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O

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم 

تسليًم كثرًيا.

وبعد:

وهي  الوعي،  وتعزيز  الرشع،  وبيان  اخلري،  لنرش  مراكز  اجلوامع  منابر  فإن 

جرس تواصل يمتد نحو قلوب الناس وعقوهلم، وهي وسيلة صيانة ومناعة للفكر 

والرتبية؛ فتلك املسؤوليات عبؤها يقوم عىل عاتق اخلطيب الناجح الذي متكن يف 

فقه اخلطابة، واستكمل تكوين اخلطيب.

يستعد  أن  عليه  حتتِّم  مشقًة  شاقَّة،  مهمٌة  هذا  يف  اخلطيب  مهمة  أن  والشكَّ 

وجوَدة  اللسان،  وطالقة  التعبري،  وحسن  الفكر،  صواِب  يف  الكايف  االستعداَد 

اإللقاء. مطلوٌب منه أن حيّدث الناس بم يمّس حياهتم، وال ينقطع عن ماضيهم، 

ويرّدهم إىل قواعِد الدين ومبادئه، ويبّصهم بحكمه وأحكامه برفق، ويعّرفهم آثاَر 

التقوى والصالِح يف اآلخرة واألوىل. مهمتُه البعُد عن املعاين املكرورة، وجالَباِت 
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امللل، فالدعوُة إىل التجديد والتحديث والبعِد عن املكرور ال يغريِّ من احلقيقة الثابتة 

شيًئا، وهي أنَّ حياة الناس وأحواهلم يف كل زمان ومكان صورٌة واحدة من تصارِع 

الغرائز، واضطراِب النفوس، وغليان األحقاد، ويف مقابل ذلك تلقى أحوااًل من 

الربوِد واالنصاِف والغفلِة وعدم املباالة. واخلطيب عليه أن هيّدئ الثائر، ويبعَث 

ويبّث  املودة،  روَح  ويشيَع  األحقاد،  َة  حدَّ وخيفَض  الغريزة،  ثورَة  ويطفئ  الفاتر، 

فأحداُث  متناوبة،  وتغرّياٌت  معادة،  صورة  الناس  حياَة  إن  والتعاون.  اإلخالَص 

اليوم هي أحداث أمس، والبواعُث واملثريات يف املايض هي ذاهتا يف احلارض.

أّي  من  اجلمهري  نفوس  يف  فاعلية  أشدُّ  اجلمعة  وواعَظ  املسجد  خطيَب  إنَّ 

جهاز من أجهزة التوجيه واحلكم يف املجتمع، إن اجلمهوَر قد هيابون بعَض ذوي 

املسؤوليات لكنهم قد ال حيبوهنم، أما اخلطيُب بلسانه ورقة جنانه وجتّرِده فيقتلُع 

جذوَر الرّش يف نفس املجرم، ويبعث يف نفسه خشيَة اهلل وحبَّ احلق وقبوَل العدل 

ومعاونَة الناس.

إنَّ عمَله إصالُح النفوس وتزكيتها، وإيقاُظ العواطف النبيلة يف نفوس األمة، 

د، يرجو  وبناُء الضمئر احلّية، وتربية النفوس العالية يف عمٍل خالص، وجهد متجرِّ

ثواَب اهلل، ويروم نفَع الناس.

إنَّ أداَء اخلطيب لعمِله عىل وجهه يكسوه هباًء ورشًفا، ويرفعه إىل مكان عيلٍّ 

العمل  تنبيه إىل رشف  الناس، وليس هذا إطراًء وال مدحًيا للخطيب، ولكنه  عند 
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وشعوٍر  استعداد  حسن  من  تتطلَّبه  وما  رسالته،  وثقل  مسؤوليته  وعظم  ته  ومشقَّ

والصديقني  األنبياء  رسالة  وهذه  ذلك؟!  يكون  ال  وكيف  للمسؤولية،  صادق 

والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا.

إًذا خطيُب اجلمعة يويل مهوَم جمتمعه وقضايا أمتِه اهتمًما كبرًيا، وحتتّل هذه 

اهلموم والقضايا موقًعا يف نفسه، فيشعر بأمهيَّة اإلسهاِم يف حركِة املجتمِع والتجاوِب 

معه بالدعوِة إىل احلقِّ وتدعيم كلِّ خري، والتحذيِر من كلِّ رش والتنفري منه.

دينه،  أمور  من  املسلم  حيتاجه  ما  كل  األمة:  وقضايا  املجتمع  هبموم  واملراد 

ودنياه، وأول ذلك وأواله توحيد اهلل D، وحسن عبادته، وإقامة فرائض الدين، 

النفس، وبث األخالق، وعالقة املسلم بربه، وبنفسه، وبأهله، وبمجتمعه،  وفقه 

وبالقريب والبعيد، وما يقع يف املجتمع من أحداث أو ينبت من نوابت حتتاج إىل 

تنبيه، وبحث، ومعاجلة، وبيان هذه كلها وأمثاهلا هي مهوم املجتمع وقضايا األمة، 

يف خطاب للناس بم يعرفون وبم تبلغه عقوهلم.

املهارة  اجتمع هلم حسن  الذين  اخلطباء  العص مجلة من  اشتهر يف هذا  وقد 

وعميق املضامني، وهذا بدوره ينبههم إىل نرش خطبهم إسهاًما منهم يف بيان العلم 

النافعة، مما  املنربية  املدونات والسالسل  تلك  املجتمع، فكانت  ومعاجلات قضايا 

ترتيب  وطرائق  والعبارات،  األساليب،  حيث  من  منها  يستفيدون  اخلطباء  جعل 

تلك  ومن  وموضوعاهتا،  مضامينها  من  واالستفادة  وعرضها،  املوضوعات 
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القايض  الرمحن  عبد  بن  املحسن  عبد  الشيخ  الفضيلة  صاحب  مجعه  ما   املدونات 
إمام وخطيب جامع السالم يف حمافظة عنيزة، والذي وسمه بـ)منرب السالم »خطب 

مجعة منتقاة«(، وقد اشتمل عىل عدد من املوضوعات النافعة واملتنوعة يف جوانب 
عقدية، وأحكام، وآداب، وموضوعات يف الرتغيب والرتهيب، وهي خطب مجعت 

بني االختصار وجودة الصياغة وتنوع املضامني.

سائاًل املوىل أن يبارك يف اجلامع واملجموع وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، 
إنه ويل ذلك والقادر عليه.

كتبـــه
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E

وصحبِه  آلِه  وعىل  حُممٍد  َنبيِّنا  عىل  والسالُم  والصالُة  اْلَعامَلنَِي  َربِّ  هللِ  احلَْمُد 
أمجعني ..أما بعد..

ى َعىَل اإْلَماِم وَكَذا ِهي َتُصُّ امَلْأُموَم َأْيًضا بَِحثِّه  ُخْطَبُة اجْلُُمَعِة َمْسُؤولِيٌَّة ُكرْبَ

َحُه النَّبِيُّ  تَُّب َعىَل َذلَِك ِمْن َأْجٍر َعظِيٍم َوضَّ ْستِْعَداِد ملَِا َيرَتَ ًرا َوااْلِ عىل احْلُُضوِر هَلَا ُمَبكِّ

َيُقوُلُه  ملَِا  َوااِلْنتَِباِه  َوااِلْستَِمِع  باإِلنصاِت  ُثمَّ  إَِلْيَها  التَّْبِكرِي  َعىل  باحلَثِّ   H

َفَقْط  َلْيَس  ُمَشاِرَكًا  لَِيُكوَن  َوالتَّْوِجيِه  َوامُلاَلَحَظِة  ْأيِّ  الرَّ بِإْبَداِء  َوَكَذلَِك  فيها  اإْلَماُم 

َم بِاإِلْعَداِد َأَواًل ُثمَّ اِْستِْخَراُج َبْعِض امُلاَلَحَظاِت َفامُلْؤِمُن َقِليٌل بِنَْفِسِه  بِااِلْستَِمِع َوإِنَّ

امُلَصِلنْيَ  ِمَن  َوامَلُشوَرِة  ْأيِّ  الرَّ َطَلِب  ِمْن  لإِِلَماِم  اَلُبَد  ُه   َأنَّ َأُقوُل  بِإِْخَوانِِه..َوُهنَا  َكثرٌِي 

َتُكوُن  َمْرِجِعيٍَّة َرسِميٍَّة  َتْوِجيَهاٍت  ِمْن  َيْأتِيِه  ملِا  ْنتَِباُه  ااْلِ َوَكَذلَِك  اجْلُُمَعِة  َحْوَل ُخْطَبِة 

ٍه َحِيٍد ملَِْصَلَحِة امُلْجَتَمِع. َمْبنِيًَّة َعىَل ِدَراَساٍت َوَتَوجُّ

َأْلَقيَُّتَها ِخاَلَل  .. َهَذا الِكتَّاُب مَجََعُت فِيِه َعَدًدا ِمْن ُخَطِب اجْلُُمَعِة التي  َبتيِ َأحيِ
َفَلْم  ُهنَا  مَجَعُتَها  َوِحنَي  بِِعنَاَيٍة  َأْخَتاَرَها  َأن  َحاَوَلُت  َتْقريًبا  َمِن  الزَّ ِمَن  ُعُقوٍد  َثالِث 
َها َتُكوُن  َم اِْنَتَقْيُت َبْعَض اْلعناويِن َلَعلَّ ٍ َوإِنَّ َأْقِصد َحِقيَقًة الرَتِكيَز َعىَل َمْوُضوٍع ُمَعنيَّ
نَا َنْسَتِقي ِمْن َبْعِضنَا اْلَبعْض  نَا َكُخَطَباَء ُكلُّ َداِعَيًة ملَِْعِرَفِة اْلَبِقيَِّة َوُهنَا َينَْبِغي َأْن ُأَوِضَح َأنَّ

َم اِْسَتَقْيُتَها  َأْفَكاِري َوإِنَّ َبنَاِت  َها ِمْن  َا ُكلُّ َأْزُعُم َأهنَّ َأْيِدِيُكْم اَل  َبنْيَ  َفَهِذِه اخْلَُطُب التي 
ا ِمْن ُخْطَبٍة َسابَِقٍة إِلَماٍم َجِليٍل اِْسَتَفْدُت ِمنُْه َوَما  ِحنَي إِْعَداِدَها ِمْن َهاُهنَا َوُهنَاَك إِمَّ
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نَي  نَي َواْلَباِحثنَِي َوامُلْخَتصِّ َأْكَثَرُهْم َأو ِمْن َأْفَكاٍر ُتْطَرُح َشاَرَكنِي فِيَها َعَدٌد ِمَن امُلْهَتمِّ
َوَساِئُل  بِِه  َساَعَدْتنَا  َوَما  اْلُكُتِب  ُبُطوِن  يِف  َمْوُجوٌد  ُهَو  َما  َوَكَذلَِك  ا  َخرْيً َجَزاُهم اهللُ 

احْلُُصوَل  اِْسَتَطْعنَا  َواِْستِْبَياَناٍت  َوإِْحَصاِئَياٍت  َوِدَراَساٍت  ُبحوٍث  ِمْن  اْلَيْوَم  الَتْقنَِيِة 

َعَلْيَها بُِسهوَلٍة وهلل احْلَْمد.. َنْسَأُل اهللَ َأْن َينَْفَع هِبَا..

َأَضُع َبنْيَ َأْيِدِيُكْم ُهنَا ِكَتاِب ]ِمنْرَبُ الَسالِم[ َحْيُث ُخَطُب مُجَْعٍة ُمنَْتَقاٍة..ُأْلَقْيت 

َكَة  اْلرَبَ فِيَها  َيْطَرَح  َأْن  اهللِ  ِمَن  آمل  َدٍة  ُمَتَعدِّ ِخاَلَل سنَواٍت  بُِعنَْيَزة  الَساَلِم  َجاِمِع  يِف 

َوالتَّْوفِيَق َواْلَفاِئَدَة َوَأْن حُيِْسَن َلنَا َوَلُكِم النِيََّة..فَم َكاَن فِيَها ِمْن َصَواٍب َفَمْن َتْوفِيِق 

اهللِ َوَما َكاَن َمْن َخَطأٍ َفِمْن َنْفِس َوالَشْيَطان َوَنْقِص اإِلْعَداِد..َواَل َأْنَسى ُهنَا َأْصَحاَب 

ُهويِن َوَعلَُّمويِن َوأهَدْوا إيْلَّ ُعُيوِب مِمَّْن َأْذُكُرُهْم َأَو  اْلَفْضِل َبْعَد َفْضِل اهللِ َعيَلَّ اَلِذيَن َوجَّ

 

د بن َصالِح بن ُعَثْيِمنِي  ا.. َأَتَذَكُر َها ُهنَا َشْيَخنَا حُمَمَّ اَل َأَتَذكُرُهْم َفَجَزاُهم اهللُ عنِّي َخرْيً

َوْعًيا َوِحْرًصا وتوجيًها خاصًة خِلَُطِب  َوَأْعَطاَنا  َوَأَدَبنَا  َمنَا  َوَعلَّ ِعنَْدُه  َدْرسنَا   V

اجلُُمَعِة وكذلك معايل شيخنا صالح بن محيد إمام احلرم املكي استفدت من أسلوبه 

وتفضل َعيَلَّ للكتاب بمقدمة ضافية وفقه اهلل ونفع به واَل َأْنَسى أيًضا َفْضَل معايل 

ِذي اِْخَتاَريِن لِْلِمنرَْبِ ُمنُْذ ِصَغِري َقْبَل َحَوايِل  ْيِل الَّ مْحَِن ْبن َعْبَد اهلل َأَبا اْلَ ْيَخ َعْبَد الرَّ الشَّ

ِة  ُه اهللُ بِالِصحَّ َثاَلثنَِي َعاًما َوَدَعَمنِي َواِْهَتمَّ َواَل َزاَل بِاجْلَاِمِع َوَتْطِويِرِه حتى اآلن َأَمدَّ

ِذي َتَعلَّمنا منه الكثري  مْحَِن اْلَقايض الَّ َواْلَعافَِيِة كم َأشُكُر َشْيِخي أ.د َأمحد بِن َعْبِد الرَّ

للدراسات  املشري  ملركز  موصول  والشكر  َمَشاخِيِنَا  ِمْن  ُه  َوَغرْيَ وَسمًتا  وُخلًقا  ِعلًم 

الرتبوية والتعليمية الذي قام عىل إهِناِء ترتيِب هذِه اخلَُطِب وإخراِجَها ككتاٍب آمل 
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امْلَْسِجِد  مَجَاَعَة  والسداد..وأشكر  التوفيق  تعاىل  اجلميع ونسأله  به  ينفع  أن  اهلل  من 
وتشجيٍع  دعٍم  أو  توجيٍه  أو  بِنَْقٍد  عيلَّ  َيوًما  َبِخُلوا  ما  الذين  َدوًما  َمَعنَا  امُلَتَعاِوننَِي 

 

َأَسَأَل اهللُ D َأْن َيَتَقبََّل ِمنَّا َوِمنُْهْم َوَأْن َيَْعَل َعَمَلنَا َخالًِصا لَِوْجِهِه اْلَكِريِم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

كتبـــُه

غرة رجب 1441هـ





العقيدة والتوحيد
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#

َفاْدُعوُه ِبَها 

اخُلْطَبُة الأُوَل:

َلُه َويِلٌّ  َيُكْن  يٌك يِف اْلُمْلِك، َوَلْ  َيُكْن َلُه رَشِ َيتَِّخْذ َوَلًدا، َوَلْ  ِذي َلْ  الَّ احلَْمُد هللِ 
، َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه، اَل َخالَِق غرُيُه، وال ربَّ لنا سواُه، وأشهُد أّن نبينَا  لِّ ِمَن الذُّ
حممًدا عبُدُه َوَرسوُلُه، وجمتباه، صىلَّ اهللُ عليِه، وعىل آلِه وصحبِه وسّلَم تسليًم كثرًيا، 

أّما بعُد:

َباَد اهلليِ: عيِ
إّن العلَم باهللِ أَحُد أركاِن اإليمِن، بل أصُلَها، وأطَيُب ما يف الُدنيا معرفُة اهللِ 

ڃ     ڃ    ڃڃ     ڄ     ڄ     ]ڄ     َتعاىَل:  اهللُ  َقاَل  وصفاتِِه،  بِأْسَمِئِه  ُسْبَحاَنُه 
وقاَل  ـــَراِف:180[  ]اأْلَْع ڍ[  ڇ     ڇ     ڇ     چڇ     چ      چ     چ    
H: »هلليِ تيِْسَعٌة َوتيِْسعوَن اسًما -مائٌة إال َواحًدا- ال يحفُظَها أحٌد إال دخَل 
الجنَة، وهَو وتٌر يحُب الوتَر«)1) وِحْفُظُها: بَمِعرفتَِها َلفًظا وَمعنى، والِقياِم بَِحِقَها، 

والُدَعاِء هِبا.

وَأسمُء اهللِ َأحَسُن األَْسَمِء، وِصَفاُتُه َأكَمُل الِصَفاِت، يقوُل اهلل تعاىل: ]ٺ    
القرآِن  يف  كثرْت  ولذلَك  ]الشورى:11[  ٹ[  ٹ     ٿ        ٿٿ      ٿ          

أخرجه البخاري رقم )6410(، ومسلم رقم )2677).  (1(
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املعبوُد،  ُب  اإِللُه املقصوُد، والرَّ َوُهَو  ُهَو،  إاِل  إِلَه  الذي ال  فُهَو اهللُ  ِختاًما لآلياِت، 

حيُم، وِسعْت َرحُته ُكلَّ َشٍء، ورحُتُه َأوَسُع ِصَفاتِه »إنَّ  حُن الرَّ نا َتَعاىل ُهَو الرَّ وربُّ

نها رحمًة واحدًة بيَن الجنيِ واإلنسيِ والبهائميِ والهواميِ، فبها  هلليِ مائَة رحمٍة أنزَل ميِ

تسًعا  اهلُل  ــَر  وأخَّ ها،  ولديِ على  الوحُش  تعطُف  وبها  يتراحموَن،  وبها  يتعاطفوَن، 

وتسعيَن رحمًة، يرحُم بها عباَدُه يوَم القيامةيِ«)1)، ورُبنا هَو األوُل ليَس َقبَلُه َشٌء، 

َشٌء،  ُدوَنُه  َفليَس  والَباطُِن  َشٌء،  َفوَقُه  َفليَس  والَظاِهُر  َشٌء،  َبْعَدُه  ليَس  َواآلخُر 

َوُهَو  وُدُنوُه،  ُقرُبُه  ]احلديد:3[  ]ېئ[  وَعَظَمُتُه،  ُعلُّوُه  ]احلديد:3[  ]ېئ[ 

الَوايل َفال ُمنَاِزَع َلُه وال ُمَضاَد، واملتَعايل َعن الرُشَكاِء واألَنداْد.

َوُهَو  واألَرِض،  الَسَمواِت  َمالُِك  وُهَو  َيَشاُء،  َكَم  بَِخلِقِه  ُف  املَتَصِّ واملِلُك 
ِمن  آِمنوَن  َخْلُقه  املؤِمُن،  السالُم  َفُهَو  الَسالُم  وُهَو  النََقاِئِص،  َعن  ُه  املنزَّ وُس،  الُقدُّ
ِلٌع َعىل َخَفاَياُهم، َوَخباَيا  ُهم، مَهيِمٌن َعىل َخلِقِه، ُمطَّ َيْبَخَسُهم َحقَّ أْو  َأْن َيظِلَمُهم، 
ِعَباِدِه  وَأفعاِل  َأقواِل  َعىل  ِهيُد  الشَّ وُهَو  َعَصيَته،  إِن  اهللِ  َمكَر  َتأَمْن  َفال  ُصُدوِرهم، 

]جح    مح    جخ[ ]النَِّساِء:79[.

