّ َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ
ِإلَّ َما َأَصاَبُهْم ِمْن أَلَْواَء َحتَّى َيْأِتَيُهْم َأْمُر اهلِل، َوُهْم َكَذِلَك«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ 

َوَأْيَن ُهْم؟ َقاَل: »ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس َوَأْكَناِف َبْيِت اْلَمْقِدِس«)1(. 

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ

ْوِن  الصَّ والِزُم  َعاَيِة،  الرِّ َواِجُب  إْرٌث  َساٍت،  َوُمَقدَّ َوَأْرًضا  َتاِرًيا  فَِلْسطِنُي 
ِمن  األَقَص  اغتَِصاَب  حُيَاِوُلوَن  َوُهم  َسالٌم  األَرَض  َيُسوُد  ال  َواهللِ  َفال  واحِلَفاِظ، 
ِمن  ُقنُوَط  َوال  َيأَس  َوال  امُلسِلِمنَي،  إىِل  بَِعوَدتِِه  إاِلَّ  َأمٌن  ُق  َيَتَحقَّ ال  َواهللِ  َوال  َأهِلِه، 
فِيِه َتسِعنَي  الُة  َفِت الصَّ َوَتَوقَّ َقبُل،  النََّصاَرى امَلسِجَد األَقَص ِمن  َفَقِد احَتلَّ  َذلَِك، 
َرُه ِمن ِرجِسِهم،  يِن َفَطهَّ تِِه َعوَدَتُه ألْهِلِه، َقيََّض َلُه َصالَح الدِّ َعاًما، َفَلامَّ َأَراَد اهللُ بُِقوَّ
، َأو َضُعَف ِمنُهم َمن َضُعَف؛ َفَلَيجَعَلنَّ اهللُ الَفتح  َوَلِئن َتَوىلَّ ِمَن امُلسِلِمنَي َمن َتَوىلَّ
وا َفإنَّ َرُسوَلنَا G َقْد َقاَل: »َل َتُقوُم  َعىَل َأيِدي َقوٍم حُيِبُُّهم َوحُيِبُّوَنُه، َفأْبرِشُ
اَعُة َحتَّى ُيَقاِتَل اْلُمْسِلُموَن اْلَيُهوَد، َفَيْقُتُلُهُم اْلُمْسِلُموَن َحتَّى َيْخَتِبَئ اْلَيُهوِديُّ  السَّ

أخرجه أمحد ط. الرسالة رقم )22320(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح لغريه«.  )1(
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َهَذا  اهلِل  َعْبَد  َيا  ُمْسِلُم  َيا  َجُر:  الشَّ َأِو  اْلَحَجُر  َفَيُقوُل  َجِر،  َوالشَّ اْلَحَجِر  َوَراِء  ِمْن 
َيُهوِديٌّ َخْلِفي، َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه، ِإلَّ اْلَغْرَقَد، َفِإنَُّه ِمْن َشَجِر اْلَيُهود«)1(. 

ِلُموَن:  َها امُل�سْ اأَيُّ

ِة، َوَتْرُك اخِلالِف، َفال َيِليُق بِنَا  الَواِجُب علينا الَيَقَظُة َواالْجتاَِمُع، وإْعَداُد الُقوَّ
ى  ِة الُكْبَ َم َمَصالَِح األُمَّ أْن َنْغَرَق يِف ِخالَفاٍت َجانِبِيٍَّة، َوَنَظَراٍت إْقِليِميٍَّة، جَيُِب أْن ُنَقدِّ

]ڦ     َتعاىل:  اهللِ  َقوِل  َعْبَ  فَِلْسطِنَي  إىل  َفالطَِّريُق  َفْرِعيٍَّة،  َمْصَلَحِة  ُكلِّ  عىل 
ۇ     ۇ     ڭ      ]ڭ     َوَقولِِه:  عمران:103[،  ]آل  ڃ[  ڄ     ڄ     ڄ     ڄ    

ۆ    ۆ    ۈ[ ]حممد:7[. 

يِن،  ْر َأْعَداَء الدِّ َفاللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وأذل الرشك واملرشكني، َوَدمِّ
واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بالد املسلمني. 

اْنرُصْ  اللهمَّ  يِن،  والدِّ اهلَُدى  عىل  واْجَْعُهم  امُلسلمنَي،  َأحَواَل  َأْصِلْح  اللهمَّ 
َهاِينََة  ُهْم يِف فَِلْسطِنَي، اللهمَّ إنَّ الصَّ امُلْسَتْضَعِفنَي ِمن امُلسِلِمنَي َيا َربَّ الَعامَلنَِي، اْنرُصْ
َقد َبَغوا َوَطَغوا، َفهيئ هَلُْم َيًدا ِمن احلَقِّ َحاِصَدة؛ اللهمَّ َأْنِزْل هِبِْم َبْأَسَك َوِرْجَزَك إَلَه 

 . احلَقِّ

اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويل 
أمرنا، اللهم وفقه هلداك، واجعل عمله يف رضاك، وهيئ له البطانة الصاحلة، واجع 

به كلمة املسلمني يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام. 

أخرجه مسلم رقم )2922(.  )1(
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اللهم ادفع عنا الغالء والوباء، والربا والزنا، والزالزل واملحن، وسوء الفتن، 

]ۈ    ٴۇ    ۋ     انرُصْ ُجنُوَدنا، واحفظ حدودنا،  ما ظهر منها، وما بطن، اللهم 

ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، ]ۆ    ۈ    

ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       
ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

َوَفاُة َمِلٍك َوبيَعُة َمِلٍك

اخلطبة األولى:
ِه عن الَعَدم والفناِء، َنحمدُه عىل َقضاِئِه  واِم والبقاِء، املنزَّ ِد بالدَّ احلمد هلل املتفرِّ
عىل  َب  الصَّ وَنسأُله  والرخاِء،  ِة  والشدَّ اِء،  والضَّ اِء  الرسَّ عىل  وَنشكُرُه  َوَق��َدِرِه، 
َنبِيَّنا  أنَّ  َلُه وال ُشَكاَء، وأشهد  َأنَداَد  إله إال اهللُ، وحَده ال  الَقضاِء، وأشهد أن ال 
َوَسيَِّدنا حممًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، إماُم احلُنفاِء، وسيُِّد األنبياِء، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك 
عليه وعىل آلِِه األتقياِء األَنِقياِء، وأَصَحابِِه َأنُجِم االقتَِداِء، والتَّابِعنَي هلم َوَمن َتبعهم 

ا بعد: بِإحساٍن وإيامٍن ما َدامت األرُض والسامُء، أمَّ

فأوصيكم -عباَد اهللِ- ونفس بِتقوى اهلل D، فإنا أماٌن عند الباليا، وُذْخٌر 
نيا، وال َيغرنَّكم باهللِ الَغُرور  نكم احلياُة الدُّ زايا، فاتَّقوا اهللَ يا ُمؤمنوَن وال َتُغرَّ عند الرَّ

]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ    ڤ    
ڤ    ڦ    ڦ[ ]احلرش:18[.  

ها امُل�سلموَن: اأيُّ
]ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ      ابتالٍء:  َداُر  َداَرنا  أنَّ  ُيفرَتى،  ما كان حديًثا 

ٺ     ٺ      ٿ[ ]امللك:2[. 

، وِخَتاُم كلِّ َشٍء، كام  نيا ِنايُة ُكلِّ َحيٍّ وأنَّ َحِقيقَتها ظِلٌّ َزاِئٍل، وأنَّ امَلوَت يف الدُّ
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نا: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ ]الرمحن:26، 27[  َقاَل ربًّ

 

ُعها الَبرُش: ]وئ    وئ    ۇئ         ۇئ    ۆئ     ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ     َكأُس امَلوِت َيَتجرَّ
وُكلُّ  عاَمُء،  والزُّ والعلامُء  واألولياُء،  األَنبِياُء  َمَراَرَتُه  ى  َتَسَّ ]األنبياء:34[  ېئ[ 

َصغرٍي وَكبرِِي، وَغنِيٍّ وَفِقرٍي، وَمأموٍر وَأِمرٍي. 
ـــِة يف الـــِ�يَّـــة جـــاِري ـــيَّ ـــِن ـــُم امَل مـــــا هــــــذه الــــدنــــيــــا بـــــــدار َقـــــــــَراِرُحـــْك
َيْقَظٌة ـــة  واملـــنـــيَّ ـــــوٌم  ن واملَـــــــرُء بــيــنــهــمــا َخــــيــــاٌل َســـــــاِر)1(فـــالـــَعـــْيـــش 

عباَد اهلِل: 
بِن  اهلِل  عبِد  امَلِلِك  أْمِرَنا  ويلِّ  بِفقِد  ُمصاَبنا  وَجَب  َجِيًعا،  َعَزاَئنا  اهللُ  أحسَن 

 

َخِليَفَتُه ِمن  َق  لُه وملوتى املسلمنَي أجعنَي، وَأصَلَح اهللُ َووفَّ العزيِز، وَغَفَر اهللُ  عبِد 
بعِدِه إِلقاَمِة َشِعِه، وُنرَصِة ِدينِِه، وإعالِء كِلَمتِِه، وَتوحيِد صفِّ امُلسِلمنَي، َوَرَزَقه 

بِطاَنًة صاحِلًة َناِصَحًة، َوَجَعَله َرمَحة وعداًل عىل النَّاِس أجعنَي.

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ
ي بعُضهم بعًضا بِفقيِدهم،  استيقَظ النَّاُس لِصالِة َفجِر هذا اليوِم، وأخَذ ُيعزِّ
اُه اهللُ يف َليَلٍة ُمباَرَكٍة، فإنَّ ذلَك ِمن عالماِت ُحسِن  ُوَن عليه، وْليبرْش فقد َتوفَّ ويرَتمحَّ
الَِّذيَن  ِتُكُم  َأِئمَّ »ِخَياُر   :O األناِم  سيُِّد  قاَل  فقد  كذلَِك  وْليبرْش  اخلتاِم، 
الَِّذيَن  ِتُكُم  َأِئمَّ اُر  ــرَ َوِش َعَلْيُكْم،  َوُيَصلُّوَن  َعَلْيِهْم  َوُتَصلُّوَن  َوُيِحبُّوَنُكْم،  ُتِحبُّوَنُهْم 

ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم«)2(.  

البيتان أليب احلسن التهامي يرثي ولده، يف احلامسة املغربية )867/2(، وخزانة األدب وغاية   )1(
األرب البن حجة احلموي )35/1(.

أخرجه مسلم رقم )1855(.  )2(
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عباد اهلِل:

ولنا مع هذا احَلَدِث َوَقَفاٌت وِعَ�ٌ: 

]ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ         فإنَُّه سبحاَنُه:  اهللِ،  لِقضاِء  رادَّ  ُه ال  أنَّ أوَُّلــا: 

ڦ[ ]آل عمران:47[ َفَمَلُك امَلوِت َيَتَخطَّى اجلُيوَش واحلُُدوَد واحلََرَس واألطباَء 
ِق  اَمها، َفلَتَتعلَّ َذ أمَر اهللِ َتعاىل، وأنَّ األنُفَس َلن مَتوَت حتى َتسَتكِمَل ِرزَقها وأيَّ لُِينَفِّ

ا C، ولَتعَتِصم بِخالِِقها، َوَمالِِك أمِرها وُمَدبِّر أموِرها.  الُقلوُب بِرهبِّ

أنَت،  لَِساَعاتَِك  َنفسَك، فاسَتعدَّ  َوتنسى  َتنشِغَل بِموِت غريَك،  أن ال  ثانًيا: 

َوتيَأ ملََِلِك َموتَِك بِصالِح أعاملَِك. 

التُّقى من  ِبــزاٍد  نيا  الدُّ عن  ل  فـــُعـــمـــرَك أيَّـــــــاٌم ُتــــَعــــدُّ َقــــلِئــــُل)1(َتَرحَّ

اُتُه، عجيٌب حاُلنا:  ت عليه َحرَسَ َفَمْن َغَفَل عن َنْفِسه َضاعت أوَقاُتُه، ثم اشتدَّ
أْن  أحقُّ  واهللُ  النَّاَس،  َنخشى  َنغشاُه،  ثمَّ   ، َّ الضُّ وَنعرُف  َننَْساُه،  ثم  بامَلوِت،  ُنوقُن 

َباِب، وَننسى اهْلََرِم، َنَْتمُّ بالِعْلِم،  َقِم، وَنْزُهو بالشَّ َحِة، وَننسى السَّ َنخَشاُه، َنْغرَتُّ بالصِّ

إالَّ  الَقْلُب،  َوَيْسَودُّ  الَشْعُر،  وَيْبَيضُّ  ْنُب،  الذَّ وَيْزَداُد  الُعُمُر،  َيُطوُل  الَعَمِل،  وَننْسى 

. ِ َمن َرِحَم ريبِّ

ۈ     ۈ     ]ۆ     اِر؟!  الدَّ هذه  حقيقَة  ُندِرَك  أْن  لنا  َيْأِن  َأمَلْ  اهلِل:  ُسبحاَن 
ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ        ۉ    ې[ ]غافر:39[. 

البيت لعبد اهلل بن املعتز يف ماين األدب يف حدائق العرب )32/3(، والدر الفريد وبيت القصيد   )1(
.)317/5(
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ويف صحي�ح ُمس�لٍم وغ�ريِه َع�ْن َأبِ�ى َمالِ�ٍك األَْش�َعِريِّ I َق�اَل: َق�اَل 

 

َرُسوُل اهللِ H: »ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبايٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها«)1(.  

ْنَيا ال َتْعِدُل  ا إنَّ الدُّ تِها، حقًّ نيا وِخسَّ ثالثها: يف هذا احلََدث دليٌل عىل حقارِة الدُّ

اسَتِعدَّ  الُقُبوِر، فيا عبد اهللِ  الُقُصوِر إىل  امُللوُك ِمن  َبُعوَضٍة، فها هم  َجنَاَح  ِعنَْد اهللِ 
: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    ک     لِِلقاِء اهللِ

ک    گ    گ[ ]الزلزلة:7، 8[. 
عباَد اهلِل:

ُيرْسٍ وسالَسٍة  بُِكلِّ  آَخُر،  َمِلٌك  َيَتوىلَّ  َمِلٍك  وَفاِة  ِد  بُِمجرَّ ُه  أنَّ الَوَقفاِت:  وراِبُع 
وُسُهوَلٍة، وتآُلٍف واتِّفاٍق واجتاِمٍع، وهذِه واهللِ نِعَمٌة ُكبى ُنغبُط عليها، ِمِّا َيُدلُّ عىل 
مِع والطَّاَعِة، مَع ُوالِة أمِرنا، طاَعًة  ِن هلل تعاىل بالسَّ َتَراُبِط هذا امُلجَتَمِع امُلسِلِم امُلَتَديِّ
نا، وإنفاًذا لَِوصايا َنبِيِّنا -عليه أفضُل صالٍة وأزكى سالٍم-، وَما َذلَِك إالَّ َثَمَرٌة  لَِربِّ
نِن:  باِع لَِسيِِّد األناِم، القاِئِل كام يف السُّ محِن، واتِّ ِمن َثَمراِت ِصدِق اإلياَمِن، َوَطاَعِة الرَّ
»َثَلٌث َل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ َقْلُب ُمْؤِمٍن: ِإْخَلُص اْلَعَمِل هلِلِ،  َوالنَِّصيَحُة ِلُوَلِة اْلُمْسِلِميَن، 

َوُلُزوُم َجَماَعِتِهْم،  َفِإنَّ َدْعَوَتُهْم،  ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِهْم«)2(. 

اأيها امُلوؤُمنوُن: 

روا قوَل اهللِ تعاىل: ]ٿ      ٿ      امحدوا اهللَ تعاىل عىل هذا التآُلِف والتَّكاُتِف، وَتذكَّ
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ[ ]األنفال:63[. 

أخرجه مسلم رقم )223(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )2658(، وابن ماجه رقم )230(، وصححه األلباين.  )2(
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َفالَزُموا َجَاَعَة امُلسِلمنَي، وُخُذوا بَوِصيَِّة العامَلنَي القاِئِل: ]ڦ    ڄ    
ڄ    ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     

ڍ    ڍ    ڌ[ ]آل عمران:103[. 
َوَدْحُر  اهللِ،  ديِن  َونرُش  الَعيِش،  َوَرَغُد  األَمُن،  َق  قَّ َتَ اُبُط  الرتَّ هذا  َق  َتقَّ فإذا 
اِخِليِّني ]ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]األنفال:46[.  األعداِء اخلاِرِجيِّنَي والدَّ

اجلمع  هذا  ويف  امُلباَرَكِة،  اَعِة  السَّ ويف  العظيِم،  اليوِم  هذا  يف  نا  َربَّ يا  فاللهمَّ 
لِسيِّئاتِِه،  َتكفرًيا  أصاَبُه  ما  واجعل  وارمحُه،  اهللِ،  عبِد  امَلِلِك  لِعبِدَك  أغفر  امُلبارِك، 
لِِعزِّ اإلسالِم وامُلسلمنَي  َم  َقدَّ ملِا  امُلسلمنَي، واجِزِه  لِدرجاتِِه، وجِلميِع موتى  َوِرفعًة 

ساَلِة يا ربَّ العامَلنَي.  خرًيا، وبارك يف َخَلِفِه، وأعنُه عىل أداء األماَنِة، ومحِل الرِّ

ُه هو الغفور  وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولسائر امُلسلمنَي، فاستغفروُه، وتوبوا إليه إنَّ
حيُم. الرَّ

اخلطبة الثانية:
ميع البِصري، أحاَط بكلِّ شٍء ِعلاًم، وَأحَص كلَّ  احلمُد هلل الَعليِم اخلبرِي، السَّ
إِليه وأستغِفره،  إلَه إالَّ هو إليه املصري، أمَحُد ريبِّ وأشكُره، وأتوب  شٍء َعدًدا، ال 
ًدا  نبيَّنا حمَمَّ الكبرُي، وأشَهد أنَّ  إلَه إالّ اهلل، وحده ال َشيَك له العلُّ  وأشهد أن ال 
َعبُد اهلل ورسوُلُه الَبشرُي النَّذيُر، والرساُج امُلنرُي، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وَباِرك عىل عبِدَك 

ا بعُد: ٍد، وعىل آلِه وأصحابِه َذوي الَفضِل الَكبري، أمَّ ورسولَِك حممَّ

 ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی       یی    ی    جئ    حئ             مئ    ىئ    يئ    جب    
حب     خب[ ]البقرة:281[. 
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عباَد اهلِل: 
يف�نِي، وَتويل خ�اِدِم احلرمنِي  ِوم�ن أعَظ�ِم وقف�اِت وفاِة خ�اِدِم احلرم�نِي الرشَّ
دُه-: أْن َنع�رَف عَظَمَة  يف�نِي امَلِل�ِك س�لامِن بن عب�ِد العزي�ِز -وفق�ُه اهللُ وس�دَّ الرشَّ
ًة فيام يتعلَّ�ُق بَِضبِط ُأم�وِر الِوالَيِة، َوُحس�ِن انتَِقاهِل�ا ُدون َبْلَبَلٍة  ِدينِن�ا احلَنِي�ِف خاصَّ

 

َع اإلسالُم َمنهًجا حكياَم لَِكيِفيَِّة َتولِيِة الُوالِة: وال اضطَراٍب واختاِلٍف، َفقد َشَ

والُوَجَهاِء  الُعلاَمِء  ِمن  والَعقِد  احلَلِّ  َأهُل  يقوَم  أْن  فهي  األوىل:  فالطريقة 
حاَبِة  َ أبو َبكٍر I حنَي اجَتَمَع أكابُِر الصَّ باختياِر َمْن َيروَنُه َأهاًل لِذلَِك، كاَم ُويلِّ

عليِه وَباَيُعوه، ُثمَّ َتتاَبَع النَّاُس عىل َذلَِك. 

َغرْيِ  ِمْن  َرُجاًل  َباَيَع  »َمْن  هرَيِة:  الشَّ الطَِّويَلِة  ُخْطَبتِِه  I يف  ُعَمُر  قاَل  وقد 
َر  ًة َأْن ُيْقَتاَل«)1(، أي: َفقد َغرَّ ِذي َباَيَعُه َتِغرَّ َمُشوَرٍة ِمَن امُلْسِلِمنَي، َفاَل ُيَباَيُع ُهَو َواَل الَّ

ضا أنُفَسهام لِلقْتِل، وقد أجع العلامء عىل ذلك.  بِنَفِسِه وبَِصاِحبِِه، وَعرَّ

ريَقُة الثَّاِنيُة ِلتَّوِلَيِة والتَّنصيِب: فهي العهُد واالستِخالُف؛ وَذلِك  أما الطَّ
ُه َيُقوُم بُِمشاوَرِة َأهِل احلَلِّ والَعقِد، َوَيعَهُد إىل  إذا أحسَّ ويلُّ األْمِر بُِقرِب َأَجِلِه، فإنَّ
تَِّة  َمْن َبعَدُه، كاَم اسَتخَلَف أبو َبكٍر عمَر بِن اخلَطَّاِب L، َوكاَم َعِهَد عمُر إىل السِّ

الذين ُتويفِّ َرُسوُل اهللِ H وهو َراٍض َعنهم، وقد أجع العلامء عىل ذلك.

عباَد اهلِل: 
أحكاِمها،  وبعِض  َوِصَفتِها،  الَبيَعِة  َمعنى  نعِرَف  أْن  الــوقــفــاِت:  وخــامــُس 
َماَت  َبْيَعٌة  ُعُنِقِه  ِفي  َوَلْيَس  َماَت  »وَمْن  قال:   H النَّبِيَّ  فإنَّ  وُمقَتَضياِتا، 

أخرجه البخاري رقم )6830(.  )1(
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ِميَتًة  َمــاَت  ِإلَّ  َفَماَت  ِشْبًرا  اْلَجَماَعَة  َفــاَرَق  َمْن  »َفِإنَُّه  وقال:  َجاِهِليًَّة«)1(،  َمْيَتًة 
َجاِهِليًَّة«)2(. 

الَعَشاِئِر،  ورؤساِء  والُوجَهاِء،  الُعلاَمِء  ِمن  والَعقِد  احللِّ  أهُل  َيعِقُدها  والبيعُة 
هبذِه  وإنَّنا  َبَلٍد،  ُكلِّ  يِف  ابِه  ُنوَّ وَمَع  ًة،  ُمباَشَ الَوايل  مع  ُتعقُد  هلم،  َتَبٌع  النَّاِس  وَبقيَُّة 
بِن  َسلاَمِن  امَلِلِك  يفنِي  الرشَّ احلرمنِي  َأمِرَنا خاِدِم  لَِويلِّ  ِعيَّة  الرشَّ الَبيَعَة  ُنؤّكَد  امُلناَسَبِة 
ُنباِيعهم عىل  اهللُ-،  العزيِز -وفََّقهم  بِن عبِد  ِمْقِرِن  األمرَي  العزيِز، وويِل عهِدِه  عبِد 
بِاملعروِف  مِع والطَّاَعِة  َبيَعًة ُمِلَصًة، عىل السَّ  ،H َوُسنَِّة َرُسولِِه  كتاِب اهللِ 
َرُسولِِه  بُِسنَِّة  D، واستِنَاًنا  امتثااًل ألمِر اهللِ  وامَلْكَره،  وامَلنَْشِط   ، الُعرْسِ والُيرْسِ يف 
ِة، وَمنَهِج  ياَنِة، َوَمَعامِل ِاملِلَّ يعُة، وهي ِمن أصوِل الدِّ رتا الرشَّ H، فالَبيعُة َقرَّ
نَِّة، َفيجُب التَِزاُمها والوُفاُء هِبا؛ وال جَيُوُز َخْفُرها، وال الغَدُر هبا، ففي صحيح  السُّ
َوَيْدُخَل  النَّاِر،  َعِن  ُيَزْحَزَح  َأْن  َأَحــبَّ  »َفَمْن  قاَل:   H رُسوَل اهللِ  أنَّ  ُمسلٍم 
اْلَجنََّة، َفْلَتْأِتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم الِخِر، َوْلَيْأِت ِإَلى النَّاِس الَِّذي ُيِحبُّ 

َأْن ُيْؤَتى ِإَلْيِه، َوَمْن َباَيَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه، َوَثَمَرَة َقْلِبِه، َفْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتَطاَع، 

َفِإْن َجاَء آَخُر ُيَناِزُعُه َفاْضِرُبوا ُعُنَق الَخِر«)3(.

وِمن َحقِّ َويِلِّ أمِرنا علينا إَِعاَنُتُه َوُمنَاَصَحُتُه بامَلعروِف، َفِدينُنا قاِئٌم عىل النَِّصيَحِة 
تِِهم. ِة امُلسِلِمنَي وَعامَّ هللِ ولِِكَتابِه ولَِرُسولِِه وأِلَِئمَّ

أخرجه مسلم رقم )1851(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )7054(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )1844(.  )3(
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أال وإنَّ ما ُيبِهُج النُُّفوَس -بِحمِد اهللِ تعاىل- تأكيُد ُوالِة َأمِرنا -وفََّقهم اهللُ- 
َاِذ الُقرآِن  ، وإرَساِء الَعْدِل، واختِّ يَعِة، وإحَقاِق احلَقِّ عىل ُلُزوِم الَعِقيَدِة، وَتكيِم الرشَّ
سوِل الكريِم ُسُلوًكا، واإلسالِم َمنهًجا وتطبيًقا، أعاَنُُم  باِع الرَّ الكريِم ُدسُتوًرا، واتِّ

َقهم ملَِا فِيه عزُّ اإلسالِم، وصالُح امُلسلمني. اهللُ عىل ُكلِّ خرٍي، َوَوفَّ

 C هذا وصلُّوا وسلِّموا عىل النَّبِيِّ امُلصطفى، واحلبيِب امُلرَتض، كام َأَمَرنا
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ     بقولِِه: 

ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 
عن  اللهم  وارض  واآلخرين،  األولني  سيد  عىل  وبارك  وسّلم  صّل  اللهم 
خلفائه الراشدين، وعن الصحابة والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

وعنّا معهم برمحتك وكرمك يا أكرم األكرمني. 

لِسيِّئاتِِه،  َتكفرًيا  أصاَبُه  ما  واجعل  وارمحُه،  اهللِ،  عبِد  امَلِلِك  لِعبِدَك  واغفر 
أمرنا  ويلَّ  ووفَّق  خرًيا،  وامُلسلمنَي  اإلسالِم  لِِعزِّ  َم  َقدَّ ملِا  واجِزِه  لِدرجاتِِه،  َوِرفعًة 
يفنِي امَلِلِك َسلاَمَن وويِل عهِدِه ملِا ُتبُّه وترضاه، وأعنهم عىل أداء  خاِدِم احلرمنِي الرشَّ
نَي  عاَيِة، واكفنا جيعا شَّ األشار، وكيَد امُلرتبِصِّ األماَنِة، وحقِّ الواليِة، وُحسِن الرِّ

د ُصُفوفنا، واجع َكِلَمتنَا عىل احلقِّ واهلدى والديِن.  والفجاِر، ووحَّ

اللهم أغث قلوبنا بالعِم واإليامِن، وبالَدنا باخلري واألمطاِر، اللهم أغثنا، اللهم 
اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات، اللهم 

اغفر لنا ولوالدينا، ]ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    
ۈئ    ېئ       ېئ[ ]آل عمران:147[.
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 

]البقرة:201[، ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    

ۇئ[  ۇئ     وئ      وئ     ەئەئ     ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې    
]العنكبوت:45[.
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#

َصاُروُخ َنِذيٍر

اخلطبة األولى:

َأالَّ  َوَعَصاه، وأشهد  َأْمَرُه  َخاَلَف  َمْن  َوَأَذلَّ  َقاه،  َواتَّ َأَطاَعُه  َمْن  َأَعزَّ  احْلَْمُد هللِ 

ًدا َعْبُد اهللِ  يَك َلُه، وال َربَّ لنا ِسواُه، وأشهد َأنَّ َنبِيَّنَا حُمَمَّ إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشِ

َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَأْتَباِعِه وَمْن  َوَرُسوُلُه وُمصَطَفاُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد: اهتَدى هِبُداُه، َأمَّ

اتَّقى  َفَمن  وأعاَملُِكم،  بُِقُلوبُِكْم  إَِلْيِه  ُهوا  َوَتَوجَّ َوَأطِيُعوُه،  اهللِ  عباَد  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ

والتَّأييَد  النَّرَص  َلُه  َوَكَتَب  َمَرًجا،  ِضيٍق  ُكلِّ  وِمْن  َفَرًجا،  َهمٍّ  ُكلِّ  ِمْن  َلُه  َجَعَل  ُه  َربَّ

ة والتَّمِكنَي، َقاَل ُسبَحاَنُه: ]چ    چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ      والِعزَّ

ڍ    ڍ    ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ    ڑ    

ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[ ]احلج:40، 41[. 

رَ امُل�سِلِمنَي: َمَعا�سِ

َسْبَعِة َصَواِريَخ، َسَقَطْت عىل  َتاَبْعنا أحَداَث  َأمَلٍ وَأًسى، َوَخْوٍف وَقَلٍق،  بُِكلِّ 

افَِضُة  ُُم الرَّ يَفنِي! اْنَطَلَقْت ِمْن فَِئٍة َباِغَيٍة َطاِغَيٍة، ُمِْرَمٍة ُمْعَتِدَيٍة، إنَّ ِ باِلِد احلََرَمنِي الرشَّ

 ! احلَوثِيِّوَن احلاِقُدوَن، َوبَِدْعٍم َصَفِويٍّ إيرايِنٍّ
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ِلُموَن: َها امُل�سْ اأَيُّ

َفَلَقِد َزَرعوا  ِهْم،  ُيَقاتُِلوَن بَِغرْيِ م داِئاًم  َفِويُّ اإليرايِنُّ َأنَّ َأْثَبَت التَّاِريُخ الصَّ َلَقْد 
ْوا َقاَدَتَا َعىَل َأْعُينِِهْم، َوَأْغَدُقوا َعَلْيِهُم اأْلَْمَواَل  ، َوَربَّ َ يِف اْلَيَمِن ِذَراًعا هَلُْم ِمَن احلَوثنِيِّ
نَِّة َوَيْنُِقوُهْم من ُكلِّ جانٍِب! وقد َأعَلنَت إيراُن: َأنَّ مِحَاَيَة  ُقوا َأْهَل السُّ اَلَح لُِيَطوِّ َوالسِّ
َأْمِن واستِْقَراِر  لَِزْعَزَعِة  ا َتسعى  َيعَلُم أنَّ إِيَرانِيٌَّة، وُكلُُّكم  َمْسُئولِيٌَّة  الَيَمِن  يَعِة يِف  الشِّ

ُم.  باِلِدَنا، َوَلِكنَّ اهللَ َخيََّب آَماهَلُم وأَذهلَّ

ويف امُلتََّفِق عليِه َعن َأيب ُهَريَرَة I َأنَّ َرُسوَل اهللِ G َقاَل: »ِإَذا 
َهَلَك ِكسَرى َفل ِكسَرى َبعَدُه، َوِإَذا َهَلَك َقيَصُر َفل َقيَصَر َبعَدُه، َوالَِّذي َنفِسي 
اِدِق امَلصُدوِق، َوُبرَشى  ِبَيِدِه َلُتنَفَقنَّ ُكُنوُزُهَما في َسِبيِل اهلِل«)1(، َهَذا َخَبُ الصَّ
تِِه َأنَّ ِدَياَر اإِلسالِم َسَتبَقى يف َأيِد امُلسِلِمنَي، فاجلَِزيَرُة الَعَربِيَُّة، َجِزيَرُة اإِلسالِم،  ألُمَّ
َوَمأِرُز اإِلياَمِن، بِِحَجاِزَها َوَنجِدَها َوَيَمنَِها، َباِقَيٌة بِاإِلسالِم َولِِلسالِم بِإِذِن اهللِ تعاىل، 
يَطاَن  ٍة بَِفضِل اهللِ، كام َقاَل َنبِيُّنا G: »ِإنَّ الشَّ ُك بَِعامَّ َولن َيُعوَد إَِليها الرشِّ

َقد َأِيَس َأن َيعُبَدُه الُمَصلُّوَن في َجِزيَرِة الَعَرِب«)2(. 

َها امُل�سِلُموَن:  اأَيُّ
إاِلَّ   ، َحقٌّ َنبِيِِّه  َوَقوُل   ، َحقٌّ َوَوعُدُه  َأمِرِه،  َعىَل  َغالٌِب  اهللَ  بِأنَّ  َشكٌّ  ُيَاجِلُنا  ال 
َوافَِض َلن َيَدُعوا ُفرَصًة إالَّ انَتَهُزوها، وال َمقَتاًل إاِلَّ  َأنَّ َهَذا ال ُينِسَينَا بَِحاٍل َأنَّ الرَّ

ٍق إاِلَّ َوجَلُوُه.  َأَصاُبوُه، َوال َضعًفا إاِلَّ اسَتَغلُّوُه، َوال َباَب َتَفرُّ
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َفَيا ُموؤِمُنوَن: 
َعلُِّقوا ُقُلوَبُكْم بِاهللِ َوْحَدُه، َوُتوُبوا إَِلْيِه ِمْن َجيِع ُذُنوبِِكْم، َفاَم َنَزَل َباَلٌء إاِلَّ بَِذْنٍب، 
]ىئ     ی      ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ[  بَِتْوَبٍة  َواَل ُرفَِع إاِلَّ 
َة إاِلَّ بِاهللِ الَعِلِّ  ٍة، َفإِنَُّه ال َحوَل َوال ُقوَّ ِة ُعدَّ وا بَِكثَرِة َعَدٍد َوال ُقوَّ ]النور:31[، َوال َتغرَتُّ

م، َوَتَعلََّقت ُقُلوهُبم بِِه  ٌة مَلَّا اسَتَغاُثوا بَِرهبِّ الَعظِيِم، َفَقد َنرَصَ امُلؤِمننَِي يف َبدٍر َوُهم ِقلَّ
ِتم، َقاَل ُسبَحاَنُه:  ُسبحاَنُه، َوَكاَد َجُع امُلسِلِمنَي ُيََزُم يف ُحننٍَي مَلَّا ُأعِجُبوا بَِكثَرِتِم وُعدَّ

]ۀ    ہہ    ہ    ہ    ھ       ھ     ھ    ھ    ے    ے    
ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[ ]التوبة:25[. 

َفاَم  امُلجاِهِديَن،  ُجنُوِدَنا  بِنرَِص  ُمَتَفاِئِلنَي  َوْلنَُكْن  اهللِ،  َعىَل  ِل  بِالتََّوكُّ اهللَ  َفاهللَ 
ۋ[  ٴۇ     ]ۈ      : اهللِ َقوِل  من  واْنَطِلُقوا  َتعاىل،  اهللِ  ِعنِْد  ِمْن  إالَّ  َنرْصٍ  ِمْن 
َيظِلُمُه  ل  الُمسلِم  أخــو  »الُمسلُم   :G َرُسولِِه  وَقوِل   ]احلجرات:10[ 

ْم،  ْم، َوَسدِّ َحاَجاتِِ َعاِء هلَُ نُوِدَنا األْبَطاِل؛ َوذلَِك بالدُّ ول ُيسِلُمه«)1(، فالنُّرَصُة َحقٌّ جِلُ
ِهْم، َنْسَأُل اهللَ َتَعاىَل َأْن َينرُْصَ احْلَقَّ َوَأْهَلُه، َوَأْن َيْكبَِت اْلَباطَِل َوَأْهَلُه،  َوَتيِسرِي ِمَهامِّ
يٌب، أقول قويل هذا، وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولْلُمسِلمنَي، ِمْن ُكلِّ َذْنٍب  ُه َسِميٌع ُمِ إِنَّ

حيُم.  ُه هو الَغُفوُر الرَّ وَتقِصرٍي، فاستغِفُروه، إنَّ

اخلطبة الثانية:
يَن، وُموِهِن َكيِد الَكاِئِديَن، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللُ، َوحَدُه  احلَمُد هللِ َقاِهِر امُلتجبِّ
ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُله، إَِماُم  يَك َلُه، إلُه األَولنَِي واآلِخِريَن، وأشهد أنَّ َنبِيَّنا حُممَّ ال َشِ

ا َبْعُد:  الِة، وأَتمُّ التَّسِليِم، َأمَّ امُلرَسلنَي، عليه وعىل آلِِه وَأصَحابِِه أفَضُل الصَّ
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اأيها امُلوؤِمُنون: 

َما َأحىل  َوَلكن  ُمؤملٌَِة،  َعاِصَفٌة  ِهَي  َنَعم  ُمَاِهَدًة،  ُمؤِمنًَة  َعاِصَفُة احلَزِم  َجاَءْت 
َواِريِخ  ُة والَكَراَمُة، وَلنا -يا ُمؤمنوَن- َمع ُسُقوِط َعَدٍد ِمن الصَّ َد َمَعُه الِعزَّ األمَلَ إذا َتَولَّ
تِنَا  بُِقوَّ اَل  َوْحَدُه،  ِعنِْد اهللِ  ِمْن  النَّرْصَ  َأنَّ  َنَتيََّقَن  َأْن  َفِمنَْها:  َوَقَفاٍت وَتذكرياٍت:  ُة  ِعدَّ

 

تِنَا، ]ڀ     ڀ    ڀ    ڀ[ ]آل عمران:122[.  َواَل بَِعَدِدَنا َأْو ُعدَّ

ِعيٌّ َمْحُبوٌب ِعنَْد اهللِ َتَعاىَل، َفلَيبرِشْ ُجنوُدَنا  َوِمْنَها: َأْن َنْعَلَم َأنَّ َهَذا ِجَهاٌد َشْ
بَِقوِل اهللِ َتَعاىَل: ]ڦ    ڦ     ڦ     ڦ    ڄ     ڄ    ڄ[ ]النساء:95[، وقد ُسِئَل 
َرُسوُل اهللِ G: َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟ َفَقاَل: »ِإيَماٌن ِباهلِل َوَرُسوِلِه«، ِقيَل: ُثمَّ 
َماَذا؟ َقاَل: »الِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهلِل«)1(، َكام َينَْبِغي َلنَا َأْن َنُكوَن َيِقظِنَي َوَحِذِريَن ِمْن 

نَي يِف باِلِدَنا، َأْو ِمَّْن َيَتعاَوُن َمَعُهْم، َأْو َيَتعاَطُف َمَعُهْم.  احْلُوثِيِّنَي امُلنَدسِّ

ًة أْن َيبَتِهُلوا إىل اهللِ بَِطلِب النَّرِص والَتمِكنِي، َكاَم َكاَن ذلَِك  وعىل امُلسِلمنَي عامَّ

َهدُي َنبِيِّنا يف ُكلِّ َغَزواتِِه: ]ى    ائ    ائ    ەئ      ەئ    وئ     وئ    ۇئ    
ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ[ ]األنفال:45[.

ِعَباَد اهلِل:

، َفَقاَل ُسبَحاَنُه: ]چ    چ    چ    چڇ     َلَقْد أوَضَح اهللُ َلنا َسبِيَل النَّرْصِ
ژ     ژ       ڈ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌ           ڌ     ڍ     ڍ     ڇ      ڇ     ڇ    
ڑ    ڑ    ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[ ]احلج:41-40[. 
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وا َيا َمْعرَشَ امُلسِلِمنَي، َفإنَُّكم وإْن َضُعَف  ْعِديُّ ما مفاُدُه: َفأْبرِشُ يُخ السَّ وَقاَل الشَّ
َفاْعَمُلوا بِاألَْسَباِب  ُكْم، َفإنَّ ُرْكنَُكُم الَقِويُّ الَعِزيُز،  َعَدُدُكْم َوُعَدِدُكْم، َوَقِوَي َعُدوُّ
الِِح: َتْعُبُدوَن  ُكْم، َوُقوُموا بَِحقِّ اإلياَمِن، َوالَعَمِل الصَّ امَلْأُموِر هِبَا، ُثمَّ اْطُلُبوا ِمنُْه َنرْصَ
َعَليَها،  ُمَتَسلِّطِنَي  َوَجَعَلُهم  األْرَض،  اهللُ  َملََّكُهُم  َفَمْن  َشْيًئا،  بِه  ُكوَن  ُترْشِ وال  اهللَ، 
وحدودها،  أوقاتا،  يف  ]احلج:41[  ژ[  ]ڈ     ُينَاِزُعُهم،  ُمنُاِزٍع  َغرِي  ِمن 
وأركانا، وشوطها، يف اجلمعة واجلامعات، ]ژ    ڑ[ ]احلج:41[ التي 
ِمن  ]احلج:41[  ک[  ]ڑ     ُعُموَما،  َرِعيَّتِِهم  َوَعىَل  ُخُصوًصا،  عليهم 
ًعا  ُمنَْكٍر َشْ ُكلُّ  ]احلج:41[  ]ک    ک    ک[  اآلَدِميِّنَي،  َوُحُقوِق  اهللِ،  ُحُقوِق 
َطُه  َوَعْقاًل! ]گ    گ    گ[ ]احلج:41[ َوَقْد َأْخَبَ أنَّ الَعاِقَبَة لِلتَّْقَوى، َفَمْن َسلَّ
ِشيَدُة،  اهللُ َعىل الِعَباِد ِمن امُلُلوِك، َوَقاَم بَِأْمِر اهللِ، َكاَنت َلُه الَعاِقَبُة احلَِميَدُة، َواحلَاَلُة الرَّ
ُمْلٌك  َلُه  َحَصَل  َوإْن  ُه  َفإِنَّ َنْفِسِه،  َهَوى  فِيِهم  َوَأَقاَم  وِت،  بِاجلََبُ َعَليِهم  َتَسلََّط  َوَمْن 

 .V ُمَؤقٌَّت، َفِوالَيُتُه َمْشُئوَمٌة، َوَعاِقَبُتُه َمْذُموَمٌة)1(، انتهى كالُمُه

ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ

َيُبثَُّها  التِي  اِئَعاِت  الشَّ َتْرِويِج  َوَعَدُم  اأْلَْحَداِث،  يِف  التََّثبُُّت  َكَذلَِك  َلنَا  َوَينَْبِغي 
]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ       ٿ    ٿ     َتَعاىل:  َقاَل اهللُ  اِخَل َواخْلَاِرِج،  األْعَداُء يِف الدَّ

ٿ    ٹ[ ]احلجرات:6[.

عباَد اهلِل:
فاحلَْرُب  باآلَخريَن،  واالستِهَزاِء  ِخِرَيِة  لِلسُّ َماِل  َفال  وِقتاٍل،  ِجدٍّ  َمَقاُم  امَلقاُم 
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َواِريِخ!  الصَّ َهِذِه  ِمْثِل  ِمْن  ْخِرَيِة  لِلسُّ وال   ! َعُدوٍّ بِأيِّ  لالستِهاَنِة  َماَل  وال  َحرٌب، 
ا َواِحًدا، َنلَتفُّ َمَع ُعَلاَمِئنَا َوُوالتِنَا، َكاَم َقاَل ُسبَحاَنُه:  واحلَافُِظ اهللُ َتَعاىل، َفلنَُكن َصفًّ

]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]آل عمران:103[. 

عباَد اهلِل:
فِتنٍَة،  بِدينِِه احلَنيِف، فال ِعصَمَة ِمن  ُك  التوبُة إىل اهللِ، والتََّمسُّ إنَّ علينا َجيًعا 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ      پ    پ     وال ُخروَج من أزمٍة إالَّ بِذلِك؛ 
پ    پ       ڀ    ڀ[ ]األنعام:82[ َوَما َوَقَعِت الِفَتُن، وال امَلَصاِئُب، إالَّ بَِسَبِب 

ُذُنوِب العباِد! ]ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جبحب     خب    مب    ىب    
يب    جتحت    خت    مت    ىت    يت           جث    مث[ ]آل عمران:165[. 

ِف،  َ والرسَّ لْهِو  والَّ الِغنَاِئيَِّة،  لِلَحَفالِت  وال  والطََّرِب،  وامُلُجوِن  ْقِص  لِلرَّ َفال 

 

ٍد ُمَعاَفاٌة إاِلَّ َمْن َجاَهَر اهللَ بِامَلَعايِص! ِة حُمَمَّ ِف، َفُكلُّ ُأمَّ َ وال لِلَعَبِث والِفْسِق والرتَّ

احلَوثِيِّنَي  اْهِزْم  اأْلَْحَزاِب،  َوَهاِزَم  َحاِب،  السَّ ِرَي  َوُمِ اْلِكَتاِب،  ُمنِْزَل  فاللَُّهمَّ 
ِكينََة  السَّ َوَأْنِزِل  بَِتْأِييِدَك،  ْدُهْم  َوَأيَّ ُجنُوَدَنا،  َثبِّْت  اللَُّهمَّ  َعَلْيِهم،  َنا  َواْنرُصْ افَِضَة،  الرَّ

ْد َرْمِيُهْم، َواْربِْط َعىَل ُقُلوهِبِْم، وُكْن َمَعُهْم، َوال َتُكْن َعَلْيِهْم.  َعَلْيِهْم، اللَُّهمَّ َسدِّ

د َرمَيُهم، وَقوِّ َعَزاِئَمُهم،  اللَُّهمَّ احَفْظ ُجنَْدَنا وامُلسِلمنَي ِمن ُكلِّ ُسوٍء َوَمكُروٍه، وَسدِّ
وأِعزَّ اإلسالَم وامُلسِلمنَي، واكُتب النَّرَص والتَّمِكنَي لِلُمسلمنَي يِف ُكلِّ َمَكاٍن. 

وِر  الرشُّ ِمن  امُلسلمنَي  بالَد  واحَفْظ  وترض،  ُتبُّ  ملِا  َأمِرَنا  ويلَّ  وفِّق  اللَُّهمَّ 
هبا  ُمثننَِي  لنَِعِمك،  واجَعلنا شاِكرين  واستِقراَرنا،  أمنَنا،  علينا  واحَفْظ  واألَخَطاِر، 

عليك، قابِليها. 
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عباد اهلل:

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ُبكرًة وأصياًل،  ِذكًرا كثرًيا، وسبِّحوه  اذكروا اهلل 
ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     

ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِكْسَرى َفاِرٍس َوِكْسَرى َيَمِن الَيْوِم

اخلطبة األولى:
اطِِه امُلسَتَقيِم، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحَدُه  احلمُد هلل َهَدانا لِدينِِه الَقوِيِم، ورِصَ
َنَبيَّنَا  أنَّ  وأشهد  الَكافِِريَن،  َدابَِر  وَيْقَطُع  الَباطَِل،  وُيبطُِل   ، احْلَقَّ حُيِقُّ  له،  َشِيَك  ال 
؛ لُِيظِهَرُه  احْلَقِّ َأرَسَلُه اهللُ باهْلُدى، وِديِن  اِدُق األَِمنُي،  ًدا عبُد اهللِ ورُسوُلُه، الصَّ حممَّ
ِه، ولو َكِرَه امُلرِشُكوَن، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعىل جيع اآلِل  يِن ُكلِّ عىل الدِّ

ا َبعُد: واألصحاب، وَمْن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل يوِم امَلآِب، َأمَّ

]چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    
ڎ    ڈ     ڈژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]األنفال:29[.              

عباَد اهلِل:

َحِديُثنا اليوَم َلُه َعالَقٌة بَِيَمِن األَْمِس، َوَيَمِن اليوِم، َوُمَقاَرَنٌة َبنَي َمْن َحَكَم الَيَمَن 
ْغَياُن.  بَِعْقٍل َوِحْكَمٍة، َوبنَي َمْن َغَلَب عليِه الَغَباُء َوامَلْكُر والطُّ

عباَد اهلِل:

ُسِل  إنَّ َرُسوَلنَا H مَلْ َيْأُل ُجْهًدا يف َنرْشِ اإلسالِم من خالِل إرساِل الرُّ
َبعِضُهُم  ُدُخوِل  يف  َباِرٌز  َأَثٌر  َساِئِل  الرَّ أِلُسُلوِب  وكاَن  العامَلِ،  ُمُلوِك  إىل  والُكُتِب 

اإلسالَم، َكاَم َكَشَفْت مَحاَقَة َوَغباَء َبْعِضِهم. 
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الَفاِرَسيَِّة، حيُث  ِة  اُطوِريَّ اإلْمِبَ َمِلِك  ى  ِكرْسَ إىل   H َكَتَبُه  َما  ومنها: 
ع  َنْفَسُه، وودَّ َز عبُد اهللِ  جهَّ  I هِميَّ  بَن ُحَذاَفَة السَّ ِكَتابِِه عبَد اهللِ  اختار حِلَْمِل 
خوِل  أهَلُه، َمَض َوِحيًدا ليس معه إالَّ اهللُ تعاىل، حتى َبَلَغ ِدَياَر َفاِرَس، فاسَتْأَذَن بالدُّ
َن، َوَدَعا ُعَظاَمَء َفاِرَس لِلُحُضوِر، ُثمَّ ُأِذَن لعبِد  ى بِإيوانِِه َفُزيِّ عىل َمِلِكَها، َفَأَمَر ِكرْسَ
ُة اإلسالِم،  خوِل عليه، َفَدَخَل عىل َمِلِك فارَس، َبنَي َجَوانِِحِه ِعزَّ اهلل بِن ُحَذاَفَة بالدُّ
ى ُمقباًل حتى َأْوَمَأ إىل َأَحِد ِرَجالِه  َياُء اإلْياَمِن، له َهْيبُِة امُلؤِمِن، َفاَم إْن َرآُه ِكرْسَ وِكْبِ
اَم َأَمَريِن رسوُل اهللِ H أْن َأْدَفَعُه إليَك  َأْن ِيأُخَذ الِكَتاَب من َيِدِه، فقاَل: ال، إنَّ
ى: َدُعوه َيْدُنو ِمنِّي، َفَدَنا َفنَاَوَلُه  َيًدا بِيٍد، َوَأَنا ال ُأَخالُِف َأْمَر َرُسوِل اهللِ، َفَقاَل ِكرْسَ
ٍد  الكتاَب بِيِدِه، ُثمَّ َدَعا َكاتًِبا َأْن َيْقَرَأ، فإذا فيه: »بسِم اهللِ الرَّحَمِن الرَّحيِم، ِمْن ُمحمَّ
َرُسوِل اهلِل إلى ِكْسَرى َعِظيِم َفاِرَس، َسلُم اهلِل على َمْن اتََّبَع اْلُهدى، وآَمَن باهلِل 
ًدا َعبُدُه َوَرُسوُلُه، َأْدُعوَك  وَرُسوِلِه، َوَشِهَد ألَّ إلَه إلَّ اهلَل، وْحَدُه ل َشِريَك َلُه، وأنَّ ُمَحمَّ
وَيِحقَّ  َحيًّا،  َمْن كاَن  ِلُيْنِذَر  ًة،  َكافَّ النَّاِس  إلى  اهلِل  رسوُل  َأَنا  َفِإنِّي  اهلِل،  ِبِدَعاَيِة 

الَقوُل على الكافريَن، َفَأْسِلْم َتْسَلْم، فإْن َأَبْيَت، َفِإنَّ ِإْثَم اْلَمُجوِس َعَليَك«)1(.

سالَة حتى اشتَِعَل الَغَضُب يف َصْدِرِه، وامْحَرَّ َوْجُهُه، واْنَتَفَخْت  َفام إْن َسِمَع الرِّ
ُخ: َأَيْكُتُب يل هِبذا، وهو َعبٌد من َعبيِدي؟ ُسْبَحاَن  ُقها، وَيرْصُ َأوَداُجُه، َفَجَعَل ُيَمزِّ
ُحَذاَفَة  بِابِن  َأَمَر  ُثمَّ  َوَمَلَكتِِه،  َنْفِسِه  عىل  ُه  جَيُرُّ َشٍّ  أيُّ  َيْعَلَم  أْن  ُدوَن  َذلَِك  َفَعَل  اهللِ 
َأَمَر  ُمْلَكُه«)2(، ِعنَدَها  َمزِّْق  َقاَل: »الَّلُهمَّ  َذلَِك   H النَّبِيَّ  َبَلَغ  َفَلامَّ  َفُأْخِرَج، 

تاريخ الطبي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطبي )655/2(.  )1(
الطبقات الكبى ط. العلمية )199/1(.  )2(
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ٍد،  حُمَمَّ إىل  أْرِسْل  أْن  فِيها:  َوإْذ  الَيَمِن،  واليِه عىل  َباَذاَن  إىل  ِكَتاًبا  ُيْكُتَب  أْن  ى  ِكرْسَ

َواْكُتْب َلُه: أنَّ َمِلَك امُللوِك ِكرْسى يأُمُرَك أْن َتْأيِتَ إَِليِه، َفإْن َأَجْبَت َكفَّ َأَذاُه َعنَْك، 

َوإْن َأَبْيَت َجاَءْتَك َسْطوُتُه َوَبْطُشُه أنَت وَقوُمَك. 

ها الِكرَاُم: اأيُّ

َة إسالٍم َعجيَبٍة، َتْبَدُأ  َباَذاُن الَفاِريِسُّ َرُجٌل َعاِقٌل َحِكيٌم، أال َتْعَلُموَن أنَّ َلُه ِقصَّ

ٍد، ومحََّلُهاَم رسالًة  ِه، إىل حُمَمَّ ى أْن َيْبَعَث بَِرُجَلنِي َجْلَديِن ِمْن ِعنْدِّ ِمْن ِحنِي َأَمَرُه ِكرْسَ

َف َمَعُهاَم لِِلَقاِء ِكرسى ُدوَن إِْبَطاٍء.  َيْأُمراِن فيها رُسوَل اهللِ بَِأْن َينرَْصِ

لِلنَّبِيِّ  حاَبِة  الصَّ َتعظِيَم  َرَأَيا  إَذا  َحتَّى  امَلِدينَِة،  َشْطَر  ُجالِن  الرَّ َخَرَج  لقد  نعم 

ِة التي َجاَءا ِمْن َأْجِلَها.  H َوُحبَّهْم َلُه، أْدَرَكا ُخُطوَرَة امَلَهمَّ

َشواِرهَبُاَم،  وَأْعَفَيا  ا،  حِلَاُهَ َحَلَقا  َوَقْد   H اهللِ  َرُسوِل  عىل  َدَخال  َفَلامَّ 

أعَرَض H بوْجِهِه َعنُْهام، وقاَل: »َوْيَلُكَما، َمْن َأَمَرُكَما ِبهذا؟«)1(، قاال: 

نَا، َيْقِصَداِن ِكرْسى، فقاَل رسوُل اهللِ H: »ولكنَّ َربِّي َأَمَرِني ِبِإْعَفاِء  َأَمَرَنا َربُّ

ِلحَيِتي، َوَقصِّ َشاِرَبي«.

امُللوِك ِكرْسى  َمِلَك  َفإَِذا فيها: إنَّ  َباَذاَن،  ِرَساَلَة   H َأَخَذ َرُسوُل اهللِ 

َأْنَت  َسْطوُتُه  َجاَءْتَك  َأَبْيَت  وإْن  َعنَْك،  َأَذاُه  َكفَّ  َأَجْبَت  َفإْن  إليِه،  تأيِتَ  أْن  يأُمُرَك 

وَقوُمَك. 

تاريخ الطبي )296/2(، وحسنه األلباين يف فقه السرية )ص359(.  )1(
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ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

ُه H مَلْ َيْغَضْب،  كيَف كاَن موِقُف النَّبِيِّ H ِمْن الكتاِب؟ إنَّ
َعىل  َغَدوا  َفَلامَّ  َغًدا«  َواْئِتَيا  الــيــوَم،  ِرَحاِلُكما  إلــى  »ارِجَعا  هلاَُم:  َوَقاَل  َم،  َتَبسَّ بل 

 

ى؟ َفَقاَل  َرُسوِل اهللِ ِمَن الَغِد، َقاالَ َلُه: َهْل أَعَدْدَت َنْفَسَك للُميِضِّ َمَعنَا لِلَقاِء ِكرْسَ
هَلاَُم النَّبِيُّ H: »إَّن َربِّي َقَتَل َربُُّكَما الَّليَلَة«)1(.

َقا يف وْجِه النَّبِيِّ H وقاالَ:  َوْيِه َوَقَتَلُه، َفَحدَّ حيُث َسلََّط عليِه اْبنَُه ِشرْيَ
َأَتْدِري ما َتُقوُل؟ َأَنْكُتُب بِذلَِك لَِباَذاَن َوايل الَيَمِن؟ َقاَل H: »نعم«، َوُقواَل 
َلُه: »إنَّ ِديِني َسَيْبُلُغ ما َوَصَل إليه ُملُك ِكْسرى، وإنََّك إْن َأْسَلمَت َأعَطيُتَك ما َتحَت 
جالِن ِمْن ِعنِد رسوِل اهللِ H وُها  َيَدْيَك، وَملَّكُتَك على َقوِمَك«، فَخرَج الرَّ

، َفَطاَر َعقُلُه، َوَلِكنَُّه َكاَن َلبِيًبا  اُه اخْلََبَ َقنِي، َقِدَما عىل َباَذاَن، وَأْخَبَ ٍة َغرْيَ ُمَصدِّ يف َحرْيَ
َشْهٍر  ِمْن  َأكَثَر  إىل  حَيَتاُج  ال  األْمُر  َحوَلُه:  ملَِْن  َفَقاَل  األُموِر،  لَِعَواِقِب  ُر  ُيَفكِّ َعاِقاًل، 

َوإْن  َصاِدٌق،  َنبِيٌّ  َفُهَو  َقاَل  َكاَم  َكاَن  فإْن  َفاِرَس،  ُرُسَل  َننََتظُِر  ٍد،  حُمَمَّ َحِقيَقَة  لِنَعِرَف 
َوْيِه فإَذا  اٌم حتى جاَءْت ِرَساَلُة ِشرْيَ َكاَن غرَي َذلَِك َفَلنَا َمَعُه َشْأٌن آَخُر، َفاَم ِهَي إالَّ أيَّ
اَفُهم،  ى، ومَلْ َأْقُتْلُه إالَّ انتَِقاًما لَِقوِمنَا، َفقْد اْسَتَحلَّ َأْشَ ا َبعُد: َفَقْد َقَتْلُت ِكرْسَ فيها: أمَّ
َوَسَبي نَِساءُهْم، واْنَتَهَب َأمَواهَلُم، فِإَذا َجاَءَك ِكَتايِب َهَذا َفُخْذ يِل الطَّاَعَة ِمَّْن ِعنَدَك، 

ِمَن  َمَعُه  َوَمْن  ُدُخوَلُه  وَأعَلَن  َجانًِبا،  َطَرَحُه  حتى  َوْيِه  ِشرْيَ ِكَتاَب  َباَذاُن  َقَرَأ  إْن  َفام 
الُفْرِس يف اإلسالِم)2(. 