وُهَو الَعِزيُز، ال ُيغَلُب، ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ      ۉ    ۉ            ې[ ]َفاطٍِر:10[ َعزَّ ُكلُّ 
َشٍء فَقَهرُه، ُيِعزُّ أهَل َطاَعتِِه، وُيِذلُّ َأهَل َمعِصَيتِِه، وُهَو الَعيلُّ األَعىَل، ]ې    ې    
ى    ى    ائ    ائ    ەئ[ ]َفاطٍِر:10[ واملتعايل عىل عباده سبحاَنُه، وهَو 
اجلبَّاُر، جرَبَ خلَقُه عىل ما ُيريُد، وهو سبحاَنُه جابٌِر قلوَب املنَكرِسيَن، وُهَو الكبرُي، 

أخرجه مسلم رقم )2752).  (1(
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ُ َوحَده، وال يليُق الِكرْبُ إالَّ َلُه، وجهنُم  ُكلُّ َشٍء ُدوَنه، وال شَء َأكرُب ِمنه، وهو املتكربِّ
مثوى للمتكربيَن ِمْن عباِدِه. 

َلُه، وخلَق اإلنساَن يف أحسِن  وهو اخلالُِق، أوجَد الكوَن وأبدَعُه، فأهَبر َمن تأمَّ
تقويٍم ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[ ]املؤمنون:14[ وهَو الباِرئ، َبَرأ اخللَق ِمن عَدم؛ 

نجوٌم وشمس وقَمر، كلٌّ يف فَلٍك َيسبحوَن. 

شاَء  كيَف  متباينٍة،  وهيئاٍت  خمَتلفٍة،  صفاٍت  عىل  خلَقُه  َر  صوَّ ُر،  املصوِّ وهو 
]ٿ    ٿ    ٹ        ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ      ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ         ڦ    ڄ[ 
ويبسُطُه  عليِه،  َفيْقِدُره  رزَقه  َيشاُء  عمْن  فيقبُض  الباسُط،  القابُض  وهَو  ]النُّوِر:45[ 

َفُكُل  وقلوهِبِْم،  عباِدِه  أعمِل  يف  والبسُط  القبُض  ولُه  عليِه،  سُع  فيوُّ يشاُء  َمْن  عىل 
َذلَِك إليِه، وهَو اخلافُض الرافُع، الضاُر النافُع، املعطي املانُع، فال َرافَِع ملْن َخَفْض، 

 

َأْعَطى،  ملا  َمانِـَع  َنَفْع، وال  ملن  َضاَر  ، وال  َنافَِع ملن رَضْ َرَفْع، وال  ملن  َخافَِض  وال 

 

وال ُمْعطِي ملن َمنَْع ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ       ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ         ېئېئ    ىئ    ىئ    
ىئ       ی    ی    ی         ی      جئ[ ]األَْنَعاِم:17[. 

َيقوُل تعاىَل يف احلديِث القديس: »َيا عبادي إنكْم لْن تبلُغوا نفعيِي فتنفعوني، 
ولْن تبلُغوا ُضريِي فَتُضروني«)1)، وهَو الويُل الواحُد الواجُد املاجُد، الَ إلَه إال هَو 
اُر،  الَغفَّ الغُفوَر  وُهَو  الداريَن،  يف  َأعداَءُه  وَأَذلَّ  املؤمننَي،  أولياَءُه  أعَز  املذُل،  املعُز 
اُر، فاخللُق  َيمُحو ُذنوَب َمْن َأناَب إِليِه ِمْن ِعباِدِه، وإِْن َتنَاَهْت َخطاياُهم، وُهَو الَقهَّ

حَتَت َقهِرِه وَقبضتِِه، وكلُّ ما يف الكوِن بمشيئتِِه.

أخرجه مسلم رقم )2577).  (1(
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اُق، ]ڤ     وهَو الفتَّاُح، َيفتُح أبواَب الرزِق والرحِة وأسباهِبَا لِعباِدِه، وهَو الرزَّ
األرِض  يف  ٍة  دابَّ ِمْن  فم  ]سبأ:24[  ڄ[  ڄ      ڦڄ     ڦ     ڦ     ڦ      ڤ    
والطيوَر  الِقفاِر،  باَع يف  والسِّ األّمهاِت،  بطوِن  األجنَّة يف  رَزَق  ِرزُقها،  اهللِ  َعىَل  إالَّ 
الّسمواِت  بِيِدِه خزائُن  اُب،  الوهَّ البِحاِر، وهَو  قعِر  أعايل األوكاِر، واحليتاَن يف  يف 
، ووهَب سليمَن ُملًكا ال َينَبغي ألحٍد  واألرِض، وَهَب ذّرّيًة طّيبًة ألنبياِئِه بعَد الِكرَبِ

ُحُه العباُد ]ڇ    ڇ    ڇ     ِمن بعِدِه، وهَو العليُم ال خيَفى عليِه قوٌل وال فعٌل مما يرَتِ
وما  والرِسَّ  َأعِلَن،  وما  النّجَوى،  يسَمُع  ميُع،  السَّ وهَو  ]الَبَقَرِة:231[  ڍ[  ڇ    
َأخَفى، تقوُل عائشُة J: » احلمُد هللِ الذي وسَع سمُعُه األصواَت، لقْد جاءْت 
املجادلُة إىل النبيِّ H، وأنا يف ناحيِة البيِت، تشكو زوَجَها، وما أسمُع ما 

تقوُل، فأنزَل اهللُ: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ     ڀ    
ڀ     ٺٺ    ٺ       ٺ    ٿ    ٿ[ ]امْلَُجاَدَلِة:1[«)1). 

حَتَت  َما  الليِل  ُظَلِم  يف  َيرى  َدقَّْت،  وإِْن  األُموِر  َخوايِفَ  يَرى  الَبصرُي،  وُهَو 
َقبضَتُه  واألَرُض  ُدوَنُه،  فُكلَّ شٍء  والكبرُي  الّدمهاِء،  يف  الَبحِر  َقعَر  وُيبِصُ  الثََّرى، 
َيوَم الِقَياَمِة، والَسَمواُت َمطوياٌت بِيمينِِه، َكَم َقاَل عْن نفسِه، وُهَو احلُق الذي ُيبِطُِل 
احلسيُب  وُهَو  اُه،  َنجَّ إاِل  َملُهوٌف  اِستغاَثُه  َفَم  خَمُلوَقاتِِه،  جِلَميِع  واملِغيُث  الَباطَِل، 

والوكيُل ملْن توكَل عليِه، فهَو حسُبُه، فنعَم املوىل ونعَم النصرُي. 

وهَو اجلليُل الذي َجلَّ َعن ُكلِّ َنقٍص، واتصَف بُِكلِّ َكمٍل وَجالٍل، واجلميُل 
َلُه ُمطلُق اجلمِل يف الَذاِت والِصَفاِت واألَسَمِء واألَفعال، والَواِسُع َوِسَع ُكلَّ َشٍء 

أخرجه ابن ماجه رقم )188(، وصححه األلباين.  (1(
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اُل ملَِا ُيريُد، والَواِرُث  ِعَلم، والَباعُث َبدَأ اخللق، ثم ُيعيُده، َوُهَو َأهوُن َعليِه، والَفعَّ
الذي َيِرُث األَرَض وَمن عليَها، واحلكُم الَعدُل يف َقَضاِئه وَقَدِرِه ورَشِعِه وَأحَكاِمِه 

َقواًل وفِعاًل ]چ      چ    چ    ڇ    ڇ[ ]ُهوٍد:56[ َفال حَييُف يف ُحكمِه، وال يوُر 
أحكاِمِه،  يف  يدُخُل  فال  احلكيُم،  وهَو  ]فصلت:46[  حخ[  جخ     مح     ]جح    
وُهَو  ]الرعد:41[  ]ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[  َزَلٌل،  وال  خلٌل  وال ترشيَعاتِِه 
الّلطيُف، َيلُطُف بِعباِدِه، وَيسوُق الرزَق إِليِهْم، وُهْم ال َيشعروَن، وهَو اخلبرُي بعباِدِه 
الُعُقوَبَة عىل  ُل  ُيَعجِّ ]اْلُفْرَقاِن:59[ وهَو احلليُم، ال  ]ڌ    ڌ     ڎ[  وشؤوهِنِْم 
وَيرُزُقُهم،  َيعُصوَنُه  بَِخطِيَئاهِتم،  عنهْم  وَأفَضاَلُه  إِنَعاَمُه  حَيبُِس  وال  بُِذُنوهِبم،  ِعَباِده 

]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     وُيذنُِبوَن وُيمِهُلُهم، وُيَاِهروَن وَيسرُت َعليهم؛ ألنه حليم، 
ڤ     ڤ[ ]االنفطار:6[. 

الَسَمواُت  َأخَذِت  بِالَوحيِّ  َم  َتَكلَّ إَِذا  َقاُب،  الرِّ لَِعَظَمتِِه  َذلَّت  الَعظيُم  وُهَو 
َفإِذا َسِمع َذلَك َأهُل الَسَمواِت   ،B ِمنُه َرجَفًة، َأو ِرعدًة شديدًة َخوًفا ِمن اهللِ 

ًدا.  ُصِعُقوا، وَخّروا هللِ ُسجَّ

َوُهَو الَوُدوُد َيَتوَدُد إىِل ِعَباِدِه بَِعطِفِه ورحتِه وَمغفرتِه، والَصُبوُر َفال َأحَد َأصرَبَ 
َعىل َأَذى َسمِعِه ِمْن اهللِ، يمهُل للظاِلَ َحتى إِذا َأخَذُه ل ُيفلْتُه، وهَو الّشكوُر، ُيعطي 
َلِل، فال حَتِقْر َأيَّ َعمٍل َصالٍح،  اجلزيَل َعىل اليسرِي ِمَن العَمِل، وَيغِفُر الَكثرَي ِمَن الزَّ

]ٿ    ٹ       ٹ    ٹ       ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ       ڦ    ڦ      َتَتَضاَعُف،  َفاحلَسنَُة   ، وإْن َقلَّ
ڦ[ ]الشورى:23[. 
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وهَو احلفيُظ، حَيَفُظ َأعمَل الِعَباِد، وحُيِص َأقواهَلم، ]پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ[ 
]طه:52[ وحَيَفُظ ِعَباَدُه ِمن املَهالِِك، وهَو امُلحِص َأحَص ُكلَّ َشٍء َعَدًدا ]ې    ى    

ى    ائ    ائ        ەئ[ ]يس:12[ وهَو املبدئ واملعيُد، ]ڦ               ڦ    ڦ    ڄ    
اِنفرَد  املميُت  املحيي  وُهَو  ]اأْلَْنبَِياِء:104[  ڄڄ    ڄ    ڃڃ    ڃ    ڃ               چ[ 

بِاإِلحياِء واإِلماَتِة، احليُّ الّداِئِم الَباِقي الذي ال َيموُت، َوُكلُّ َما ِسواُه َزاِئٌل ]ڇ    ڇ    
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ ]الرحن:26، 27[. 

َل ُقّوَة َمْن َعِص َترَك ما  ، ال ُيعِجزُه َشٌء، قِويٌّ يف َبطِشِه، وَمْن َتأمَّ وهَو الَقويُّ
َعَص، وُهَو ُسبَحاَنُه الَشايف، َيشِفي وُيعايف ِمَن األَمراِض واألَسَقاِم، ]ۇئ    ۇئ    
الَشاِملِة،  بِقدَرتِِه  املَؤِخُر  ُم  امُلقدِّ املقتِدُر  الَقاِدُر  وهَو  َعَراِء:80[  ]الشُّ ۆئ[  ۆئ    

َّْت بِِه َكلمُتُه.  َرُه، وَسبَق بِِه ِعلُمُه، ومَت وَمِشيَئتِِه النَافَِذِة ُوفَِق َما َقدَّ

وُهَو املنَّاُن، َيبدُأ بِالَعَطاِء َقبَل الُسؤاِل، َوُهو الَكايف لِعَباِدِه ما حَيَتاُجوَنُه، وُهَو 
َها، واهللُ ُسبَحاَنُه هَو املحِسُن، غَمَر اخللَق بإِحسانِِه  رَفيٌق حُيُِب الرفَق يف األُُموِر ُكلِّ

وَفِضِلِه.

وَبنَي خلِقِه ِحجاٌب، وهَو  َبينَُه  ليَس  الَعطاِء،  وُيِزُل يف  ُيعطِي  الكريُم،  وهَو 
َيردُهما  أْن  يديهيِ  إليهيِ  الرجُل  َرفــعَ  إذا  يستحيي  اهلَل حييٌّ كريٌم  »إّن  حِييٌّ سترٌي 

ُب َأهَل احلياِء والسرِت.  «)1) حُيِ ْفًرا َخائبَتينيِ صيِ

ۇئ       وئ     وئ     ]ەئ     ُيَضيُِّعُهم،  وال  َخلِقِه،  َعْن  َيغفُل  فال  الَرقيُب،  ُوُهَو 
ِلٌع َعىل َضَمِئِرِهم. ۇئ[ ]املؤمنون:17[ فهَو ُمطَّ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3556(، وأبو داود رقم )1488(، وصححه األلباين.  (1(
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ِه َأعَطاُه  ُد لِعَباِدِه بِالنَّعِم، وَترِك الِعصَياِن، وَمن َتَرَك َشيًئا ألَِجلِّ وُهَو الَوُدوُد َيَتودَّ
منُه  ٌل  وتفضُّ عطاٌء،  هَو  إنم  لغريِه  جمٍد  وكلُّ  جمُدُه،  إال  جمَد  ال  املجيُد،  وهَو  املزيَد، 
سبحاَنُه، وهَو احلميُد، املسَتِحقٌّ للحمِد والثناِء بفعالِِه، حُيَمُد يف الرساِء والرضاِء، 
الميزاَن، وسبحاَن  تمأُل  H: »والحمُد هلليِ  َقاَل  ِمْن أجلِّ األعمِل،  وحُدُه 
احليُّ  وهو   ،(1(» واألرضيِ السماواتيِ  بيَن  ما  تمأُل-  -أْو  تمآلنيِ  هلليِ  والحمُد  اهلليِ، 

ڳ     ڳ     ڳ         ڳ            گگ     گ     گ     ک     ]ک     اخلاَلئِق،  مجيِع  بأمِر  َقاِئٌم  القّيوُم، 
ڱ[ ]الرحن:29[ وهَو َأحٌد، ل َيزْل َوحَدُه، وَل َيكْن َمَعُه َغرُيُه، وُهَو الّصَمُد، َتصُمُد 
امللَجُأ وحَدُه ِعند  إِليِه  إِليِه َشكواَها، وُهَو السيُِّد،  إِليِه اخلالِئُق يف َحاَجاهِتَا، وَتُبثُّ 

الّشَداِئِد والكُروِب، وُهَو الَقديُر، بَتمِم الُقدرِة، َقاَل لِنَاٍر حُمِرقٍة: ]ۆ             ۆ     ۈ    
ۈ    ٴۇ[ ]اأْلَْنبَِياِء:69[ وَأمَر َبحًرا َزاِخًرا بِاألَمواِج َأْن َيكوَن ملُِوَسى َطريًقا يَبًسا. 
، حُيِسُن إىِل ِعباِدِه، وُيصِلُح َأحواهَلُم، َبرٌّ بِاملطيِع يف ُمَضاَعَفِة الَثواِب،  وهَو الرَبُّ
اُب،  وَبرٌّ باملِسِء يف الّصفِح والَتَجاُوِز ]وئ     وئ    ۇئ      ۇئ[ ]الطور:28[ وهو الّتوَّ
]ۈ    ٴۇ[  فهَو  بْل وأحبَُّه،  َقبَِلُه،  أْو هناٍر  ليٍل  إليِه يف  َمن جاَء  تائًبا،  يردُّ  ال 

]الَبَقَرِة:222[. 

، مهم أرَسَف العبُد  وهَو املحيُط أحاَط بكلِّ شٍء ِعلًم، وهَو املغيُث، وهَو العُفوُّ
عىل نفِسِه بالِعصياِن، ثّم تاَب عَفا عْن ذنوبِِه، وهَو املنتقُم ل يقْم لغضبِِه شٌء، وهَو 
َشديُد الِعَقاِب، وُذو الَبطِش واالنتَِقاِم، وُهَو الّرؤوُف بَِجميِع َخلِقِه، ُيغِدُق َعليِهم 
األَرَزاَق، وإِْن َعَصوُه َرأَفًة ِمنُه هِبم ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]الَبَقَرِة:143[ 

أخرجه مسلم رقم )223).  (1(
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مأَلى  يُده  فضِلِه،  عْن  هِبم  غنى  ال  إِليِه،  ُمفَتِقروَن  وُكلُّهْم  َخلِقه،  عن  الغنيُّ   وُهَو 
َباديِي لو أنَّ أوَلُكْم وآَخَرُكْم وإنَسُكم  ال َتغيُضها نفَقٌة، َيقوُل َعن َنفِسِه ُسبَحاَنُه: »يا عيِ
نَُّكْم َقاُموا في صعيٍد واحٍد فسألوني، فأعطيُت كلَّ إنساٍن مسألَتُه، ما نقَص  وجيِ

ذليَِك مما عندي إال كما ينقُص المخيُط إذا ُأدخَل البحَر«)1). 

وهو َمالُِك امللِك، ُيؤِت امللَك َمن َيشاُء، وَينِزُع امللَك مِمَن َيشاُء، وُيِعزُّ َمن َيَشاُء، 
ِة والَبَقاِء وامللُكوِت واجلربوِت والعَظَمِة  ُل َمن َيَشاُء، ِذي اجلالِل واإِلكراِم والِعزَّ وُيذِّ
والِكربَياِء، وهو املقسُط َأرسَل ُرُسَلُه بِالبيناِت، وَأنزَل َمَعُهم الِكَتاَب وامليزاَن لَِيُقوَم 

النَّاُس بِالِقسِط.

وهَو اجلاِمُع لَِشَتاِت األُُموِر، وَجاِمُع النَّاِس لِيوٍم ال ريَب فيِه، إِنَّ اهللَ ال خُيِلُف 
وَعاٍص،  َطاِئٍع  ِمْن  األَناِم  مَجيَع  َعمَّ  بِجوِدِه،  اجلواُد  بَِخلِقِه،  الَكفيُل  وُهَو  امليعاَد، 
، وذو اجلالِل واإِلكراِم،  وَقويٍّ وَضعيٍف، وهَو ُنوُر الَسَمواِت واألَرِض، وَمْن فِيهنَّ

َبديُع الَسَمواِت واألَرِض، كم وصَف َنفَسُه بِذلَِك يف ِكَتابِه الكريم ُسبَحانُه، َفنَُعوُذ 
بِنُوِر وجهِه الذي َأرشقْت َلُه الُظُلَمُت، وَصُلَح َعليِه َأمُر الُدنيا واآلخرِة أْن حَيلَّ بِنَا 

َغَضُبُه، َأو َينِزَل بِنَا َسَخُطُه.