تاريخ الطبي )296/2(، وحسنه األلباين يف فقه السرية )ص359(.  )1(
اخلصائص الكبى )18/2(.  )2(
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يَن، ِمنُهم َعِلُّ بُن  َفَأْرَسَل هَلم H ِمْن َأْصَحابِِه ُمَعلِِّمنَي ُيَعلُِّموَنُم الدِّ
اهللُ  -َرِضَ  نََّس  حُيَ بُن  ووْبُر   ، األَْشَعِريُّ ُموسى  وأبو  َجَبٍل،  بُن  وُمَعاُذ  َطالٍِب،  َأيِب 

عنهم َأَجعنَي-.
 H َِد َرسوُل اهلل َوَأَمَر H َأْن ُيبنَى هَلم َمْسِجًدا يف َصنَْعاَء، َحدَّ

َموِضَعُه وِقْبَلتُه. 

َأُقوُل َقويل َهَذا، وَأسَتغِفُر اهللَ يل وَلكم وللُمسِلمنَي ِمْن ُكلِّ ذنٍب، فاستغفروه، 
حيُم.  إنَّه هَو الَغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
ِه، وَكَفى  يِن ُكلِّ احلمُد هللِ الذي َأرَسَل َرُسوَلُه باهْلُدى وِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه عىل الدِّ
يَك لُه إِْقَراًرا بِِه وَتوِحيًدا، وأشهد  باهللِ َشِهيًدا، وأشهد أالَّ إله إال اهللُ، وحَدُه ال َشِ
َتبَِعُهْم  َوَمْن  وَأصَحابِِه  آلِِه  َوَعىل  َعليِه  َوَباَرَك  اهللُ  َصىلَّ  وَرُسوُلُه  اهللِ  عبُد  ا  ِدً حُمَمَّ أنَّ 

ا َبعُد: َم َتْسِلياًم َمِزيًدا، َأمَّ بِْإحَساٍن وإيامٍن َوَسلَّ

ا�ُس: ها النَّ َفيا اأَيُّ
ُقوا: ]ڀ    ڀ     ُقوا اهللَ َحيُثاَم ُكنُْتْم، َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجِيًعا، َوال َتَفرَّ اتَّ

ڀ    ٺ    ٺ    ٺ         ٺ    ٿ[ ]آل عمران:101[.
ها الكراُم: اأيُّ

ِة ِكْسَرى وَباَذاَن َنْأُخُذ ُدُروًسا َوِعَ�ًا:  ِمْن ِقصَّ

ُحدوَد  هَلم  وَأوَضَح  الَقْتِل،  َوَموَعَد  والَقاتِِل،  بالَقْتِل  الَقوَم  َأْبَلَغ  َفقد  َفِمْنَها: 
 .O َُملكِه، واْنتَِشاَر ِدينِِه، فكاَن َصاِدًقا باَِم َأْخَب
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، َفِكرْسى َرَفَض ُكلَّ  َلَمِة والطَُّغاِة يِف ُكلِّ َعرْصٍ َوِمرْصٍ ُروِس: َتَشاُبِه الظَّ َوِمَن الدُّ
َق اهللُ ُمْلَكُه، َوَشتََّت  الِم، َفَقَتَلُه َأْقَرُب النَّاِس إليِه َشَّ ِقْتَلٍة، َوَمزَّ ْلِح والسَّ َمَباِدَئ الصُّ
َمِريٍد،  َشيَطاٍن  ُكلِّ  َمَع  الَف  َوَتَ واملِيَثاَق،  الَعْهَد  َخاَن  اليوَم،  الَيَمِن  َوَفاِسُد  َشْمَلُه، 
ْفِض وامَلُجوِس، َوَتَعاَقَد  اَلَف َمَع َدوَلِة الرَّ َوَعضَّ َيًدا َأْطَعَمْتُه َوَساَنَدْتُه َوَعاجَلَْتُه، َوَتَ
ٌج  ُسذَّ َوَتبَِعُه   ، الَوْحَينْيِ َوَمنَْبِع  احلََرَمنِي،  بِباِلِد  َوَأْغَراُهْم  َوافِِض،  الرَّ  َ احلَوثنِيِّ َمَع 

يِن، واحلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي. َوُمْرَتِزُقوَن، َوَقاَم عليِه َأْهُل الَعْقِل واحِلْكَمِة والدِّ

ا  َب لَِعواِقِب األُُموِر، أمَّ ا َلَقْد َكاَن َباَذاُن أْكَثُر ِحْكَمًة َأْرَجُح َعْقاًل، َفَقْد َحسَّ َحقًّ
ِق َشَّ احلَليِم إذا َغِضَب. َفاِسُد الَيَمِن اليوَم، َفَقْد أَخَذُه الُغروُر، َومَلْ ُيْدرَك َمْعنى: اتَّ

ِعَباَد اهلِل: 

َكاَنِت  َوَبغٌي  ُظْلٌم  َحَصَل  اَم  َفكلَّ الظَّاملنَِِي،  عىل  َعاِء  الدُّ يَُّة  َأَهِّ روِس:  الـــدُّ من 
ۈ     ۆ          ۆ     ]ۇ     َتَعاىَل:  اهللُ  َقاَل  وَأْحَرى،  َع  َأْسَ َتَعاىل  اهللِ  ِمن  اإلَجاَبُة 
ۈ       ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[ ]النمل:62[، َوَقاَل َرُسوُل اهللِ 

H: »اتَُّقوا َدْعَوَة اْلَمظُلوِم، َفإنَّها ُتحَمُل على الَغَماِم، َوَيُقوُل اهلُل: َوِعزَِّتي 
ى كَتاَب َرُسوِل اهللِ َدَعا عليِه  َق ِكرْسَ وَجَللي أَلْنُصَرنَِّك وَلو َبعَد ِحيٍن«)1(، َفَلامَّ َمزَّ
عيِد  H َوَقاَل: »الَّلُهمَّ َمزِّْق ُمْلَكُه«)2(، َفَكْم ِمْن إخوانِنَا يف أرِض الَيَمِن السَّ

ِمَّْن ُظِلُموا يف أرَزاِقِهْم، َوأْمنِِهْم، َوِدينِِهْم، َفَربَُّك لِلظَّاملنَِِي باملِرَصاِد. 

تاريخ الطبي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطبي )656/2(.  )1(
رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   )3718( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطباين  أخرجه   )2(

.)117(
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واهلِل يا ِكراُم:

َأنَّنِي أُقوهُلا بُِكلِّ ِصْدٍق َوَيِقنٍي أنَّ َفاِسَد الَيَمِن َتَربََّع عىل ِرَئاَسِة الَيَمِن أْكَثَر ِمْن 

ِعيِد ِمن َهاِوَيٍة إىل َهاِوَيٍة، َوِمْن ُمِصيَبٍة  َر َأْرَض الَيَمِن السَّ َثالثنَِي َعاًما، َويف ُكلِّ َعاٍم جَيُ

َب أَقاِرَبُه،  اَتا، َوَقرَّ ِل وامَلَهاَنِة، أْفَقَر ِرَجاهَلَا، َوَنََب َخرْيَ إىل َبِليٍَّة، أذاَق ِرَجاهَلَا أنَواَع الذُّ

اَلَقَباِئِل، َوَجَعَل الباِلَد يِف ُحُروٍب َطاِحنٍَة َداِئَمٍة، حتَّى َقيََّض  ى ِذَمَم ُرؤَساِء  َواْشرَتَ

َعَلُه لَِصالِِح اإلْسالِم  اُلًفا َنْسأُل اهللَ َتَعاىل أْن جَيْ اهللُ ألْهِلنَا ُهنَاَك َعاِصَفًة َحاِزَمًة، َوَتَ

وامُلْسِلِمنَي، َوَكَتَب اهللُ النَّرَص والتَّمِكنَي لُِكلِّ َمْن َنرَصَ اإلسالَم وامُلْسِلِمنَي.

نعم عَباَد اهلِل:

ُتم، وَقلَّْت ِحيَلُتهم،  َق الَيمُن يِف َوَضِح النََّهاِر، َوأهُلنا ُهنَاَك َضُعَفت ُقوَّ َلَقد ُسِ

احلَاِزَمُة،  الَعاِصَفُة  َفَجاَءْت  َوحَمُكومنَي،  اًما  ُحكَّ امُلسِلمنَي،  بِإخَواِنم  فاسَتنَجُدوا 

إِسالِميٌّ  إرٌث  الَيَمِن  َفأْرُض  اِرِق،  السَّ َيَد  َولَِتقَطَع  اهللِ-،  احلَقَّ ألَهِلِه -بإَذِن  لُِتِعيَد 

وُعبَّاِد   ،H ٍد  حُمَمَّ أِلَصَحاِب  َوَشْتٍم  ٍك،  ِشْ َأْرَض  َليَسْت  َأِصيٌل،  َعَريِبٌّ 

الُقُبوِر، ُمنطَلقنَي من َقوِل اهللِ C: ]ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]احلجرات:10[، وَقوِل 

َيْظِلُمُه  َل  اْلُمْسِلِم،  َأُخو  اْلُمْسِلُم  ِإْخَواًنا  اهلِل  ِعَباَد  H: »َوُكوُنوا  َرُسولِِه 

ِة، وُمقَتَضَياتِا  َوَل َيْخُذُلُه، َوَل َيْحِقُرُه«)1(، فالنُّرَصُة َحقٌّ َأَسايِسٌّ ِمن ُحُقوِق اأُلُخوَّ

الَعَمليَِّة.

الطبقات الكبى ط. العلمية )199/1(.  )1(
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اهلُل اأكرُب ياموؤمنوَن:

ُمْلَك  َر  ُيَدمِّ أن  قادٌر  َبرَصٍ  بَِلْمَحِة  واَن  ِشْ َأُنو  ى  ِكرْسَ ُمْلَك  أْنى  الذي  إنَّ 
يَعِة اهللِ ُمَعطِّلنَي ]ېئ    ىئ    ىئ     اٍم َجاِئريَن، ولرَِشِ َوِرَئاَسَة َقوٍم َظاملنَِي، وُحكَّ
ىئ    ی    ی[ ]الشعراء:227[، َقاَل تعاىل: ]ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    

ىئ     یی    ی      ی    جئ        حئ    مئ    ىئ[ ]إبراهيم:42[. 

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

عاِء: »وأعجُز الناس من َعَجز عن  بالدُّ استحضوا ُقُلوَبُكم، وَأحِلُّوا عىل اهللِ 
عاء«)1(.  الدُّ

فال إله إال اهللُ العظيُم احلليُم، ال إله إال اهلل ربُّ العرِش العظيِم، ال إله إال اهلل 
نَا َأِعْن إخَواَننَا يف فَِلْسطِنَي َوُسوِريا  بِع، وربُّ العرِش الكريِم، َربَّ ربُّ السامواِت السَّ
والَيَمِن، وال ُتِعْن َعَليهم، وانرُصهم، وال َتنرُْصْ َعَليهم، وامُكْر هلم، وال مَتُْكْر َعَليهم، 

واهدهم، وَيرسِّ اهلَُدى هلم، وانرصهم عىل من َبَغى َعَليهم. 

َساِب، َهاِزَم األَْحَزاِب، اللَُّهمَّ  يَع احْلِ َحاِب، َسِ اللَُّهمَّ ُمنِْزَل اْلِكَتاِب، وُمِْرَى السَّ
َعَلْيِهْم  إخواَننَا  َواْنرُص  َوَزْلِزهْلُْم،  اْهِزْمُهْم  اللَُّهمَّ  وُجنَْدهم،  العرِص  طواغيَت  اْهِزِم 

د صفوَف إخوانِنا يف ُكلِّ مكاٍن، واجع كلمَتهم عىل  واِْكِفنَاهْم باَِم ِشْئَت، اللَُّهمَّ وحِّ
ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل  احلقِّ واهلدى، اللَُّهمَّ هيئ هلم قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي، اللَُّهمَّ إِنِّ

ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، وَجِيِع َسَخطَِك.  وُّ نِْعَمتَِك، َوَتَ

أخرجه مسلم رقم )2564(.  )1(
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نعمَة  علينا  أدم  اللَُّهمَّ  َبَطَن،  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  ما  الِفَتِن  ِمَن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللَّهمَّ 
خاِء واالستقراِر، وأصلْح لنا ُوالَتنَا، وهيئ هِلُم بَِطانًة َصاحلًة  األمِن واإليامِن، والرَّ
ُحُدوَدنا،  واحفظ  ُجنُوَدَنا،  انرص  اللهم  رعاياهم،  عىل  َرمحًة  واجعلهم  َناِصَحًة، 
َما  الِفَتِن  َوُسوَء  با،  والرِّ والوباء  الغالء  َنُعوُذ بك من  إنا  اللهم  أَجعنَي،  وامُلسلمنَي 

َظَهَر ِمنْها َوَما َبَطَن، اللهم أغث قلوبنا بالعلم واإليامِن، وبالدنا باخلري واألمطار. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.



خطب مناسبات 
ومومسية





341

#

َرَجُب ُمَضَر شهٌر حراٌم

اخلطبة األولى:
إله  ، وأشهد أن ال  احلمُد هلل َوِسَعت َرمحُتُه ُكلَّ شٍء، وعمَّ إحساُنه كلَّ حيٍّ
إال اهلل، وحدُه ال شيَك له، له امللُك، وله احلمُد، وهو عىل كلِّ شٍء قدير، وأشهد 
لُِيظِهَرُه  ؛  احلقِّ وديِن  باهلدى،  اهللُ  أرسَلُه  اهلل ورسوُله،  عبُد  حُممًدا  ونبيَّنَا  سيَِّدنا  أنَّ 
ٍد وعىل آلِِه،  ين كلِّه، ولو َكِرَه امُلرشكوَن، اللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم وَباِرْك عىل حُممَّ عىل الدِّ

ا بعد: واِم، أمَّ وأصحابِِه وَأتَباعِه بِإحَساٍن وإيامٍن عىل الدَّ

إليه،  وأقرهَبم  عليه،  وأكرَمهم  اهلل،  عباِد  تكونوا خرَي  اهللِ-  اهللَ -عباَد  فاتَّقوا 
واذكروا وقوفكم بني يديه، ]ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں            

ڻ[ ]النبأ:40[.             

ها الأُخ املوؤمُن: اأيُّ
هوِر عىل بعٍض،  َل بعَض الشُّ هللِ احِلكَمُة البالَِغُة، ولُه اخللُق واألمُر، فقد فضَّ
الُة  اعاِت عىل بعٍض، حتى األنبياِء الكراِم -عليهم الصَّ وبعَض األياِم، وبعَض السَّ
ٌم وُمعظٌَّم،  ُثكم عنُه اآلَن َشْهٌر حُمَرَّ َل بعضهم عىل بعٍض، وما ُأحدِّ الُم-، فضَّ والسَّ
يئاُت، فهل ظنَنَتم أنَّ َحِديَثنَا َسيكوُن عن رمضاَن؟ كال،  َتعُظُم فيِه احلََسنَاُت والسَّ
حيث  البلخي  الوراق  بكر  أبو  وهو  َلِف  السَّ َأحُد  َوَصَفُه  َشهٍر  عن  حديٌث  ولكنَُّه 
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قال: »شهر رجب شهر للزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد 
الزرع«)1(.

َحاِصًدا وَأبصرَت  َتــزَرْع  َلْ  أنَت  َندمَت على التَّفريطِ يف َزمنِ الَبذِر)2(إذا 

ُروَنُه،  وُيَقدِّ ُيعظِّموَنُه  اجلَاِهليَِّة  َأهُل  كاَن  الَعاِم،  َوَسَط  َيَقُع  َفرٌد،  ٌم  حُمَرَّ َشْهٌرنا 
عاَء عىل من َظَلَم،  وَن فيه الدُّ م َيَضعوَن ِسالَحهم، فال يْقَتتِلوَن فيِه، وَيَتَحرَّ حتى أنَّ
الَعترِيُة،  وَنا  وُيَسمُّ أِلَصنَاِمهم،  هِبا  ُبوَن  َيَتَقرَّ َباِئَح،  الذَّ وَينَحُروَن  فيِه،  وَيُصوُموَن 

ِة َتعظيِمها لُه، ويف صحيح الُبخاريِّ V ما َيُدلُّ عىل  وُنِسَب إىل َقبِيَلِة ُمَضٍ لِِشدَّ

اْلُعَطاِرِديُّ  َرَجاٍء  َأُبو  اجلَِليُل  حايبُّ  الصَّ قال  فقد  هِر،  الشَّ هلذا  اجلاِهليِة  أهِل  َتعظيِم 
َحِديَدٌة،  فِيِه  ُرحْمًا  َنَدُع  َفاَل  اأْلَِسنَِّة،  ُل  ُمنَصِّ ُقْلنَا:  َرَجٍب  َشْهُر  َدَخَل  »إَِذا   :I 

َواَل َسْهاًم فِيِه َحِديَدٌة، إاِلَّ َنَزْعنَاُه، َوَأْلَقْينَاُه َشْهَر َرَجٍب«)3(.

هُر احلراُم، جاَء اإلسالُم فزاَدُه َترِشيًفا  ُه َشهُر َرَجٍب ذلَِك الشَّ نعم يا مؤمنوَن: إنَّ

وَتكِرياًم وَتِرياًم، وأبَطَل ُكلَّ ُمعتقداِت اجلاهليَِّة فيِه، وأحبَط أعامهَلم، وَخاَلَف فيه 
َهدَيُم، قاَل اهللُ تعاىل: ]ۀ    ۀ    ہ      ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ    ھ    
ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    ۆۈ    ۈ    
ۉ          ې      ې     ۉ     ۋ      ۋۅ    ۅ     ٴۇ    

ېې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ[ ]التوبة:36[. 

تقدم خترجيه.  )1(
لطائف املعارف البن رجب )ص121(.  )2(

البيت ما أنشده املبد يف اعتالل القلوب للخرائطي )246/1(.  )3(
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َشْهًرا،  َعَشَر  اْثَنا  َنُة  H قاَل: »السَّ النَّبِيِّ  َعْن   I َبْكَرَة  َأيِب  وَعْن 
ِة، َواْلُمَحرَُّم، َوَرَجُب ُمَضَر،  ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثلَثٌة ُمَتَواِلَياٌت: ُذو اْلَقْعَدِة، َوُذو اْلِحجَّ

الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن«)1(. 

حيح�نِي َع�ْن َأيِب ُهَرْي�َرَة I َع�ِن النَّبِ�يِّ H أنَّ�ُه َق�اَل:  ويف الصَّ

 

ُل نَت�اِج اإلب�ِل، أو الَغنَ�ِم، َكاُن�وا َيْذَبُحوَن�ُه  »َل َفـــَرَع َوَل َعِتيـــَرَة«)2(، َواْلَف�َرُع: َأوَّ
بيَحُة يِف  َشهِر َرَجٍب. َلطَِواِغيتِِهْم، َواْلَعترَِيُة: الذَّ

عباَد اهلل:

أهِل  من  َطاِئَفٌة  َتبَِع  َساَلِة،  الرِّ َزَمِن  عن  وابَتَعَدوا  بِامُلسِلمنَي،  األََمُد  طاَل  ومَلَّا 
ِف، َأهَل اجلَاِهليِِّة األُوىل يف َتعظيِم َرَجٍب، بل زادوا عليهم.  فِض والتََّصوُّ الرَّ

نَي،  ُيوِخ الَضالِّ َدَفَعُهم إىل َذلَِك َأوَهاٌم َخاطَِئٌة، َوَجْهٌل ُمسَتحِكٌم، َتَت ِقياَدِة الشُّ
ِة،  الَعامَّ بِالبِدَعِة، وَيسرَتِزُقوَن بِإْضالِل  ُلوَن  َيَتَأكَّ َقوٌم  امُلنَحِرفنَِي،  الَعاَمِئِم  وَأصَحاِب 
H تارًة ُأخرى؛  َدَخلوا عليهم باسِم الِعَباَدِة تارًة، وباسِم حَمَبَِّة َرُسوِل اهللِ 
ا يف َرَجٍب، َوَأحَيوا َليَلَتها  ُعوا َكِذَبَة االحتِفاِل بَِحاِدَثِة اإِلَساِء واملِعَراِج، وأنَّ فاَخرَتَ
َمعُلوٌم  َدليٌل  َيُقم  »مَل  فقاَل:   V َتيِميََّة  ابُن  اإِلسالِم  َشيُخ  عليهم  َفَردَّ  بالِعباَدِة، 

 

ُمنَقطَِعٌة  َذلَِك  يف  النُُّقوُل  بل  َعينِها،  عىل  وال  َعرِشها،  عىل  وال  َشهِرها،  عىل  ال 
َة امُلبَتِدَعِة كَذلَِك ابَتَدعوا  ُمَتِلَفٌة«)3(؛ وملَِِزيٍد من ِغواَيِة امُلسلمنَي وإضالهِلم، َفإِنَّ َأِئمَّ

أخرجه البخاري رقم )3197(، ومسلم رقم )1679(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )5473(، ومسلم رقم )1976(.  )2(
زاد املعاد )57/1( نقاًل عن شيخه ابن تيمية.  )3(
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َل َليلِة ُجَُعٍة فيِه بَِصالٍة ُمنَكَرٍة يف  َعٍة يف َشهِر رجٍب، فهم َيفَتتُِحوَن َأوَّ ِعَباَداٍت ُمَتنَوِّ
َغاِئِب. وَنَا َصالَة الرَّ نِيَّتِها َوَهيَأِتا، ُيَسمُّ

َقاَل ابُن َرَجٍب V: »مل يصحَّ يف َشهِر َرَجٍب صالٌة َمُصوَصٌة، واألحاديُث 
ِل َليلِة ُجَُعٍة فيِه َكِذٌب وَباطلٌة، وهي بِدَعٌة عنَد  َغاِئِب يف أوَّ ُة يف َفضِل َصالِة الرَّ امَلرويَّ

ُجهوِر الُعلاَمِء«)1(.

َثَبَت عن  َوَأفَتوا بَِفِضيَلتِها، وقد  َأياِمِه،  امُلبَتِدَعُة إىل احلثِّ عىل صياِم  ثمَّ َعَمَد 
ُه كاَن َيِضُب أُكفَّ ِرَجاٍل َيصُوُموَن َرَجًبا، حتى َيضعوا أيِدَيم يف  I أنَّ ُعَمَر 

الطََّعاِم، ويقوُل هلم: ال َتَشبَُّهوُه بَِرَمَضاَن«)2(.

ِديِد  ًيا لَِفْضِله، ومع األسِف الشَّ َجبِيَِّة إىل إخراِج َزَكاِتم فِيِه َترَّ َوَقَصَد َبعُض الرَّ
وفِيَِّة، وبعُضهم من  سرَتوَن يف األََياِم امُلقبَِلِة أناًسا بعُضهم من أصحاب الطُّرِق الصُّ
ًة وَفْضاًل،  وَن ُعمرَة رَجٍب، ويروَن فيِه مزيَّ اٌل، َيَتَحرَّ وافِض، وطاِئفٌة ُمبَتِدَعٌة ُجهَّ الرَّ
الفضاِئيَّاِت  عب  وَسُتشاِهدوَن  َضِعيَفًة،  أو  َمكُذوَبًة،  وأحاديَث  ًة  أدلَّ ويسوقوَن 

ا بِمناَسَبِة َليلِة اإلساِء واملِعراِج.  احتِفاالٍت ُتقاُم َيَزُعُموَن أنَّ

يُخ ابُن الُعَثيِمنَي V: ليَس لِشهِر َرَجٍب ِميَزٌة عن ِسواُه من األَشُهِر  قاَل الشَّ
احلُُرِم، وال ُيصُّ بِعمرٍة وال بِصياٍم وال بِصالٍة وال بَِقراَءِة ُقرآٍن؛ بل هو َكغرِيِه من األَشُهِر 

.)3( احلُُرِم، وكلُّ األََحاِديِث الَواِرَدِة يف َفْضلِه َضعيَفٌة ال ُيبنى عليها ُحكٌم َشِعيٌّ

لطائف املعارف البن رجب )ص118(.  )1(
الفتاوى الكبى البن تيمية )478/2(.  )2(

اللقاء الشهري )19/32(.  )3(
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ها الكراُم: اأيُّ
 ، لنا يف بَِدِع َرَجٍب، وإْن مَلْ َتُكْن َموجوَدًة عندكم بحمِد اهللِ، إنَّام بياًنا للحقِّ فصَّ
وَتذيًرا لِلخلِق؛ ألنَّ عدًدا من الَقنواِت الفضاِئيَِّة مُتطُِر البالَد اإلسالميََّة واباًِل من 

اخلُرافاِت والبَِدِع، فوجب أخُذ احلَيَطِة واحلََذِر، وَتعليُم النَّاِشئِة. 

]ڻ     َنبِيِّكم:  بُِسنَِّة  ُكِفيُتم  َفقد  َتبَتِدُعوا،  بُِعوا، وال  اهلِل: واتَّ اهلَل عباَد  فاتَّقوا 
ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ      ہ    ہہ    ہ    ھھ    ھ       ھ    ے    ے[ 

]احلرش:7[. 

عىل  َخَطًرا  َوأعَظُم  امَلعِصَيِة،  ِمن  الَعبِد  بِقلِب  َفْتًكا  َأَشدُّ  البِدَعَة  أنَّ  واعلموا 
 H َاٌم لِنَبِيِِّه ٌة هللِ َتعاىَل يِف َشِعِه، واتِّ ا ُمَشاقَّ يِن؛ وَأخَطُر ما يِف البِدَعِة أنَّ الدِّ
َوَشرُّ  ٍد،  ُمَحمَّ ُهَدُي  اْلُهَدى  »َوَخْيُر   :H رُسوُلنا  وصَدَق  دينِِه؛  َبَياِن  بَِعَدِم 
َباِع  اتِّ َتكوُن يف  ُسوِل حقيقًة  الرِّ بَُّة  َضَلَلٌة«)1(، وحمََ ِبْدَعٍة  َوُكلُّ  ُمْحَدَثاُتَها،  اأُلُموِر 

أمِرِه، واجتِنَاِب َنِيِه، والُوُقوِف ِعنَد ُسنَّتِِه وَهدِيِه ]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ    
ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃڃ    چ    چ    چ[ ]آل عمران:31[. 

اُكم هِبدِي الُقرآِن الَعظِيِم، وبُِسنَِّة َسيِِّد امُلرسلنَي.  َنَفَعنِي اهللُ وإيِّ

حيُم. ُه هو الغفوُر الرَّ وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولِساِئر امُلسِلمنَي، فاستغفروُه، إنَّ

انية:  اخلطبة الثَّ
نِة واجلَاَمَعِة، وأشهد أال إله إال اهللُ،  مِع والطَّاعة، وَأَمَرَنا بالسُّ احلمُد هلل تعبَّدنا بالسَّ

 

وحَدُه ال شيَك َلُه، من ُيطِع اهللَ ورسوَله فقد َرَشْد، ومن َيعِص اهللَ ورسوَله فقد 

أخرجه مسلم رقم )867(.  )1(
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َتُه عىل الَبيَضاِء، ال َيزيُغ عنها إال  ًدا عبُد اهللِ ورسوُله، َتَرَك أمَّ غوى، وأشهد أنَّ حُممَّ
آلِه وأصحابِه  اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عىل حممٍد، وعىل  الل واألهواء،  الضَّ أهُل 

يِن.  ومن اهتدى هبدِيِه إىل يوِم الدِّ

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

اإخوَة الإ�سالِم: 
املؤمُن احلَقُّ هو َمْن ُيعظُِّم َشَعاِئَر اهللِ تعاىل، وَيمَتثُِل أواِمَرُه، وجَيتنُب َنواِهَيُه، 
الُكْفَر  َكاِرًها  امُلسَتحبَّاِت،  وحَيرُص عىل  بِالواِجَباِت،  وَيقوُم  اخلرياِت،  وُيساِرُع يف 
امَلكُروَهاِت،  عن  الُبعِد  عىل  َنفَسُه  ُماهًدا  َماِت،  امُلحرَّ ُمانًِبا  والِعصياَن،  والُفسوَق 
وَنحُن يف يوٍم َعظِيٍم َقدُرُه، وفيِه َساَعُة َرمَحٍة وإجاَبٍة، وَندُخُل هذِه الليَلَة عىل َشهٍر 
نا  ٍل؟ أمل َيُقل لنا َربُّ يئاِت، فهل من وقَفِة حُماَسَبٍة َوَتَأمُّ َحَراٍم، تعُظُم فيه احلسناُت والسَّ

C: ]ۈ    ٴۇ    ۋ      ۋ[ ]التوبة:36[؟ 

ۋ[  ۋ       ٴۇ     ]ۈ     قاَل:  ُه  أنَّ  L َعبَّاِس  ابِن  عن  ُروَي 
]التوبة:36[ َأي: يف األَشُهِر ُكلِّها)1(. 

 ، ُحُرَماِتنَّ وَعظََّم  َحَراًما،  َفَجعَلهنَّ  َأشُهٍر،  َأرَبَعَة  َذلَِك  َبنِي  من  اخَتصَّ  ُثمَّ 
الَح واألجَر فيها َأعَظَم.                                نَب فيهنَّ َأعَظَم، والعَمَل الصَّ َوَجَعَل الذَّ

عباَد اهلِل:
وَقدرها،  ُحرَمتها،  األشهِر  هِلذِه  يعلموَن  ال  قد  إخوانِنا  ِمن  عدًدا  إنَّ 

 

ا من َشَعاِئِر اهللِ، واهللُ تعاىل يقوُل: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ     وال َيعلموَن أنَّ

 

تفسري الطبي = جامع البيان ت. شاكر )238/14(.  )1(
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واِم بِتعظِيِم ُحُرَماِت  ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:32[ وإذا كان املسلُم ُمطالًبا عىل الدَّ
اهللِ وَشعاِئرِه يف ُكلِّ وقٍت وحنٍي، َفإنَّ ُمطالَبَتُه يف األَشُهِر احلُُرِم آَكُد وأوَجُب.

فيا اهلُل:
عىل  َذلَِك  عن  َمنهيِّوَن  وَنحُن  واآلثاِم،  امَلعايِص  بِارتَكاِب  َأنُفَسنا  َنظِلُم  َكم 

ۓ     ]ۓ     ِمَّن  نكوَن  أْن  أخشاُه،  فام  ة،  الُعدَّ أخِذ  بَِشهِر  َبدْأنا  َفقد  واِم،  الدَّ
ڭ    ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ ]التوبة:46[.

وَداَء يِف َرَجٍب الَّلَهِبَبيِّض َصِحيَفَتَك السَّ ِمن  امُلْنِجي  الَعَمِل  ِبَصاِلِ 
ــٍر ُحُرٍم ــن َأشــُه ـــى ِم ـــِبَشــهــٌر َحــــَراٌم َأَت َيِ َلْ  ــِه  ــي ِف َداِع  اهلَل  ــــا  َدَع ِإذا 
َعَمٌل ــُه  َل ِفيِه  َزَكــى  ِلعبٍد  َف ِفيِه َعن الَفحَشاِء والرَِّيِب)1(ُطــوَبــى  َفكَّ

والَبحِر،  الَبِّ  يف  الَفساُد  وَظَهر  امَلآثُِم،  َلدينَا  كُثِرِت  لقد  امُلشتكى:  اهلِل  إىل 
هواِت،  يَطاُن بِنَا، وَأضلَّ ُأَناًسا عن رِصاِط اهللِ امُلسَتِقيِم، َفَذاَك رَصيُع الشَّ وَتالعَب الشَّ
يف  َغاِرٌق  ورابٌع  لواِت،  والصَّ األواِمِر  عن  غافٌل  وَثالٌث  بهاِت،  بالشُّ َمفُتوٌن  وآخُر 
َينظروَن  َعَدُدهم، واسَتحَكَمت ُغربُتهم،  َقلَّ  ٌة مؤمنٌة وإْن  ماٍت، وُثلَّ ُمعاَمالٍت حُمرَّ
بِنوِر اهللِ، وَيَتُدوَن هِبْدي الُقرآِن، وَيقَتُدوَن بسيِِّد األناِم O، َفُطوبى هَلم، 

وَموعُدهم َيوَم التَّنَاِد. 

ا  ْر يف َأمِرْك، وابِك عىل َخطيَئتَِك، فإنَّ َفيا َأَخا اإلسلِم: َراِجع َنفَسَك، وتفكَّ
ِذكرى َتنفُع املؤمننَي، َوَموِعَظٌة ُتنَبُِّه الَغافِِلنَي، جعَلنا اهللُ جيًعا ِمَّن يسَتمعوَن القوَل 

فَيتَّبِعوَن أحسنَُه. 

األبيات يف لطائف املعارف البن رجب )ص122( بال نسبة لقائل.  )1(
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نا وأنَت راٍض عنَّا غرَي غضباٍن، اللهمَّ  اللهمَّ أيقظنا من َرَقَداِت الغفَلِة، وَتوفَّ
ُمضلِّنَي،  وال  ضالني،  غري  ُمهتديَن،  هداًة  واجعلنا  وارمحنا،  لنا  واغفر  عنَّا،  اعُف 

واجعلنا بِكتابَِك ُمستمسكنَي، وبُسنَِّة نبيَِّك ُمهَتديَن. 

اللهم واغفر لنا ولوالدينا، وجلميع املسلمنَي، وُخذ بنواصيهم للبِّ والتَّقوى، 
اهم َشَّ الِفتِن والبِدِع، ما َظَهَر منها، وما  ومن العمِل ما ُتبُّ وترض، واكفنا وإيَّ

بطْن، اللهم انرص دينَك وكتاَبَك وُسنََّة نبيَِّك، وعباِدَك امُلؤمننَي. 

َتنا  َك وامُلرِشكنَي، وَأصِلح َوَوفِّق َأِئمَّ اللهم أعزَّ اإلسالَم واملسلمني، وأذلَّ الرشِّ
وامُلسِلمنَي.

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[. 

ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
ېئ[ ]آل عمران:147[. 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

َشْعَباُن أْقَبَل ُقْم ِبَنا يا َصاِح

اخلطبة األولى:

بَِمزيِد  بعَضها  وخصَّ  َشهٍر،  عىل  َشهًرا  ل  فضَّ األمُر،  بيِدِه  الذي  هلل  احلمُد 

َ واجلَْهَر، وأشهد أنَّ  األَْجِر، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحده ال شيَك َله، َيعَلُم الرسِّ

، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه،  الَعَمِل والِبرْشِ َداِئُم  مَحِة والُيرِس،  الرَّ َنبِيُّ  ًدا  حُممَّ نبِيَّنا 

َأْزكى َمْن َتَعبََّد هللِ َوَصاَم، َواْبَتَهَل هللِ َوَقاَم، حتى َتَفطَّرت منه األَقَداَم، َوَمْن تبَِعهم 

ا بعُد: واِم، أمَّ بِإحَساٍن وإيامٍن عىل الدَّ

َفأوصيكم عباَد اهللِ ونفس بَِتقوى اهللِ تعاىل الَقاِئِل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    

ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ]يونس:64-62[.

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ِمْن َتْعظِيِم اهللِ لَِشْهِر َرَمَضاَن َأْن َهيََّأ َقبَلُه َشْهَر َشعَباَن؛ وهلذا كاَن لَِشهِر َشعَباَن 

عنَد َرسولِنا H من احلفاوِة والَعَمِل ما يُفوُق الوصَف وامَلَقاَل، وبِحمِد اهللِ 

فرُي الكريُم، َفْلنُْكِرْم َسِفرَي َحبِيبِنا، َفِمن َحقِّ َرَمَضاَن علينا  الَيوَم وَفد علينا هذا السَّ

َأْن َنِصَل َقِريَبُه، وُنكرَم َقِرينَُه.
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عباَد اهلِل:

إنَّ شعباَن »َشهٌر يغُفُل النَّاُس عنه«)1(، كاَم َوَصَفُه َرُسوُل اهللِ H، َوُهنا 
النَّاِس بالطَّاعاِت،  َغْفَلِة  َفاِئَدٌة يذكرها العلامُء داِئاًم، َوِهَي اْستِْحَباُب ِعاَمَرِة َأوَقاِت 

ُه َأخَفى لِلعَمِل، َوَأْدَعى للْخالِص َوالَقُبوِل. َوَأنَّ َذلك حَمُبوٌب عنَد اهلل D؛ ألنَّ

لَِذا كاَن َأجُرُه  النُُّفوِس؛  الناِس شاقٌّ عىل  الُِح يف وقِت غفلِة  َنَعْم العَمُل الصَّ
َأْعَظَم؛ لقول النَّبيِّ H لعاِئشَة J: »إنَّ َلِك ِمْن اأَلْجِر َعلى َقْدِر َنَصِبك 

-أَو قال:- َنَفَقِتِك«)2(.

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ

ُهُهم  َلَقْد َكاَن َرُسوُلنا الكريُم H يف َشهِر َشعَباَن حيثُّ امُلْسِلِمنَي َوُيَوجِّ
نَا َعاِئَشُة J: »َيُصوُم، َشعَباَن  احِلَاِت، َفَكاَن َكاَم َقاَلْت ُأمُّ إىل ِزَياَدِة األْعاَمِل الصَّ
َحتَّى َنُقوَل: ال ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل: ال َيُصوُم، َوَما َرَأيُت َرُسوَل اهللِ اْسَتْكَمَل 
ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ إالَّ َشْهَر َرَمَضاَن، َوَما َرَأيُتُه يِف َشْهٍر َأكثَر ِصَياًما ِمنُْه يِف َشْعَباَن«)3(. 

ويف روايٍة: »كاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّه«)4(. »َوَكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إالَّ َقِلياًل«)5(.  

َشْهًرا  َتُصوُم  َأَرَك  مَلْ  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:   L َزْيٍد  ْبَن  ُأَساَمة  َوَعن 
َرَجٍب  َبْيَن  َعْنُه،  النَّاُس  َيْغُفُل  َشْهٌر  َقاَل: »َذِلَك  َشْعَباَن!  ِمْن  َتُصوُم  َما  ُهوِر  الشُّ ِمْن 

أخرجه النسائي رقم )2357(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1211(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )1969(، ومسلم رقم )1156(.  )3(

أخرجه البخاري رقم )1970(، ومسلم رقم )1156(.  )4(

أخرجه البخاري رقم )1970(، ومسلم رقم )1156(.  )5(
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َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع ِفيِه اأَلْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا 

َصاِئٌم«)1(.

ُه َشهٌر يغُفُل النَّاُس َعنه لُِوُقوِعِه بنَي  َفَذَكر النَّبِيُّ H َسَبَبنِي لَِتفِضيِلِه: أنَّ

َشهَريِن َعظِيَمنِي. 

وهو  َعمُله  ُيرفَع  أن  فأراَد  َتَعاىَل،  اهللِ  إىل  الِعباِد  َأعاَمُل  فِيِه  ُترَفُع  ُه  أنَّ والثَّاِني: 

صائٌم.

اإْخَواِن:

ِد من الطَّاعاِت  اِمِه، َفْلنَْعِقِد الَعَزَم َعىل التَّزوُّ ِل أيَّ وما ُدمنا -بِحمِد اهلل- يف أوَّ

ِمن  َعالِيٍة  َمنَاِزَل  اْرَتَقينَا  َوقْد  إالَّ  َرَمَضاُن  َيْأيَت  اِت، حتى ال  اخلرَْيَ يِف  َوامُلناَفَسِة  فِيِه، 

الطَّاعِة والعَبادِة، قاَل اهللُ تعاىل: ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ                

ڱ         ڱ    ڱ    ں        ں    ڻ    ڻڻ    ڻ    ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہہ    
ھ    ھ     ھ    ھ[ ]احلديد:21[.
وهـــــــذا شــــهــــُر شــــعــــبــــاَن املــــبــــاَركمــضــى رجـــــٌب ومــــا أحــســنــَت فيه
ــــــــاَت جهل ـــع األوق ــرمــتــهــا أِفـــــق واحــــــَذر َبــــــواَركفــيــا مـــن ضـــيَّ حِبُ
اخلطايا استطعَت من  ما  بــتــوبــِة مــلــٍص واجـــعـــل مــــداَركتــداَرك 
مــن جحيٍم الــســلمــِة  فَخُر ذوي البصائِر من تداَرك)2(على طــلــِب 

أخرجه النسائي رقم )2357(، وحسنه األلباين.  )1(
األبيات يف لطائف املعارف البن رجب )ص135( بال نسبة لقائل.   )2(
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عباد اهلِل:
َرمَضاَن،  َفْرِض  ِصياِم  َقريٌب من  ُه  ِع؛ ألنَّ التَّطوُّ أفضِل  َشعَباَن من  ياُم يف  الصِّ
ِت من شوال كالبعديِة  واتِِب َمَع الَفراِئِض َقبَلها، وصياُم السِّ نَِن الرَّ فيكوُن بَِمنزَلِة السُّ
لرمضاَن، قاَل اإلماُم ابُن َرَجٍب احلنبلُّ V: »َصوُم شعَباَن كالتَّمِريِن عىل ِصَياِم 
عىل  َن  مَترَّ قد  يكوُن  بل  َوكلَفٍة،  ٍة  َمَشقَّ عىل  رمضاَن  صوِم  يف  َيدُخَل  لِئالَّ  َرَمَضاَن؛ 
َتُه، َفيدُخُل يف صياِم  ياِم وَلذَّ الصيام واعتاَده َوَوَجَد بِصياِم َشعَباَن َقبَلُه حالوَة الصِّ

.V َرمَضاَن بقوٍة ونشاٍط«)1( انتهى كالمه
ُبوهم  اِمِه، وُحثُّوا َأبنَاَءَكم َوَدرِّ فاحرصوا -َرمِحَُكم اهللُ- عىل صياِم َوَلو َبْعَض أيَّ

عليِه؛ حتى ال ُيصاُبوا بِثَِقٍل أو َتَعٍب يِف َرَمَضاَن.
ا الَصاِئُم بِالَعوِن  َج بِِدَراَسٍة أو َضْغِط اْختَِباَراٍت، َفْلَتْبرِش أيُّ وال َينَْبِغي أْن َنَتَحجَّ
والتَّوفِيِق والتَّْسِديد واألْجِر الَوفرِِي، َفنَبِيُّا H َقاَل: »َما ِمْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوًما 

في َسِبيِل اهلِل ِإلَّ َباَعَد اهلُل ِبَذِلَك الَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريًفا«)2(.
فاللهمَّ أعنَّا جيًعا عىل ِذكِرَك وُشكِرَك، وُحسِن عبادتِك.

ذنب،  كل  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  سمعتم،  ما  قلت 
فاستغفروه، وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية:
واملآِل،  احلاِل  نعِمه يف  نحمده سبحانه عىل  واجلالِل،  العظمِة  احلمُد هلل ذي 
ًدا  َنبِيَّنا حممَّ أنَّ  وأشهد  املتَعال،  الكبرُي  له  وحَده ال شيك  اهلل،  إالَّ  إله  أالَّ  وأشهد 

 

لطائف املعارف البن رجب )ص134(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2840(، ومسلم رقم )1153(.  )2(
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الِل، اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك  َرنا من الضَّ نا عىل الَفالِح، وحذَّ عبُد اهلل ورسوُله، َدلَّ
عىل عبِدك ورسولِك حممٍد، وعىل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوالتَّابعنَي هَلُم، وَمْن َتبَِعهم بإحساٍن 

ا بعُد: لياِل، أمَّ اُم والَّ ما َتَعاَقَبِت األيَّ

نيا  َحِة والفراِغ، َفكلُّ يوٍم لنا يِف الدُّ فاتَّقوا اهللَ عباَد اهللِ، وامحدوه عىل نَِعمِة الصِّ
َيُقِل اهللُ: ]ڻ     ۀ      ۀ    ہ    ہ    ہ     احِلاِت، أمل  ِد من الصَّ َغنِيَمٌة لِلتََّزوُّ

ہ    ھ    ھ    ھ       ھ    ے      ے[ ]الفرقان:62[. 
ها الأُخ الَكِرمُي: اأيُّ

ُقُدوَمُه،  َع  َأْسَ َوَما  َشهٍر،  َبعَد  بِنَا  َسيِحلُّ  احلبيُب  وَغاِئُبنا  امُلباَرُك،  َضيُفنا 

 

أَفال حَيُسُن بِنَا أن َنسَتِعدَّ َوَنَتهيََّأ لُه؟ بىل واهلل! َفَلَقد َكاَن َرُسوُلنا H يسَتِعدُّ 
لَِرَمَضاِن من َشْهِر َشْعَباَن، َكاَم َعِلمنا آنًِفا. 

َأاَل وإنَّ ِمَّا ُيسنُّ َعَمُله يف َشعباَن اإلكثاُر من قراءِة القرآِن، قال َأنُس بُن مالٍك 
L: »كاَن امُلسِلُمون إذا َدَخَل َشعَباُن َأَكبُّوا عىل امَلَصاِحِف َفَقرؤوها، وَأَخرُجوا 
ُيَقاُل:  وِم«)1(. َوَقاَل َسَلَمُة بُن ُكَهيٍل: َكان  َزكاَة َأمواهِلم؛ َتقِوَيًة لَِضِعِفيهم عىل الصَّ

َشهُر َشعَباَن َشهُر الُقرآِن)2(.

اهلُل اأكرُب عباَد اهلِل:
َما َأَدقَّ َفْهَم الَسَلِف لرِشِع اهللِ! وما أحرَصهم عىل َتقيِق التَّقوى واإليامِن! ُكلُّ 
ذلَِك مَترينًا لِلنَّفِس، وَتِيَئًة هَلَا َعىل الَبَقاِء َمَع الُقَرآِن لِفرتٍة َأطوَل لَِتَدبُّر الُقرآِن يف َشهِر 

ترتيب األمايل اخلميسية للشجري )346/1(.  )1(
لطائف املعارف البن رجب )ص135(.  )2(
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ليِل، َفلقَد َقُدَم  د أنُفَسنَا عىل ِقياِم الَّ اَم أْن ُنَعوِّ الُقرآِن، وِمَّا َينَبغي أْن َنتواص بِِه َهِذِه األيَّ
َنبدَأ من الليَلِة  بِقَياِم الليِل فال َيذُكُرونُه إالَّ يف َرمضاَن امَلاض، ولو أْن  َعهُد بعِضنا 

ن عليه ِخالَل َرَمَضاَن. بَِثالِث رَكعاٍت، ثمَّ بِخمٍس، وهكذا، حتى َننَْشَط وَنَتَمرَّ

َم األياِم، واستِمعوا إىل التَّوجيِه الَبليِغ، والنُّصِح اللطيِف من  وما أسَع َترَصُّ
 ،I ُِّمي ْيٍح احْلَْضَ حايِبُّ اجلَِليُل َمَْرَمُة بُن ُشَ ُمَعلِّمنا األوِل حينام ُذِكَر ِعنَْدُه الصَّ
ليِل،  بِالَّ َينَاُم  ال  أنَّه  َوَمْعنَاُه:  اْلُقْرآَن«)1(،  ُد  َيَتَوسَّ ل  َرُجٌل  »َذاَك   :H َفَقاَل 

ٍة، َوَتوِجيٍه َلطِيٍف. َوَيرُتُك ِحزَبُه من الُقرآِن، َفَيا هَلَا ِمْن َبالَغٍة َنَبِويَّ

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ

ُد عليِه يف َشعَباَن ِصَلُة األرحاِم، وترُك التََّشاُحِن والَبغَضاِء، واجتناُب  وِمَّا ُيؤكَّ
حها بعُض الُعلامِء أنَّ النبيِّ H قال:  التََّقاُطِع والتََّداُبِر، ويف أحاديَث صحَّ
إلَّ  َخلِقه  ِلَجِميِع  َفيغِفُر  َشعَباَن  ِمن  النِّصِف  َليلَة  َخلِقِه  َجِميِع  إلى  اهلُل  ِلُع  »َيطَّ

ِلُمشرٍك أو ُمشاِحٍن«)2(.

ها الأبراُر والأخياُر:  َفيا اأيُّ
اِدَقِة  هِر بالتَّصايف والتَّواِد، وامَلَحبَِّة والرمحِة، علينا بالتَّوبِة الصَّ علينا يف هذا الشَّ
َكَتَب اهلل لنا  بنا قريًبا، إن  النَّصوِح، واالستغفاِر من جيع اآلثاِم، فرمضاُن َسَيِحلُّ 
ر نعمة اهلل عليك، واسأله أن ُيَبلِّغَك رمضاَن، وأن ُيعينَك  احلياَة، فهيئ َنفَسَك، وقدِّ

فيه عىل ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أخرجه أمحد رقم )15724(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل شط الشيخني«.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )1390(، وحسنه األلباين.  )2(
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حاصًدا وأبصرَت  تزرع  ل  أنَت  َندمَت على التفريطِ يف زمنِ البذِر)1(إذا 

عباد اهلِل: 
روا  َوَذكِّ اآلن،  من  بقضاِئها  فليبادر  املاض  رمضاَن  من  أياٌم  عليه  كان  ومن 
ها قبل  ؤاِل. ومن كانت ألخيه مظلمٌة، أو حٌق فليؤدِّ ُدوُهْم بالسُّ َبْيتُِكْم، َوَتَفقَّ أْهَل 

أالّ َيكوَن ِدرهٌم وال ِديناٌر.

]پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    
ها  ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[. اللهم آِت ُنُفوَسنَا تقواها، وَزكِّ

اها، أنَت َولِيُّها وَموالها. أنَت خرُي َمْن َزكَّ

اللهم تب عىل التائبني، واغفر ذنوب املستغفرين، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن مل 
تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسين، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا وهب 

َعْلنَا َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي. نَا اَل َتْ لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب، َربَّ

اللهم أدم علينا نعمة األمن واإليامن، ووفقنا ملا تبُّ وترض يا رمحن، اللهم 
البطانة  وارزقهم  والتقوى،  البِّ  عىل  وأعنهم  وترض،  تبُّ  ملا  أمورنا  والة  وفق 

الصاحلة الناصحة يا ربَّ العاملني.

اللهم اجعل مستقبلنا خرًيا من ماضينا، اللهم اهدنا واهِد بنا يا ربَّ العاملني، 
اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه ُحسَن القوِل والعمِل.

يَن، اللهم انرُصْ ُجنُوَدنا،  اللهمَّ أعزَّ اإلْسالَم وامُلْسِلِمنَي، واْنرُصْ َمْن َنرَصَ الدِّ
نَي، َوُردَّ َكيَد الَكاِئِديَن َيا ربَّ العاملنَِي. احِلِ واحَفْظ ُحُدوَدنا، َوَتَقبََّل ُشَهَداَءنا يِف الصَّ

البيت لدعبل اخلزاعي يف الدر الفريد وبيت القصيد )363/2(.  )1(
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 

]البقرة:201[. 

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    

ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

َشَتاٌء َقاِرْس

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل خَلق اإلنساَن ومل يكن شيًئا َمذكوًرا، أحَسن صورَته َفجعَلُه َسميًعا 
ا كفوًرا، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحَدُه ال شيك  ا َشاكًرا وإمَّ بيَل إمَّ بصرًيا، َهَداُه السَّ
سالَة،  الرِّ بلَّغ  ورسوُله،  اهلل  عبُد  ًدا  حممَّ نبيَّنا  أنَّ  وأشهد  غفوًرا،  حلياًم  كان  إنَّه  له، 
وأدَّى األمانَة، وكان عبًدا شكوًرا، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آلِه وأصحابِِه، 

ا بعُد: والتَّابعني ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن وسلَّم تسلياًم مزيًدا، أمَّ

لياِل،  ِر يف األحوال، وتقلُِّب األزماِن والَّ فأوصيكم ونفس بتقوى اهلل، والتََّفكُّ
اِن.  ُر يزيُد اإليامَن، وجيعُلَك ُمذِعنًا للواحِد الديَّ فالتََّفكُّ

َعَباَد اهلِل:

نَا C: »]ڈ     كًرا، يُقوُل َربُّ ِة الَبِد ُمدَّ إنَّ يف َتقلُّباِت األجواِء ِعًبا، ويف ِشدَّ
گ     گ     گ     ک        ک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ     ژ        
ں     ں     ڱ      ڱ     ڱ     ڱ     ڳ         ڳ     ڳ     ڳ     گ    
ڻ       ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ ]آل عمران:190، 191[.

لِيْدَفَع  َعها  ونوَّ والثِّامِر  روِع  الزُّ من  ُينَاِسُبه،  باِم  َموِسٍم  كلَّ  َخصَّ  من  ُسبحاَن 
نا C، واملؤمُن َيشُكُر اهللَ وَيعُبُدُه حقَّ  ُر يف َبِديِع ُصنِع ربِّ آَمَة، وجَيَعَلنَا َنَتَفكَّ عنَّا السَّ
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َزْمَهِريِر  البِد من  ُة  َفيِح جهنََّم، وشدَّ احلرِّ من  ُة  فِشدَّ اء،  اء والضَّ الرسَّ عبادتِه عىل 
النَّار!

 :H اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقال:   I ُهَرْيَرَة  أيب  عن  حيِحني  الصَّ ففي 
»اْشَتَكِت النَّاُر ِإَلى َربَِّها َفَقاَلْت: َربِّ َأَكَل َبْعِضي َبْعًضا، َفَأِذَن َلَها ِبَنَفَسْيِن: َنَفٍس 
ْيِف، َفَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمَن الَحرِّ، َوَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمَن  َتاِء، َوَنَفٍس ِفي الصَّ ِفي الشِّ

الزَّْمَهِرير«)1(، نعوُذ باهللِ من حرِّ جهنََّم، وَزْمَهِريِر النَّار.

عباَد اهلِل:
َسِعيٍد  َأبِى  فَعْن  هبا،  والتَّذكرُي  َمعِرَفُتها،  حيسُن  وأحكاُم  فوائُد  َتاِء  الشِّ ويف 
َقُصَر  اْلُمْؤِمِن،  َرِبيُع  َتاُء  »الشِّ  :H اهللِ  َرُسوُل  قال  َقاَل:   I اخْلُْدِري 

َنَهاُرُه َفَصاَم، َوَطاَل َلْيُلُه َفَقاَم«)2(. 

فيه  َتنِْزُل  َتاء،  بالشِّ »َمْرحًبا  قال:  تاُء  الشِّ جاَء  إذا   I مسعوٍد  ابُن  وكاَن 
ياِم«)3(، اهللُ أكَبُ -يا ِكراُم-  ليُل لِلِقياِم، َوَيْقرُص فيِه النَّهاُر للصَّ َكُة، َوَيُطوُل فيه الَّ الَبَ
ديِد أْن أضحى  تاِء! وحاُل بعضنا مع األسف الشَّ هذِه نظرُة َرُسولِنا وَسَلِفنا عن الشِّ
َوَنُسوا أنَّ َرُسوَل اهللِ  لِلنَّوِم، والتَّخلُِّف عن صالِة الفجر مع اجلامعِة!  تاُء ِسَمًة  الشِّ

أخرجه البخاري رقم )3260(، ومسلم رقم )617(.  )1(
َتاُء  »الشِّ قوله:  عىل  مترًصا  برقم)11716(   )245/18( الرسالة  ط.  املسند  يف  أمحد  أخرجه   )2(
َربِيُع امُلْؤِمِن«، والبيهقي يف شعب اإليامن رقم )3655( واللفظ له، وحسنه األلباين يف سلسلة 
قول  من  املعنى  هذا  صح  وقد   .)556/4( وفوائدها  فقهها  من  وشء  الصحيحة  األحاديث 
عمر وأيب هريرة L كام يف ختريج أحاديث وآثار حياة احليوان للدمريي من التاء إىل اجليم 

)ص675(.
لطائف املعارف البن رجب )ص327(.  )3(
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H َقاَل: »ِإنَّ َأْثَقَل َصَلٍة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن َصَلُة اْلِعَشاِء، َوَصَلُة اْلَفْجِر، َوَلْو 
ْبِح  : »َمْن َصلَّى َصَلَة الصُّ َيْعَلُموَن َما ِفيِهَما أَلََتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا«)1(، أملَْ يعلموا أنَّ

َلِم  وا يا من ُتاهدوَن أنُفَسُكم لِلقياِم، ومتَشوَن يف الظُّ ِة اهلِل«)2(، َوَأْبرِشُ َفُهَو ِفي ِذمَّ

لواِت، َفَلكُم النُّوُر التَّاُم يوَم القياَمِة. والَبِد للصَّ

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

اهللِ  رسوُل  ُه  سامَّ فقد  ياِم،  الصِّ من  للكثاِر  ُفرصٌة  ُه  أنَّ َتاِء:  الشِّ َغَناِئِم  ومن 
H: »الَغِنيمُة الَباِرَدُة«)3(، وقاَل: »َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسِبيِل اهلِل، َباَعَد اهلُل 

َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريًفا«)4(. 