واهللُ  ُيثنَى،  الُعىل  وبِِصَفاتِِه  وهِبا  ُيدعى،  احلسنَى  َتعاىَل  بَِأَسَمِئِه  اهلل  ُهَو  َهذا 
ًة املتعبُِّد بِجميِع األَسمِء  النَّاِس ُعبوديَّ َمْن َيدعوُه هَبا، وحَيمُدُه عليَها، وَأكَمُل  حُيبُّ 

والِصَفاِت، وَأسمُؤُه َتَعاىل ال َحَص هلَا.

أخرجه مسلم رقم )2577).  (1(
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ـــــــــاُه ـــــــــــبُّ بـــلـــيـــلـــهيِ ربَّ َشَفتاُهَنـــــــــــادى احمليِ َتــَلــْت  احُلــْســنــى  أمســــاَءك 
الُدجى يفجُرها  الدمعاتيِ  ـــاُهويذرُِّف  ـــن ـــْي ــــا جـــــــــاَدْت بـــهـــا َع ـــــا طــــاَل َي

هيِ بعظاميِ ــــــرَدى  ال ـــــَت  َنَ ـــــــالُؤه  واهلـــــــمُّ يف جلـــــجيِ الـــشـــقـــا أشـــقـــاُهوَب
َن األمسا استجْب ـــــْن َنـــْعـــَمـــاُهأدعوَك باحلسنى ميِ أحــَصــْيــُتــهــا أأَنــــــــاُل ميِ
ًفا ُمَتلهِّ ــــا  ــــاديًِي َش ُن  ُأدْنـــــــــديِ ــــَهــــا  َصداُهَوبيِ ُبــلَّ  القطَر  َيرُجو  كالطرييِ 
ال متوسِّ ــــًيــــا  راجيِ جــــــُودك  ـــــــردُّ  أْحــيــا الــُدجــى َيــرُجــوَك يــا اهلُل)1)أَي

بَِك،  اإليمِن  وُقوَة  إِليك،  األُوبِة  وَكثرَة  بَِك،  الِعلِم  َعظيَم  َنسَأُلَك  ا  إِنَّ اللَُّهمَّ 

ا َنَعُبُدَك، وَعَظَمِة  وِصدَق االلتَِجاِء إِليَك، وَحِص َأسمِئَك، وَمعرَفِة ِصَفاتَِك التي هِبَ

 .H الَيِقنِي بِدينَِك، وُحسِن اإِلتَِباِع لِنَبّيَك

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اخُلْطبُة الّثانيُة: 

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

باَد اهلليِ: عيِ

ِمفَتاُح َدعوِة الّرُسِل، وُخالَصُة ِرَسالتِهم: َمعِرَفُة اهللِ بَِأَسَمِئِه وِصَفاتِِه وَأفَعالِِه، 

َل َعليِه، والرِضا بِقَضاِئه، والَصرَب َعىل  وَهذا َيسَتلِزُم إِجالَلُه وإِعَظاَمُه وحَمبََّتُه والَتوكُّ

ُهم َلُه  َبالِئه، وَعىل َقدِر املعِرَفِة َيكوُن َتعظيُم الّربِّ يف الَقلِب، وَأعَرُف النَّاِس بِِه َأشدُّ

من ديوان )مصاحف متيش( د. مروان عرنوس ]املصدر صيد الفوائد[.  (1(
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َتعظِيًم وإِجاَلاًل، وَمن َعَرَف َأسمَء اهللِ وِصَفاتِه َعِلَم َيقينًا َأنَّ ما يصيُبُه من حمٍن ينِزُل 

هِبا من املَصالِِح التي ال حُيِصيَها علُمُه. 

واهللُ كريٌم حيبُّ الَكريَم ِمْن ِعباِدِه، َحليٌم حُيِبُّ َأهَل احِللِم، َعليٌم حُيبُّ الُعَلَمَء، 
َشُكوٌر حُيِبُّ الَشاكريَن، وحُمِسٌن حُيِبُّ املحسننَي. 

وأسمُء اهللِ ال حتُص بتسعٍة وتسعنَي، فهي ال تعُد، وال حُتَص، َفَلقْد َعَدْدَنا ِمنَها 
الَيوَم َحوايل مائًة واِثننَِي وِعرُشيَن اِسًم، وال َنعَلُم َكم ِهَي يف احلقيقِة، َفَبعُضَها سمى 

اهللُ هبا نفَسُه، أو أنزَلُه يف كتابِِه، أو عّلَمُه َخلِقِه، أْو استأثَر بِِه يف علِم الغيِب عنَدُه.

هِبَا،  اهللَ  لِندعَو  الُقرآِن والُسنَِّة؛  َجاَءْت يف  التي  َتَعاىل  َأسمِء اهللِ  َمعِرَفُة  وَعلينَا 
َأنَّ اِسم اهللِ األَعَظُم ُهَو  ]اأْلَْعَراِف:180[ ويقاُل:  ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[ 
َنًة َمَع َبعِضَها: ِمثَل الَقابِِض الَباِسِط، اخلَافُِظ الَرافُِع،  احليُّ الَقيُّوم، وُهناَك َأسمٌء ُمْقرَتِ
ِمثَل  َتثبْت،  ل  ِصَفاٍت  َأو  َأسمَء  اهللِ  عىل  يطلُق  ِمن  َذَر  حَيّ َأْن  املسِلِم  وَعىل  وَغريها، 
الفالسُفُة  يفعُلُه  ما  أو  السمَء،  أو  )األَِب(  اِسَم  اهللِ  َعىل  ُيطِلُقوَن  الذيَن  النََّصاَرى 
َها  ُكلُّ وِصَفاُتُه  اهللِ  َفَأسمُء  الَكوِن،  ُمَهنِدُس  يقولوَن:  َأو  بَِذاتِِه،  ُموجًبا  َفُيسُموَنُه 

َتوِقيِفَيٌة، َفال ُنثبُِت إاِل َما َثُبَت بِالِكَتاِب والُسنَِّة الَصِحيَحِة. 

وتفّكُروا -عباَد اهللِ- يِف َأسمِء اهللِ وِصَفاتِِه َبعَد ِحفظَِها، وَفهَم َمعنَاَها، وَتعبُدوا 
اهلل هِبا، َفَم َكاَن َدااًل عىل الَعَظَمِة واجلربوِت والِكربَياِء، َفلنُؤِمن هِبا، ولِنَخَضَع هَلَا، 

وَما َكاَن ِمنَْها َدااًل َعىل الّرَحَِة واملغِفّرِة، َفلنُوطِن َأنُفَسنَا َعىل اخلرِي والرَتاُحِم والُدَعاِء 
.E ِهِبَا لَِطَلِب املغِفَرِة والّرَحَِة ِمَن اهلل
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اللَُّهمَّ َيا من َعال وَقهَر، وَأعزَّ وَنَص، َنسَأُلَك َنًصا ُمَؤَزًرا إِلخوانِنَا املسلمنَي 
أعراَضُهم  واحْم  أمَرُهم،  وتولَّ  كرَسُهم،  اِْجرُب  اإلسالِم،  أرِض  يف  املستضعفنَي 
جنودَنا،  وانْص  حدودَنا،  واحْم  ساملنَي،  لدياِرِهم،  ورّدُهم  وأمواهَلُم،  ونساَءُهم 

واكفنا رشَّ الفتِن، ما ظهَر منها وَما بطَن، يا أرحَم الراحنَي.

ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. َم َوَباَرَك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ َوَصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
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#

الٌت ِف َخْلِق ا& َتاأمُّ

اخُلْطبُة الأُوَل:
، َأحدُه وَأشُكرُه، وَأسَتغِفُرُه، وَأتوُب  احلَْمُد هللِ َخالِِق ُكِل َشٍء، ورازِق ُكلِّ َحيٍّ
َأّن َسيدَنا وَنبيَّنا حُمَِمًدا َعبُدُه ورُسوُلُه،  إِلَه إاِل اهللُ املعبوُد، وَأشهُد  إِليِه، وَأشهُد َأال 
َم  آلِه وَصحبِِه وَسلَّ َعليِه وَعىل  املوروِد، وَبارَك  اهللُ وَسّلَم، َصاِحَب احلوِض  َصىّل 

يًم َكثرًِيا، أّما َبْعُد:  َتسلِّ
عباَد اهلليِ: 

َفاَتُقوا اهللَ َتَعاىَل، َوُتوُبوا إِليِه.
فيِكٍر  بيِـــَعـــنيِ  ــــُوجــــوديِ  ال يفيِ  ــــْل  ــــَأّم َكاخَلياليَِت الــدنــيــَئــًة  الــُدنــيــا  َتـــرى 
َســــوَف َيْفنى  ــيــهــا َجــيــًعــا  ــــْن فيِ )1)َوَم وَيــبــَقــى َوجـــُه َربيِـــَك ُذو اجلـــالليِ

ُنوَن: َأيَُّها اُلؤميِ
ِب C، َوَتدّبٌر يِف َمَلُكوتِِه، َفَهَذا  َوَقَفاٌت َخاشعٌة، وتفّكٌر وتَأمٌل يِف َتوحيِد الرَّ
الَكوُن اّلِذي َنعيُشُه، َوَنَتَقَلُب يِف نَِعِمِه، هللِ يف ُكلِّ َشٍء ِمنُه آيٌة، َتُدلُّ َعىَل َوْحَدانِيتِِه، 

ۅ     ۅ     ]ۋ     َوَرحتِِه  ِحْكَمتِِه  وَكَمِل  وَعظَمتِِه،  ُقدرتِه  وَكمِل  ُربوبيتِِه،  وَكمِل 
]حت    خت      مت    ىت          يت    جث     مث    ىث    يث     حج     ]القصص:68[،  ۉ[ 

مج[ ]َفاطٍِر:44[. 

البيتان يف جماين األدب يف حدائق العرب )27/3( بدون نسبة لقائل.  (1(
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َوَيْدُعو  بُِكِل وُضوٍح وَجالٍء،  َذلَِك  ُيقِررُّ  َرَأينَاُه  الَعزيِز  اهللِ  ِكَتاَب  نَا  َتَأملَّ َوإَِذا 
لَِتْوِحيِد اهللِ، واحلديِث َعْن خملوقاتِِه. 

واإلعجاُز يِف آياتِِه َويِف َخْلِق السمواِت واألرِض َظاِهٌر ألُويِل األلباِب؛ ولَِذلَك 
َل اهللُ َعىَل الِعباِد يِف َخْلِق َهَذِه املْخُلوَقاِت، َوَتنّوِعَها َلنَا. َتَفضَّ

باَد اهلليِ: عيِ
وا اليوَم قلوَبُكْم، َوَتَعاَلْوا بِنَا ُنؤِمْن َساعًة، واْعَلُموا أنَّ اهللَ َعيِلٌ بَِذاتِِه،  اْحرِضُ
بينُهَم يِف ِستِة  َوَما  الَسمواِت واألَْرَض  َقاِدٌر َعىَل ُكلِّ َشٍء، َخلَق  َكامٌل يِف ِصفاتِِه، 
َأياٍم، َوَما َناَلُه َتَعٌب، َواَل ُلغوٌب، وإِنَّم َأمُرُه إَِذا َأَراَد َشيًئا َأْن َيقوَل َلُه: ُكْن، َفَيُكوُن، 

َذلُِكْم اهللُ اّلِذي اَل َيْعِجُزُه َشٌء يِف الَسمواِت َواَل يِف األَْرِض، إِّنُه َكاَن َعليًم َقِديًرا.

C، َوخَملوقاتِِه، وَنتدُبُر ُقْدَرَة الَقاِدِر يِف  ُل َبَعًضا ِمْن ِصفاِت اهللِ  َتَعاَلْوا نتَأمَّ
ُهْم َيسَتيقظِوَن،  َخلِقِه؛ لنَْزَداَد إَِيمًنا َمْع إِيمنِنَا، َولَتُكوَن ِذكرى لِْلَغافِلنَي الالِهنَي، َعلَّ
ُروَن اهللَ َحَق َقدِرِه، َوُهَو ِعلٌم باهللِ َيقوُد إىل َخشيتِِه وحَمبتِِه، َفَمْن َكاَن بِِه َأعلَم  َفيْقدُّ

]ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈٴۇ    ۋ     َأْخَشى  َلُه  َكاَن 
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉې     ې    ې    ې     ى[ ]َفاطٍِر:28[، ]ڱ    
ہ[  ہ     ہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ        ں     ں      ڱ     

]آِل ِعْمَراَن:191[. 

الَبَصَ  َيفتُح  الَسمِء، وَيوُل يِف َجنََباِت األَْرِض،  آَفاَق  َيرتاُد   C ِكتاُب اهللِ 
والَبِصريَة َعىَل إِْتَقاٍن َلْيَس َلُه َمثِيٌل، َوُيريَك َعَظمَة اهللِ وُقدرَتُه يَف املْخُلوَقاِت، لِيْسأَلَك 

اهللُ ]ىئ    ىئ    ىئی    ی    ی    ی    جئ[ ]النمل:63[.
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ِرُكُه املَشاِعُر، وَتسَتجيُب لُه الِفَطُر املسَتقيمُة، وُينبُِه  َحِديٌث َيتكَرُر يِف الُقرآِن، حُتَ
َكروا ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ     الَغافلنَي لَيذَّ
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ      ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    
ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ       ڤ     ڤ     ڤ    

ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ[ ]الَبَقَرِة:164[.  

َعمٍد،  بِغرِي  َرفعَها  ُفُطوًرا،  وال  َخَلاًل  ِعَظِمَها-  -َعىَل  الَسمواِت  يِف  َتَرى  اَل 
وَأمسَكها َكي اَل َتقَع َعىَل األْرِض، ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ             ڎ    
ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     گ    گ    گ    گ            

ڳ    ڳ[ ]ق:7-6[.  
َوَتَواُزٌن  الضوئيِة،  ننَي  السِّ َوَمالينَي  َبِديٍع،  نظِاٍم  يِف  َسيَّارٌة  وَكواِكٌب  ونجوٌم 

]ی     بِمواِقِعَها  اهللُ  ُمسِلٍم وَكافٍِر، وأقَسَم  ِمْن  َعَليِه  َع  َعَرَفُه، واطلَّ َمْن  ُكلَّ  َأْذَهَل 
ی         ی    ی[ ]الواقعة:75[ ويف الَسمِء َمالِئكٌة ال حُيِصيهُم إال اهللُ، َفم ِمْن 
َموضِع َأرَبِع َأَصابٍع إاَِل َوفِيِه َمَلٌك َقاِئٌم هللِ َتَعاىَل، َراِكٌع، أْو َساجٌد، َيطوُف ِمنُهُم ُكلَّ 
يِف  َكَم  القيامِة،  َيوِم  إىِل  إِليِه  َيعوُدوَن  اَل  َألًفا  َسبعوَن  الَسمِء  يِف  املْعُموِر  بالبيِت  َيوٍم 

احلَديِث الَصحيِح)1). 

هللِ  ُتَسبُِح  َوِهي  َتعاىل،  اهللُ  إاِل  حُيِصيِه  ال  َما  الدواِب  َأنواِع  ِمْن  األَرِض  ويِف 
]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻۀ    ۀ     ہ         ہ    ہ[ 

اِء:44[.  رْسَ ]اإْلِ

أخرجه مسلم رقم )162).  (1(
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َمواُت  وِمْن ُقوتِِه وَعَظمتِِه ُسبَحاَنُه َأنَّ األَرَض َوَما فِيَها َقْبَضُتُه َيوَم القياَمِة، والسَّ
مطوياٌت بِيمِينِه. 

اهللِ  َرُسوِل  إىَِل  اأْلَْحَباِر  ِمْن  َحرْبٌ  َجاَء  َقاَل:   I َمْسُعوٍد  بْن  اهللِ  َعْبِد  فَعْن 
َمَواِت َعىَل إِْصَبٍع، َواأْلََرِضنَي  ا َنِجُد َأنَّ اهللَ َيَْعُل السَّ ُد، إِنَّ H َفَقاَل: َيا حُمَمَّ
َعىَل  اخْلاََلِئِق  َوَساِئَر  إِْصَبٍع،  َعىَل  َوالثََّرى  َواْلَماَء  إِْصَبٍع،  َعىَل  َجَر  َوالشَّ إِْصَبٍع،  َعىَل 
إِْصَبٍع، َفَيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك، َفَضِحَك النَّبِيُّ H َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، َتْصِديًقا 

]ې    ې    ى    ى    ائ     ائ      :H َرُسوُل اهللِ  َقَرَأ  ُثمَّ   ، احْلَرْبِ لَِقْوِل 
ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ    

ُمِر:67[)1). ېئ    ېئ[ ]الزُّ
حَيِْكي  َكْيَف  ُعَمَر  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  إىَِل  َنَظَر  ــُه  َأنَّ ِمْقَسٍم  ْبِن  اهللِ  ُعَبْيِد  وَعْن 

 

يهيِ بيَِيَدْيهيِ، َفَيُقوُل: َأَنا  َرُسوَل اهللِ H َقاَل: »َيْأُخُذ اهلُل D َسَماَواتيِهيِ َوَأَرضيِ
ُك ِمْن َأْسَفِل  اهلُل، َوَيْقبيُِض َأَصابيَِعُه َوَيْبُسُطَها، َأَنا اْلَمليُِك« َحتَّى َنَظْرُت إىَِل امْلِنرَْبِ َيَتَحرَّ

.(2(
H ٍِء ِمنُْه، َحتَّى إيِنِّ أَلَُقوُل َأَساِقٌط ُهَو بَِرُسوِل اهلل َشْ

َأنا  امللُك،  َأنا  املتكرُب،  َأنا  اجلَباُر،  َأنا  َيقوُل:  وَأنُه  لِنفِسِه،  الّربِّ  مَتجيَد  َفَذَكَر 
 ،H اهللِ  بِرسوِل  َيرُجُف  املنرَب  َفَجعَل  ُعمَر:  ابُن  فيقوُل  الَكريُم،  العزيُز 
َتعظِيًم للرِب، َقاَل ابُن ُعمَر: َحتى َأيّن ألَقوُل َأَساِقٌط بِرسوِل اهللِ H، َفَهَذا 
املنرُب َيْرِجُف َوُهَو مَجَاٌد ِمْن َعَظَمِة اهللِ، وَكثرٌي ِمْن النَاِس َعْن َهذِه اآلَياِت ُمعِرُضوَن، 

بْل َأكَثَرُهْم َغافُِلوَن. 