ًة مع كثرِة  َيَة إسباِغ الُوُضوِء، خاصَّ َر َفِضيَلَة وأهِّ َتاِء: أْن نتذكَّ ومن أحكاِم الشِّ
راعنِي، وأْن ُنسِفَر عن كامِل ُفُروِض الُوُضوِء، َوَنْغِسَلها،  املالبِس عىل اليديِن والذِّ
َفَقاَل: »َوْيٌل  َتُلوُح،  َوَأْعَقاهُبُْم  ُئوَن  َيَتَوضَّ َقْوًما  َرَأى  فقد   H َنبِيُّنَا  َأَمَرَنا  َكاَم 

ِلْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر، َأْسِبُغوا اْلُوُضوَء«)5(.

نعمَل  وأْن  اخلُفنِي،  عىل  بامَلسِح  يعِة  الرشَّ ُيرَس  ر  َنَتَذكَّ أْن  َتاِء:  الشِّ ِحَكِم  ومن 
 L َأبِيِه  َعْن  امُلِغرَيِة  ْبِن  ُعْرَوَة  فَعْن  وبصريٍة،  علٍم  عىل   H نبيِّنا  بسنَِّة 

أخرجه البخاري رقم )657(، ومسلم رقم )651(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )657(.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )797(، وصححه األلباين.  )3(
أخرجه مسلم رقم )1153(.  )4(

أخرجه مسلم رقم )241(.  )5(
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 :H ْيِه، َفَقاَل َقاَل: ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ H يِف َسَفٍر، َفَأْهَوْيُت أِلَْنِزَع ُخفَّ
»َدْعُهَما، َفِإنِّي َأْدَخْلُتُهَما َطاِهَرَتْيِن« َفَمَسَح َعَلْيِهام)1(.

قاَل العلامُء: ومن أحكاِم املسِح عىل اخلُفنِي: أْن َيتِمَّ ُلبُسهام عىل َطَهاَرٍة، وأالَّ 
َفَيِجُب  األكُب  احلَدُث  ا  أمَّ األصغِر،  احلدِث  يف  امَلسُح  يكوَن  وأن   ، َنِجسنَيِ يكونا 
ِد َشًعا، وهو يوٌم وليلٌة  َنْزُعُهام، َوَغْسُل الرجلني، وأن يكون املسُح يف الوقِت امُلَحدَّ

للُمِقيِم، وثالَثُة أياٍم بليالِيِهنَّ للُمسافِِر.

َمِة  َجَتي األَصابِِع عىل ُمَقدِّ وصفُة املسِح: أْن َيُبلَّ أَصابَِع َيديِه باملاِء، َوَيَضُعُهام ُمَفرَّ
ا إىل بِداَيِة َساَقيِه، الُيمنى عىل اليمنى، والُيرسى عىل الُيرسى، وإذا  ُهَ ِرجَليِه، ُثمَّ ُيمرِّ
مسَح وهو ُمقيٌم ُثمَّ َساَفَر َفإنَّه ُيتِمُّ َمسَح ُمسافٍِر، وإذا كان ُمسافًرا، ُثمَّ َأقاَم َفإنَّه ُيتِمُّ 

مسَح ُمقيٍم.

ابتدَأ  هل  نَس  فلو   ، األقلُّ وهو  اليقني،  عىل  َبنى  امَلسِح  ابتداِء  يف  َشكَّ  وإْن 
ُه حَيِْسُب من وقِت الظهر، وإْن صىلَّ بِمسٍح َزاِئٍد  باملسِح من الظُّهِر أو العرِص؟ فإنَّ
ِة أعاَد َصالَتُه بِوُضوِء َجديِد َيغسُل فيه الَقَدَمنِي، َقاَل H: »َل َصَلَة  عىل امُلدَّ

ِإلَّ ِبُوُضوٍء، َوَل ُوُضوَء ِلَمْن َلْم َيْذُكِر اْسَم اهلِل َعَلْيِه«)2(.

الكريِة،  واِئِح  لِلرَّ مصدًرا  يكوَنا  ال  حتى  اجلوربنِي،  بِنَظافِة  َنَتمَّ  أْن  وعلينا 
وأذى امُلصلِّنَي! 

أخرجه البخاري رقم )206(، ومسلم رقم )274(.  )1(
أخرجه هبذا اللفظ الطباين يف املعجم الكبري رقم )755(، وقال األلباين يف تقيق اإليامن البن   )2(

تيمية )ص32(: »صحيح لطرقه الكثرية«.
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ها املوؤمُن: اأيُّ
رَك بِحجِم النِّعمِة التي َنتفيُئ فيها، من لِباٍس َكاٍف،  ُه ُيذكِّ َتاِء: أنَّ من فوائِد الشِّ
اِم أْخَرْجنَا  َعاِت أْهِل الطَّْقِس هذِه األيَّ ِد َما َتنَاَقْلنا َتَوقُّ وَمسَكٍن آِمٍن وَدافٍِئ، َفبُِمَجرَّ
الَبِد،  ة  ِشدَّ من  َيِقي  ما  ُكلَّ  َتعاىل-  اهللِ  -بَِحْمِد  ُبُيوتِنا  َفِفي  التَّْدفَِئة!  َوَساِئِل  ُكلَّ 
فِلنُِحبَّ إلخوانِنا ما ُنحبُّه ألنُفِسنا، َفإخواٌن لنا جاِئُعوَن، ومن البِد َيشَتكوَن! وإىل 
الَبَد! واألمواُل عندنا  بِه  يتَّقوَن  ما  التَّدفِئِة، وال  جَيأروَن! ال جيدون وساِئَل  املوىل 
سٌة، َفأنِفُقوا عىل إخوانِكم يف ُسوريا وفِلسطنَي، واكُسوُهم،  ٌة، والثِّياُب ُمَكدَّ َ ُمَتَيرسِّ
دقِة واإلنفاِق أنََّك ُتقِرُض الغنيَّ  وواُسوُهم، وَأدفُِئوهم، فأعظُم حافٍز لك عىل الصَّ

]ی     ی    ی    ی    جئ    حئمئ      » املجيِد:  اِق  زَّ الرَّ َتَتعاَمُل مع  احلميَد، وأنََّك 
ىئ    يئ          جب[ ]سبأ:39[. 

انفعنا بالقرآِن العظيِم، وهِبدِي سيِِّد املرسلنَي، وأستغفُر اهللَ يل ولكم،  اللهمَّ 
حيُم.  ُه هو الَغُفوُر الرَّ ولسائر املسلمني من كلِّ َذْنٍب، فاستغفروُه إنَّ

انيُة: اخلطبُة الثَّ
وحَدُه  اهللُ  إالَّ  إله  أالَّ  وأشهد  وَفَضاًل،  منه  َمغفَرًة  امُلنفقنَي  َوَعَد  هلل  احلمد 

 

نبيَّنَا حممًدا عبُد اهللِ ورسوُله، أكمُل اخللِق  ا، وأشهد أنَّ  ال شيَك له تعبًُّدا لُه وِرقًّ
ا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليِه، وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن  ُجوًدا وبِرًّ

ا َبعُد: يِن، َأمَّ وإيامٍن إىل يوم الدِّ
ژ     ڈڈ     ڎ      ڎ        ڌ     ]ڌ     َوَأطِيُعوُه:  َتَعاىل  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
ڳ     ڳ        گ     گ     گ     گ     ک     کک      ک     ڑ     ڑ        ژ    

ڳ    ڳ[ ]البقرة:272[. 
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عباَد اهلِل:

لنا،  أو نرصٍة إخواٍن  أو عمٍل دعوٍي،   ، إغاثيٍّ دقِة ملرشوٍع  الصَّ ُدعينا إىل  كم 
عبيُّ V: »َمن  فيجلُس أحُدنا يقلُِّب األعذاَر، أليس هذا هو احلرماُن؟ قال الشَّ

 

دَقِة أحوُج من الفقرِي إىل َصَدَقتِِه، فقد أبَطَل َصَدَقَتُه«)1(. مل يَر نفَسه إىل ثواِب الصَّ

ٍة، َتعَمُل ملُِساعدِة املعوزيَن، فتعاونوا  وقد يرسَّ اهللُ لنا يف بالِدنا َجِعيَّاِت خرييَّ
معهم، وضعوا ثِقتكم هبم، فوالُة أمورنا -وفَّقهُم اهللُ- قد َدَعُموُهم َوَساَنُدوُهْم، 

]ے     تعاىل:  اهلل  قال  كام  فهؤالِء  كنَي  وامُلشكِّ امُلغِرِضنَي  إىل  َتلَتِفُتوا  وال 
ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭڭ     ۇ      ۇ    ۆ    ۆ[ ]التوبة:67[.

ها الأُخ امُلبارُك: اأيُّ

بابِيَِّة، وهذِه  َهاِت وامُلخيَّامِت الَعاِئِليَِّة والشَّ ُه ُفرَصٌة للتَّنَزُّ َتاِء: أنَّ ومن فوائد الشِّ
ْت  عيَِّة، َومَتَشَّ االجتامعاُت نِعَمٌة وِصَلٌة، وُأنٌس واجتامٌع، إذا َخَلت من امَلَحاِذير الرشَّ
الَكريُم:  الَويِلُّ  ا  أيُّ لَك  واألِخريُة  األوىل  فِرسالُتنا  امَلرِعيَِّة،  واألخالِق  اآلداِب  مع 
املسئولوَن  فأنتُم  والفضيَلَة،  احلياَء  َيِدُش  ما  كلِّ  عن  وَبناتَِك  َأبنَاَئَك  َفَظ  َتْ بأن 
َرِعيَِّتِه«)2(،  عن  ومسئوٌل  راٍع  ف�»كلُّكْم  اهللِ!  خلِق  وأماَم  اهللِ،  عنَد  وامُلحاسبوَن 

 

هلُم  وا  أَعدُّ وإْن  ِة،  النَّاريَّ راجاِت  الدَّ أو  يَّاراِت،  بالسَّ أوالِدِكم  ر  بَتَهوِّ َترَضوا  فال 
احاِت واملِهَرجاناِت، فإنَّ هذا واهللِ سفٌه وعَبٌث، واهللُ يقوُل: ]ڭ    ڭ    ڭ      السَّ

ۇ     ۇ       ۆ    ۆ    ۈ       ۈ[ ]النساء:5[. 

إحياء علوم الدين )267/1(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2409(.  )2(
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َوُهنَّ  اِعيَِّة،  َ الرشِّ اِئَراِت  والطَّ راجاِت  بِالدَّ َيعَبثَن  َفتياٌت  يوجَد  أْن  واألََمرُّ 
ًعا! ِة التَّمِشَيِة حوَل امُلخيَّامِت، وهذا ما ال ُيقبُل عقاًل وال َشْ َكاِشَفاٌت بُِحجَّ

َعَلى  َأَضــرَّ  ِفْتَنًة  َبْعِدي  َتَرْكُت  َقاَل: »َما   H النَّبِيِّ  أنَّ  احلديِث  ويف 
اكم وَذَراِرينا واملسلمنَي أجعنَي. الرَِّجاِل ِمَن النَِّساِء«)1(، مَحانا اهللُ وإيَّ

ها الأولياُء الكراُم: اأيُّ
ُيعَلُن بنَي الفينَِة واألخرى عن إقامِة ِمهَرَجاَناٍت وَفَعاليَّاٍت مع األسِف َيَتِلُط 
وأهِليكم  نساَئكم  فاحفظوا  واحْلَياُء!  شَمُة  احْلِ فيها  َوَيِقلُّ  بالنِّساِء!  جاُل  الرِّ فيها 
َحِفَظكُم اهللُ، وَتواَصلوا مع املسئولنَي وامُلنَظِّمنَي َتُكونوا من امُلْفِلحنَي، فإنَّ اهللَ يقوُل: 

]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ        ں    ں    ڻڻ    ڻ    
ڻ    ۀ[ ]آل عمران:104[ َوَرُسوُلنا H َيُقوُل: »َما ِمْن َرُجٍل َيُكوُن 
ِفي َقْوٍم ُيْعَمُل ِفيِهْم ِباْلَمَعاِصي َيْقِدُروَن َعَلى َأْن ُيَغيُِّروا َعَلْيِه َفَل ُيَغيُِّروا ِإلَّ َأَصاَبُهْم 

اهلُل ِبَعَذاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َيُموُتوا«)2(. 

ِعَباَد اهلِل:
َكاِت، فاْرَفُعوا َأُكفَّ  باِلُدنا َوباِلُد امُلْسِلمنَي بَِحاَجٍة إىل األْمَطاِر واخلرََياِت والَبَ
بِاخلرَِي  الباِلِد  َوَغيَث  والتَّْقوى،  باإليامِن  الُقُلوِب  َغيَث  واسأُلوُه  ملَِواَلُكْم  اَعِة  َ الضَّ

األْمَطاِر، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.
رمحة  سقيا  اللهم  القانطني،  من  تعلنا  وال  والرمحة،  الغيث  أسقنا   اللهم 
باخلري  بالعلِم واإليامِن، وبالدنا  ُقُلوَبنا  اللهم أغث  ال سقيا بالٍء وال هدم وغرق، 

أخرجه البخاري رقم )5096(، ومسلم رقم )2740(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4339(، وحسنه األلباين.  )2(
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واألمطار، فاللهم اجعلنا من اآلمريَن باملعروف، والنَّاهنَي عن املنكِر، اللهم وفِّقنا 
نا بزينة اإليامن والتقوى، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفِّق  ملِا ُتبُّ وترض، وزيِّ
والَة أمورنا ملا تبُّ وترض، وأصلح هلم البِطانَة، وأعنهم عىل أداء األمانِة، اللهم 
ى عزاِئَمهم وأهدهم سبل  د اآلمريَن باملعروف، والناهنَي عن املنكر، وقوِّ وفِّق وسدِّ

السالم.

اللهم أصلح شباَب املسلمني واحفظهم من كلِّ سوٍء ومكروٍه، اللهم احفظ 
نساءنا من كلِّ سوٍء، وارزقهنَّ احلشمة واحلياِء، ]ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ     

ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ       ېئ[ ]آل عمران:147[.
]پ    پ         دعاء  وتقبل  ربنا  ذرياتنا،  ومن  الصالة،  مقيمي  اجعلنا  اللهم 
پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    

ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[.

اللهم ثبتنا عىل دينك ورصاطك املستقيم، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    
ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[.

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

ُخُسُوُف الَقَمِر آَيٌة َوَنَذاَرٌة

اخلطبة األولى: 
َوْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  أالَّ  وأشهد  َخْلًقا،  َوَأْحَكَمَها  الَكاِئنَاِت  َأْوَجَد  هللِ  احلَمُد 

 

اخلَْلِق  َأْصَدُق  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  َعبُد  ًدا  حُمَمَّ َنبِيَّنَا  أنَّ  وأشهد  ا،  َوِرقًّ َتَعبًُّدا  َلُه  يَك  َشِ ال 
ا َوِصْدًقا،  َم َوَباَرَك َعَليِه، َوَعىل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَمْن َتبَعهم َحقًّ ُنْصًحا، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا بعد: َأمَّ

ا�ُس:  ها النَّ اأَيُّ
فِيَها  َيْعِقُلوَن، َجَعَل اهللُ  لَِقوٍم  آَياٌت  َفِفيَها  اَمِء،  روا يِف السَّ َوَتَفكَّ َتَعاىَل  ُقوا اهللَ  اتَّ
ا بُِقْدَرتِِه،  ُهَ َ اًجا َوَقَمًرا ُمنرًِيا، َيسرَياِن بِإْذنِِه، يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن، َفُسْبَحاَن َمْن َسريَّ ِسَ

َوَرتََّب نَِظاَمُهاَم بِِحْكَمتِِه. 

ِلُموَن:  َها امُل�سْ اأَيُّ
َوِمْن َرمْحَِة اهللِ بِِعَباِدِه َأْن ُيْرِسَل آَياٍت َتُدلُّ َعىل َعَظَمتِِه َوُقْدَرتِِه؛ لَِيُثوَب النَّاُس 
َتَعاىَل:  اهللُ  َقاَل  وِر،  ُ َوالرشُّ الَفَساِد  َأْهُل  َولُِيْقِلَع  َوُفُتوٍر،  ُقُصوٍر  ُطوِل  َبْعَد  ِم  َرهبِّ إىل 

]ٿ    ٿ    ٿ      ٹ     ٹ[ ]اإلساء:59[. 

َيْزَداُدوَن  َوُبْرَهاٌن،  َرمْحٌَة  نَي  احِلِ لِلصَّ اآلَياِت  َأنَّ  َتَعاىل-  اهللُ  -َرمِحَُكُم  واْعَلُموا 
ِة، َوإْمَهاٌل  ِة، َوَقْطٌع لِلَمَحجَّ َبْيناََم اآلَياُت أِلَْهِل الَغْفَلِة إَِقاَمٌة لِْلُحجَّ هِبَا إياَمًنا َوَيِقينًا، 
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 H ٍد َلَمِة، َسِمَع ابُن َمْسُعوٍد I بَِخْسٍف َفَقاَل: »كنَّا َأْصَحاَب حُممَّ لِلظَّ
َعاِظ َيُكوُن بِِصْدِق التَّمُسِك  وَنا خَتِْويًفا«)1(، َوَحِقيَقُة االتِّ َنُعدُّ اآلَياِت َبَرَكًة، َوَأْنُتْم َتُعدُّ

بِديِن اهللِ َتعاىل.

ِعَباَد اهلِل: 

َتنَاَقَلْت َوَساِئُل اإلعالِم امَلوُثوَقِة ِعْن اْحتاَِمِل ُخُسوٍف يِف َهِذِه الليلِة بُِقْدَرِة اهللِ 
مِس، أو ُخِسوِف  َف عىل َهْدِي َنبِيِّنََا H ِعنَْد ُكُسوِف الشَّ َوَمِشيَئتِِه، َفلنََتَعرَّ
ِة  الَقَمِر، َفنَبِيُّ اهللِ H َيْفَزُع ِعنَْد َذلَِك، وَيُْرُج إىل َمْسِجِدِه جَيُرُّ ِرَداَئُه ِمْن ِشدَّ
 ،H ِّْمُس َعىَل َعْهِد النَّبِي َفَزِعِه َوَرْهَبتِِه، َقاَلْت َأْساَمُء J: »َكَسَفِت الشَّ
نَِداًء  َفنَاَدى  ُمناِدًيا،  أَمَر  ُثمَّ  َذلَِك،  َبْعَد  بِِرَداِئِه«)2(  ُأْدِرَك  َحتَّى  بِِدْرٍع،  َفَأْخَطَأ  َفَفِزَع، 
َوَصىلَّ  َمْدُهوِشنَي،  َمْذُهولنَِي  النَّاُس  َفاْجَتِمُع  َجاِمَعٌة،  الُة  الصَّ َوَجِديًدا:  َغِريًبا 
ُكلِّ  َويِف  َرْكَعَتنِي،  َصىلَّ  هَلُْم،  َمْعُهوَدٍة  َغرَي  َصالًة   H األْكَرُم  النَّبِيُّ  هِبُُم 
وَن  َيِرُّ َأْصَحابِِه  َبْعُض  َجَعَل  َحتَّى  ا،  ِجدَّ َطويَلًة  َوُسُجوَداِن، َصالًة  ُرُكوَعاِن  َرْكَعٍة 
اهللِ  َرُسوِل  َعْهِد  َعىَل  ْمُس  الشَّ َخَسَفِت   :L َبْكٍر  َأيِب  بِنُْت  َأْساَمُء  َقاَلْت  أْرًضا، 
ُيَصلُّوَن؟  النَّاِس  َشْأُن  َما  َفُقْلُت:   ، ُتَصلِّ َوِهَي  َعاِئَشَة  َعىَل  َفَدَخْلُت   ،H
 H ِاَمِء، َفُقْلُت: آَيٌة، َقاَلْت: َنَعْم، َفَأَطاَل َرُسوُل اهلل َفَأَشاَرْت بَِرْأِسَها إىَِل السَّ
، َقِريًبا ِمن اإلْغاَمِء، َقالْت َفَأَخْذُت ِقْرَبًة ِمْن َماٍء إىَِل  يِن اْلَغْشُ ا، َحتَّى َتَالَّ اْلِقَياَم ِجدًّ

َجنْبِي، َفَجَعْلُت َأُصبُّ َعىَل َرْأيِس، َأْو َعىَل َوْجِهي ِمَن امَلاِء، ُثمَّ َسلََّم، َوَقْد اْنَجَلِت 
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ْمَس َوالَقَمَر  ْمُس، َفَخَطَب النَّاَس، َفَحِمَد اهللَ، َوَأْثنَى َعَلْيِه)1(، ُثمَّ َقاَل: »إنَّ الشَّ الشَّ

آَيَتاِن ِمن آَياِت اهلِل ل َيْنَخِسَفاِن ِلَموِت َأَحٍد َول ِلَحَياِتِه، َفإَذا َرَأيُتْم َذِلَك، َفاْفَزُعوا 

َفاْدُعوا  َذِلَك  َرَأيُتْم  َفإَذا  َواْسِتْغَفاِرِه،  َوُدَعاِئِه  اهلِل  ِذْكِر  إلى  َفاْفَزُعوا  لِة،  الصَّ إلى 

َأْن  اهلِل  ِمن  َأغيُر  َأَحــدٍ  ِمْن  َما  َواهلِل  ٍد  ُمَحمَّ ــةَ  ُأمَّ َيا  ُقوا،  َوَتَصدَّ َوُصلُّوا  اهلَل َوكبُِّروا 

ٍد َواهلِل َلو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقليل  َة ُمَحمَّ َيْزِنَي َعبُدُه َأو َتْزِنَي َأَمُتُه، َيا ُأمَّ

َوَلَبَكيُتْم َكِثيًرا«)2(، »َما ِمْن َشيٍء ُتوَعُدوَنُه إلَّ َقْد َرَأيُتُه ِفي َصلِتي َهِذِه«)3(، َقاُلوا: 

 

َيا َرُسوَل اهللِ، َرَأْينَاَك َتنَاَوْلَت َشْيًئا يِف َمَقاِمَك َهَذا، ُثمَّ َرَأْينَاَك َتَكْعَكْعَت، َفَقاَل: »ِإنِّي 

َما  ِمْنُه  أَلََكْلُتْم  َأَخْذُتُه  َوَلْو  ُعْنُقوًدا،  ِمْنَها  َفَتَناَوْلُت  الَجنََّة،  ُأِريُت  َأْو  الَجنََّة،  َرَأْيُت 

، َوَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّساَء«،  ْنَيا، َوَرَأْيُت النَّاَر، َفَلْم َأَر َكالَيْوِم َمْنَظًرا َقطُّ َبِقَيِت الدُّ

«، ِقيَل: َيْكُفْرَن بِاهللِ؟ َقاَل: »َيْكُفْرَن الَعِشيَر،  َقاُلوا: لَِم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »ِبُكْفِرِهنَّ

َرَأْت ِمْنَك َشْيًئا، َقاَلْت: َما  ْهَر، ُثمَّ  ِإْحَداُهنَّ الدَّ ِإَلى  َأْحَسْنَت  َلْو  َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، 

 .)4(» َرَأْيُت ِمْنَك َخْيًرا َقطُّ

ِمْن  ُيِصيَبِني  َأْن  َمَخاَفَة  ْرُت،  َتَأخَّ َرَأْيُتُموِني  ِحيَن  َوَذِلُكْم  ِبالنَّاِر،  ِجيَء  »َلَقْد 

َيْسِرُق  َكاَن  النَّاِر،  ِفي  ُقْصَبُه  َيُجرُّ  اْلِمْحَجِن  َصاِحَب  ِفيَها  َرَأْيــُت  َوَحتَّى  َلْفِحَها، 

اْلَحاجَّ ِبِمْحَجِنِه، َفِإْن ُفِطَن َلُه َقاَل: ِإنََّما َتَعلََّق ِبِمْحَجِني، َوِإْن ُغِفَل َعْنُه َذَهَب ِبِه، 

أخرجه مسلم رقم )905(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1044(، ومسلم رقم )901(.  )2(

أخرجه مسلم )904(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )5197(، ومسلم رقم )907(.  )4(



368

َوَحتَّى َرَأْيُت ِفيَها َصاِحَبَة اْلِهرَِّة الَِّتي َرَبَطْتَها َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْم َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن 
َخَشاِش اأْلَْرِض، َحتَّى َماَتْت ُجوًعا«)1(. 

ۈ     ۆ      ۆ     ۇ        ]ۇ     ِجيِم  الرَّ يَطاِن  الشَّ ِمَن  بِاهللِ  أعوُذ 
ۈٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ       ۅ    ۉ         ۉ            ې    ې    ې    ې        ى      

ى         ائ[ ]فصلت:37[. 
حيُم.  ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه، إنَّ

اخلطبة الثانية: 
ْت،  َوَذلَّ الُوُجوُه  َلُه  َوَعنَْت  َوَخَضَعْت،  الُقُلوُب  َلُه  َخَشَعْت  الذي  هللِ  احلَمُد 
ًدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َبَعَثُه  يَك َلُه، وأشهد َأنَّ حُمَمَّ وأشهد أالَّ إَِلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشِ
ا  ، َفَصَلَواُت َريبِّ َوسالُمُه َعَليِه َوَعىَل آَلِه َوَأْصَحابِِه َوَتابِِعيِه، أمَّ اهللُ بِاهلَُدى َوِديِن احلَقِّ

َبْعُد:

ُقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل: َفاتَّ

أو  َكونِيًَّة،  َظاِهَرًة  َليَسْت  َفِهَي  َوخَتِْويٌف؛  َلنَا  إْنَذاٌر  اخلُُسوِف  آَيَة  أنَّ  واعلموا 
اَم ِهَي إْنَذاٌر َلنَا َكي َنُتوَب إىل اهللِ  َحَرَكًة َطبِيِعيًَّة، َكاَم حَيُْلوا لَِبْعِض النَّاِس َوْصُفَها، إنَّ
َتَعاىل ِمْن ُكلِّ َمْعِصَيٍة َوَتْقِصرٍي، َكْم ُهَو ُمؤِسٌف َأْن حَيُْصَل ُخُسوٌف َوَنْحُن يِف َغْفَلٍة 

اتِنَا َغاِرُقوَن! َويِف َتَرفِنَا َوَتْرفِيِه أْنُفِسنَا ُمنَْشِغُلوَن، ]ڃچ    چچ    چ    ڇ     َساُهوَن، َويِف َمَلذَّ
ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ ]املطففني:14[، ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ 

نيا واآلِخَرَة.  رْتَ يِف الدُّ ]الشعراء:227[ َنْسَأُل اهللَ الَعْفَو َوالَعافَِيَة، والسِّ
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ِلُموَن:   ها امُل�سْ اأَيُّ
ُشْؤُم امَلَعايِصَ َكاَم َيُكوُن عىل األَْنُفِس َواألَْهِل َوامُلْجَتَمَعاِت، َيُكوُن َكَذلَِك َعىل 
َها، َنوُع ُعُقوَبٍة َوإْنَذاٍر، أال َوإنَّ ِمْن  الِزُل َوَغرْيُ الَكْوِن، َفاخلُُسوُف والُكُسوُف، والزَّ

، َقاَل َتَعاىَل: ]ک    ک    ک    ک    گ       أْعَظِم أْخَطاِر امَلَعايِص: َأْن َيُوَن الَعْبُد عىل الَربِّ
گ    گ[ ]احلج:18[. 

َعَلي�ِه  وا  َع�زُّ َوَل�و  َفَعَص�وُه،  َعَلي�ِه  »َهاُن�وا   :V يُّ  الَب�رْصِ احلََس�ُن  َق�اَل 
َلَعَصَمُهم«)1(. 

ِعَباَد اهلِل: 
أمَلْ  َجِسيٌم،  َوَخَطٌر  َعظِيٌم،  َفَأمٌر  َوامُلْجَتَمَعاِت  وِل  الدُّ ُنوِب عىل  الذُّ ُشْؤُم  ا  َوَأمَّ

ُروا باَِم َذَكَرُه اهللُ َتَعاىل َعْن َقوِم فِْرَعوَن: ]ڇ         ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     َتَتَفكَّ
ڌ    ڎ               ڎ    ڈ     ڈ    ژ    ژ[ ]الدخان:25-27[ َفبُِذُنوهِبِم َحَصَل هَلُُم 
اُء،  َّ النَّْقُص َوالَبالُء، َوَتَواَلْت َعَليِهُم املَِحُن والأَلواُء، َوَتَداَعْت َعَليِهُم الِفَتُن والضَّ

َواْرَتَفَعِت األَْسَعاُر، َوَحَصَل الَغالُء، َوَصَدَق اهللُ: ]ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        ڭ    
ڭ    ڭ    ڭ[ ]الرعد:11[. 

نَْت  ا املَعايِص َأَجاَرَنا اهللُ َجِيًعا ِمنْها، َما َظَهَرْت يِف ِدَياٍر إالَّ َأهَلَكْتها، َوال مَتَكَّ إنَّ
ُسوُل الَكِريُم  َر الرَّ ِمْن ُقُلوٍب إالَّ َأْعَمْتَها، َوال َفَشت يف ُدوٍل إالَّ َأْسَقَطْتَها، َلَقْد حذَّ
َمْن  ِعنَْد   ، احلَاِضِ َوْقتِنَا  يِف  َفَشا  َوَلَقد  َنا،  الزِّ ِمن  الُكُسوِف  ُخْطبِة  يِف   H

ِذيَلِة، َلَقْد ُأعِلَن  اٍت َمْشُبوَهٍة، يِف باِلٍد َمْأُفوَنٍة، ُتَتاِجُر بِالرَّ َضُعَف إياَمُنُْم، َعْبَ َسَفِريَّ
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يِف  َيُل  احْلِ َعِت  احْلَراِم وَتنَوَّ َأْكُل  َوَكُثَر  راُت،  امُلَخدِّ اخْلُُموُر، وُأدِمنَِت  َبا، وُشَبِت  الرِّ
امُلَغننَِي  اِقطِنَي، ِمن  السَّ َوُعلِّقْت ُصُوُر  امَلَعاِزِف،  َأْصَواُت  َواْرَتَفَعْت  اِء،  َ الَبيِع والرشِّ
َوُيْغِرُق  اِقطِنَي،  السَّ َمَكاَنَة  ُيْعِل  ُمْسِلاًم  ُمَْتَمًعا  أنَّ  ُمؤِمنُون  يا  أَتُظنُّوَن  والتَّافِهنَي، 

، أْن َيْسَلَم ِمْن َعَذاِب اهللِ َوِعَقابِِه؟ ا بامَلَعايِصَ امُلْجَتَمَع َقرْسً

اإْخواِن: 

َلَقْد َفَشْت يِف َكثرٍِي ِمْن امُلْجَتَمَعاِت َشهاَداٌت َباطَِلٌة، وَأْياَمٌن َفاِجَرٌة، وُخُصوَماٌت 
]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ    ڦ    ڦ     ا:  َحقًّ َخاطَِئٌة،  َكاِذَبٌة  َوِوَشاَياٌت  َظاملٌَِة، 

ڦ    ڦ[ ]آل عمران:182[. 

ِلُموَن:  َها امُل�سْ اأَيُّ

ُه واهللِ ال َتْفُسُد األَْحَواُل، إالَّ إَذا ُضيَِّع األَْمُر بِامَلْعُروِف، َوالنَّهُي َعِن امُلنَْكِر،  إنَّ
َنبِيُّنا  َقاَل  امُلْسِلِمنَي،  ُحُرَماُت  َفُظ  ُتْ َوبِِه  يِن،  الدِّ ِوَثاُق  ُه  َأنَّ َذلَِك  أْبَواُبُه،  َوُأِصَدْت 
َأْو  الُمْنَكِر،  َعْن  َوَلَتْنَهُونَّ  ِبالَمْعُروِف،  َلَتْأُمُرنَّ  ِبَيِدِه،  َنْفسي  »َوالَِّذي   :H

َلُيوِشَكنَّ اهلُل أْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعْوَنُه، َفل ُيْسَتَجاُب َلُكْم«)1(. 

ڀ[  ڀ      ڀ     پ     پ     پ     پ      ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ    
]ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    ۈئ     ]األعراف:23[، 

ڭ     ڭ     ۓ     ےۓ     ]ے      عمران:147[،  ]آل  ېئ[  ېئ       
ڭ[ ]البقرة:285[، ]ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ       ں[ ]األعراف:47[. 
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ر قلوبنا من النفاق، وأعاملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا  اللهم طهِّ
من اخليانة، يا ربَّ العاملني، اللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وأذل الرشك واملرشكني، 

يِن، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، وسائر بالد املسلمني.  ْر َأْعَداَء الدِّ َوَدمِّ

اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويل 
أمرنا، اللهم وفقه هلداك، واجعل عمله يف رضاك، وهيئ له البطانة الصاحلة، واجع 
الغالء  عنا  ادفع  اللهم  واإلكرام،  اجلالل  ذا  يا  قيوم،  يا  حي  يا  املسلمني  كلمة  به 

والوباء، والربا والزنا، والزالزل واملحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم انرُصْ ُجنُوَدنا، واحفظ حدودنا، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    
ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ     ]ۆ     ]البقرة:201[،  ې[  ې     ې     ۉ     ۉ    
ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     

ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

الرِّيُح من ُجْنِد اهلل َتَعالى

اخلطبة األولى:
َر، وأشهد أالَّ إلَه إال اهللُ، وحَده ال شيَك َلُه،  َر، َوَمَلَك َفَدبَّ احلمُد هللِ َخلَق َفَقدَّ
د الَغافِِلنَي بالنَّاِر َوَلَظاَها، وأشهد أنَّ َنبِيَّنَا  َة عىل َوحَدانِيتِِه َوَجالََّها، َوَتَوعَّ أظهَر األَِدلَّ
َيِة وأزَكاها، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِِه  ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، خرُي الَبِ حُممَّ

ا بعُد: يِن، أمَّ وأصحابِِه، والتَّابعنَي هلم، وَمْن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

عباَد اهلل: 

خاِء، فبالتَّقوى  دِة والرَّ الشِّ ُعوا هبا يف  َتدرَّ أوصيكم ونفس بتقوى اهلل تعاىل، 
ُتدَفُع الَباليا! 

عباَد اهلل: 

آياٌت ونذٌر من َربِّ اْلعامَلنَي، َنَراها يوًما بعَد يوٍم! حروٌب وَمَاعاٌت، َوحواِدُث 
 ، ، وَزالِزُل َوَبراِكنٌي، َوَعواِصُف َوَأَعاِصرُي، وُغباٌر َينُِق الَبرَشَ يف الَبِّ والَبحِر واجْلَوِّ
َوَيُشلُّ َحَرَكَتهم: ]ۋ    ۋ        ۅ    ۅ    ۉ          ۉې    ې    ې    ې       ى    ى[ ]املدثر:31[ َوامُلسِلُم 
 ، َكٍم ُيريِدها اهللُ، َعِلَمها َبرَشٌ باَِم حَيِمُلُه ِمن َعِقيَدِة التَّوحيِد َيعلُم أنَّ َما جَيري إنَّام هَي حِلِ

]ې    ې    ې    ى    ىائ    ائ    ەئ    ەئ     َتَعاىل:  اهللُ  َقاَل  آَخِريَن،  َوَغاَبْت عْن 
وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]األنعام:67-66[.
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ها امْلوؤمنوَن: اأيُّ

ٍة ُمتباينٍَة! أمطاٌر وُغباٌر! وُسُكوٌن ورياٌح! َوَحرٌّ  يَّ نعيُش هذه األيام َتَقلُّباٍت َجوِّ
ضوَن!  َوَبْرٌد! ويف هذه الَتَقلُّباِت َقد َيضَجُر ُأَناٌس وَيتأفَّفوَن! وقد َيُسبُّ أناٌس وَيعرَتِ
كاٍر،  َوقد يْسَخروَن وَيَْزؤوَن! واملؤمُن َمن َيِقُف عنَد هذِه اآلياِت وقَفَة اعتباٍر وادِّ
والِعَبِ  العظمى،  اآلياِت  عن  َغافاًِل  َفَحْسُب!  لألخباِر  وُمتابعٍة  استطالٍع  وقفَة  ال 
الُكبى! َفإنَّ اهللَ َتَعاىل َيُقوُل: ]چ    چ    چ    چ         ڇ[ ]اجلاثية:5[ فلنقْف 

ياِح، وكيَف كاُن َهدي نبيِّنا إذا رأى ذلَك؟ يا مؤمنوَن مع ُسنَِن اهللِ يف الرِّ

عباَد اهلل: 

 :D ما حُيِدُثه اهللُ يف الَكوِن َلُه َشأٌن َعظيٌم، ال ُيدِرُكه إالَّ َمْن َأيَقَن بِقوِل اهللِ 
َيقرِصَ  َأْن  َفِمَن اخلََطأِ  ]األنبياء:16[  ]ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ 
ِعيَِّة،  الرشَّ األسباِب  عن  بَِمعِزٍل  يِة  احِلسِّ َيِة  امَلادَّ األسباِب  عىل  جيري  ما  اإلنساُن 
، أو أنَّ  ياَح الُفالنِيََّة بسبِب النَّجِم الُفاليِنِّ واحِلَكِم اإِلهِليَِّة، َفال َيِصُح أْن ُيقاَل: أنَّ الرِّ
H َقاَل: »َأَلْم  هذا وقُتها امُلعتاُد، ففي صحيِح ُمسلٍم V أنَّ َرُسوَل اهللِ 
َتَرْوا ِإَلى َما َقاَل َربُُّكْم؟ َقاَل: َما َأْنَعْمُت َعَلى ِعَباِدي ِمْن ِنْعَمٍة ِإلَّ َأْصَبَح َفِريٌق ِمْنُهْم 

ِبَها َكاِفِريَن. َيُقوُلوَن: اْلَكَواِكُب َوِباْلَكَواِكِب«)1(. 

َأنَّ  اْعَتقَد  اْلُعَلاَمِء أنَّ َمن  َجَاِهرُي  َذَهَب  V ما مفادُه:  النَّوويُّ  وقال اإلماُم 
ٌر ُمنِْشٌئ لِْلَمَطِر، َكاَم َكاَن َأْهل اجْلَاِهِليَّة َيْزُعموَن، فَهَذا َفاَل َشكَّ  اْلَكْوَكَب َفاِعٌل ُمَدبِّ
َلُه َوَعاَلَمٌة  َتَعاىَل بَِرمْحَتِِه أنَزَل امَلَطَر، َوَأنَّ النَّْوَء ِميَقاٌت  يِف ُكْفِرِه، وَمن اْعَتقَد َأنَّ اهللَ 

أخرجه مسلم رقم )72(.  )1(



374

َا  ُه َقاَل: ُمطِْرَنا يِف َوْقت َكَذا، َفَهَذا اَل َيْكُفر، ولكنَُّه ُيكَرُه َلُه؛ ألَنَّ باْعتَِباِر اْلَعاَدِة، َفَكَأنَّ

َا ِشَعاُر اجْلَاِهِليَّة، َوَمْن  ِه، َفُيَساُء الظَّنُّ بَِصاِحبَِها؛ َوأِلَنَّ َدٌة َبنْي اْلُكْفِر َوَغرْيِ دِّ َكِلَمٌة ُمرَتَ

َسَلَك َمْسَلَكُهْم)1(.

اإخوَة الإمياِن:

يُح والغباُر ُنُذٌر من عنِد اهللِ تعاىل، وآيٌة من آياتِِه: ]ٿ    ٿ    ٿ       والرِّ

ٹ     ٹ[ ]اإلساء:59[.

َفِفي  َيشاُء!  َمن  هِبا  ُب  وُيَعذِّ َيشاُء،  َمن  هِبا  َينرُصُ  اهللِ،  ُجنُوِد  من  ُجنٌد  وهي 

يُح ُجنًدا ونعَمًة لِلُمؤِمننَِي، َوَعَذاًبا َوَدَماًرا عىل الَكافِِريَن!  َغزوِة اخْلَنَدِق َصاَرِت الرِّ

ياَح َرمْحًَة َوُرَخاًء َوَلَقاًحا: ]ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      وبُِمَقابِِل ذلَِك َجَعَل اهللُ الرِّ

ک    ک     گ    گ[ ]الروم:46[.

ها الكراُم: اأيُّ

گ      ]ک     َفَقاَل:  هِبا،  اهللُ  َأقَسَم  فقد  َشأِنا،  وِعَظِم  يِح،  الرِّ ولَِعَظَمِة 
 :V كثرٍي  ابُن  قاَل  ]املرسالت:3-1[  ڳ[  ڳ     ڳ     گ      گ     گ    

َياُح إذا َهبَّت َشيًئا َفَشيًئا؟)2(،  ]ک[، ]گ[، ]ڳ[ هَي الرِّ
َحاَب يِف آَفاِق  َياُح التي َتنرُْشُ السَّ يُح العاِصُف إذا َهبَّت بَِتصِويٍت، وهي: الرِّ وهي الرِّ

.D ُّب اَمِء، َكاَم َيَشاُء الرَّ السَّ

شح النووي عىل مسلم )61-60/2(.  )1(
تفسري ابن كثري ت. سالمة )297/8(.  )2(
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عباَد اهلِل:

ياَح ُبرَهاًنا عىل َكاَمِل ُرُبوبِيَّتِِه وُأُلوِهيَّتِِه، َفَقاَل: ]چ     واهللُ تعاىل جعل الرِّ
چ    چ    چ         ڇ[ ]اجلاثية:5[.

ياَح مَلَاَت النَّباُت، َوَهَلَك احلَيَواُن، َوَفَسَد الطَّعاُم، واخَتنَق  َفلوال َتسِخرُي اهللِ الرِّ
رها وأرسَلها! ولَتْعَلُموا َيا َرَعاُكُم اهللُ: أنَّ امَلَطَر قاِئٌم عىل  اإلنساُن، فُسبحاَن َمْن َسخَّ
ُحُه، وِريٌح َيُسوُق  ُفُه وجَيَمُعُه، وِريٌح ُيَلقِّ َحاَب، وِريٌح ُيؤلِّ مَخِْس ِرَياٍح: ِريٌح َينرُشُ السَّ

اَمِل.  ُقُه َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ َحاَب حيُث ُيريُد اهللُ، وِريٌح َيْذُروُه وُيَفرِّ السَّ

اهللَ  واستغفُر  امُلرَسِلنَي،  َسيِِّد  َوهِبَْدِي  العظيِم،  بالقرآِن  وارفعنا  انفعنا  فاللهمَّ 
ُهَو  ُه  إنَّ فاسَتغِفُروُه  عظيٍم،  َذنبٍّ  كلِّ  من  امُلسِلِمنَي  ولَِساِئِر  َوَلُكم  يِل  الَعظِيَم  الَعِلَّ 

ِحيُم. الَغُفوُر الرَّ

اخلطبُة الثانيُة:
احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، َنشهُد أنَّ اهللَ امَلِلُك احْلقُّ املبنُِي، ال إلَه إالَّ هو َيفعُل ما 
اهللُ  العبيِد، صىلَّ  َوَرُسوُلُه، خرُي  اهللِ  عبُد  حُممًدا  أنَّ  ُيريُد، وأشهد  ما  وحَيُكُم  َيشاُء، 
وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وأصحابِِه والتَّابِعنَي هلم ومن َتبِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل 

ا بعُد:  يوِم امَلِزيِد، أمَّ

َنَسٌب  َخلِقِه  ِمن  أحٍد  وبنَي  اهللِ  بنَي  ليَس  ُه  أنَّ واعلموا  اهلل،  عباَد  اهللَ  فاتَّقوا 
ڍ[  ڇ     ڇ       ڇ     ڇ       چ       ]چ     يقوُل:  تعاىل  فاهللَ  َحَسٌب،  وال 

]األعراف:99[. 
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فهو  عَجَب  وال  َعظِيٌم،  َش��أٌن  ياِح  الرِّ مع   O لِنَبِيِّنا  كاَن  لِذا 
ِه، وَأْخَبُ اخْلَْلِق َبأَسَباِب َعَذابِِه وِعَقابِه.  O أعَلُم النَّاِس بَِربَّ

إَِذا  كاَن  بَِقوهِلا:   H َنبِيِّنا  حاَل   J َعائشُة  املؤِمننَي  ُأمُّ  َلنَا  ُر  ُتَصوِّ
َ َلْوُنُه، َوَخَرَج َوَدَخَل، َوَأْقَبَل َوَأْدَبَر، َفإَِذا  اَمُء -يعني َتَلبََّدْت بالُغُيوِم- َتَغريَّ يََّلِت السَّ خَتَ
َعاِئَشُة َكَما  َيا  َفَقاَل: »َلَعلَُّه  َفَسَأْلُتُه  َوْجِهِه،  يِف  َذلَِك  َفَعَرْفُت  َعنُْه،  َي  أْمَطَرْت ُسِّ

َقاَل َقْوُم َعاٍد: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    کک     ک    گ     گ    
گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ ]األحقاف:24[«)1(.

عباَد اهلِل:

ُه ال جَيوُز َسبُّها وال َلعنُها، وال التَّأفَُّف منها عىل َسبِيِل  َأنَّ ومن َأحَكاَم الرِّيِح: 
H: »َل َتُسبُّوا  ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  االعرتاِض عليها، َفَعْن 
الرِّيَح، َفِإَذا َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َهِذِه الرِّيِح، َوَخْيِر 
َما ِفيَها، َوَخْيِر َما ُأِمَرْت ِبِه، َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َهِذِه الرِّيِح، َوَشرِّ َما ِفيَها، َوَشرِّ َما 

ُأِمَرْت ِبِه«)2(. 

النَّبِيِّ  َعْهِد  َعىَل  ِرَداَءُه  يُح  الرِّ َناَزَعْتُه  َرُجاًل  َأنَّ   L َعبَّاٍس  اْبِن  وَعِن 
َمْن  َوِإنَُّه  َمْأُموَرٌة،  َفِإنََّها  َتْلَعْنَها،  H: »َل  النَّبِيُّ  َفَقاَل  َفَلَعنََها،   ،H

َلَعَن َشْيًئا َلْيَس َلُه ِبَأْهٍل َرَجَعِت اللَّْعَنُة َعَلْيِه«)3(.

أخرجه مسلم رقم )899(.  )1(
أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )2252(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه الرتمذي ت. شاكر رقم )1978(، وأبو داود رقم )4908(، وصححه األلباين.  )3(
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عباَد اهلِل:

يِح واألعاصرِي، فال ُتلِق بِنَْفِسَك،  َوينَْبِغي َأخُذ احلَيَطِة واحلََذِر أثناَء ُهبوِب الرِّ
َكاَم  وامُلغاَمَرِة،  التَّصوير  بقصِد  فيها  خول  والدُّ بُِمطاَرَدتا،  التَّهُلَكِة  إىل  معَك  وَمْن 
احلَّواِدُث  َتكُثُر  َفبِِه  الَبهيِم،  ليِل  الَّ يف  ًة  خاصَّ الُغباِر،  أثناَء  امَلناِزَل  َنلَزَم  أْن  َينَْبِغي 

واألخطاُر.

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ

التَّوبِة واالستغفاِر،  ياِح والُغباِر: اإلكثاُر من  ملَِنِع الرِّ ِعيَِّة  ومن األسباِب الرشَّ

فاهللُ تعاىل يقوُل: ]ائ    ەئ    ەئ    وئ       وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ              ۈئ    ۈئ    
ُر َقلُبُه باآلياِت الَكونِيَِّة  َيَتَأثَّ اِدُق هو َمْن  ېئ    ېئ[ ]األنفال:33[ واملؤمُن الصَّ

ُد إْياَمَنُه، َوَتَعُلُه ُمتَِّصاًل باهللِ، َذاِكَرَا َلُه،  دِّ ُرُه باهللِ، َوُتيي َقلَبُه، َوُتَ التي َيراَها، َفُتَذكِّ
ُمسَتِجرَيَا من َسَخطِِه َونَِقِمِه.

روا قول اهلل: ]ی    ی          جئ    حئ      مئ    ىئ     ُقوا اهللَ يا مؤمنون َوَتَذكَّ فاتَّ
يئ                 جب    حب     خب         مب    ىب     يب    جت    حت[ ]الروم:41[.     

َفهل َتْدُعونا اآلياُت والنُُّذُر ملَُِراَجَعِة َأْنُفِسنا، َوَتصِحيِح َأخَطاِئنَا؟! فاسَتمِسُكوا 

-َرمِحَُكُم اهللُ- بِِدينُِكم، واحَذُروا ُماَلَفَة َربِّكم، فإنَّ اهللَ َتَعاىل َيَغاُر، وُيمِهُل وال ُيِمُل، 
فانُظُروا يف أعاَملُِكم، احَذُروا ُثمَّ احَذُروا ِمْن امُلَجاَهَرِة بامُلنَْكَراِت، َوإعالِن َحَفالِت 
َجَواِرَحُكم،  واحَفُظوا  أموالُِكم،  ِزَكاَة  وا  وأدُّ َصالَتُكم،  وَأِقيُموا  واخلَنَاِء،  الِغنَاِء 
امُلنَكِر:  عن  والنَّهي  بامَلعُروِف،  باألَِمِر  ُتدَفُع  الِفَتَن  أنَّ  روا  وَتَذكَّ الَفَساَد،  وامنَعوا 
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]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    
ی[ ]األنفال:25[. 

ِل َعافَِيتَِك، َوُفَجاَءِة نِقَمتَِك، َوَجيِع  ا َنعوُذ بك من َزواِل نِعَمتَِك، َوَتوُّ فاللهمَّ إنَّ
َلنا،  نَا، واغفر  َهِّ أكَبَ  نيا  الدُّ ِدينِنَا، وال َتعْل  ُمِصيَبَتنا يف  اللهمَّ ال َتعْل  َسَخطَِك، 
وارمَحنَا، واعُف عنَّا، وآِمنَّا يف ُدوِرَنا، َوَأصِلح َأِئَمَتنَا َوُوالََة ُأُموِرَنا، وانرْص ُجنُوَدنا، 
واْحَفْظ ُحُدوَدنا، وال تعل لنا يف مقامنا هذا ذنًبا إال غفرته، وال دينًا إال َقَضيَتُه، 

 

سَتُه، وال َمِريًضا إال َشَفيَتُه، وال َمْيًتا إال َرمِحَتُه، وال َمظُلوًما إال َنرَصَتُه،  ا إال َنفَّ وال َهًّ
وال َظاملًِا إال َدحرَتُه، ]ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    

ۈئ    ېئ       ېئ[ ]آل عمران:147[. 
]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 

]البقرة:201[. 

عباد اهلل: 
]چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     

ڎ    ڎڈ    ڈ    ژ    ژ[ ]النحل:90[. 

أكب،  اهلل  يزدكم، ولذكر  نعمه  يذكركم، واشكروه عىل  العظيَم  اهللَ  فاذكروا 
واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

ُغَباٌر َوَأَمَطاٌر َوَتوَبٌة واْسِتْغَفاٌر

اخلطبة األولى:

َر،  َر، وأشهد أالَّ إلَه إال اهللُ، وحَده ال شيَك َلُه، َمَلَك َفَدبَّ احلمُد هللِ َخلَق َفَقدَّ
ِر، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك  ِع امُلَطهَّ ْ ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، َجاَء بِالرشَّ وأشهد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ
، والتَّابعنَي هلم وَمْن َتبَِعهم بِإحَساٍن  عليه وعىل آلِِه َوَأْصَحابِِه َخرِي َصْحٍب َوَمْعرَشٍ

ا بعُد: ، أمَّ َوإياَمٍن إىل يوِم الَبْعِث وامَلْحرَشِ

َفأوصيكم ونفس بتقوى اهلل تعاىل، فبالتَّقوى ُتدَفُع الَباليا، َوُتْغَفُر اخلََطاَيا.

عباَد اهلِل:

والَبحِر  الَبِّ  يف  َوحواِدُث  وَمَاعاٌت،  ُحُروٌب  ِحنٍي،  ُكلَّ  َنَراها  َوُنُذٌر  آَياٌت 
، َوَيُشلُّ َحَرَكَتهم: ]ۋ    ۋ        ۅ     ، َوَعواِصُف َوَأَعاِصرُي، وُغباٌر َينُِق الَبرَشَ واجْلَوِّ
إنَّام هَي  َما جَيري  َيعلُم أنَّ  َوامُلسِلُم  ]املدثر:31[.  ۅ    ۉ          ۉې    ې    ې    ې       ى    ى[ 

َكٍم ُيريُدها اهللُ َتَعاىل.  حِلِ

ها امْلوؤمنوَن:  اأيُّ

َوِرَياٌح، ويف هذه  وُسُكوٌن  وُغباٌر،  َأْمَطاٌر  ُمتباينٍَة،  ٍة  يَّ َجوِّ َتَقلُّباٍت  اآلَن  َنِعيُش 

ضوَن، ألْجِل َغِسيِل  َيُسبُّوَن وَيعرَتِ َوَقْد  ُفوَن،  ُأَناٌس وَيَتَأفَّ ِمنَْها  الَتَقلُّباِت َقد َيضَجُر 
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كاٍر، َفإنَّ اهللَ  َمنِْزٍل، أو َسيَّاَرٍة، واملؤمُن َمن َيِقُف عنَد هذِه اآلياِت وقَفَة اعتباٍر وادِّ
َيُقوُل: ]چ    چ    چ    چ         ڇ[ ]اجلاثية:5[.

اإخوَة الإمياِن:

ٹ      ٿ       ٿ     ]ٿ     آياتِِه:  من  وآيٌة  اهللِ،  عنِد  من  ُنُذٌر  والُغَباُر  يُح  الرِّ
ُب هِبا َمن َيشاُء،  ٹ[ ]اإلساء:59[ وهي من ُجنُوِد اهللِ َينرُصُ هِبا َمن َيشاُء، وُيَعذِّ
اِت، َوهَي  يِح، َوِعَظِم َشأِنا َأقَسَم اهللُ بامُلْرَسالِت واْلَعاِصَفاِت َوالنَّاِشَ ولَِعَظَمِة الرِّ

َياِح إذا َهبَّت. أْنَواٌع لِلرِّ

َها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

ياَح مَلَاَت النَّباُت، َوَهَلَك احلَيَواُن، َوَفَسَد الطَّعاُم، واخَتنَق  لوال َتسِخرُي اهللِ الرِّ
رها َوَأْرَسَلَها. اإلنساُن، فُسبحاَن َمْن َسخَّ

واعلموا عباَد اهلِل: 

ُه ليَس بنَي اهللِ وبنَي أحٍد ِمن َخلِقِه َنَسٌب وال َحَسٌب، فاهللَ تعاىل يقوُل: ]چ     أنَّ
چ      ڇ      ڇ    ڇ      ڇ    ڍ[ ]األعراف:99[.

َ َلْوُنُه،  اَمُء، يعني َتَلبََّدْت بالُغُيوِم َتَغريَّ يََّلِت السَّ لِذا كاَن َنبِيِّنا O إَِذا خَتَ
 J نَا َعائشُة  ُأمُّ َفَسَأْلُتُه  َي َعنُْه،  َأْمَطَرْت ُسِّ َفإَِذا  َوَأْدَبَر،  َوَأْقَبَل  َوَخَرَج َوَدَخَل، 

َفَقاَل: »َلَعلَُّه َيا َعاِئَشُة َكَما َقاَل َقْوُم عاد: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    
ڑ    ک    کک     ک    گ     گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ ]األحقاف:24[«)1(. 

أخرجه ابن ماجه رقم )3891(، وصححه األلباين.   )1(
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عباَد اهلِل:
 I ْبِن َكْعٍب  ُأيَبِّ  َفَعْن  ُه ال جَيوُز َسبُّها، وال َلعنُها،  َأنَّ ومن َأحَكاَم الرِّيِح: 
قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َل َتُسبُّوا الرِّيَح، َفِإَذا َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن َفُقوُلوا: 
اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َهِذِه الرِّيِح، َوَخْيِر َما ِفيَها، َوَخْيِر َما ُأِمَرْت ِبِه، َوَنُعوُذ ِبَك 

ِمْن َشرِّ َهِذِه الرِّيِح، َوَشرِّ َما ِفيَها، َوَشرِّ َما ُأِمَرْت ِبِه«)1(.
النَّبِيِّ  َعْهِد  َعىَل  ِرَداَءُه  يُح  الرِّ َناَزَعْتُه  َرُجاًل  َأنَّ   L َعبَّاٍس  اْبِن  وَعِن 
َمْن  َوِإنَُّه  َمْأُموَرٌة،  َفِإنََّها  َتْلَعْنَها،  H: »َل  النَّبِيُّ  َفَقاَل  َفَلَعنََها،   ،H

َلَعَن َشْيًئا َلْيَس َلُه ِبَأْهٍل َرَجَعِت اللَّْعَنُة َعَلْيِه«)2(.
اإْخَواِن:

بِنَْفِسَك  ُتلِق  يِح واألعاصرِي فال  الرِّ ُهبوِب  أثناَء  احلَيَطِة واحلََذِر  َأخُذ  َوينَْبِغي 
َكاَم  وامُلغاَمَرِة،  التَّصوير  بقصِد  فيها  خول  والدُّ بُِمطاَرَدتا  التَّهُلَكِة  إىل  معَك  وَمْن 

ليِل َفبِِه َتكُثُر احلَّواِدُث واألخطاُر! ًة يف الَّ َينَْبِغي أْن َنلَزَم امَلناِزَل أثناَء الُغباِر، خاصَّ

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ
ياِح والُغباِر، اإلكثاُر من التَّوبِة واالستغفاِر، فاهللُ  ِعيَِّة ملَِنِع الرِّ من األسباِب الرشَّ

]ائ    ەئ    ەئ    وئ       وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ              ۈئ    ۈئ     َيُقوُل:  َتَعاىل 
ېئ    ېئ[ ]األنفال:33[.