أخرجه البخاري رقم )4811(، ومسلم رقم )2786).  (1(
أخرجه مسلم رقم )2788).  (2(
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نوَن: َأيَُّها اُلؤميِ
َسَطَحَها  َمْن  واألَرُض  َنَصَبَها؟  َمْن  واجِلَباُل  َزينََها؟  بِالَكواِكب  َمْن  الّسَمُء 
رَك  آدَم، وصوَّ بَن  يا  َخلقَك  َوَمْن  ]امللك:15[  ]ڤ    ڤ    ڤ[  َوَقاَل:  وَذَلَلها؟ 

وآواَك  وَرَزقَك  َأطعَمَك  َوَمْن  َفَعَدَلَك؟  َسّواَك  َوَمْن  َك؟  َوَبَصَ َسْمَعَك  َوَشقَّ 
ُه اهللُ، الذي َأحسَن ُكلَّ َشٍء َخلَقُه، اَل إِلَه إال ُهَو، ]ىب    يب    جت       حت     وَنصَك؟ إنَّ

خت            متىت    يت    جث    مث    ىث[ ]النمل:88[.
َلـــــَعـــــلَّ ــــــــــاٌت  آي اآلفــــــــــــاقيِ  يفيِ  َأقــــلَّــــَهــــا ُهـــــو َمـــــا إلــــيــــهيِ َهــــداَكــــاهلليِ 
إَذا ــــَأســــراٍر  ب َمـــْشـــحـــوٌن  ــــوُن  ــــُك َأعياَكاوال هَلــــا  تـــفـــســـرًيا  َحــــاولــــَت 
الرَدى يــُد  َتطفُتُه  ليِلطبيبيِ  ـــهيِ أرداَكـــــاُقــْل  َمـــــْن َيــــا َطــبــيــُب بيِـــطـــبيِ
لٍة عيِ مــْن  ال  ميـــوُت  للصحيحيِ  يــا َصــحــيــُح دهاَكاُقـــْل  بــالــنــايــا  َمـــْن 
بيِال َمــعــزواًل  يعيُش  للَجننيِ  َيرعاَكاُقـــْل  الـــذي  َمـــا  وَمـــرَعـــى   ٍ َراع 
َمــْن حالَكاواْسأْل ُبطوَن النحليِ كيَف تقاطرْت للشهديِ  وقــْل  ــًدا،  ــْه َش

آياتيِهيِ ـــْن  ميِ الــكــونيِ  يف  مــا  ـــرى عيناَكاستجيُب  َت لــو  ُعــجــاٌب  َعــجــٌب 
ــاًل مــا الذي ــْه ــهــا اإلنــســاُن َم بــــــاهلليِ -جــــــلَّ جـــــالُلـــــُه- أغــــراَكــــاَيــا أيُّ
َماثٌل ــعــجــائــبيِ  ال كــــلِّ  يف  يراَكا)1)واهلُل  فــهــَو  تـــراه  تــكــْن  مل  إْن 

آياٌت َعظِيمٌة وضَعَها اهللُ خللِقِه َدالالٍت، وَأوضَح هلْم آياٍت بيناٍت يف األَنُفِس 
واألَراضنَي والسمواِت، ]ڑ     ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گڳ    

ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]اأْلَْنَفاِل:42[. 

األبيات للشيخ إبراهيم بدوي من قصيدة: مع اهلل والذرة، عىل الشبكة.  (1(
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فالقرآُن املعجُز يف كالِمِه، الَعِجيُب يف َألَفاظِِه، َأعَجَز الَعرَب بُِلَغتِِه، وَأنزَل فِيِه 
َأحَكاَمُه، َيسمُعُه العرُب اجلاهيُل مْن أوِل وهلٍة، فُيؤمُن، ويدخُل يف اإلسالِم، وَما 
َيزاُل النَاُس يف َعَجٍب ِمْن آياَتِه؛ ألّنُه َكالُم اهللِ، وَكالُم اهللِ ال َينْفُد، ولو َكانْت الَشَجُر 

ُها َأقالٌم ]ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی     جئ    حئ    مئ          يف األرِض ُكلِّ
ىئيئ    جب    حب    خب     مب[ ]ُلْقَمَن:27[.

بالعَباَدِة،  َأحِقَيتِِه  وَعىل   ،E اهللِ  َعَظَمِة  َعىل  َدالٌة  َبالِغٌة  بيناٌت  آياٌت 

 

ٍّ يف األرِض، وال يف السمِء  ال رَشيَك َلُه، َفم ِمْن َدَقيٍق وال َجليٍل وال َخفٍي وال َجيلِّ
ۇئ     ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ]ەئ     ِعلًم،  بِِه  اهللُ  َأحاَط  وقْد  إال 
 ېئ       ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ          مئ    ىئ    يئ    

جب    حب    خب     مب    ىب    يب    جت            حت[ ]األَْنَعاِم:59[.
وَسرٍي  َبديٍع،  بانتَِظاٍم  النَاِس  ملَصالِِح  َداِئبنِي  والَقمَر  الَشمَس  اهللُ  َر  َسخَّ َكيَف 
رَسيٍع، ال خَيُرَجاِن َعْن َفَلَكيِهَم َقدَر َأنُملة، وال َيرَتفعاِن، وال َينَخِفَضاِن، حتى يأذَن 

اهللُ بَِخراِب العالِ. 

َعْن َأِب َذرٍّ َقاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اهللِ H َجالٌِس، َفَلمَّ َغاَبْت 
هيِ؟« َقاَل: ُقْلُت: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم،  ْمُس َقاَل: »َيا َأَبا َذرٍّ َهْل َتْدريِي َأْيَن َتْذَهُب َهذيِ الشَّ
عيِي  يَل َلَها: اْرجيِ ُجوديِ، َفُيْؤَذُن َلَها، َوَكَأنََّها َقْد قيِ َقاَل: »َفإيِنََّها َتْذَهُب َفَتْسَتْأذيُِن فيِي السُّ

ۉ     ]ۉ     َتَعاىَل:  قوُلُه  َفذلَك  َمْغريِبيَِها«  ــْن  ميِ َفَتْطُلُع   ، ــْئــتيِ جيِ َحْيُث  ــْن  ميِ
ې         ېې     ې    ى     ى            ائ[ ]يس:38[«)1). 

أخرجه البخاري رقم )3199).  (1(
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َمْن  فيها  ُيِعُز اهللُ وهيدي  الليِل والنَهاِر ُطواًل وَقًصا، وَبرًدا وَحًرا،  اختالُف 
ڻ     ڻ     ڻ     ں       ں     ڱ     ]ڱ     َيشاُء،  َمْن  ويضلُّ  وُيِذُل  َيشاُء، 

ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ[ ]ُيوُنَس:67[.

ُنَطَفٍة،  ِمْن  احلديِث  االكتَِشاِف  َقبَل  الُقرآِن  يف  اهللُ  ذَكَرُه  اإلنساِن،  َخلُق  هذا 
َفَتَبارَك  ُأمِه،  بطِن  العظاَم حلًم، حتى يصبَح جنينًا يف  َفيكسو  ثم مضغٍة،  َعلَقة،  ُثَم 

ې     ې     ې     ]ې      وَمَرِضَها  بِِصَحتَِها  اجلننُي  َيَتَأَثُر  اخلَالقنَي،  َأحُسُن  اهللُ 
ۆئ     ۇئۇئ     وئ     وئ     ەئ     ەئ      ائ     ائ     ى     ى    

ۆئ[ ]النَّْحِل:78[. 

ٻ     ٻ     ٻ      ٻ     ]ٱ     البحِر،  يف  تسرُي  التي  الفلَك  لصنَع  اهللُ  َوَهداَنا 
پ                پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺٺ    ٺ      ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    

ٹ    ٹ[ ]الشورى:33-32[. 

ثُم َتَأمِل الَبحَر وما فِيِه ِمْن خملوقاٍت عجيبٍة، وحياٍة عظيمٍة يف أعمِق البحاِر، 
]ۈ     ٴۇ    ۋ        ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    ى       ى    

ائ[ ]اْلُفْرَقاِن:53[. 

وُينِْزُل اهللُ املطَر َعىل َأرٍض َقاِحلٍة، َفتصبُح خُمرُضٌة َرابيٌة بِالزهوِر واألَعشاِب، 
اهللُ  حُيرُك  َكيَف  وتَأمْل  َقديٍر،  َشٍء  ُكلِّ  َعىل  وُهَو  املوَتى،  ملَحي  َأحياَها  الذي  إِنَّ 
ُك  حُيرِّ وقْد  وذارياٍت،  ولواقَح،  َرحتِِه،  َيدّي  بنَي  وُبرشًى  َرَخاًء  َفيَجَعلُّها  الريَح، 

ا يف الرِب، ]ى    ائ    ائ     الريَح َفَيجَعُلُها َعَذاًبا َقاِصًفا يف الَبحِر، وَعقيًم َصَصً
ەئ    ەئ     وئ    وئ    ۇئ    ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]ُلْقَمَن:11[. 
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هِبِْم،  ِلُفوَن  َوحَيْ اهللِ؟  ُدوِن  ِمْن  القبوِر  يف  َبرًشا  ُيعظموَن  الذيَن  أولئَك  َفأيَن 
 E ِمنُْهْم الصحَة والولَد؟ وأيَن أولئَك ِمْن اهللِ  َوَيْطُلُبوَن  َويَتَقرُبوَن إليِهْم، 
الذي أرسَل رسوَلُه لُيلغَي الرشَك واألوثاَن والتعلَق هبا ِمْن ُدوِن اهللِ؟ أُيرْشِكُوَن َمْع 

اهللِ أَحًدا َوُهَو الذي َخَلَقُهْم؟ 

باَد اهلليِ: عيِ
ِر بنَي السمِء واألَرِض، وُيرِسُل الَصواِعَق،  وِمْن آياِت اهللِ َذلَك الَسَحاُب املسخَّ

ُينِشُئُه اهللُ إذا َأراَد، وُيَفِرُقُه يف وقٍت َقصري، ]ڦ     َفُيِصيُب هِبا َمن َيشاُء من ِعباِدِه، 
ڦ    ڦ    ڦ    ڄ         ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ         ڇ[ 

]اجلاثية:5[. 

وانظْر -َيا عبَد اهللِ- إىل َما َأودَعُه اهللُ يِف األَرِض ِمْن ُكنوٍز َعظِيَمٍة، َسَخرَها لبني 
آدَم، ]ڱ    ں    ں     ڻ[ ]الذاريات:20[، ]ں    ں        ڻ    ڻ[ 
بِمٍء  وُتسَقى  تنبْت،  ُزُروٌع  وأملاٌس،  وُنحاٌس  ونِفٍط  وَحِديٍد  وفَِضٌة  َذَهٌب  ]الرعد:4[ 

واحٍد، ويف َأرٍض واحدٍة، َفَتخَتِلُف َألواهُنا وَأشَكاهُلُا وُطُعوُمها وَمنَافُِعَها، وُنَفِضُل 

َبعَضَها عىل َبعٍض يف األُكل، َفَتَبارَك اهللُ َأحسُن اخلَالِقنَي. 

والنافُِع،  والَضاُر  والَضِعيُف،  الَقوُي  فِيِها  وَكبرُيَها  َصغرُيَها  الدوابُّ  َهذِه 
]ٻ     ُسبَحاَنُه،  واحٌد  َخالِْقَها  لكْن  ُمَتباينٌَة،  وهي  واحٍد،  ِجنٍس  ِمْن  وخَمُلوَقاٌت 
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ     ڀٺ    ٺ        ٺ    ٺ    

ٿ[ ]ُهوٍد:6[. 



34

الَسوَداَء،  النَمَلِة  ُعروَق  َيَرى  اهللَ  فإنَّ  وتنوِعَها،  الدواِب  تلَك  ِصَغِر  وعىل 
عىل الَصخرِة الصمِء، يف الليلِة الَظلَمِء، وُهَو الذي ال ُتِدِرُكُه األَبصاُر، وُهَو ُيدِرُك 
األَبَصاَر، وُهَو اللطيُف اخلبرُي، فَكم هللِ ِمْن آيٍة مِمَا ُيبُصُه الِعباُد، وما ال ُيبِصوَنُه، 
واملاُء  والشجُر  احليواُن  هِبا  آمَن  َتَفاِصيِلَها،  بَِجميِع  اإِلحاطِة  دوَن  األََعَمُر  وَتفنى 
والصخُر، فاجلبُل خاشٌع ُمَتَصِدٌع ِمْن َخشيِة اهللِ، وُكلُّ َشٍء ُيسبُِح بِحمِد اهللِ، وُكُل 

الكوِن بِكاِئنَاتِِه ُيوِحُد وَينَقاُد هللِ، ]ٱ    ٻ    ٻٻ    ٻ    پ    پ      پپ    ڀ    ڀ    
ڀ      ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ            ٿ    ٿ[ ]األَْنَعاِم:102[. 

َفَكيَف إِذْن ُيَاِدُل اإلنساُن يف اهللِ -عياًذا باهللِ- وُهَو َشِديُد املحاِل؟ وأيُة عقوٍل 
َكبرًيا،  ا  ُعلوًّ َتعاىَل اهللُ عّم يقولوَن  آياتِِه،  ُيلحُد وُينكُر وجوَد اهللِ، ويتعاَمى عْن  ملْن 
كيَف َيبقى اإلنساُن يف َهذا الكوِن وُهَو ظلوٌم مبنٌي؟ وكيَف جتُد مْن ُيلحُد وينكُر 

وجوَد اهللِ ويستهرُت ويشكُك يف آياتِِه، ]ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    
ۇئ    ۇئ         ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ[ ]آِل ِعْمَراَن:83[.

الِرَسالَة،  َفُيَكِذُبوَن  احلِق،  عْن  َأبَصاُرُهْم  َتْعَمى  مِمن  كثرٍي  مْن  لَتعجُب  إّنَك 
ويكابروَن؛ لَيُكوُنوا َحرًبا عىل َتعالِيِم اإلسالِم وُدَعاتِِه. 

H ِمْن َسَفٍر، َحتَّى  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َأْقَبْلنَا َمَع َرُسوِل اهللِ 
اِر، إَِذا فِيِه مَجٌَل اَل َيْدُخُل احْلَاِئَط َأَحٌد إاِلَّ َشدَّ  إَِذا َدَفْعنَا إىَِل َحاِئٍط ِمْن ِحيَطاِن َبنِي النَّجَّ
َعَلْيِه، َقاَل: َفَذَكُروا َذلَِك لِلنَّبِيِّ H، َفَجاَء َحتَّى َأَتى احْلَاِئَط، َفَدَعا اْلَبِعرَي، 
 :H َُّفَجاَء َواِضًعا ِمْشَفَرُه إىَِل اأْلَْرِض، َحتَّى َبَرَك َبنْيَ َيَدْيِه، َقاَل: َفَقاَل النَّبِي
َقاَل:  النَّاِس،  إىَِل  اْلَتَفَت  ُثمَّ  َقاَل:  َصاِحبِِه،  إىَِل  َوَدَفَعُه  َفَخَطَمُه،  َطاَمُه«  خيِ »َهاُتوا 
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نِّ  اْلجيِ َي  َعاصيِ إيِالَّ  َرُسوُل اهلليِ،  َأنِّي  َيْعَلُم  إيِالَّ   ، َواأْلَْرضيِ َماءيِ  السَّ َبْيَن  َشْيٌء  َلْيَس  »إيِنَُّه 
«)1). َفُسبَحاَن مْن َهدى الَكاِئنَاِت لإِليمِن يوَم َضَل َبعُض بني اإِلنساِن.  َواإْليِْنسيِ

بَِكاِئنَاتِِه ُيسبُح اهللَ وُيَمِجُدُه َفسَبَحاَن اهللِ وبَِحمِدِه َعدَد َخلِقِه، ورضا  الكوُن 
نفِسِه، وِزنِة َعرِشِه، وِمَداَد َكِلَمتِِه، ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ      ڃ     ڃ    چ    چ    چ    
چ    ڇ    ڇ    ڇ         ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎڈ     
ڈ    ژ    ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ      گ    گگ     ڳ         ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ 

]احلج:18[. 

َتـــــــــــــْدريِي لـــــــُه ولــــكــــنــــُه إدراَكــــــــــاَيـــا ُمــــدرَك اأَلبـــَصـــاريِ واأَلبـــصـــاُر ال
فإنَّني ــــراَك  ت َعــيــنــي  تــكــْن  لــم  أستبيُن عالَكا)2)إْن  َشيٍء  فيِي كلِّ 

َداِئًم يف القرآِن، وَتدبْر َخلَق اهللِ؛  ْر -َأخي- آياِت الِكتاِب احلِكيِم، واقرْأ  تدبَّ
لتعرَف نعمَة اهللِ عليَك؛ ولُتؤكَد َتوحيدَك هللِ، وُتعِزِز حَمََبَتَك َلُه C، فبتعظيِمنَا هللِ 

نزداُد إيمًنا، ونستيقُظ مْن رقدِة الغفلِة. 

اللَّهّم اجَعَلنَا ِمْن املعَتربيَن بآياتَِك، الواِصلنَي هِبا إىِل َمرَضاتَِك، املؤمننَي بَِك، 
املوحديَن َلَك، وغرِي املرشكنَي بَِك، يا رَب العاملنَي. 

وصىّل اهللُ وسّلَم َوَبارَك َعىَل َنبيِّنَا حممٍد، وَعىَل آلِه وصحبِِه. 

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )14333(، وقال حمققو املسند: »صحيح لغريه«.  (1(
األبيات للشيخ إبراهيم بدوي من قصيدة: مع اهلل والذرة، عىل الشبكة.  (2(



36

اخُلْطَبُة الثانيُة: 

احلمُد هللِ وحَدُه، والصالُة والسالُم عىل مْن ال نبيَّ بعَدُه، َوبعُد: 
باَد اهلليِ: عيِ

قلبِِه، ونيتِِه،  العبِد، وعبادتِِه، وسالمِة  باهللِ َسبٌب لصّحِة ديِن  إنَّ قوَة اإليمِن 
العمِل،  يف  اجلوارُح  تابعُتُه  القلِب  يف  َوَقَر  إذا  َفاإليمُن  وسعادتِِه،  ُخُلِقِه،  وحسِن 
، فعىَل املسلِم تقويُة الشعوِر بأّن اهللَ يراقُبُه فيخشاُه يف  وَفْعِل األمِر، واجتنَب النهيَّ

الرسٍّ والعلِن. 

نَا نحتاُج لِقوِة اإليمِن -أحبتي- مْع غفلتِنَا، وتقصرِيَنا يف هذِه الدنيا، َوقوُة  إنَّ
ِل يف َخْلِق اهللِ وصنِعِه وتدبرِيِه، فهي تأت أيًضا باإليمِن  ُق بالتَّأمُّ ا َتَتحقَّ اإليمِن كم أهنَّ
واإليمِن  ورشِه،  خريِه  بالقدِر  واإليمِن  اآلخِر  واليوِم  وكتبِِه  ورسِلِه  وبمالئكتِِه  بِِه 

بالغيِب.