ُرُه باهللِ،  ُر َقلُبُه باآلياِت الَكونِيَِّة التي َيراَها، َفُتَذكِّ اِدُق هو َمْن َيَتَأثَّ واملؤمُن الصَّ
َوَتَعُلُه ُمتَِّصاًل بِه، َذاِكَرَا َلُه، ُمسَتِجرَيَا من َسَخطِِه َونَِقِمِه.

أخرجه الرتمذي رقم )2252(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4908(، وصححه األلباين.  )2(
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روا: ]ی    ی          جئ    حئ      مئ    ىئ    يئ                 جب    حب      ُقوا اهللَ َوَتَذكَّ فاتَّ
خب         مب    ىب     يب    جت    حت[ ]الروم:41[.

َفاسَتمِسُكوا  َأخَطاِئنَا؟!  َوَتصِحيِح  َأْنُفِسنا،  ملَُِراَجَعِة  اآلياُت  َتْدُعونا  َفهل 
بِِدينُِكم، واحَذُروا ُماَلَفَة َربِّكم، فإنَّ اهللَ َتَعاىل َيَغاُر، وُيمِهُل وال ُيِمُل، فانُظُروا يف 
أعاَملُِكم، واحَذُروا ِمْن امُلَجاَهَرِة بامُلنَْكَراِت، َوإعالِن َحَفالِت الِغنَاِء واخلَنَاِء، وَأِقيُموا 
روا أنَّ  وا ِزَكاَة أموالُِكم، واحَفُظوا َجَواِرَحُكم، وامنَعوا الَفَساَد، وَتَذكَّ َصالَتُكم، وأدُّ

الِفَتَن ُتدَفُع باألَِمِر بامَلعُروِف، والنَّهي عن امُلنَكِر: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    
ېئ     ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی[ ]األنفال:25[.

فاللهمَّ انفعنا وارفعنا بالقرآِن العظيِم، َوهِبَْدِي َسيِِّد امُلرَسِلنَي، وأستغفُر اهللَ يِل 
ِحيُم. ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ ، فاسَتغِفُروُه إنَّ َوَلُكم ولِلُمسِلِمنَي من كلِّ َذنبٍّ

اخلطبُة الثانية:
احلمُد هلل واسِع الفضِل والعطاِء، وأشهد أال إله إال اهلل، وحده ال شيَك له، 
ًدا عبُد  اَمِء، وأشهد أنَّ حُممَّ ُرُج ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ َيْعَلُم َما َيِلُج يِف اأْلَْرِض َوَما َيْ
اهلل ورسوُلُه، صىلَّ اهلل وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِه َوأصحابِِه ومن َتبَِعهم بإحساٍن 

ا بعُد: إىل َيوِم القَضاِء، أمَّ
َل عليه َكفاُه،  َفأوصيكم َونفس بِتقوى اهللِ َتعاىل، َفمن اتقى اهللَ َوَقاُه، وَمن َتوكَّ

ُه منََحُه وَأعَطاُه. وَمن َسأَل َربَّ
عباَد اهلِل:

إننا لنحمُد اهللَ َتَعاىل وَنشُكُرُه، َفَسامؤنا مُتطُِر، وآباُرنا مَتَتلُئ، َفُسبَحاَن َمن َأنزَل 
َسياًل يف الَبَلِد، َفكيَف لو َصبَّ ِجَبااًل ِمن َبَرٍد؟
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې     الَويِلِّ احلَِميِد:  َفاحلمُد هللِ 
ېې    ې     ى    ى[ ]الشورى:28[.

اُء الَّليِل والنََّهاِر«)1(. ُسبَحاَن اهلِل: »َيُد اهلل َملى ل َتِغيُضها َنَفَقٌة َسحَّ
نا يا موؤمُنوَن: َربُّ

وَن،  ُنوِب والِعصياِن ُمرِصُّ وَن، وعىل الذُّ َرحيٌم حليٌم، ونحُن يف جنبِّ اهللِ ُمَقرصِّ
َوُهَو القاِئُل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ         

ٹ    ڤ[ ]فاطر:45[.

عباَد اهلِل:
ُنزوُل امَلَطِر آَيٌة َتدلُّ عىل ُقَدَرِة اهللِ عىل الَبْعِث والنُّشوِر، َقاَل اهللُ َتَعاىل: ]ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺ    

ٺ    ٿٿ    ٿ        ٿ    ٹ            ٹ     ٹ[ ]فصلت:39[.
ا أْن يكوَن َرمَحًة  َواْعَلُموا َيا َرَعاُكُم اهلُل: أنَّ امَلاَء ُجنٌد من ُجنِد اهللِ تعاىل، فإمَّ
اكم َشَّ ما فيها من ماطَِر وأضاٍر، فقد كان  ا َعَذاًبا َوبِياًل، كفانا اهللُ وإيَّ وَطالًّ، وإمَّ
نا َعاِئَشُة J إَِذا َرَأى َغْياًم َأْو ِرحًيا ُعِرَف َذلَِك يِف َوْجِهِه، َفَقاَلْت  نبيُّنا كام قالت ُأمُّ
لُه: َيا َرُسوَل اهللِ َأَرى النَّاَس إَِذا َرَأُوا اْلَغْيَم َفِرُحوا، َرَجاَء َأْن َيُكوَن فِيِه امَلَطُر، َوَأَراَك إَِذا 
ُنِني َأْن َيُكوَن ِفيِه َعَذاٌب،  َرَأْيَتُه َعَرْفُت يِف َوْجِهَك اْلَكَراِهَيَة، َفَقاَل: »َيا َعاِئَشُة َما ُيَؤمِّ

َب َقْوٌم ِبالرِّيِح، َوَقْد َرَأى َقْوٌم اْلَعَذاَب، َفَقاُلوا: َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا«)2(. َقْد ُعذِّ

أخرجه البخاري رقم )4684(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )899(.  )2(
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ها املوؤمُن: اأيَّ
َناِفًعا«)1(،  َصيًِّبا  »الَّلهمَّ  قاَل:  الَغيَث  َرأى  إذا   G اهللِ  َرُسوُل  كاَن  َلقد 
َر، قاَل: »اللهمَّ َحواَليَنا ول علينا، اللهمَّ على الَكاِم  َ وكاَن إذا اشَتدَّ امَلَطُر، َوَخِشَ الضَّ
َجِر«)2(. وكاَن َيكِشُف َبعَض َبِدنِِه لِيصيَبُه امَلطُر)3(. َراِب، وُبُطوِن اأَلوِدَيِة، وَمَناِبِت الشَّ والظِّ

رَ الِكرَاِم: َمعا�سِ
َشَبابِنا،  ِمن  َتقُع  راٌت  َتَوُّ ُهناَك  ِديِد  الشَّ األََسِف  َمَع  األَمَطاِر  ُنُزوِل  وعنَد 
إىل  َسَياِراِتم  بُِدُخوِل  ُيغاِمُر  وبعُضهم  ُمَتهِوَرٍة،  اوزاٍت  َتَ أو  امُلفَرَطِة،  َعِة  كالرسُّ
فقدنا  فقد  وُرعوَنًة،  ًرا  َتوُّ َيكِفي  َبالَِغٌة،  ُخطورٌة  عنه  َينُتُج  مَّا  واألَوِدَيِة،  الشعاِب 

عاِب. يوُل، وَأهَلُكوا َأنُفَسهم بالشِّ الكثرَي من َجَرَفتُهُم السُّ
يا موؤمنوَن:

امَلَكاِرَه،  َف عنُكم  دوا هلا مَحًْدا وُشكَرا، وُكلَّام رَصَ نَِعاًم، َفَجدِّ َد َلكم َربُّكم  ُكلَّام َجدَّ
َفُقوُموا بِحقِّ َربِّكم َطاَعًة َلُه، َوَثنَاًء وِذْكًرا، َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُروِن.

واجعل  اللهمَّ  اِكريَن،  الذَّ من  َوَلَك  اِكريَن،  الشَّ من  لِنَِعِمَك  اجعلنا  فاللهمَّ 
ِل  ا َنعوُذ بك من َزواِل نِعَمتَِك، َوَتوُّ إنَّ َلنا وَبالًغا إىل ِحنٍي، فاللهمَّ  َأنزْلَتُه َرمَحًة  َما 

َعافَِيتَِك، َوُفَجاَءِة نِقَمتَِك، َوَجيِع َسَخطَِك. 
نَا، واغفر َلنا وارمَحنَا  نيا أكَبَ َهِّ اللهمَّ ال َتعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنَا، وال َتعْل الدُّ

ا ُكنَّا ِمَن الظَّاملنَِي.  واعُف عنَّا، ال إلَه إالَّ أنَت ُسبحاَنَك إنَّ
]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    

ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه البخاري رقم )1032(.                )2(   أخرجه البخاري رقم )1014(.)1( 
أخرجه مسلم رقم )898(.  )3(
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#

الَّلُهمَّ َصيًِّبا َناِفًعا

اخلطبة األولى:
عاِء ]ٿ    ٿ    ٹ     احلمُد هلل واسِع الفضِل والعطاِء، سميٌع قريٌب ميُب الدُّ
ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄڄ    ڄ     ڄ    ڃ[ 
]سبأ:2[ وأشهد أن ال إلَه إال اهللُ، وحده ال شيَك له، واسُع الكرِم واجلوِد، وأشهد 

أنَّ حُممًدا عبُد اهلل ورسوُلُه، صاِحُب احلوِض امَلوروِد، صىلَّ اهلل وسلََّم وبارَك عليه 
ا بعُد:  وعىل آلِه َوصحبِِه، ومن تبعهم بإحساٍن إىل اليوِم املوعود، أمَّ

عليه  َل  َتوكَّ وَمن  َوَقاُه،  اهللَ  اتقى  َفمن  َتعاىل،  اهللِ  بِتقوى  َونفس  َفأوصيكم 
ُه منََحُه وَأعَطاُه: ]ىئ    ىئ    ىئی    ی    ی    ی    جئ[  َكفاُه، وَمن َسأَل َربَّ

]النمل:63[.

عباَد اهلِل:

نَا َلنَْحَمُد اهللَ َتَعاىَل َوَنشُكُرُه، َفنحُن يف نَِعٍم َزاخرٍة، وَخرياٍت َوافَِرٍة، َساَمُؤَنا  إنَّ
َفلقد   ، ربُّ يا  لَك  َفَحْمًدا  مَتَتلُئ،  َوآَباُرَنا   ، خَتَْضُّ وَأرُضنا  ُيثِمُر،  وَشَجُرنا  مُتطُِر، 
ا، َومَلْ َتزْل بِنَا َرؤًفا َحِفيًّا، َفأصَبحنا وَأمَسينا  َأنَزلَت علينا َغيًثا ُمِغيًثا، َعمَّ األََراض ِريًِّ

يَن، وبَِرمَحتَِك وِرزِقَك َفِرحنَي، ]ک    گ      گ    گ     گ    ڳ    ڳ      ُمستَبرِشِ
ڳ    ڳ     ڱ[ ]يونس:58[.
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ـــَرٍد ُسبَحاَن  َمن  َأنزَل َسيًل  يف الَبَلِد َفــكــيــَف لــو َصـــبَّ ِجـــَبـــاًل ِمـــن َب
ــــارا ـــــــُه  ِرْفــــــًقــــــا  ِبـــــَنـــــا  َقــــطَّ ـــــاًرا)1(َأنـــــــَزَل ــــــَرُه    َأنـــــَه وبـــعـــُضـــُه  َســــــخَّ

األَوِديِة  ملِشَهِد  النَّاُس  َفخَرَج  والِكَباَر،  غاَر  الصِّ الَفرحُة  ِت  لقد عمَّ إي واهللِ: 
عاِب، َوَصَدَق اهللُ الَعظِيُم الَقاِئُل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ      والشِّ

ې    ېې    ې     ى    ى[ ]الشورى:28[. 
اُء اللَّْيَل َوالنََّهاَر«)2(.  َفُسبَحاَن اهلل: »َيُد اهلِل َمْلَى َل َتِغيُضَها َنَفَقٌة َسحَّ

نا يا موؤمُنوَن: َربُّ
اهللُ  َد  َتَوعَّ َوَقْد  وَن،  ُمَقرصِّ اهللِ  جنبِّ  يف  َوَنْحُن  كريٌم،  َعظِيٌم  حليٌم،  َرحيٌم 

َتَعاىَل َفَقاَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ         

ٹ    ڤ[ ]فاطر:45[.
َفقد ُينِزُل اهللُ امَلَطَر بِدعَوٍة َصاِدَقٍة َصاحِلٍَة، أو َصبِيِّ مل ُتكتب عليِه ُذنوٌب، أو بَِرمَحِة 
الَبَهاِئِم، وَقْد َقاَل نبِيُّنا G: »َهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإلَّ ِبُضَعَفاِئُكْم؟«)3(. 

، َوَأُعوُذ  وَقاَل G: »َيا َمْعَشَر اْلُمَهاِجِريَن، َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ
، َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها، ِإلَّ َفَشا ِفيِهُم  : َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ ِباهلِل َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ
اُعوُن، َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا، َوَلْم َيْنُقُصوا  الطَّ
ْلَطاِن َعَلْيِهْم، َوَلْم  ِة اْلَمُئوَنِة، َوَجْوِر السُّ ِنيَن، َوِشدَّ اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن، ِإلَّ ُأِخُذوا ِبالسِّ

البيتان لعبد الرمحن القاض عىل الشبكة.  )1(
أخرجه البخاري رقم )4684(.   )2(
أخرجه البخاري رقم )2896(.  )3(
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ُيْمَطُروا،  َلْم  اْلَبَهاِئُم  َوَلْوَل  َماِء،  السَّ ِمَن  اْلَقْطَر  ُمِنُعوا  ِإلَّ  َأْمَواِلِهْم،  َزَكاَة  َيْمَنُعوا 
َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اهلِل، َوَعْهَد َرُسوِلِه، ِإلَّ َسلََّط اهلُل َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيِرِهْم، َفَأَخُذوا 
ا َأْنَزَل اهلُل، ِإلَّ  ُتُهْم ِبِكَتاِب اهلِل، َوَيَتَخيَُّروا ِممَّ َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْم، َوَما َلْم َتْحُكْم َأِئمَّ

َجَعَل اهلُل َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم«)1(.

الِم:  اإْخَوَة الإ�سْ
َأْكثُِروا من التَّوبِة واالستغفاِر، َفاهللُ َتَعاىل َيُقوُل: ]ائ    ەئ    ەئ    وئ       
روا:  َوَتَذكَّ ]األنفال:33[،  ېئ[  ېئ     ۈئ     ۈئ     ۆئ               ۆئ     ۇئۇئ     وئ    

]ی    ی          جئ    حئ      مئ    ىئ    يئ                 جب    حب     خب         مب    ىب     يب    
جت    حت[ ]الروم:41[.

َأخَطاِئنَا؟!  َوَتصِحيِح  َأْنُفِسنا،  ملَُِراَجَعِة  َعلينَا  َونَِعَمُه  اهللِ  آَياُت  َتْدُعونا  َفهل 
وُيمِهُل،  َيَغاُر،  َتَعاىل  اهللَ  فإنَّ  َربِّكم،  ُماَلَفَة  واح��َذُروا  بِِدينُِكم،  َفاسَتمِسُكوا 

 

ِزَكاَة  وا  وأدُّ َصالَتُكم،  وَأِقيُموا  بامُلنَْكَراِت،  امُلَجاَهَرِة  ِمْن  فاحَذُروا  ُيِمُل،  وال 
روا أنَّ الِفَتَن ُتدَفُع باألَِمِر بامَلعُروِف، والنَّهي  أموالُِكم، واحَفُظوا َجَواِرَحُكم، وَتَذكَّ

عن امُلنَكِر: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    
ی    ی    ی[ ]األنفال:25[.

فاللهم اجعْل ما َأنَزْلَت علينا َصيَِّبا َنافَِعا، وَمَتاًعا لنا وَبالًغا إىل حنٍي.

اللهمَّ انفعنا وارفعنا بالقرآِن العظيِم، َوهِبَْدِي َسيِِّد امُلرَسِلنَي، وأستغفُر اهللَ يِل 
ِحيُم.           ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ ، فاسَتغِفُروُه، إنَّ َوَلُكم ولِلُمسِلِمنَي من كلِّ َذنبٍّ

أخرجه ابن ماجه رقم )4019(، وحسنه األلباين.  )1(
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اخلطبة الثانية:
 ، َفسرَتَ ِحلُمه  َعُظَم  َأجِعنَي،  النِّعِم علينا  امُلسَتِغيثنَي، وُمسبِل  ُمغيِث  احلمُد هللِ 
َوَبسَط َيَدُه بِالعَطاِء َفأكَثَر، وأشهد أن ال إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال َشيَك َلُه، امُلطَِّلُع عىل 
الِعَباِد،  َأصَدُق  ورسوُلُه،  اهللِ  عبُد  ًدا  حُممَّ َوَنبِيَّنَا  َسيَِّدَنا  أنَّ  وأشهد  والنَّجَوى،   ِّ الرسِّ
َم َوَباَرَك َعليه، وعىل آلِِه  ِه َوأَخشى، صىلَّ اهللُ وَسلَّ وأحَسنُهم َقصًدا، وَأعَظُمهم لَِربِّ

ا بعُد:  وأصحابِِه، وَمن َساَر عىل التَّقوى، أمَّ

ُمَباَرٌك،  َطُهوٌر  َفامَلطُر  األْمَطاِر،  َهِذِه  اهللَ عىل  وامْحَُدوا  اهلِل:  عباَد  اهلَل  فاتَّقوا 
وهو احلََياُة َوَكفى، َيقوُل C: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀڀ    

ڀ      ڀ    ٺ     ٺ    ٺ      ٺ[ ]النحل:65[. 

ُقَدَرتِه  َعىل  َوَدلِيٌل  ُجنِْدِه،  ِمْن  َوُجنٌد  اهللِ،  آياِت  من  آيٌة  ُمؤِمُنوَن:  َيا  امَلَطُر 
]وئ    ۇئ    ۇئ     َفُقْل:  َأحًدا،  آجَّ  ُتَ َأْن  َت  َأَردَّ َوإذا  الَبْعِث والنُّشوِر،  َعىَل  ُسْبَحاَنُه 
 ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئی    ی    ی    یجئ    حئ    مئ    

ىئ    يئ[ ]العنكبوت:63[.
َفاْقُدُروا لِنِْعَمِة امَلَطِر َقدَرُه، َواْشُكُروا َربَُّكم عليه: ]ڇ    ڇ    ڇ      ڇ    ڍ       

ڍ    ڌ    ڌ       ڎ    ڎ[ ]امللك:30[.

ا َعَذاًبا َوبِياًل، َفَقْد َجَعَلُه اهللُ ُطوَفاًنا عىل َقوِم  ا َأْن َيُكوَن امَلاُء َرمَحًة وَطالًّ، وإمَّ َفإمَّ
اكم َشَّ َما يِف األْمَطاِر  َب اهللُ فِرَعوَن َوَقوَمُه، كفانا اهللُ وإيَّ ُنوٍح S، وبِامَلاِء عذَّ

اٍر.  ِمْن َمَاطَِر َوَأْضَ



389

ها املوؤمُن:  اأيَّ
ولِلمَطِر ُسنٌن َقولِيٌة، وُأخرى فِعِليٌَّة، َفقد كاَن َرُسوُل اهللِ H إذا َرأى 
قاَل:  َر،  الضََّ َوَخِشَ  امَلَطُر  اشَتدَّ  إذا  وكاَن  َناِفًعا«)1(،  َصيًِّبا  »الَّلهمَّ  قاَل:  الَغيَث 
َراِب َواأَلْوِدَيِة  »اللَُّهمَّ َحَواَلْيَنا، َوَل َعَلْيَنا، اللَُّهمَّ َعَلى الَكاِم َوالِجَباِل َوالَجاِم َوالظِّ

َجِر«)2(. َوَمَناِبِت الشَّ

وَيكِشُف  َثوَبُه،  وحَيَرِسُ  امَلطُر،  لِيصيَبُه  َبِدنِِه  َبعَض  َيكِشُف   H وكاَن 
عن ِعاَمَمتِِه لُِيِصيَب امَلَطُر َجَسَدُه.                        

رَ الِكرَاِم:  َمعا�سِ

ِمن  َتقُع  وَأخطاٌر  راٌت  َتَوُّ ُهناَك  ِديِد  الشَّ األََسِف  َمَع  األَمَطاِر  ُنُزوِل  وعنَد 
ُمَتهِوَرٍة،  اوزاٍت  َتَ أو  امُلفَرَطِة،  َعِة  كالرسُّ امُلَغاَمَرِة،  وُحبُّ  ُر  التَّهوُّ َدافُِعها  َشَبابِنا، 
َباِب ُيغاِمُر بُِدُخوِل َسَياِراِتم إىل الشعاِب واألَوِدَيِة مَّا َينُتُج عنه ُخطورة  وبعُض الشَّ
عاَيِة  ٌَبالَِغٌة، َفكيَف بِمن ُيمُل األَطفاَل والنِّساَء وَيسَمُح هلم بَِذلَِك؟! فأين حقٌّ الرِّ
فاِع امَلَديِنِّ إالَّ أنََّك  ْغِم ِمْن التَّحذيراِت امُلتتاليِة من َمَراِكِز الدِّ وُحسُن الَقواَمِة؟! َوبِالرَّ

رَا، َفُخذوا ِحذركم: ]   ۀ    ہ    ہ        ہ[ ]البقرة:195[.  ترى َتفِريًطا وَتَوُّ

النَّبيَّ  َأنَّ  َثَبَت  َوَقْد  َعَليِهْم،  َوخَتِْفيٌف  بِالِعَباِد،  َوَرمْحٌَة  نِعمٌة  اهلِل:  عباَد  واملَطُر 
الُة  G َجََع َبنَي امَلْغِرِب َوالِعَشاِء َحاَل ُنُزوِل امَلَطِر، َوَلِكْن ال ُتقرَصُ الصَّ
 َ بنيَّ َفقد  اجلَْمِع،  يِف  والتَّساُرِع  التَّساُهِل  ُخُطوَرِة  ْمْن  احلََذُر  جَيُِب  َكاَم  اإلقاَمِة،  حاَل 

أخرجه البخاري رقم )1032(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1013(، ومسلم رقم )897(.  )2(



390

ٍة عىل امُلصلنَي، أو وُجوِد وَحٍل َوطِنٍي، أو َمَطٍر  الُعلامُء أنَّ اجلَْمَع َيُكوُن، بِوُجوِد َمشقَّ
الِة َيُبلُّ الثِّياَب، وُيؤِذي امُلصلِّنَي. َيطُِل َأْثنَاَء الصَّ

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ
َف عنُكم امَلَكاِرَه  دوا هلا مَحًْدا وُشكًرا، وُكلَّام رَصَ َد َلكم َربُّكم نَِعاًم، َفَجدِّ ُكلَّام َجدَّ
َفُقوُموا بِحقِّ َربِّكم َطاَعًة َلُه َوَثنَاًء وِذْكًرا، َوَسُلوا ربَُّكم أْن ُيَباِرَك َلكم فِياَم َأعَطاُكم، 
ؤوُف بالعباِد، وليَس خِلرِيِه َنقٌص  وأْن ُيَتابَِع َعليكم َمنَافَِع ِدينُِكم وُدنياُكم، فهو الرَّ

وال َنَفاُد. 

َما  اِكريَن، اللهمَّ واجعل  الذَّ َوَلَك من  اِكريَن،  لِنَِعِمَك من الشَّ فاللهمَّ اجعلنا 
َأنزْلَتُه َعلينا َرمَحًة َلنا وَبالًغا إىل ِحنٍي، اللهمَّ إنََّك َعُفوٌّ ُتِبُّ الَعفَو َفاعُف عنَّا، اللهمَّ 
ِل َعافَِيتَِك، َوُفَجاَءِة نِقَمتَِك، َوَجيِع َسَخطَِك،  ا َنعوُذ بك من َزواِل نِعَمتَِك، َوَتوُّ إنَّ
نَا، واغفر َلنا وارمَحنَا، واعُف  نيا أكَبَ َهِّ اللهمَّ ال َتعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنَا، وال َتعْل الدُّ
نا َوَيْغِفْر َلنا َلنَُكوَننَّ  ا ُكنَّا ِمَن الظَّاملنَِي لئن ملْ َيْرمْحنَا َربُّ عنَّا، ال إلَه إالَّ أنَت ُسبحاَنَك إنَّ

يَن، ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې     ِمن اخلَاِسِ
ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[.

]العنكبوت:45[
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#

اْلُخُسوُف آياٌت وَمواعُظ

اخلطبة األولى:
نحمُده سبحانه  َخلًقا،  ُصنًعا، وأحَكمها  فأبَدَعها  الكائناِت  أوجَد  احلمُد هلل 
له،  اهلل، وحده ال شيك  إال  إله  أن ال  ُمستِحًقا، وأشهد  كِر  للشُّ يزْل  مل  ونشكره، 
َتَعبًُّدا له وِرًقا، وأشهد أنَّ نبيَّنَا حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، أبلُغ اخللِق بياًنا، وأصَدُقهم 
وَسْبًقا،  َفْضاًل  مني  امُلقدَّ وأصحابِه  آله  وعىل  عليه،  وبارك  وسلَّم  اهلل  صىلَّ  ُنْصًحا، 

ا بعد: والتَّابعنَي ومن َتبَعهم بإحساٍن وإيامٍن، ومن نرَص ديَن اهلل حًقا وِصدًقا، أمَّ

ها النا�ُس:  اأيُّ

لقوٍم  آياٌت  ففيهام  واألرِض،  امواِت  السَّ َخْلِق  يف  روا  وَتَفكَّ تعاىل،  اهللَ  ُقوا  اتَّ
يعقلوَن، َسْبٌع ِشَداٌد َرَفَعها اهللُ بقوتِه، وأمسَكها بقدرتِه ورمحتِه، أْن تقَع عىل العباد، 
فيها،  عيَب  فال  ُفُطوٍر،  وال  فروٍج،  من  هلا  فام  بناَءها؟  اهللُ  أَحَكَم  كيَف  ُروا  وتفكَّ

 

ُمنرًيا؟ يسرياِن -بإذِن اهلل- يف فلٍك  ُنْقَصاٍن، وكيَف جعَل فيها ِساًجا وقمًرا  وال 
ا، وال تزيداِن وال يرتفعاِن عنه وال حَييداِن، فسبحاَن  ِهَ وضعُه اهللُ ال َتنُْقَصاِن عن َسرْيِ

ها بقدرتِه، ورتََّب نظاَمهام بحكمتِه، وهو القويُّ العزيُز. من سريَّ

ها امل�سلمون: اأيُّ
عىل  الِة  الدَّ اآلياِت  بعَض  آخَر  إىل  حنٍي  من  ُيرسَل  أْن  بالعباد  اهلل  رمحة  وِمن 



392

م بعد طوِل ُفُتوٍر؛ ولَِيَخافُه امُلذنُِبوَن  عظمتِه وربوبيَّته وجاللِِه؛ ليثوَب الناُس إىل رهبِّ
وِر.  بعَد غفَلٍة وُغروٍر؛ ولُيْقلع أهُل الرشِّ والفساِد عن اآلثاِم والرشُّ

تعاىل:  وقال  ]اإلساء:59[،  ٹ[  ٹ      ٿ       ٿ     ]ٿ     تعاىل:  قال 
تعاىل:  وقال  ]البقرة:187[،  ]گ        گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ     ڳ[ 

]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[ ]البقرة:221[.