اللُهمَّ اجعْلنَا مؤمننَي بَِك، متوكلنَي عليَك، قائمنَي برِشعَك، ملتزمنَي بنهيَك، 
أرحَم  يا  التكالُن،  وعليَك  املستعاُن،  وحُدَك  أنَت  بَِك،  إال  لنَا  قوَة  وال  حوَل  فال 

الراحنَي.
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#

اْلَبْعُث َواْلن�ُشـــوُر

اخُلطبُة الأُوَل:

اْلَعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل،  َأْحَسُن  َأُيُكْم  لَِيْبُلَوُكْم  َواحْلََياَة،  اْلَمْوَت  َخَلَق  هللِ  احلَْمُد 
ُف األعواَم والدهوَر،  ُد األَياَم والشهوَر، وُيصِّ اْلَغُفوُر، َوَأْشَهُد َأالَّ إَِلَه َإالَّ اهللُ، ُيدِّ
َم َوَباَرَك  فُع يوَم النشوِر، َصىلَّ اهللُ وسلَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، الشافُع املشَّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

ا َبْعُد: يِن، َأمَّ َعليِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه بِإِْحَساٍن إىَِل َيْوِم الدِّ

َباَد اهلليِ:  َفايِتََّقْوا اهلَل عيِ

َيُقوُل اهللُ َتَعاىَل: ]ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    
ا َصِغريًة بِجانِب  ڦ[ ]احلرش:18[ َيا َرُب إْن َكاَنْت ُذُنوُبنَا َكبرِيًة بَِجانِب هَنِْيَك فإهنَّ
ا، َوَتوَفنَا ُمْسِلِمنَي، َيا  نا اكِشْف عنَّا العذاَب إّنا ُمؤمنوَن، وأفرْغ َعلْينَا َصرْبً َعْفِوَك، َربَّ

اِحنَي.  َأْرَحَم الرَّ

َأَتى ُأَبُّ بُن َخَلَف َرُسوَل اهللِ H بَِعْظٍم َقِديٍم َفَفتَُّه َبنَي َيَدْيِه ثّم َقاَل: َيا 
حمّمُد أتزعُم أنَّ َهَذا الَعْظَم ُيبَعُث َبْعَدما َأِرم، َفَقاَل O: »َنَعم َيْبَعُث اهلُل 

ُلَك النَّاَر«)1). َهَذا وُيميُتَك ثّم ُيحيَك ثمَّ ُيْدخيِ

مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث رقم )719(، وصحيح السرية النبوية   (1(
لأللباين )ص200).
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]گ    گ      َتَعاىَل:  َفَقاَل  الُقرآُن!  َعنُْهم  َم  َتَكلَّ َقد  الَبعَث  ُينِْكروَن  اّلذيَن  إّن 
ڳ    ڳ     ڳڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    

ہہ    ہ    ہ        ھ    ھ[ ]يس:79-78[.

َنْشُكو َقْسوَة ُقُلوبِنَا، َويِف ُكلِّ َيوٍم َواِعُظ امُلوِت َينُْدُب، َوَكْم ِمن َأقواٍم  إىِل اهللِ 
ِمنُْه  َتْقَشعرُّ  ُمِهيٌب،  َوَمْشَهٌد  َرِهيٌب،  اجلَنَائِز  َوَمنَْظُر  َقِصرًيا!  َوَعاُشوا  َطِوياًل  لُوا  َأمَّ

األَْبَداُن، َوَتْرجَتُِف َلُه الُقُلوُب، َفَهْل َنْعَترُب؟ 

َفَهْل املوُت هَنايُة احلياِة؟  َفَتْغَفُل،  النُُّفوِس هَلُو احلَياِة،  َيْطَغى َعىَل  َما  َعاَن  َورَسْ
]ڤ    ڤ    ڤ     ڦ         َكَفُروا  اّلِذيَن  ُهَو ظنُّ  َذلُِكْم  الرتاُب؟  هنايُته  العاملنَي  َسعُي  َوهْل 
ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ        ڄ    ڃڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چچ    ڇ       ڇ    ڇ     ڇ[ 

]اجلاثية:24[. 

باَد اهلليِ:  عيِ
سُل  الرُّ َغُه  َوَبلَّ الُقرآُن،  َعَلْيِه  َبْرَهَن  اإِليَمِن،  َأْرَكاِن  ُرْكٍن ِمن  اليوَم َعن  َحِديُثنَا 
إِلثباتِِه،  الُقرآِن  يِف  بِِه  ُشبَِّه  ألّنُه  َنَتَذَكُرُه؛  َوَمْوِسِمَها،  األَْمَطاِر  ُنزوِل  َوَمَع  لِلعباِد، 

]ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    
ھ    ھ    ے    ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ       ڭ    ۇۇ    ۆ         ۆ[ ]ق:9 -11[. 

لِلنُُّفوِس،  ــَرى  َوِذْك لِْلُقُلوِب،  َمْوِعَظًة  والنُُّشوِر:  الَبْعِث  َعن  ُث  َنَتَحدَّ
ُدوا إيمَنُكْم، َفُهَو اليوُم اآلخُر، َحيُث اخلروُج ِمن  وا ُقُلوًبا َخاِشَعًة؛ لُِتَجدِّ َفاسَتْحرِضُ

]ہ     واجلزاِء  للحساِب  املتعاِل  الَكبرِي  يدي  بنَي  والوقوُف  والقبوِر،  األجداِث 
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ھ     ھ    ھ     ھ    ے    ے    ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭ        ڭ    ۇ    ۇ[ 
]آِل ِعْمَراَن:185[. 

َما ِمن َشٍء يف َدعوِة الرسل ِعرَب التاريِخ استبعَدُه الكفاُر، وأنكْرُه املالحدُة، 
واستهَزَأ بِه الزنادقُة أشدُّ من إنكاِرِهم لليوِم اآلخِر، ]ڻ    ۀ    ۀ    ہہ    
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[ ]النَّْحِل:38[، ]ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ            ۉ    
ې    ې    ې     ې[ ]الرعد:5[ هذا افرتاُؤُهم، وهذا َعَجُبُهم! فيتوىلَّ القرآُن الردَّ 

والربهاَن: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ        ڤ     
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ      ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ         

ڃ    ڃ    چ[ ]َمْرَيَم:68-66[. 
بِكلمٍة  ِعيسى  َوَخلَق  أٍم،  غرِي  ِمن  اَء  حوَّ وَخَلق  عدٍم،  ِمن  آدَم  اهللُ  َخلَق  لقْد 
ألقاَها إىل مريَم، وروٌح منُه، َوَقاَل لُه: كْن فيكوُن، مسكنٌي -واهللِ- َمن يتبُع اهلوى، 
ويعطُل العقَل، فينكُر ذلَك ]ڻ     ڻ    ڻ     ۀ               ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ[ 

]القيامة:6-5[. 

َينالوَن  ال  ثّم  وجاَهُدوا،  وأنفُقوا  َوأْصَلُحوا  أْحَسنُوا  قوًما  أّن  العقِل  ِمن  فهْل 
]طه:16[  ]ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[  ُموا؟  أجَر ما قدَّ
بدَّ  ال  العاقبِة؟  ُسوِء  ِمن  أمٍن  يف  َيبَقى  واضَطَهَد  وآَذى  َوجَتربَّ  َوَطَغى  َظَلَم  َمن  َوَهْل 
ِمن يوٍم ُياَزى فيِه املحسُن واملسُء، َهذا ُهَو هنُج العقِل واإليمِن، والعلِم واحلكمِة، 

]ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې  ى    ى    ائ    ائ    
ەئ    ەئوئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]اجلاثية:21[ َفاحِلْكَمُة َتْقَتِض اجلََزاُء َعىَل الَعَمِل. 
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ُتـــرّكـــَنـــا ُمـــتـــنـــا  إيَِذا  أّنـــــــا  ــــــــْوُت َغــــايــــَة ُكـــــلِّ َحـــيَِّولــــــــْو  ــــكــــاَن اَل َل
ـــا ـــَن ـــعـــْث ُب ـــــْتـــــَنـــــا  ميِ إيَِذا  ــــــّنــــــا  ــســأُل َبــْعــَدُه َعـــْن ُكـــلِّ َشـــيء)1)َوَلــــــكيِ وُن

َوإدراِكِهم،  ُعقوهِلم،  ِقياَس  ملخالفتِِه  القيامِة  يوِم  َعَجائَب  ُينِْكروَن  َمَساِكنُي! 
َوقْد  روهَنا،  َيَتَصوَّ كاُنوا  َما  التي   ، الَعْصِ َوْتَقنياِت  ْنَيا،  الدُّ َعَجائَب  ُيصّدقوَن  ثّم 

ِقيَل لِلكَفاِر واملنِْكريَن: ]ٻ    ٻ             ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     
ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹٹ     ٹ    ڤ     ڤ    

اِء:51-50[.  رْسَ ڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ    ڦ    ڄ      ڄ    ڄ[ ]اإْلِ

إّن َحياَة ُمنِكري البعِث ُبؤٌس َوَشَقاٌء، اَل أمَل هلُم، واَل َرَجاَء، اَل َيرجوَن َعْداًل 
يِف اجلزاِء، َواَل ِعَوًضا َعّم ُيالقوَن يِف الّدنيا ِمْن َعناٍء، َنَظُرُهم َقاِصٌ َعىَل ُمتعتِِهم يف 

نيا، فهْم يف َضيٍق َوُبؤٍس بم نُسوا يوَم احلساِب ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     الدُّ
ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ    

ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]ُيوُنَس:7، 8[. 

ُقوَن بيوِم الديِن، واّلذيَن هْم ِمْن َعذاِب رهِبِم ُمشفقوَن، فَيحمُلُهم  َأّما املصدِّ
ِم َعىَل الصرِب، والَبذِل واإلحساِن، ]پ     إيمهُنم بِاليوِم اآلخِر، والتصديِق بِلقاِء رهبِّ
ڀ         ڀ     ڀ    ڀ          ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ     
ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     ڦ         ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    
چ    چ    چ    چ    ڇ         ڇ     ڇ        ڇ    ڍ    ڍ[ ]اإلنسان:7 -11[ َنْسأُل اهللَ 

ِمْن َفْضِلِه.

البيتان لإلمام عيل I يف الفاضل )ص13( ونسبتا لغريه.  (1(
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باَد اهلليِ: عيِ
َدْت أسمُؤُه؛ لعظيِم أهوالِه وأعملِِه،  َا املْسِلموَن- َمْشُهوٌد تعدَّ َيوُم البعِث -َأهيُّ
ويوَم  واحلساِب،  الديِن  ويوُم  والقيامِة،  الفْصِل  ويوُم  والنشوِر،  احلرْشِ  يوُم  َفهَو 
والقارعُة،  الواقعُة  وتَقُع  احلَّاقُة،  فيِه  حِتقُّ  ويوَم  الرادفُة،  تتبعَها  الراجفُة،  ترجُف 
كاظمنَي؛  احلناجِر  لَدى  القلوُب  إذ  اآلزفِة  يوُم  َوهَو  ُة،  والطامَّ ُة  الصاخَّ وجتيُء 

]ۆ    ۆ     الضمئِر،  ُف خبيئاُت  ُتْبىَل الرسائُر، وتتكشَّ َويوَم  يوُم اخلروِج،  ذلَك 
]النَّْحِل:39[ فكلُّ  ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ        ۅ     ۉ    ۉ[ 
إنساٍن حسيُب نفِسِه، ورقيُب عمِلِه، ]ھ    ے        ے              ۓ    ۓ    ڭ    ڭ[ 

اِء:14[ فتشهُد عليِه صحائُفُه، وحتكُم عليِه أعمُلُه، وتنطُق عليِه جوارُحُه، ]ىئ     رْسَ ]اإْلِ

ی    ی    ی    ی      جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب            حب    خب     ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻپ    پ    پ    پ    ڀ        ڀ    ڀ               ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    

ٺ     ٿ    ٿ[ ]فصلت:21-20[. 

عاريٌة،  أجساُمُهم  واحٍد،  صعيٍد  يف  واآلخريَن  األولنَي  فيِه  اهللُ  يمُع  يوٌم 
وأقداُمُهم َحافيٌة، وقلوهُبُم َوِجَلٌة َخاِئَفٌة، ُمهطعنَي إىل الداِع، يقوُل الكافروَن: َهَذا 
َوَسْعَدْيَك،  َلبَّْيَك  َفَيُقوُل:  آَدُم،  َيا  َتَعاَلى:  H: »َيُقوُل اهلُل  َيُقوُل  يوٌم َعرٌس، 
ْن ُكلِّ َأْلٍف  َوالَخْيُر فيِي َيَدْيَك، َفَيُقوُل: َأْخريِْج َبْعَث النَّاريِ، َقاَل: َوَما َبْعُث النَّاريِ؟ َقاَل: ميِ
يُر، َوَتَضُع ُكلُّ َذاتيِ َحْمٍل َحْمَلَها،  غيِ يُب الصَّ ْنَدُه َيشيِ يَن، َفعيِ اَئٍة َوتيِْسَعًة َوتيِْسعيِ تيِْسَع ميِ
َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  يٌد«  َشديِ اهلليِ  َعــَذاَب  َوَلكيِنَّ  بيُِسَكاَرى،  ُهْم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس  َوَتــَرى 
ْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلًفا.  ْنُكْم َرُجاًل َوميِ ُروا، َفإيِنَّ ميِ نَا َذلَِك الَواِحُد؟ َقاَل: »َأْبشيِ  اهللِ، َوَأيُّ
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َفَقاَل:  َنا،  ْ َفَكربَّ الَجنَّةيِ«  َأْهليِ  ُرُبَع  َتُكوُنوا  َأْن  َأْرُجو  إيِنِّي  هيِ،  بيَِيديِ ي  َنْفسيِ ي  َوالَّذيِ َقاَل:  ُثمَّ 
َأْهليِ  نيِْصَف  َتُكوُنوا  َأْن  »َأْرُجو  َفَقاَل:  َنا،  ْ َفَكربَّ الَجنَّةيِ«  َأْهــليِ  ُثُلَث  َتُكوُنوا  َأْن  »َأْرُجو 

َثْوٍر  ْلديِ  جيِ فيِي  ْوَداءيِ  السَّ َعَرةيِ  َكالشَّ إيِالَّ  النَّاسيِ  فيِي  َأْنُتْم  »َما  َفَقاَل:  َنا،  ْ َفَكربَّ الَجنَّةيِ« 

ْلديِ َثْوٍر َأْسَود«)1) َنْسأُل اهللَ أْن َيرَحنَا بواسِع رحتِِه.  َأْبَيَض، َأْو َكَشَعَرٍة َبْيَضاَء فيِي جيِ

باَد اهلليِ: عيِ
نا ُنؤمُن به، غرَي أنَّنا ال نستعدَّ لُه، غافلوَن بِدنياَنا الدنيئِة،  إِّنُه يوُم احلساِب، وكلُّ
وبِلذاِئِذَها ُمنغمسوَن، يوٌم توضُع فيِه املوازيُن ألعمِل العباِد مْن خرٍي ورٍش، وتدُنو 
ُه، والصاُط  َيوَم ال ظلَّ إال ظلُّ ِه  بظلِّ َيشاُء  َمْن  اهلل  فُيظلُّ  ميٍل،  الشمُس مقداَر  فيِه 
ْم َسلِّْم«)2)،  أدقُّ ِمْن الشعرِة، وأحدُّ ِمْن السيِف، ودعوُة الرسِل َيومئٍذ: »اللهمَّ َسلِّ
َل َمْن َيوُز عليِه، ثّم أمُتُه، ويف َحافتِِه كالليُب،  فيكوُن رسولنُا حممٌد H أوَّ
 :H تنِزُع الناَس، فمخدوٌش ناٍج، ومكردٌس يف الناِر -ِعياًذا باهللِ- يقوُل
»ُتحشروَن ُحفاًة ُعراًة ُغْرال« قالْت عائشُة: َفقلُت: يا رسوَل اهللِ، الرجاُل والنساُء 

ْن أْن َيهمُهْم َذاَك«)3). ينظُر بعُضُهم إىل َبعٍض؟ َفقاَل: »األمُر أشدُّ ميِ

الناِس فرِيُد رسوُل اهللِ احلوَض املوروَد، فيرشبوَن  فيِه العطُش كلَّ  يبلُغ  َيوٌم 
رَشبًة، ال َيظمأوَن بعَدَها، َوُهَو َيوُم احلُْسنَى َوِزيادٍة برؤيِة ربِنَا الكريِم، َكالقمِر ليلَة 

البدِر، ال متاروَن يف رؤيتِِه، َنسأُل اهللَ ِمْن َفْضِلِه. 

أخرجه البخاري رقم )3348(، ومسلم رقم )222).  (1(
أخرجه البخاري رقم )806(، ومسلم رقم )182).  (2(

أخرجه البخاري رقم )6527(، ومسلم رقم )2859).  (3(
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باَد اهلليِ:  عيِ
العّدَة، وملا َطَغى وجترَب،  البعِث والنشوِر ألعدَّ  منَّا أمهيَة  َأْدَرَك كلُّ واحٍد  لْو 
ولْو أدركنَا حقيقَة اليوِم اآلخِر ملا َظَلْمنَا بعَضنَا، أْو اغتْبنَا عباَد اهللِ، وحَلَُسَن ُخُلُقنَا، 

َوَما َتكرّبَنا!
فـإّنـُه احلسـابيِ  مناقشـَة  وَيكُتُبواذكـــــْر  جنيـَت  مــا  ُيــصــي  َبـــدَّ  ال 
نسيَتُه حـــَن  الــَلــكــانيِ  يــنــَســـــُه  تلعُب)1)مْل  الٍه  ـــــَت  وأن أثـــبـــتـــاُه  بــــْل 

باَد اهلليِ: عيِ
ُقوا يوًما ُترجعوَن فيِه إىل اهللِ، َيومئٍذ ُتعرضوَن ال تَفى منكْم َخافيٌة، يوَم ينفُخ  اتَّ
يف الصوِر فتأتوَن أفواًجا، ُحَفاًة ُعراًة ُغراًل، يف موقِف ُيذيُب هولُه األكباَد، وتذهُل 
فيه كلُّ ُمرضعٍة عّم أرضعْت، وتضُع كُل ذاِت حٍل حَلَها، وترى الناَس سكارى 
وما هْم بُِسَكاَرى، ولكنَّ عذاَب اهللِ شديٌد، يمُع اهللُ األولنَي واآلخريَن يف صعيٍد 
واحٍد، ُيسمُعُهم الداعي، وُينِفُذُهم البَص، يمُع اهللُ فيِه بنَي كلِّ َعامٍل وعمَلُه، وبنَي 

تِِه، وَمظلوٍم ومظلمتِِه، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ    پپ    پ    پ     ُكلِّ نبيٍّ وأمَّ
ڀڀ    ڀ        ڀ    ٺ    ٺ[ ]َغافٍِر:17[. 

ِه  األبصاُر فيِه َشاخصٌة، يف يوٍم كخمسنَي ألِف سنٍة، يفرُّ املرُء مْن أخيِه، وأمِّ
وأبيِه، وصاحبتِه وبنيِه، لكلِّ امرٍئ منهْم يومئٍذ شأٌن ُيغنيِه، وأهواٌل ِشداٌد، وأحواٌل 
وُكشطْت،  ُفرجْت،  فالسمُء  والسمواُت،  األرِض  غرَي  األرُض  ُل  وُتبدَّ عظاٌم، 

البيتان من القصيدة الزينبية لصالح بن عبد القدوس، يف حياة احليوان الكربى )50/1( وجماين   (1(
األدب يف حدائق العرب )90/4( وقيل: لعيل بن أب طالب.
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ومُجَِع  الَقمُر،  وَخَسَف  َرْت،  ُكوِّ والشمُس  أبواًبا،  فكانْت  وُفتحْت،  ْت،  وانشقَّ
الشمُس والقمُر، والنجوُم انَكَدرْت وُطمسْت. 

فكانْت  ْت،  وُسريَّ وُنسَفْت  اجلباُل،  وُدكْت  البحاُر،  رْت  فُسجِّ األرُض  أّما 
قْت ما فيها وتلَّْت، سألْت  رَساًبا، وُزلِزَلْت األرُض زلزاهَلا، وَأخرجْت أثقاهَلا، وألَّ
ُتبّدُل األرُض غرَي  الناُس يوَم  H: »أيَن يكوُن  J رسوَل اهللِ  عائشُة 
«)1)، وحينئٍذ حيرُش املتقوَن إىل الرحِن  األرِض والسمواُت؟« َقاَل: »َعَلى الصراطيِ
إىل جهنََّم ظمأى عطشى،  املجرموَن  الوافدوَن، ويساُق  امُلوفُِد، ونعَم  فنعَم  وفًدا، 
 - يتمثَُّل هلم الرساُب كاملاِء، وما هَو إال احلرُّ والسعرُي، والناُر والزفرُي، -ِعياًذا باهللِ

ِمْن َغَضبِِه، وألِيِم ِعَقابِِه. 