عباد اهلل: 
لقد أرانا اهلل تعاىل آيَة ُخسوِف القمِر قبل ليلتنِي، وكانت ُظلَمًة شديدًة استمرت 
ْرنا يف ُظلمِة اخْلُُسوِف ُظلَمة الَقِب، وكذلك أرشَد النَّبِيُّ  ثالَث ساعاٍت تقريًبا، َفَتَذكَّ
H يف ُخطبِة الُكُسوف أن نستعيَذ باهلل من عذاِب القِب، فنسأُل اهللَ تعاىل أن 

محِن.  حيِم الرَّ َر قلوَبنَا بالتَّقوى واإليامِن، وقُبورنا بنوٍر من الرَّ ُينَوِّ

واعلموا -رمِحَُكُم اهللُ- أنَّ اآلياِت للصاحلنَي رمحٌة وبرهاٌن، يزدادوَن هبا إيامًنا 
ويقينًا، ومتلؤ قلوهَبم خوًفا من عقاِب اهللِ، وطمًعا يف رمحته، واآلياُت ألهِل الغفلِة 

ة. ة، وَقْطٌع للَمَحجَّ إقامٌة للحجَّ

 H ٍد  حُممَّ َأْصَحاَب  »كنَّا  فقال:  بَِخْسٍف،   I َمْسُعوِد  ابُن  سِمَع 
بالتَّمُسِك  يكوُن  االتعاظ:  وحقيقُة  خَتِْويًفا«)1(،  وَنا  َتُعدُّ َوَأْنُتْم  َبَرَكًة،  اآلَياِت  َنُعدُّ 
بديِن اهللِ تعاىل القائِل: ]ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ          ڃ[  
»َوَماَذا  اِئِل:  للسَّ قال:  اعُة؟  السَّ متى   :H النَّبِيُّ  ُسِئَل  ومَلَّا   ]89 ]الشعراء:88، 

َأْعَدْدَت لها؟«)2(.
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كر؟!  نيا فانيٌة، وأنَّ الساعَة آتيٌة، فهل من ُمدَّ ذلك أنَّ اهلل تعاىل أخبنا أنَّ الدَّ
]ڌ    ڌ      ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک     ک    ک    
ک    گ    گ[ ]التوبة:126[ فام باُل أقواٍم ُقُلوهُبم ال خَتشع؟! وإىل الصالة 

ال تفزع؟!

الُكُسوِف،  آيِة  َيْفَزُع عند  النَّاِس وأتقاهم،  H وهو أخشى  فنبيُّ اهللِ 
الصالُة جامعة،  ُينَاَدى  ثم  الفزِع واخلوِف،  ة  جَيُرُّ رداَئه من شدَّ املسجد  إىل  وَيرُج 
َمْعُهوَدٍة هلم، صىلَّ  غرَي  H هبم صالًة  النبيُّ  هبُم  َوُيَصلِّ  النَّاُس،  َفَيْجَتِمُع 
أصحاَبه  جعَل  حتى  طويلًة،  صالًة  وُسجوداِن،  ُرُكوَعاِن  ركعٍة  كلِّ  ويف  ركعتنِي، 
ُثمَّ  مُس،  الشَّ انجلِت  وقد  سلَّم،  ثمَّ  جود،  والسُّ كوِع  والرُّ القيام  طول  من  ون  َيِرُّ
ْمَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمن آَياِت اهلِل ل َيْنَخِسَفاِن ِلَموِت  خطَب ووَعَظ وقاَل: »إنَّ الشَّ
لِة، َفاْفَزُعوا إلى ِذْكِر اهلِل َوُدَعاِئِه  َأَحٍد َول ِلَحَياِتِه، َفإَذا َرَأيُتْم َذِلَك، َفاْفَزُعوا إلى الصَّ
ٍد َواهلِل  َة ُمَحمَّ ُقوا، َيا ُأمَّ َواْسِتْغَفاِرِه، َفإَذا َرَأيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اهلَل َوكبُِّروا َوُصلُّوا َوَتَصدَّ
ٍد َواهلِل َلو َتْعَلُموَن  َة ُمَحمَّ َما ِمْن َأَحٍد َأغيُر ِمن اهلِل َأْن َيْزِنَي َعبُدُه َأو َتْزِنَي َأَمُتُه، َيا ُأمَّ
َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقليل َوَلَبَكيُتْم َكِثيًرا«)1(، »َما ِمْن َشيٍء ُتوَعُدوَنُه إلَّ َقْد َرَأيُتُه 
ِفي َصلِتي َهِذِه«)2(، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َرَأْينَاَك َتنَاَوْلَت َشْيًئا يِف َمَقاِمَك َهَذا، ُثمَّ 
َرَأْينَاَك َتَكْعَكْعَت، َفَقاَل: »ِإنِّي َرَأْيُت الَجنََّة، َأْو ُأِريُت الَجنََّة، َفَتَناَوْلُت ِمْنَها ُعْنُقوًدا، 
 ، ْنَيا، َوَرَأْيُت النَّاَر، َفَلْم َأَر َكالَيْوِم َمْنَظًرا َقطُّ َوَلْو َأَخْذُتُه أَلََكْلُتْم ِمْنُه َما َبِقَيِت الدُّ
«، ِقيَل: َيْكُفْرَن  َوَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّساَء«، َقاُلوا: مِلَ َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »ِبُكْفِرِهنَّ
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ْهَر، ُثمَّ  بِاهللِ؟ َقاَل: »َيْكُفْرَن الَعِشيَر، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُهنَّ الدَّ
 .)1(» َرَأْت ِمْنَك َشْيًئا، َقاَلْت: َما َرَأْيُت ِمْنَك َخْيًرا َقطُّ

ِمْن  ُيِصيَبِني  َأْن  َمَخاَفَة  ْرُت،  َتَأخَّ َرَأْيُتُموِني  ِحيَن  َوَذِلُكْم  ِبالنَّاِر،  ِجيَء  »َلَقْد 
َيْسِرُق  َكاَن  النَّاِر،  ِفي  ُقْصَبُه  َيُجرُّ  اْلِمْحَجِن  َصاِحَب  ِفيَها  َرَأْيــُت  َوَحتَّى  َلْفِحَها، 
اْلَحاجَّ ِبِمْحَجِنِه، َفِإْن ُفِطَن َلُه َقاَل: ِإنََّما َتَعلََّق ِبِمْحَجِني، َوِإْن ُغِفَل َعْنُه َذَهَب ِبِه، 
َوَحتَّى َرَأْيُت ِفيَها َصاِحَبَة اْلِهرَِّة الَِّتي َرَبَطْتَها َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْم َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن 

َخَشاِش اأْلَْرِض، َحتَّى َماَتْت ُجوًعا«)2(. 

]ۇ    ۇ       ۆ    ۆ     ۈ     الرجيم:  الشيطاِن   أعوذ باهلل من 
ۈٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ       ۅ    ۉ         ۉ            ې    ې    ې    ې        ى      

ى         ائ[ ]فصلت:37[.

كر  اكم بام فيه من اآليات والذِّ بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعني وإيِّ
احلكيم. 

إنِّه هو  أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر املسلمني، فاستغفروه 
حيُم. الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
ورقَّت،  النفوُس  له  ودانت  وخضعت،  القلوُب  له  خشعت  الذي  هلل  احلمُد 

وعنت له الوجوه وذلَّت، نحمُده سبحانه محًدا كثرًيا طيًِّبا ُمبارًكا فيه، وأشهد أن ال إله 
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إال اهلل، وحده ال شيَك له، شهادَة من ياُفه ويتَِّقيِه، وأشهد أنَّ حممًدا عبد اهلل ورسوُله، 

 

َبَعَثُه اهللُ رمحًة وأمنًا للعاملني، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آله الطيبنَي، وأصحابِه 
ا بعُد:  ين، أمَّ الغرِّ امليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]األحزاب:70، 71[. 

عباد اهلل: 
آيُة اخلسوِف إنذاٌر لنا وختويٌف؛ لكي نتوَب إىل اهلل ونرجَع عامَّ نحن فيه من 
اهللِ،  فرائِض  وإقامِة  والتَّصحيِح،  للمحاسبِة  باعٍث  أقوى  وهي  وتقصرٍي،  معصيٍة 

واجتناِب َنواِهيِه. 

اتِنَا  وكم هو ُمؤسٌف أن حيصَل اخْلُُسوُف ونحُن يف غفلٍة معرضوَن، ويف َمَلذَّ
العفَو  اهللَ  ]املطففني:14[ نسأُل  ]ڃچ    چچ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[  غارقون؟! 

والعافيَة. 

ها امل�سلموَن:  اأيُّ

إنَّ لِنُقَصاِن َضوِء الَقَمِر ارتباًطا ُمباشا بأعامِل بني آدَم، فشؤُم املعصيِة يكوُن 
ول، وحتى عىل الكوِن كذلَك، َفُشؤُمَها عىل  عىل األنُفِس واألهِل واملجتمعات والدُّ

ِه، وَترَتِفَع َمَهاَبُتُه ِمْن ُقُلوِب َخْلِقِه، قال تعاىل: ]ک     العبِد بأن َيُوَن الَعْبُد عىل َربِّ
َعَليِه  »َهاُنوا   :V يُّ  الَبرْصِ احلََسُن  َقاَل  ]احلج:18[  ک    ک    ک    گ      گ    گ[ 

وا َعَليِه َلَعَصَمُهم«)1(.  َفَعَصوُه، َوَلو َعزُّ

اجلواب الكايف )ص112(.  )1(
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ُنوِب عىل  ا شؤُم الذُّ ا ما أهوَن اخللَق عىل اخلالِق إذا هم أضاعوا أمَرُه! وأمَّ حقًّ
ول واملجتمعاِت َفَأمٌر َعظِيٌم، َوَخَطٌر َجِسيٌم، قاَل َتَعاىَل: ]ڇ         ڇ    ڇ    ڇ     الدُّ
ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ               ڎ    ڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑک    ک    

ک    ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ          ڱ[.
]الدخان:29-25[

فبالذنوِب حصَل هلم النَّقُص والبالُء، وتوالت عليهم املَِحُن، وَتَداَعت عليهُم 
الِفَتُن، وارَتَفَعِت األَْسَعاُر، وحصَل النَّْقُص يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت، وصَدَق 

اهللُ: ]ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]الرعد:11[. 
َأهَلَكْتها،  إال  ِدياٍر  يف  َظَهرت  ما  ِمْنها:  اهلُل  جيًعا  َأَجــاَرنــا  امْلَعاِصي  إنَّها 

 

َر  حذَّ لقد  َأسَقَطْتَها،  إال  ُدوٍل  يف  َفَشت  وال  َأعَمْتَها،  إال  ُقلوِب  ِمن  نَت  مَتَكَّ وال 

 

احلاِض،  وقتِنا  يف  َفَشا  وقد  نا،  الزِّ من  الكسوِف  ُخطبِة  يف   H اهللِ  رسوُل 
َعِت  وَتنَوَّ احْلَراِم  أكُل  َوَكُثَر  راُت،  امُلَخدِّ وُأدِمنَِت  اخْلُُموُر،  وُشَبِت  َبا،  الرِّ وُأعِلَن 
َلَتْسَمُع عن َشهاَداٍت  إنََّك  ُثمَّ  َرَذاِئُل،  امَلَعاِزِف، وَفَشت  َيُل، وارتفعت أصواُت  احْلِ
ِه َنسَتْغِرُب  َباطَِلٍة، وَأْياَمٍن َفاِجَرٍة، وُخُصوَماِت َظاملٍَِة، َوِوشاياٍت كاِذبٍة، وبعَد هذا ُكلِّ

]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ    ڦ    ڦ     مُس  َتنَْكِسَف الشَّ أْن َيِْسَف الَقَمُر، أو 
ڦ    ڦ[ ]آل عمران:182[.

ها امل�سلموَن:  اأيُّ
إنَّه ال َتْفُسُد األحواُل، إالَّ إذا ُضيَِّع األمُر باملعروِف، والنَّهُي عن امُلنَْكِر، فهَو 
احْلَقُّ  َوَيْعُلو  امُلجِرِمنَي،  َأْسَتاُر  وُتَتُك  املسلمنَي،  ُحُرماُت  ُتفُظ  وبه  يِن،  الدِّ ِوَثاُق 
ِبَيِدِه،  َنْفسي  »َوالَِّذي   :H قال  والعصياُن،  الَباطُِل  وَينَْدِحُر  واإليامُن، 
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َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف، َوَلَتْنَهُونَّ َعْن الُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهلُل أْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه 
ُثمَّ َتْدُعْوَنُه َفل ُيْسَتَجاُب َلُكْم«)1(. 

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ     ڀ[ ]األعراف:23[.

ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
ېئ[ ]آل عمران:147[.

]ے     ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]البقرة:285[.

]ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ       ں[ ]األعراف:47[.

ر قلوبنا من النفاق، وأعاملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا  اللهم طهِّ
ملا تبُّ  نعمة األمن واإليامن، ووفقنا  أدم علينا  اللهم  العاملني.  يا ربَّ  اخليانة  من 

وترض يا رمحن. 

اللهم وفِّق ُوالَة أموِرَنا ملَِا تبُّ وترض، وأعنهم عىل البِّ والتقوى، واجعلهم 
هداًة مهتدين، غري ضالني وال ُمِضلِّنَي، ورزقهم البطانة الصاحلة يا ربَّ العاملني.  

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلُم ما تصنعون.

أخرجه الرتمذي رقم )2169(، وحسنه األلباين.  )1(
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#

زلزاُل اليابان دروٌس وعبر

اخلطبة األولى:
ر، وَمَلَك فدبَّر، سبحاَنُه ما أقدَم ُسلطاَنه، وأوسَع ِحلَمه  احلمُد هلل َخَلَق فقدَّ
اُنا،  وُغفَراَنُه، سبَّحت له السامواُت وأمالُكها، والنُّجوُم وأفالُكها، واألََرُضوَن وُسكَّ
وجالَّها،  ُقدرتِِه  عىل  َة  األِدلَّ أظَهَر  له،  شيَك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
لهمَّ إنَّا نبُأ إليَك من قلوٍب َخَلْت  ِك واإلجراِم بالنَّاِر َوَلَظاَها، الَّ َد أهَل الرشِّ وَتَوعَّ
من ُهَداها، وُأِشَبْت َهَواَها، َوَبَلَغْت من اإِلشاِك ُمنَْتَهاَها، وأشهد أنَّ َنبِيَّنَا حممًدا 
إىل  اهللُ  بعثُه  َوَجاًها،  ًفا  َشَ اخلَْلِق  وأفضُل  وأزكاها،  ِة  يَّ الَبِ خرُي  ورسوُلُه،  اهلل  عبُد 
يِّبنَِي الطَّاِهِريَن،  ِة َأْدَناها وَأْقَصاها، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آله الطَّ يَّ الَبرَشِ

ا بعد: يِن، أمَّ منَي، ومن َتبَِعُهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ َوَصَحاَبتِِه امُلَكرَّ

بالعروِة  اإلسالِم  من  واستمسكوا  التَّقوى،  حقَّ  اهللِ-  -عباَد  اهلل  فاتَّقوا 
الوثقى.

ت يف أرجاِء املدِن واجْلُُزِر! وقالِت  يف يوم اجْلُُمَعِة املاض َصافَِراُت اإلنذاِر َدوَّ
امُلِحيِط  لطاُت للنَّاِس ُأهرُبوا أهربوا! وذلَك بعَد أمِر اهللِ تعاىل لأَلرَض يف قاِع  السُّ
درجاٍت،  تسِع  ِة  بقوَّ األرُض  َتَتَزلزُل  َمعُدودٍة،  ثواٍن  فبعَد  وَتْضَطِرَب!  َك  َتَتَحرَّ أْن 
برسعٍة  كاجلباِل،  أمواَجها  َأْرَسَلت   ، َمدٍّ َموجاُت  اهللِ-  -بإذِن  إِْثِرها  عىل  َفَتِسرُي 
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هائلٍة، واندفاٍع َعنِيٍف لَِتِضَب سواحَل الياباِن، َوَتْقَتِلَع ُكلَّ ما ُيواِجُهَها ِمْن ُمنشآٍت 
ابتلعت  َوَمَدٍر، لقد  ! وَمراِكَب وَشَجٍر! وُبُيوٍت وسيَّاراٍت  َوُسُفٍن! َوَأحَجاٍر وَبرَشٍ
! وَغَمرِت املياُه  ُث عنها الَبرَشِ ا َيَتَحدَّ مصانَع ومنازَل فلم يبَق هلا َأَثٍر! وصارت َخَبً
ِة آالٍف،  ُمدًنا، فأضحت مقطوعًة ال َتِصُلها إال امُلرَوِحيَّاُت! فالقتىل أكثُر من َعرَشَ
َل األمُن َخوًفا، واحلياُة َموًتا، والعاِمُر َخَراًبا! وأضحت  واخلسائُر بامللياراِت، َفَتَحوَّ
القيامَة  أنَّ  إليهم  ُخيَِّل  حتى  باجلميع،  األملُ  فاستبدَّ  َيَباًبا!  ِة  النَّاِضَ الياباِن  َمِدينَُة 

قامت!

ڤ     ڤ     ٹ     ٹ      ٹ     ٹ     ٿ     ٿ     ٿٿ     ٺ     ]ٺ    
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ    ڃ    ڃ    

ڃ     چ    چ    چ    چ[ ]العنكبوت:40[.

جراَء  ُموِم  السُّ انتشاِر  من  املخاوُف  وازدادِت  يحاُت،  الصَّ تعالِت  ولقد 
ديَن بعد أْن كانوا ُمطَمِئنِّنَي!  ِة امُلهِلَكِة، فأصبَح مالينُي الَبرَشِ ُمهدَّ االنفجاراِت النَّوويَّ

فسبحاَن اهللِ العظيِم! 

، اليت منها: ُروِس والِعَ�ْ واملسلُم يقُف مع احَلَدث ألخِذ الدُّ
َيلُق  الذي  بأمِر اهلل وقدرتِه، فهو  إنَّاَم هي  الكون  أنَّ كلَّ حركٍة يف  نؤمَن  أْن 
ۇئ[   وئ       وئ        ەئ     ]ەئ      :C قال  األََثَر،  ذاَك  لُه  وجَيَعُل  بَب،  السَّ
]الفرقان:2[ فهذا قضاُء اهللِ وَقَدُرُه! وسبحاَن اخلالِق، الزالزُل ال َتَقُع إال َبْغَتًة، فعند ما 

هيب، يشُعُر اإلنساُن بجالِل اهللِ وَعَظَمتِِه  ا الرَّ ك األرُض بصوِتا امُلخيِف ودويِّ تتحرَّ
ەئ     ەئ     ائ     ائ      ى     ى     ې     ]ې     تعاىل:  قال  وسلطانِه، 
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ېئ[  ېئ     ۈئ     ۈئ     ۆئۆئ     ۇئ     ۇئ      وئ     وئ    
]الزمر:67[. 

وَتْدبرِِيِه،  ُحكِمه  إىل  وراِجعوَن  وعبيُدُه،  اهللِ  ُملُك  م  أنَّ كلُّهم  اخْلَْلُق  َفُيْدِرُك 

ُن ِحَكاًم، وإْن غابْت عن عقولِنا،  واملؤِمنوَن عىل يقنٍي تامٍّ أنَّ أفعاَل اهلل D َتَتَضمَّ

]ٿ    ٿ    ٿ      ٹ     ٹ[ ]اإلساء:59[. 

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ

فأيَن  ]اإلساء:85[،  ی[  ىئ     ىئ     ىئ     ېئ     ]ېئ     العظيُم:  اهللُ  صدق 

الياباُن  التي ُعرفت هبا  العاليُة  التَّقنياُت  ؟! وأيَن  نَاِعيُّ الصِّ العلميُّ والَقَمُر  ُر  التَّطوُّ

ا رسالٌة ملن اغرتَّ بِعلِمِه! وُخيِّل إليه أنَّه َبَلَغ  عن َصدِّ هذا احلََدِث أو التَّنَُبِؤ لُه؟! إنَّ

اآلفاَق، أنَّه ضعيف أماَم ُقدرِة اهللِ، عاجٌز عن َدفِع َأمٍر كَتَبه اهلل عليه ]ے    ۓ    

ۓ     ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ     ۇ    ۆ    ۆ[ ]احلرش:2[.

م قوٌم وثنِيِّوَن، ويف ُدنياُهم َغافِلوَن، ولعبادِة اهللِ َجاِحُدوَن، َفأتاُهُم اْلَعَذاُب  إنَّ

ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن، قال سبحانه: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ      ڤ     ڤ    

ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ         ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    
ڃ     چچ    چ    چ      ڇ      ڇ    ڇ      ڇ    ڍ[ ]األعراف:99-97[. 

ٌة الهيٌة، واهللُ تعاىل َيَغاُر، وغريُة اهللِ أْن ُتنَتهَك حَماِرمُه! وقد قال نبيُّنا  يَّ ٌة مادِّ ُأمَّ

ٍد، واهلِل ما ِمْن أحٍد أْغَيَر ِمَن اهلِل أْن َيْزِنَي َعْبُدُه أو  َة ُمَحمَّ ٌد H: »يا أمَّ حممَّ
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احِلوَن؟ قال:  أْن َتْزِنَي َأَمُتُه«)1(، ومَلَّا ِقيَل لِرسوِل اهللِ H: َأنَِلُك وفينَا الصَّ
»نعم، إذا كُثر الَخَبُث«)2(. 

عباَد اهلِل: 
ماِر  سبحاَن َمْن جعَل املاَء ِسَّ احلياِة والَبَقاِء! ُثمَّ َقَلَبُه بأمرِه؛ لِيكوَن سبًبا يف الدَّ

ُ األَحواَل! ]ک     ک    ک    گگ     والفناِء، فسبحاَن من ُيَقلُِّب األسَباَب، وُيَغريِّ
گ     گ    ڳ             ڳ    ڳ[ ]الزمر:62[. 

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ
نيا وقدَرها ومآهلا ]ڭ    ڭ    ڭ        ڭ    ۇ     ُ قيمَة الدُّ الزُل ُتَبنيِّ تلَك الزَّ
َر اآلخرَة!  ۇ[ ]آل عمران:185[، وهَي يف ذاِت الوقت ُتوِقُظنا من َرقَدتِنَا لِنََتَذكَّ

]ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ[ ]املؤمنون:115[.

تذَهُل  ففيها  ِزلزاُل اآلخرِة،  ا  أمَّ َتَتَساَقُط!  وَمَباٍن  َترَتُِف  أراٍض  نيا  الدُّ زلزاُل 
ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ]ڤ     النَّاُس  ويكوُن  احْلواِمُل،  وَتَضُع  امَلَراِضُع، 

ڦ    ڦ    ڦ[ ]احلج:2[. 
عباد اهلِل: 

ٍل وعبادٍة، َتمُع  نظرُة املؤمِن للكوارِث واألْحَداِث، نظرُة إيامٍن وتوحيٍد، وَتَأمُّ
بني التَّسليِم باألقداِر، واألخِذ باألسباِب، أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيم: ]ی    

جئ     حئ    مئ      ىئ    يئ    جب    حب[ ]هود:117[.

أخرجه البخاري رقم )1044(، ومسلم رقم )901(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3346(، ومسلم رقم )2880(.  )2(
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كر  اكم بام فيه من اآلياِت والذِّ باَرَك اهللُ يل ولكم يف القرآِن العظيِم، ونفعني وإيَّ
حيُم. احلكيِم، أقول ما سمعتم، وأستغِفر اهللَ يل ولكم، فاستغفروه إنَّه هو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
احلمُد هلل ربِّ العاملني، أمَر باإلصالح، ونى عن إتِّباع سبيِل املفسدين، قائٌم 
عىل كلِّ نفس بام كسبت ]ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ ]األنعام:62[ وأشهد 
عبده  ًدا  حممَّ نبيَّنا  أنَّ  وأشهد  املتقني،  ويلُّ  له،  شيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن 
ٍد، وعىل  ورسوله القويُّ األمني، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل عبدك ورسولك حممَّ

ا بعد:  يِن، أمَّ آله وصحبه أجعني، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ

اتقوا اهلل تعاىل، واعلموا أنَّ من أعظِم شعائِر اإلسالِم النَّصيحُة لكلِّ ُمسلٍم، 
فهي دْأُب األنبياِء واملرَسلنَي، فقد قاَل نوٌح S: ]ک    ک    ک    گ    
گ[ ]األعراف:62[، واشرَتط النبيُّ عىل أصحابه النُّصَح لكلِّ مسلم. والنَّصيحُة من 
O: »حقُّ المسِلم على المسِلم  ُحقِّ املسِلم عىل أخيِه املسِلم، فقد قال 
: -ومنها:- وإذا اسَتنَصَحك فانَصح له«)1(، ودين اهللِ قائٌم عىل النَّصيحة »هلِلِ  ستٌّ

ِتِهْم«)2(.  ِة الُمْسِلِميَن َوَعامَّ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوألِئمَّ

ُة التي تريُد االستقراَر، والعيَش اهلنيَء، فعليها بِنُصِح من َأرشَد الرسوُل  واألمَّ
بهاِت والفتَن فال أسَلَم من االعتصاِم بالكتاِب  H لِنُصِحهم! ويف َزَمِن الشُّ

أخرجه مسلم رقم )2162(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )55(.  )2(
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الثباَت يف َزمِن الزوابِِع والتقلُّبات،  ! فالثباَت  َ باننيِّ الرَّ والسنَِّة، ولزوِم غرِز العلامِء 
الصاِدق بكتاِب اهلل، وسنة رسوله  ِك  بالتمسُّ بقاَء ملجٍد! إال  لقَدٍم وال  فال رسوَخ 

              .H

عباد اهلِل: 
يَعاِت اإِلْساَلِم وَتقِريَراتِه ُمَاَنَبُة الِفَتِن َوَأْهِلَها، َوالَتْحِذيُر ِمْن َمَساِرهِبَا  َوِمْن َترْشِ
ِعيَد  السَّ ِإنَّ  الِفَتَن،  ُجنَِّب  َلَمْن  ِعيَد  السَّ H: »ِإنَّ  النَّبِيُّ  َقاَل  َكاَم  وغواِئلها، 

ِعيَد َلَمْن ُجنََّب اْلِفَتَن«)1(.  َلَمْن ُجنَِّب اْلِفَتَن، ِإنَّ السَّ

لذا كان من الواجب علينا أن نضَع أيدينا بأيِد علامِئنا، الذين ما َفتُِئوا ُيناِصُحوَن 
لنا،  يِعنُّ  ما  بكلِّ  معهم  َنَتواَصَل  وأْن  َحْذَوُهم،  َنحُذَو  أْن  فعلينا  عيِة،  والرَّ عاَة  الرُّ
أصدروا  فلقد  عظمى،  مسؤوليٌة  وعليهم  وِديانٍة،  أمانٍة  أهُل  فهم  علينا  وُيشكُل 
َتَباُعِد الُقُلوِب  ا ُتَؤدِّي إىَِل  ريَن من مغبَِّة املظاهرات التي من شأنا أنَّ البياناِت حُمَذِّ
َعىَل  َوتْقيِض  ااِلْضطَِراِب،  إىل  وُتَؤدِّي  اِقَها،  َواْفرِتَ اْلَكِلَمِة  َواْختاَِلِف  َوَتَباُغِضَها، 
حَمُْكوِمنَي  اًما وَّ وِرٌي، َفاخلرَُي يف بالدنا ُحكَّ ِعيٌّ َضُ االْستِْقَراِر، اَلِذي ُهَو َمْطَلٌب َشْ
َتِمَع َكِلَمُتُهْم، َوُيْطِفُئوا َمَشاِعَل الِفْتنَِة فِيِهْم، َوُيْصِلُحوا َذاَت  َأْن َتْأَتِلَف ُقُلوهُبُْم، َوَتْ

َبينِِهْم.

مَحَى اهللُ َتَعاىَل باَِلَدَنا َوباَِلَد امُلْسِلِمنَي ِمْن ُكلِّ ُسوٍء َوَمْكُروٍه، َوَأَداَم َعَلينَا َوَعىَل 
يٌب. ُه َسِميٌع ُمِ امُلْسِلِمنَي األَْمَن َواالْستِْقَراَر، إِنَّ

اللهم يا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلوَبنا عىل دينك، ورصاطِك املستقيم.

أخرجه أبو داود رقم )4263(، وصححه األلباين.  )1(
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اللهم أرنا احلقَّ حًقا، وارزقنا إتباعه، والباطل باطاًل، وارزقنا اجتنابه، يا ربَّ 
العاملني.

اللهم إنَّا نعوُذ بك من الفتِن ما ظهر منها، وما بطن يا ربَّ العلمني. 

اللهم أبرم هلذه األمِة أمَر ُرشٍد ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، 
ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني.

اللهم وفِّق والَة أموِرَنا ملَِا ُتِبُّ وترض، وأعنهم عىل البِّ والتقوى، وارزقهم 
البطانة الصاحلة الناصحة يا ربَّ العاملني.                                                              

العاملني،  يا ربَّ  املستضعفني واملضطهدين يف كلِّ مكاٍن  اللهم كن إلخواننا 
ې[  ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ     ]ۈ    

]البقرة:201[. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكب، واهلل يعلم ما تصنعوَن. 
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