ومتى  َيِعُظ؟!  يوٍم  كلَّ  املوِت  وواعُظ  التوبُة  ومتى  الغافُل؟!  يستفيُق  فمتى 
]ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ     ۋ      ۋ     ۅ    ۅ     القيامِة؟  أنفَسنا قبَل  نحاسُب 
ۉ    ۉې    ې    ې    ې       ى    ى     ائ      ائ    ەئ       ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ                
ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ     ېئ    ىئ               ىئ    ىئ     ی[ ]يس:81 -83[. 

والصفِح  اإليمِن،  بخامتِة  لنَا  اختْم  اللُهمَّ  وَغفلتِنَا،  بِذنوبِنَا  ُتؤاخذَنا  اَل  نَا  ربَّ
والغفراِن، واسرتَنا يوَم العرِض، وآمنَّا يوَم البعِث والنشوِر. 

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه مسلم رقم )2791).  (1(
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اخُلْطَبُة الّثانيُة: 
احْلَْمُد هللِ وحَدُه، والصالُة والسالُم عىل من ال نبي بعَدُه، وبعُد: 

ُدوا ليوِم العرِض واحلساِب وقراءِة الكتاِب،  ُقوا اهللَ -َرحُكْم اهللُ-، وأعِّ أال فاتَّ
وجواِز الصاِط، وإثقاِل امليزاِن، فالساعُة آتيٌة ال ريَب فيها، وال تأتيُكْم إال بغتًة، 
B، ويوَم احلساِب عسرٌي عىل الكافريَن، وعىَل عظِم  وال ُيلِّيها لوقتَِها إال اهللُ 

أهوالِِه يسرٌي عىل املؤمننَي. 
باَد اهلليِ: عيِ

إنَّ العبَد ينصلُح حاَلُه إذا تذّكَر اآلخرَة والبعَث والنشوَر واجلزاَء والعقاَب، 
ا العاُق  فهل يرّسَك يا عبَد اهللِ أْن تأتيَك قيامُتَك وأنَت قائٌم عىل املعصيِة، وأنَت أهيُّ
ْر املوَت والبعَث والنشوَر،  لوالديِه، وَيا قاطَع الرحِم، وَيا َمْن تأكُل حقَّ الغرِي، تذكَّ
فهو خرُي واعِظ، قبل دخوِل القبوِر، اللُهمَّ فاطَر السمواِت واألرِض، عالَ الغيِب 
ْف عنا أهواَل القيامِة، وخفْف حساَبنَا،  والشهادِة، ال إلَه إال أنَت يا حُي يا قيوُم، َخفِّ
وثقْل باخلرِي ميزاَننَا، واجعلنَا فيها ِمْن السعداِء الناجنَي، وأحلقنَا ووالدينَا وذرياتنَا 

بالصاحلنَي، يا رَب العاملنَي. 
واخلساراِت،  البواِر  وأهِل  والنكباِت،  الفضائِح  أهِل  ِمْن  جتعلنَا  ال  اللُهمَّ 

برحتَك ربَّ األرِض والسمواِت. 
اللُهمَّ انْص جندَنا املرابطنَي، وكْن للمستضعفنَي يف العراِق واليمِن، وبورما 
وفلسطني انصُهْم عىل عدوَك وعدوِهْم، وَأْهلْك الطغاَة أمجعنَي، وأخرْج املسلمنَي 

من بينهْم ساملنَي، غانمنَي. 
ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. َم َوَباَرَك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ َوَصىلَّ اهللُ َوَسلَّ





حماســن اإلسالم
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#

َكِة َفِهي اْلَْغَنُم! ِاْبَحُثوا َعِن الَبَ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

َوْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  اَل  َأنَّ  َوَأْشَهُد  لِْلُمتَِّقنَي،  َواْلَعاِقَبُة  اْلَعامَلنَِي،  َربِّ  هللِ  احْلَْمُد 

 

اْلَمْبُعوُث  َوَرُسوُلُه،  َعْبُد اهللِ  َأنَّ حممًدا  َوَأْشَهُد  اْلُمبنُِي،  احْلَقُّ  اْلَمِلُك  َلُه،  يَك  اَل رَشِ
َم َوَباَرَك َعَلْيه، َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي، َوَسلَّم تسليًم  َرْحًَة لِْلَعامَلنَِي، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ إىَل َيْوِم الدِّ

َباَد اهلليِ: َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
ُنْقَصاُن  َتّ  َمـــــا  إيَِذا  َشـــــيٍء  ــُكــلِّ  ـــ إيِْنَساُنليِ الــَعــيــشيِ  بيِـطيبيِ  ُيـــــَغــرَّ  َفـــــاَل 
ُدَوٌل  َشاَهدتُّها  َكَما  اأُلُمـــــوُر  ـَي  ــٌن َســاَءتــُه َأزمــــاُن)1)هيِ ــّرُه َزَمـــ َمـن َســـ

َواْلُمواَصالُت،  ااِلتَِصاالُت  َعْت  َوَتنَوَّ َأْرَقاُمَها،  َوَعُظَمْت  اأْلَْمَواُل،  َكُثَرْت 
َضِئيَلٌة،  ِهم  َوَغرْيِ َأْصَحاهِبَا  َعىَل  َفَفاِئدهُتا  َكْثَرهِتَا،  َرِغَم  َلِكن  بِاْخرِتاَعاهِتا،  وهُبِرَنا 
َلِة قليلٌة، َبل َنَشَأت بَِسَببَِها  َوَرَغم ُسُهوَلِة املواَصالِت َوااِلتَِّصااَلِت َفَثمرهُتا يِف الصِّ

اماُت أِلَْتَفِه اأْلَْسَباِب. العداواُت واالهتِّ

ْوِق جيٌب عامٌر بِالنُُّقوِد، َوَمَع َهَذا اَل َتْكِفي إالَّ لبضاعٍة َقِليِلٍة، وجتُد  َويِف السَّ
ِدُمُه َواَل ُيْؤنَِسُه َأَحٌد! ُجِل َعَصَبٌة ِمْن اأْلَْواَلِد، َفإَِذا بِِه وحيًدا فريًدا، اَل خَيْ َلَدى الرَّ

البيتان من قصيدة يف رثاء األندلس ألب البقاء صالح بن رشيف الرندي، كم يف نفح الطيب من غصن   (1(
األندلس الرطيب ت إحسان عباس )486/4(، وجماين األدب يف حدائق العرب )245/5).
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ِة َذاِت َيِدِهْم، َوَشَظِف َعْيِشِهم، إالَّ َأْن َأْكَثَرُهْم  َبْينََم أحواُل النَّاِس قديًم َرِغم ِقلَّ
َكاَن َقانًِعا َراِضًيا بِاْلَقِليِل، َوَكاَن ُيْسِعُدُهم اْلَمْيُسوُر.

َيِْري  َواْلُعْمُر  َكُأْسُبوٍع،  ْهُر  َوالشَّ َكَيْوٍم،  َفَصاَر األسبوُع  َيَتَساَرُع،  اآْلن  َمُن  الزَّ
! بِنَا، واإلْنَجاَزاُت تقلُّ

ِمنَّا  َتاُج  َوحَتْ َحَياتِنَا،  َعىَل  بَِأَياِمنَا  أثَّرْت  بركٍة،  قّلُة  ُه  َأنَّ َشكَّ  َفاَل  َبُب:  السَّ ا  َأمَّ
اخْلََلُل  َفَهل  َزَمٍن َمَض،  َكِة  لرِِبْ ُب  ُيَتَعجَّ ِكَباَرَنا  احْلَاِل، َحتَّى بعُض  ملَُِراَجَعِة  لَِوَقَفاٍت 

يِف َزَمٍن َقَض َأْم يِف َتَعاُمِلنَا َمَعُه؟

َباَد اهلليِ: عيِ
ِلُب َأْمنًا،  النَِّعُم َمَع ِكْثَرهِتَا اَل حُتَققُّ َسَعادًة، َواَل ُطَمْأنِينًة، َواَل حَتلُّ ِخاَلًفا، َواَل جَتْ

ِة َبرَكٍة اَل َنْعِرُف َكْيَف ُنَحِقُقَها، ]ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ      َوَما َذاَك إاَِل لِِقلَّ
ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئىئ    ىئ         ىئ    ی    ی[ ]الرعد:17[. 

ُسْبَحاَنُه -َتَباَرَك  َوُهَو  ِمنُْه،  َها  ُكلُّ َفالرَبَكُة  َمنُْزوَعٌة،  َكُتُه  َفرَبَ َلْيَس هللِ  َوُكلُّ َشٍء 
يِف َذاتِِه-، َوُيَباِرُك فِيَمن َشاَء ِمن َخْلِقِه، ]ڭ    ڭ     ڭ      ۇ    ۇ        ۆ    ۆ    

ۈ[ ]الزخرف:85[. 

َكُة، ]ڎ     َوُكلُّ َما ُنِسَب إَِلْيِه َفُهَو ُمَباَرك، َواْسُمُه َتَعاىَل ُمَباَرٌك، ُتناُل َمَعُه الرَبَ
ڎ    ڈ     ڈ    ژ     ژ[ ]الرحن:78[. 

َوليَسْت  َكاِت،  اْلرَبَ ُتَضاِعُف  َوبَِفْضِلِه  باخلرَياِت،  َيْأِت  بَرحتِِه   C َواهللُ 
َوَلِكن  َواأْلَْعَواِم،  ُهوِر  الشُّ بتعاُقِب  اْلُعْمِر  زيادُة  َواَل  بَِكْثَرتِِه،  والَعمِل  الّرزِق  َسَعُة 
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يَن َواْلُمْجَتَمَع، وإِْنَساًنا بُِعْمَرِه اْلَكبرِي عالًة  َكِة فِيِه، فتجُد َصِغرُي اْلُعْمِر خيدُم الدِّ بِاْلرَبَ
نَفَعتُه،  إالَّ  كثرٍي  يِف  َواَل  كثَّرتُه،  إالَّ  قليٍل  يِف  َكاَنْت  َما  َوالرَبَكُة  َوجْمََتمِعِه،  َأْهِلِه،  َعىَل 

 

َواَل ِغنًَى ألحٍد َعن بركِة اهللِ، فاألنبياُء والّرسُل َيْطُلُبوهَنَا، َيُقوُل H: »َبْيَنا 
ْن َذَهٍب، َفَجَعَل َأيُّوُب َيْحَتثيِي فيِي َثْوبيِهيِ، َفَناَداُه  ُل ُعْرَياًنا، َفَخرَّ َعَلْيهيِ َجَراٌد ميِ َأيُّوُب َيْغَتسيِ

َنى بيِي َعْن  ْن اَل غيِ زَّتيَِك، َوَلكيِ ا َتَرى؟ َقاَل: َبَلى َوعيِ َربُُّه: َيا َأيُّوُب، َأَلْم َأُكْن َأْغَنْيُتَك َعمَّ

م، َقاَل ِعيَسى  َبَرَكتيَِك«)1)، َوالّرُسُل والّدعاُة ُمَباَركوَن بِأعَمهِلم الّصاحلِة، َوَدعوهتِِ

S: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      ڳ    ڱ    ڱ    ڱ[ 
]ڇ    ڍ      ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ[  ]َمْرَيَم:31[، 

]ُهوٍد:48[، ودعا ربَّه: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ      ٿ    ٹ    ٹ     ٹ[ ]املؤمنون:29[، 

ڌ     ڍ     ڍ       ڇ      ڇ     ]ڇ     وآله،  إبراهيَم  عىل  الربكَة  اهلل  وألَقى 
]ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ     ]الصافات:113-112[،  ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ 
ڤڤ    ڤ      ڤ    ڦ[ ]ُهوٍد:73[ َفِمن َبَرَكتِِه: َأنَّ ُكلَّ َنبيٍّ َبْعَد إِْبَراِهيَم ِمن أِْهِل بيتِِه، 

ه بِالرَبَكِة: »َوَباريِْك ليِي فيِيَما َأْعَطيَت«)2)، َوحتّيُة املْسِلِمنَي  َوَدَعا حُممٌد H َربَّ
َبْينُهم الّسالُم َوالّرَحُة والرَبَكُة. 

َوُهدًى،  َوبَياًنا  َوِشَفاًء،  َرْحًْة  َأْنَزَلُه اهللُ  حُمَْكم،  ُمَباَرك،  ِكَتاٌب  الَعظِيُم  والُقرآُن 
]گ    گ     گ    ڳ[ ]اأْلَْنبَِياِء:50[. 

أخرجه البخاري رقم )279).  (1(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )464(، وأبو داود رقم )1425(، وابن ماجه رقم )1178(،   (2(

وصححه األلباين.
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يُعَها  َويِف احلَِديِث َعن ُسوَرِة الَبَقرِة: »َأْخَذَها َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، َواَل َتْسَتطيِ
َحَرة)1).  اْلَبَطَلُة« َأي: السَّ

 :H زِق، َوبَرَكَة العُمِر بِِصلِة الرِحِم، َقاَل َوَجاَء يِف احلَِديِث: َأنَّ َسَعَة الرِّ
َمُه«)2).  ْل َرحيِ »َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه فيِي ريِْزقيِهيِ، َأْو ُيْنَسَأ َلُه فيِي َأَثريِهيِ، َفْلَيصيِ

كِة الَكْسِب، َيُقوُل O: »الَبيَِّعانيِ  اِء َسَبٌب لرَِبَ دُق يِف الَبيِع َوالرشِّ والصِّ
َياريِ َما َلْم َيَتَفرََّقا، - َأْو َقاَل: َحتَّى َيَتَفرََّقا - َفإيِْن َصَدَقا َوَبيََّنا ُبوريَِك َلُهَما فيِي  بيِالخيِ

َما«)3). هيِ َقْت َبَرَكُة َبْيعيِ َما، َوإيِْن َكَتَما َوَكَذَبا ُمحيِ هيِ َبْيعيِ

َوَجَمَع  َعَلْيُكْم،  َوَبــاَرَك  َلُكْم،  اهلُل  »َباَرَك  َعاِء:  بِالدُّ ُنُشوِئها  ُمنُْذ  األرُْسِة  َوبَرَكُة 
ْوَجُة امُلباَركُة  وجاِت َبَرَكًة َوَسَعاَدًة: أقلُُّهنَّ ُمْؤَنًة، َوالزَّ َبْيَنُكَما فيِي َخْيٍر«)4)، وأوفُر الزَّ
ِهي امًلطيعُة هللِ، القائمُة بُِحُقوِق َزْوُجَها يِف غرِي معصيِة اهللِ، والولُد النّاشُئ َعىَل طاعِة 
َكِة، َيُقوُل أَنُس  اَلُم ِعنَْد ُدُخوِل اْلَمنِْزِل َسَبٌب لِْلرَبَ ِه، املستمِسُك بَِدْينِِه ُمَباَرٌك، َوالسَّ ربِّ
، إيَِذا َدَخْلَت َعَلى َأْهليَِك َفَسلِّْم، َتُكْن  I: َقاَل يِل َرُسوُل اهللِ H: »َيا ُبنيَّ

بَرَكًة َعْليَك َوَعلَى َأْهليِ َبْيتيَِك«)5). 

يِف  َلُه  ُبوِرَك  رّبِه  ِمْن  اْلَعْبُد  قُرَب  َوإَِذا   ، َحْيُثَم حيلَّ لِْلَغرْيِ  بِنَْفِعِه  ْنَساِن  اإْلِ وبركُة 
ْنُكْم َصائيًِما؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر:  وقتِِه، َسَأَل H َأْصَحاَبُه: »َمْن َأْصَبَح اْلَيْوَم ميِ

أخرجه مسلم رقم )804).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2067(، ومسلم رقم )2557).  (2(
أخرجه البخاري رقم )2079(، ومسلم رقم )1532).  (3(

وصححه  ماجه،  البن  واللفظ   ،)1905( رقم  ماجه  وابن   ،)2130( رقم  داود  أبو  أخرجه   (4(
األلباين.

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2698(، وقال األلباين: »ضعيف اإلسناد«.  (5(
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ْنُكُم  َد ميِ ْنُكُم اْلَيْوَم َمريِيًضا؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا، َقاَل: »َمْن َشهيِ َأَنا، َقاَل: »َمْن َعاَد ميِ
َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل  يًنا؟«  ْسكيِ ميِ اْلَيْوَم  َأْطَعَم  َقاَل: »َمْن  َأَنا،  َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل  َجَناَزًة؟«  اْلَيْوَم 
الُس  َصاُل فيِي َرُجٍل فيِي َيْوٍم، إيِالَّ َدَخَل اْلَجنََّة«)1)، َوجمََ هيِ اْلخيِ َأَنا، َقاَل: »َما اْجَتَمَع َهذيِ
ُفاَلٌن  ْم  فيِيهيِ الَماَلئيَِكةيِ:  َن  ميِ َمَلٌك  »َيُقوُل  جِلَِليَسَها  َوُيغَفُر  املاَلِئَكُة،  ها  حَتْرُضُ الّذكِر، 

ْم َجليِيُسُهْم«)2).  ْنُهْم، إيِنََّما َجاَء ليَِحاَجٍة، َقاَل: ُهُم الُجَلَساُء اَل َيْشَقى بيِهيِ َلْيَس ميِ

ُه، َوَتَعّدَدْت َمنَافِِعُه، َوَمن َقنِِع بِِرْبٍح َحاَلٌل قليٌل،  وُيبارُك بِاْلَماِل إَذا كُثَر َخرْيُ
َعاَدُة يِف َمالِِه، َويِف أوالِدِه، َواحلَراُم  َكُة َوالسَّ دَق يِف ُمَعاَماَلتِِه َظَهرِت اْلرَبَ َوحَتّرى الصِّ
َومَلَّا  ُتنِْقُصُه،  َواَل  َدَقُة،  الصَّ َوُتَباِرُكُه  بِاْلَبْذِل،  َيِزيُد  َواْلَماُل  َوالتََّعاَسِة،  لِلّشَقاِء  َسَبٌب 
يُم،  َحكيِ »َيا  َلُه:  َقاَل  اْلَماَل،   H اهللِ  َرُسوِل  ُسؤاَل  ِحَزاٍم  بُن  َحِكيُم  َأْكَثَر 
َأَخَذُه  َوَمْن  فيِيهيِ،  َلُه  ُبوريَِك  َنْفٍس  بيَِسَخاَوةيِ  َأَخَذُه  َفَمْن  ُحْلَوٌة،  َرٌة  الَماَل َخضيِ َهَذا  إيِنَّ 
َن  ي َيْأُكُل َواَل َيْشَبُع، الَيُد الُعْلَيا َخْيٌر ميِ ُيَباَرْك َلُه فيِيهيِ، َكالَّذيِ َلْم  بيِإيِْشَرافيِ َنْفٍس 
ا الطََّمُع  ، َأمَّ ْفَلى«)3)، َفَكاَن َحِكيٌم I الَ ُيْسَأُل َأَحًدا َبْعَدَها، َحتَّى ُتُويفَِّ الَيديِ السُّ

َكِة. اَلُف َفُهَو َسَبٌب لَِذَهاِب اْلرَبَ َواخْلِ

ْحِن،  الصَّ َوَسِط  ِمن  األكَل  وجتنّبَت  َيِليَك،  ممّا  أكلَته  َما  املباَرُك  والّطعاُم 
َكِة، َويِف احْلَِديِث: »إّنُكم  َوَذَكرَت اسَم اهللِ َعَلْيِه، ُثّم َلِعقَت َأَصابَِعَك َبْعَدُه َرَجاَء اْلرَبَ
ا،  هلََ نزٌع  التفّرِق  َويِف  َبَرَكٌة،  الطََّعاِم  َعىَل  َواالْجتَِمُع  الَبَرَكُة«)4)،  أيِّهيِ  فيِي  َتدُروَن  اَل 

أخرجه البخاري يف األدب املفرد رقم )515(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )6408(، ومسلم رقم )2689).  (2(

أخرجه البخاري رقم )1472).  (3(
أخرجه مسلم رقم )2033).  (4(
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َقاُلوا: َيا رسوَل اهللِ، إّنا نأُكُل َوال َنْشَبُع، َقاَل: »َفَلَعلَُّكْم َتْفَتريُِقوَن؟« َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: 
ُكْم، َواْذُكُروا اْسَم اهلليِ َعَلْيهيِ، ُيَباَرْك َلُكْم فيِيهيِ«)1).  ُعوا َعَلى َطَعاميِ »َفاْجَتميِ

ُمَباَركٌة  اْلَقْدٍر  فليلُة  ُمَباَرَكٌة:  َوَأْزِمنٌَة  ُمَباَرَكٌة،  بقٌع  َوُهنَاك  ُمَباَرَكٌة،  َزْمَزَم  َوَماُء 
َرفِيَعُة الَقْدِر، َعظِيَمُة املَكاَنِة ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[ ]القدر:1[ وأّوُل النَّهاِر َوْفَجُرُه 

]ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ         ڱ       ُمَباَرٌك،  احلَراِم  اهللِ  َوَبيُت  ُمَباَرَكٌة،  َغنِيَمٌة 
H: »اللُهمَّ  َيُقوُل  ُمَباَركٌة،  ]آِل ِعْمَراَن:96[ واملِدينَُة  ڱ    ں    ں[ 

َنا َبَرَكًة َمَع َبَرَكٍة«)2). َنا، َوفيِي َصاعيِ يَنتيَِنا، َوفيِي ثيَِماريَِنا، َوفيِي ُمدِّ َباريِْك َلَنا فيِي َمديِ

اِم، َوَفلسطِنَي لِلَعاملنَي، َفَقاَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ     َوَباَرَك اهللُ يِف الشِّ
ٻ    پ    پ    پ       پ       ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ       ٺ    ٺ[ 

اِء:1[، وقال: ]ڍ    ڌ        ڌ      ڎ    ڎ    ڈ[ ]يوسف:99[  َوَأْرُض الَيَمِن  رْسَ ]اإْلِ

َوالزيُتوَن  املَطِر  َوَماُء  َيمنيَِنا«)3)،  َلَنا فيِي  َبارْك  H: »اّللُهّم  بِدعاِئِه  ُمَباَرَكٌة 
]ۅ     ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې    ى    ى     ائ     ائ     ُمباركاٌت،  َوَزيُتُه 

ەئ[ ]النُّوِر:35[. 

ي  H: »الَبَرَكُة فيِي َنواصيِ َكُة يِف َنَواِص اخْلَْيِل، َقاَل َرُسوُل اهللِ  َواْلرَبَ
.(4(» الَخيليِ

أخرجه أبو داود يف )3764(، وابن ماجه رقم )3286(، وحسنه األلباين.  (1(
أخرجه مسلم رقم )1373).  (2(

أخرجه البخاري رقم )7094).  (3(
أخرجه البخاري رقم )2851(، ومسلم رقم )1874).  (4(
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النَّبِيِّ  ِعنَْد  َنْحُن  َبْينَا  َقاَل:   ،L ُعَمَر  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  َفَعن  ُمَباَرَكٌة،  َوالنَّْخَلُة 
َجريِ  َن الشَّ H ُجُلوٌس إَذا ُأِتَ بُِجمٍر َنْخَلٍة، َفَقاَل النَّبِيُّ H: »إيِنَّ ميِ
ِهَي  َأُقوَل:  َأْن  َفَأَرْدُت  النَّْخَلَة،  َيْعنِي  ُه  َأنَّ َفَظنَنُْت   » الُمْسليِميِ َكَبَرَكةيِ  َبَرَكُتُه  َلَما 
َفَقاَل   ، َفَسَكتُّ َأْحَدُثُهْم  َأَنا  ٍة  َعرَشَ َعارِشُ  َأَنا  َفإَِذا   ، الَتَفتُّ ُثمَّ  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  النَّْخَلُة 

َي النَّْخَلُة«)1)، َوثَمرهُتا ُمَباَركٌة َأْيًضا.  النَّبِيُّ H: »هيِ

َيْسَعد،  اَل  ِمْن شقيٍّ  َفَكْم  َوَلٍد،  َواَل  بَِكْثَرِة ماٍل،  َوَلْيَست  ِمْن اهللِ،  كُة  َفالرَبَ إًِذا 
َوُهو يملُك مالينَي؛ أِلَّن َبَرَكُتَها منزوعٌة، َوَكْم ِمْن سعيٍد َلَدْيه َقِليٌل، َلِكن َباَرَك اهللُ 
َكَة بِإِيَمنِه، َوَتْقَواه، َنْسَأُل اهللَ C َأْن َنُكوَن  َل اْلرَبَ فِيِه، َفَيِعيش َعْيُشَة اْلُمُلوِك، حصَّ

ِمنُْهْم.

بَُّة: َأيَُّها اأَلحيِ
َكُة ِمْن اهللِ، وانتشاُر املعاِص  إَِذا قّلِت املعاِص يِف األرِض ، ظهَرت فِيَها آثاُر اْلرَبَ

ها سبٌب لنزع اخلرياِت، والرَبكاِت، َوَغاَلِء اأْلَْسَعاِر، َوِضيِق النُُّفوِس ]ٿ     وفشوُّ
ٿ    ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤڤ    ڦ    ڦ       ڦ    ڦ     ڄ    

ڄ    ڄ    ڄ[ ]اجلن:17-16[.

َعْن  وغفلُتهم  ْنَيا،  َوالدُّ بِاْلَماِل،  النَّاِس  تعّلُق  َوَنَزَعَها:  َكاِت  اْلرَبَ ِقلَّة  َفَسَبُب 
َبا مشتهٌر،  اأْلُْخَرى، َحتَّى والْوا وعادْوا أِلَْجِل اْلَماِل، َوَقَضاَيا اْلَمَحاِكم َشاِهِدٌة! الرِّ
ثقافُة  َوَساَءت  وَفاِت،  املْصُ َتْدبرَِي  وفقدنا  َحاَجٍة،  َولَِغرْي  حِلَاَجٍة  ٌة  ُمنَْترِشَ ُيون  َوالدُّ
َوُننِْفُقُه،  نخرُسُه  ملَِا  وهنتمُّ  ِشَعاٌر،  اُف  رْسَ اإْلِ لُِيْصبَِح  َوالَواَلِئِم؛  بِاملنَاِزِل  ااِلْستِْهاَلِك 
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َيْمنَُعُه  َلنَا  بِِه  الَِّذي تكّفَل  ِرْزَق اهللِ  َأنَّ  َنْعَتِقُد  ُثّم  يّوفِرُه،  َما َنكَسُبُه، واهللُ  َوال ُنراعي 
ْعِر َوُرْخُصُه اَل ُيغرّيُ رزًقا َقد َكَتَبُه اهللُ َلَك، َوَأْنَت يِف  َعنَّا خملوٌق، َأو حيبُسُه، َفَغالُء السِّ

َك، َوَلْو َكاَن الرزُق يِف اأْلَْرِض هَلََلَك النَّاُس، َوَلِكنَّه: ]ہ    ہ    ھ     ھ     َبْطِن ُأمُّ

ھ[ ]الذاريات:22[. 

بَِتْوَبٍة  اٍث  اْكرِتَ باَِل  بِاْلُمنَْكَراِت  اْلَبْعُض  َوُيَاِهُر  َوالَوباِء،  بِالَغالِء  ُنَصاُب 
اِف،  رْسَ َواإْلِ التَّْدبرِِي،  َوُسوِء  للَمعصيِة،  أنَّ  َنْعَلُم  َواَل  َكَة؟  اْلرَبَ ننتظُر  ُثّم  َواْستِْغَفاٍر، 
الرِّْزَق  لُيحَرُم  الرَُّجَل  َوإيِّن  َواْلِعْلِم، والعَمِل »...  املاِل، والُعُمِر،  تأثرًيا يِف حمِق بركِة 
ُد  جَتِ َفاَل  اهللَ  َعَص  َفَمن  ْنَيا،  َوالدُّ يِن  الدِّ َبرَكَة  َحُق  متَْ َفاملْعِصيُة  يُبُه«)1)،  ُيصيِ نبيِ  بيِالذَّ

بركًة يِف عُمرِه ودينِِه َوُدْنَياه، َواَل ُيناُل َما عنَد اهللِ إالَّ بطاعتِِه، والسعادُة يِف القرِب مَن 
َكاُت، وبالّرجوع إَلْيه تتفّتُح َلَك أبواُب اأْلَْرَزاِق  اهللِ، وباإلكثاِر ِمْن الطَّاَعاِت حُتّل اْلرَبَ

]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    
ٺ              ٺ    ٺ    ٺ     ٿ[ ]اأْلَْعَراِف:96[. 

َوَمّتْعنَا  َوَأْوالَدَنا،  َوَأْمَوالِنَا،  َوَأْوَقاتِنَا،  َوَأْعَملِنَا،  َأْعَمِرَنا،  يِف  َلنَا  َباِرْك  اّللُهم 
، َواْلَمْوَت راحًة  بُِقواتِنَا، َواْجَعْلَها اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل احْلََياَة زيادًة َلنَا يِف ُكلِّ َخرْيٍ

. َلنَا ِمْن ُكلِّ رَشٍّ

َذْنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  اْلُمْسِلِمنَي  َولَِساِئِر  َوَلُكْم،  يِل  اهللَ  َوَأْسَتْغِفُر  َهَذا،  َقْويِل  َأُقوُل 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ
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اِنيُة:  اخُلْطَبُة الثَّ
ا َبْعُد: اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َفاتَُّقوا اهلَل:
َكِة،  َواْعَلُموا أنَّ حمَق الربكِة سبُب قّلِة توفيٍق، َوفَساٍد للَقلِب، والنفُع سبٌب لِْلرَبَ
ِه، َأْو  َكُة يِف املحّرماِت، َوُوُجوُد اْلُمنَْكَراِت، وَمن َأَخَذ اْلَماَل بَِغرْيِ حقِّ َواَل ُترجَتَى اْلرَبَ
َدَقِة  َكِة، ومنُع الصَّ َكُة، والبخُل سبٌب ملَِنْع اْلرَبَ ْلَعِة، حُمقْت ِمنْه اْلرَبَ بَِكْثَرِة احْلَِلِف لِلسِّ
َباُد فيِيهيِ، إيِالَّ َمَلَكانيِ  ْن َيْوٍم ُيْصبيُِح العيِ خشيَة النفاِد تلٌف لِْلَمِل، َقاَل H: »َما ميِ
َأْعطيِ  اللَُّهمَّ   : اآلَخــرُ َوَيُقوُل  َخَلًفا،  ًقا  ُمْنفيِ َأْعــطيِ  اللَُّهمَّ  َأَحُدُهَما:  َفَيُقوُل   ، َيْنزيِاَلنيِ
َقٍة  َراَم ِمْن رَسِ ْرَحاَم؟ َوَيْأُكُل احلَْ َكُة ِمْن َيْقَطُع األَْ ًكا َتَلًفا«)1)، َفَكْيَف َيْبِغي اْلرَبَ ُمْمسيِ

َوِرْشَوٍة، َوَتالُعٍب بَِأْمَواِل النَّاِس، َوَعَدِم َتأِديٍة لِْلَعَمِل بِنُصٍح َوإَِجادٍة؟!
َفابتِعْد َعن املحّرماِت والّشبهاِت، يباَرْك َلك يِف اأْلَْخِذ َواْلَعَطاِء، َوَأْبَحُث َعِن 
َكِة،  ِقيِق اْلرَبَ َفَأْبَحث َعنَْها، َواْعَلْم َأنَّ اأْلََمَل بِاهلل َعظِيٌم يِف حَتْ جَتِْدَها،  َلْ  َكِة، َفإِْن  اْلرِبْ
َأو  ْلِم،  بِالظُّ ا  َأمَّ اْلباَِلِد،  ِمْن  َعَدٍد  يِف  ُنزعت  َنَراَها  ِحنَي  َعَلْيَها -َواهللِ-  َنْخَشى  لِكنَّنَا 
اِف، َأو َجَزِعِهم، َوَكْثَرِة ِشَكاَيتِِهم، َفاْحَُدوا اهللَ َعىَل َما ِمْن بِِه َعَلْيُكْم، َواْشُكُروا  رْسَ اإْلِ

ْكِر َتُدوُم النَِّعُم. نِْعَمتِِه َظاِهَرٍة َوَباطِنٍة ، َفبِالشُّ
ُهّم آَدْم َعَلْينَا نِْعَمَتَك، َوَبرَكاَتَك، َواْرُزْقنَا ُشْكَرَها، َوَنْسَأُلَك َيا اهللُ َبَرَكًة يِف  اللَّ

النََّعِم، َوَبَرَكًة يِف اأْلَْبَداِن َواأْلَْواَلِد.
اِكِريَن،  َمِء َواأْلَْرِض، َواْجَعْلنَا ِمَن ِعَباِدَك الشَّ الّلُهّم َأْنِزْل َعَلْينَا َبَرَكاٍت ِمْن السَّ

اِحنَِي. فنَِي بِنَعِمَك َوَفْضَلَك َيا َأْرَحَم الرَّ اْلُمْعرَتِ
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#

َماَحِة َوالَو�َشّطّيِة الإ�ْشاَلُم ِديُن ال�شَّ

ْطَبُة اْلأُوَل: اخْلُ

َلُه،  يَك  َمَحَة َمنَْهًجا لأِْلََناِم، َواَل إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ َجَعَل السَّ احلمُد هللِ 
َعَلْيِه  َوَسلَّم  َسيُِّد األَناِم، َصىلِّ اهللُ  َوَرُسوُلُه  ًدا عبُدُه  َوَأْشَهد أنَّ حممَّ ُم،  اْلَعالَّ اْلُمْلُك 

ا َبْعُد: ا، َأمَّ ْعاَلِم، َوَسّلَم َتْسِليًم َكثرَِيً َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه اإْلِ

َفاتَُّقوا اهلَل َعّباَد اهلليِ:

ْنَيا  الدُّ يِف  لِلَبرَشّيِة  َوَمنَفعٌة  َوَعَدٌل  َوَرحٌة،  َخرٌي  ْساَلِم  اإْلِ رشيعَة  َأنَّ  َواْعَلُموا 
 H ْساَلُم ديُن َسمَحٍة َوَوَسطّيٍة، َوَنبّينا واآلِخرِة، ملَِن آَمَن هِبَا والتَزَمها، َواإْلِ

ُأْرِسَل رحًة لِْلَعامَلنَِي ]ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    
ڭ    ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    ۆ[ ]التَّْوَبِة:128[ ورَفع اهلل 

ببِعثتِه اآلصاَر واألغالل ]ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک      ک[ 
]اأْلَْعَراِف:157[. 

َباَد اهلليِ: عيِ
ِف، َوِهي سمٌة لإِْلِْساَلِم يِف َتْطبِيِق َتَعالِيِمِه ِمْن َغرْيِ إفراٍط  الَوَسطّيُة ِضدَّ التََّطرُّ
اهَلا، َوَيْصُحُب َذلَِك خلٌق َعظِيٌم،  بالغلوِّ والّشدِة، َواَل َتْفِريٍط بَِتْضِييِع َأْحَكاِمِه َوإمِْهَ
ُروُه،  ُه الناُس، وقدَّ َمَحِة، َما اتََّصَف بِه امُرٌؤ إاِلَّ َأَجلَّ قلَّ يِف النّاِس اْلَيْوَم، َوُهَو ُخُلُق السَّ
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ُموا ِمَن التََّعاُمِل  اَشْوُه، َوَترَبَّ َواْرَتاُحوا لِلتََّعاُمِل َمَعُه، َوَأَحبُّوُه، َوَما َخاَل ِمنْه أحٌد إاِلَّ حَتَ
َمَعُه، َوَكِرُهوُه.

َكثرًِيا،  َتْرَسُ  َوبُِدوهِنَا  اْلَكثرَِي،  املْسِلُم-  -َأِخي  ُق  حُتقِّ َمَحِة  َوالسَّ َوبِالَوَسطِّيِة 
ِه لَِيُحلَّ ُمشِكَلًة،  ِمُح اهلنّيُ اللنّيُ ُهَو ِمْن َيَتنَاَزُل َعن َحظِّ َنفِسِه، َأو ُجزٍء ِمن َحقِّ َوالسَّ
ى َعىَل َحقِّ  َف ُقلُوًبا، َوَيْسَتطيَب ُنُفوًسا، َواَل َيَتَعدَّ َأو لَِيطِوَي َصفَحَة خالٍف، َأو لَِيَتَألَّ
ْعُب اْلَعِسرُي ُيَعانُِد َوخُيَاِصُم ُكلِّ َأَحٍد، َوُيَمِري  َأَحٍد، َوَلْيَس ِمْلَحاًحا بُِحُقوِقِه، َوالصَّ

ِه. ى َعىَل ُحُقوِق اآلَخِريَن، َواَل حُيِسُن يِف َأخِذ َحقِّ َوُيَاِدُل َوُيَفاِصُل َوُيَقايِض َوَيَتَعدَّ

َيُقوُل  بِالتََّعاُمٍل؟!  بِاْلُكّم  َفَم  يِن،  الدِّ يِف  األّمِة  هذِه  َعن  احلرَج  اهللُ  َرَفَع  َوَقْد 
]ۇ    ۇ     َوَيُقوُل:  ]احلج:78[،  ]ھ    ھ     ھ     ھ    ے     ے    ۓ[  َتَعاىَل:  اهللُ 
يعِة َيَرى  ُل لَِتْيِسرِي الرّشِ ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ     ۋ[ ]الَبَقَرِة:185[ وامُلتأمَّ
م، َوَتْقُص  جَتِْد اْلَماَء لِْلُوُضوِء َفَتَيمَّ الّسَمَحَة َجلّيًة فِيَم َأَمَر اهللُ بِِه، َوهَنَى َعنُْه، َفإِْن َلْ 
َها َمْسِجًدا َوطُهوًرا، َوإِْن  َمع، وُجعلْت اأْلَْرُض ُكلُّ َفِر، َوِعنَْد احْلَاَجِة جَتْ اَلِة بِالسَّ الصَّ

اَلَة َقاِئًم َفاْقُعْد. َلْ َتْسَتطِْع الصَّ

واملْسِلُم إَذا َنَوى اخلرََي َوَعَجَز َعنُْه، َفاهللُ ُيثِيُبه َعىَل قدِر نّيتِِه، َويِف احْلَِديِث: »إذا 
مريِض العبُد أو سافر كتب له ما كان يعَمل صحيًحا مقيًما«)1)، َوُأبِيَح لِلَمريِض 

ْطَعاَم لَِغرْيِ اْلَقاِدر. َواملَسافِِر الِفطَر َمَع اْلَقَضاِء، َأْو اإْلِ

 : وُفِرَض احلجَّ َعىَل اْلُمْسِلِم يِف ُعُمِرِه َمّرًة، َوَأْشهُر َفَتاَواه H يِف احْلَجِّ
»اْفَعْل َواَل َحَرَج«)2). 
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إًِذا َفالتَّيِسرُي َوالّسَمَحُة أصٌل يِف رَشيَعِة اإِلْساَلِم، َفاهللُ اِل ُيريُد احلََرَج َلنَا، َوَهَذا 
يَمِن،  َمَحُة والَوَسطِّيُة َتْقِوّيٌة لإِْلِ الّديُن ُيرْسٌ »َوَلْن ُيَشادَّ الّديَن َأَحٌد إاَِل َغَلَبُه«)1)، َوالسَّ
َومَجٌْع لِْلَكِلَمِة، َفَتُكوَن املحّبُة واملوّدُة َساِئدًة يِف اْلُمْجَتَمِع، َوَهَذا ِمْن َأْعَظِم َمَقاِصد 

يَعِة. ِ الرشَّ

َمَحِة يِف التََّعاُمِل،  يِن، َوالَوَسطِّيِة يِف اْلَفْهِم، َوالسَّ ْفِق يِف الدِّ لَقد َدَعا H لِلرِّ
ْساَلِم بِاْلَوَسِط ]ڤ    ڤ    ڤ     فاهللُ ُيبِغُض األََلدَّ اخلَِصَم، َوَوَصَف أمَة اإْلِ
َم اهلُل  ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ[ ]الَبَقَرِة:143[، َوَقاَل O: »َرحيِ

َم اهلل النَّار ُكل َهيٍن  َرُجاًل َسْمًحا إيَِذا َباَع، َوإيَِذا اْشَتَرى، َوإيَِذا اْقَتَضى«)2)، َوَقاَل: »ُحريِّ

َمَحُة  اُء َنُموذٌج لِْلُمَعاَماَلِت، َوإاِّلَّ َفالسَّ «)3)، َواْلَبْيُع َوالرشَِّ َن النَّاسيِ َليٍن َسهٍل َقريِيٍب ميِ

َمطُلوَبٌة يِف ُكلِّ َأمٍر َوَتَعاُمٍل، َوممُدوحٌة َمَع ُكلِّ َأَحٍد، َوَعىَل ُكلِّ حاٍل.

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن:
ِه،  َغرْيِ َمْصَلَحٍة  َعىَل  َوحَيِْرُص  النَّاِس،  َعْن  احْلََرَج  َيْرَفُع  ْمُح  السَّ ْنَساُن  اإْلِ
َفَقاَل:   H نبّينا  َنا  َأْخرَبَ َمَعُهم،  َوالتََّساُمِح  هَلُْم،  اخْلرَْيِ  َوَجْلِب  َوإِسَعاِدهم، 
َقاَل:  ْنَيا؟  الدُّ فيِي  ْلَت  َعميِ َمــاَذا  َلُه:  َفَقاَل  َمــااًل،  اهلُل  آَتــاُه  َباديِهيِ  عيِ ْن  ميِ بيَِعْبٍد  اهلُل  »ُأتيَِي 
ْن  يًثا، َقاَل: َيا َربِّ آَتْيَتنيِي َماَلَك، َفُكْنُت ُأَباييُِع النَّاَس، َوَكاَن ميِ َواَل َيْكُتُموَن اهلَل َحديِ

َر، َفَقاَل اهلُل: َأَنا َأَحقُّ بيَِذا  ُر اْلُمْعسيِ ريِ، َوُأْنظيِ ُر َعَلى اْلُموسيِ ي اْلَجَواُز، َفُكْنُت َأَتَيسَّ ُخُلقيِ

أخرجه البخاري رقم )39).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2076).  (2(
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ْكَرِمنَي، َوَأْجَوُد  نَا ُهَو َأْكَرُم األَْ نَّ َربَّ ي«)1)، َفَتجاَوَز اهللُ َعنُْه؛ أِلَ ْنَك، َتَجاَوُزوا َعْن َعْبديِ ميِ
اأْلَْجَوِديَن.

واقرَتَض َنبِيِّنَا H ِمن َرُجٍل َبكَرًة صغريًة، َفَلمَّ َجاَء ليستويَف املقِرُض 
إنَّ  ُه، َقاُلوا : َما وَجدَنا إالَّ َرَباًعا َخَياًرا، َأْي َأْفَضُل ِمنَْها، َفَقاَل: »َفَأْعُطوُه إّياه، فيِ حقَّ

َخيَركم َأْحسُنكم َقَضاًء«)2).

َوَلْ َيُكْن يِف ُخُلِقِه H َفظاظٌة، َواَل ُفْحٌش، َواَل ُسوُء ُخُلٍق -َصَلواُت 
اهللِ َوَساَلُمُه َعَلْيِه-.

ألّنُه  حاجَتك«  سلني  ربيعة،  »يا  َفَيُقوُل:  َوُضوَءُه،  َلُه  األسلمّي  َربِيَعُة  ُم  ُيَقدِّ
َك  َنْفسيِ َعَلى  نِّي  »َفَأعيِ َفَيُقوُل:  اجلَنِّة،  يِف  ُمَراَفَقَتَك  َأْسأُلَك  َفَقاَل:  َوُضَوَءُه،  َلُه  َقّدَم 
َوَتْأِييَدُه،  اهللِ  بِنَِصِ  الّرأِس  َعايَل  ا  ُمنَْتِصً ا  َفاحِتً َمّكَة  َوَيدُخُل  ُجوديِ«)3)،  السُّ بيَِكْثَرةيِ 

َفأنُتُم  »اْذَهبوا،  َفَيُقوُل:  َمِصرَيُهم،  َينَْتظُِروَن  احلََرِم،  يِف  آذتُه  اّلتي  ُقريٌش  َتِمُع  َوجَتْ
الّطَلَقاُء«)4).

َويِف ُمسنَِد َأحَد َأنَّ ُعثَمَن I اشرَتى ِمن َرُجٍل َأرًضا، َفَأبَطَأ َعَليِه، َفلِقَيُه، 
َفَقاَل له: َما َمنََعَك ِمن َقبِض َمالَِك؟ قال: إِنََّك َغَبنَتني؛ َفَم َألَقى ِمَن النَّاِس َأَحًدا إاِلَّ 
َنَعْم، َقال: َفاخرَت َبنَي َأرِضَك َوَمالَِك!  َأَو َذلَِك َيمنَُعَك؟ َقاَل:  َيُلوُمني، قال:  َوُهَو 

أخرجه مسلم رقم )1560).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2390).  (2(
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َرُجاًل َكاَن َسهاًل  D الَجنََّة  اهلُل  َيُقوُل: »َأدَخَل   H سمعُت رسوُل اهللِ 
ًيا«)1).  ًيا َوُمقَتضيِ ُمشَتريًِيا َوَبائيًِعا َوَقاضيِ

ِمنُْه  ُمْسَتِديَن  َعىَل  أّص  الُيرِس  َأَبا  ُيدَعى  َصَحابِيًّا  َأنَّ  ُمْسِلٍم:  َصِحيِح  َويِف 
َتِفي ِمنُْه، َفَلّم الّتَقى بِِه، َقاَل َلُه: َما َحََلَك َعىل َأِن تتبئ ِمنِّي؟ َقاَل:  بِالّسداِد، َوَكاَن خَيْ
َثَك، َفَأكِذَبَك، َوَأن َأِعَدَك َفُأخِلَفَك، َوُكنَت َصاِحَب َرسوِل اهللِ  َخِشيُت َواهللِ َأن ُأَحدِّ

 

بَِيِدِه،  َفَمَحاَها  بَِصِحيَفتِِه  َفَأَتى  آهللِ،  ُقلُت:  َقاَل:  ا،  ُمعرِسً َواهللِ  َوُكنُت   ،H
َشِهَد َرسوَل اهللِ  ُه  َأنَّ َذَكَر  ، ثم  َأنَت يف ِحلٍّ َوإاِلَّ  َفاقِضني،  َقَضاًء  إِْن َوَجدَت  َفَقاَل: 

لِّهيِ«)2). ًرا َأْو َوَضَع َعنُه َأَظلَُّه اهلُل في ظيِ H َوُهَو َيُقوُل: »َمن َأنَظَر ُمعسيِ

َمَحِة يِف َذلَِك اجِليِل، َوَحتَّى َوْقٍت َقِريٍب َكاَن النَّاُس َيَتَفاَخُروَن  َا ُصَوٌر للسَّ َأهنَّ
اْلَواِحِد،  اْلَمْجِلِس  يِف  اْلَقايِضَ  إنَّ  َحتَّى  َتَعاُمالهِتم،  َويِف  َبْينَُهْم،  فِيَم  َمَحِة  السَّ بَِخْلِق 
َأْو يِف َطِريِقِه َماِشًيا حيلُّ َقَضاَيا َكثرَِيٌة، َبْينََم اْلَيْوَم -َمَع اأْلََسِف- َتْأُخُذ َقَضاَيا النَّاِس 
َعاَوى  بِالدَّ اْلَمَحاِكِم  وإِْشَغاِل  َوالتَّاَلُعِب،  اخْلُُصوَمِة  ِة  ِشدَّ ِمْن   ، َحلٍّ باَِل  َسنَواٍت 
ْكَوى، َوَتْعطِيِل  اُض َعىَل ُكلِّ شٍء، َوُمَباِدريَن بِالشَّ اْلَباطَِلِة، َأو جَتُِد ِمْن مّههم ااِلْعرِتَ
َواْلَعَمِل،  اْلَمْسِجِد  َويِف  رَياِن  َواجْلِ اأْلََقاِرِب  ِمْن  َأَحٍد  ُكلِّ  َمَع  ُيَتَخاَصُم  َأو  اأْلَْعَمِل، 

َقاء رّشِه. َحتَّى خَيَْشاُه النَّاُس خوًفا ِمنُْه، َواتِّ

ُيْؤِذي  ُه  َأنَّ ِحنِي  يِف  ُه،  حقَّ َيْأُخُذ  َناِجًحا  رجاًل  َيِصُفوَنه  اْلَبْعَض  َأنَّ  َواملْشِكَلُة 
ُه  َأنَّ اْلُمنَافِِق  اَضاِت، ِخاَلًفا لِلسَمَحِة! َوْصِفُة  اْلُمَطاَلَباِت َوااِلْعرِتَ َوَيْذَهُب ُعْمُرُه يِف 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )410(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن لغريه«.   (1(
أخرجه مسلم رقم )3006).  (2(



63

ٍل َوُهَو َيْعَلُمُه، َلْم َيَزْل فيِي  إَذا َخاَصَم َفَجَر، َقاَل O: »َوَمْن َخاَصَم فيِي َباطيِ
َسَخطيِ اهلليِ َحتَّى َيْنزيَِع َعْنُه«)1). 

فِيَها  َيكُثُر  ِحنَي  الرَبَكاِت،  َعنها  وُترَفُع  اخلرََياِت،  ِمَن  َكثرًِيا  ُة  األُمَّ حُتَرُم  َوكم 
اخلُُصوَماُت، َخَرَج H َعىَل َأْصَحابِِه، َفَقاَل: »إيِّني َخَرجُت أُلخبيَِرُكم بيَِليَلةيِ 

َعْت«)2). الَقدريِ، َفَتالَحى ُفالٌن َوُفالٌن، َفُرفيِ

، َوُمناَقَشُتُه  ْأيِّ بَِتَقبُّلِّ الرَّ َيُكوُن يِف ِحَواَراتِنَا،  َما  َبْعَد احْلُُقوِق  َوَأْعَظُم التََّساُمِح 
ُبُيوتِنَا  يِف  ًة  َخاصَّ ُرْؤَيتِنَا  يِف  َواْلَعْدِل  الَوَسطِّيِة  َاِذ  َواِتِّ اْلَعِقيِم،  اجْلََدِل  َوَتَرَك  هِبُُدوٍء، 

َوأوطانِنَا.
َجْلًدا اأَلْهــــَواليِ  َعَلى  َرُجـــال  ـــَمـــاَحـــُة والـــوفـــاُءَوَكـــْن  ـــيـــمـــُتـــَك الـــسَّ َوشيِ
الَباَيا يفيِ  ُعــيــوُبــَك  َكــُثــرْت  ـــاُءَوإيِْن  ـــَط غيِ هلـــا  َيــــكــــوَن  َأْن  َك  َوَســــــــــرَّ
ـــاءيِ فــــُكــــلُّ َعـــْيـــٍب ـــَخ ـــسَّ ـــال ــــ�َّ ب ــــَس ـــخـــاُءَت ـــَل الـــسَّ ـــي ـــا قيِ ـــيـــه َكـــَم ُيـــغـــطيِّ
يٍل َبيِ ـــن  ميِ ـــَمـــاَحـــَة  الـــسَّ تــــرُج  ــلــْظــمــآنيِ َمـــــاُء)3)َواَل  ـــاريِ ليِ ـــنَّ ــا يَف ال ــَم َف

بُمَخاَصَمٍت  َتِضيُع  التي  َأوَقاَتنَا  ْر  َوْلنَُوفِّ املْسِلُموَن-،  َا  -َأهيُّ اهللَ  َفْلنَتَِّق  َأال 
َبينَنَا،  فِيَم  َمَحِة  السَّ ُروِح  بَِتعِميِم  عالقاتِنا  َوَطيِِّب  َتنَا،  ُأُخوَّ َوْلنَحَفْظ  َوُمنَاَزَعاٍت؛ 
نَا، َوْلنَصرْب عىل َذلَِك،  َوْلنُكْن َليننَِي َسهِلنَي َمَع إِخوانِنا إِيَثاًرا ملَِا ُهَو َأَغىل وأبقى ِعنَد َربِّ
َوْلنَُجاِهْد َأنُفَسنَا، َفَقد ُسئَل H َما اإليمُن؟ َفَقاَل: »الّصبُر َوالّسَماَحُة«)4)، 

أخرجه أبو داود رقم )3597(، وابن ماجه رقم )2320(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )49).  (2(
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َعَلْيَها،  رْبِ  َوالصَّ بَِأِخيِه؛  الَعبِد  بعالقِة  َمَحُة  َوالسَّ َوأْقَداِرِه،  اهللِ  َطاَعِة  َعىَل  رُب  َفالصَّ
ْساَلُم  َمَحَة َوالَوسطّيَة يِف ُرْؤَيتِنَا َوَأْخاَلِقنَا َوَتَعاُمالتِنَا، َفاإْلِ َفلنََتَمثَّْل -ِعباَد اهللِ- السَّ

َم ديٌن َوُمَعاَمَلٌة.  َلْيَس َمَظاِهَر وشعاراٍت، َوإِنَّ

ِه، وبِاخلَوِف ِمَن النَّاِس،  َوإِنَّ ِمن اخلَطَأ َوْصَف امُلَتَساِمَح بِالَعجِز َعن َأخِذ َحقِّ
ابُِر َواثٌِق بَِأنَّ َما ِعنَد اهللِ َخرٌي َوَأبَقى، فيخَتاُر َما ِعنَد اهللِ،  ِهم، والَقِويُّ الصَّ َوَخشَيِة رَشِّ

]ک    ک      گ    گ    گ           گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ              َوَيَتَساَمُح َمَع ِعَباِد اهللِ 
ڱ    ڱ[ ]فصلت:34[. 

َعىَل  َأنُفَسُكم  َوَجاِهُدوا  َمَحِة،  بِالسَّ َوحَتلَّوا   ، املْسلموَن-  َا  -َأهيُّ اهللَ  ُقوا  َفاتَّ إالَّ 
االتِّصاِف هِبَا.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َباَد اهلليِ: عيِ

اْلُعَلَمُء  إالَّ  ُيْتِقنُُه  اَل  َكبرٌِي،  َوَفْهٌم  َعظِيٌم،  َمْبَدٌأ  َمَحُة  َوالسَّ َوالَوَسطّيُة  التَّْيِسرُي 
اِسُخ ُيْطَرُح اْلَقْوَل اْلِفْقِهيَّ ِمْن ِخاَلِل  ُفوُه، َفاْلَعاِلُ الرَّ ِذيَن َفِهُموُه َوَعرَّ اِسُخوَن، الَّ الرَّ
ِمْن  إالَّ  للشّدِة  َيْلَجُأ  َواَل  َيْعِرُفَها،  تِي  الَّ النُُّصوِص  ِمْن  َتاُرُه  َوخَيْ اْلَعظِيِم،  اْلَمْبَدأِ  َهَذا 
َوالتَّْضِليِل،  بِالتَّْحِريِم والتبديِع  َبْعُضُهم  اْلِعْلِم َضِعيَفٌة، َبل يضلُّ  بَِضاَعَتُه يِف  َكاَنْت 
يِن، َوَتْشويٌه لَِوَسطّيتِه، َوُهَو مِمَّا َبِلَينا بِِه  َبل َوالتَّْكِفرِي -ِعَياًذا بِاهللِ-، َوَهَذا غلٌو يِف الدِّ
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َماِء، َوَأْفَسُدوا اأْلَْمُن يِف اأْلَْوَطاِن، َوَعىَل النَِّقيِض  اْلَيْوَم، َحتَّى اْسَتَهاُنوا بِاْلِفَتِن َوالدِّ
تِِه، لُيسايُروا ِرَكاَب  يِن، ومّيعوا َعِقيَدَتُه، وفّرُطوا يِف ُقوَّ ِمنُْهْم َمْن ضّيعوا َأْحَكاِم الدِّ

! اْلَغرْيِ

َأْن  َفَيِجُب  َواأْلَْمِزَجِة،  لأِلْهواِء  َخاِضًعا  َلْيست  َوَأْحَكاَمُه  َوَتعالِيَمُه  ْيَن  الدَّ َأنَّ 
لِيُل، َوَبنْيَ قوٍل آَخَر َلْيَس َلُه َدلِيٌل قويٌّ َيْدَعُمُه،  ُق َبنْيَ َقْوٍل َصِحيٍح َيْدَعُمُه الدَّ ُنَفرِّ
ُدُه، َفَهَذا اَل َيُوُز،  نَِّة ُيَؤيِّ لِيُل ِمْن اْلُقْرآِن َوالسُّ ِعيٍّ الشّدِة َوالدَّ َفاَل ُنْطِلُق َعىَل ُحْكٍم رَشْ

اٌض َعىَل ُحْكِم اهللِ، َوُسنَِّة َرُسوِل اهللِ. َوفِيِه اْعرِتَ

ُعَلَمِئِهم،  َوَأْقَواِل  اأْلُْخَرى،  اْلَمَذاِهِب  آَراِء  احرِتاُم  َأْيًضا:  َماَحةيِ  السَّ َوَمــن 

 

اِدُق َيْتَبُع احْلَقَّ أّنى َوَجَدُه، َوَيتَعاَمُل َمَع  نَا ُنَخالُِفَها، َواْلُمْؤِمُن الصَّ َواَل ُنسّفُهَها؛ أِلَنَّ
ِل. ْعِف والتنازُّ َمَحِة، َوَلْيَس بِالضَّ خُمَاَلِفِه بِاللِّنِي َوالسَّ

ِذيَن َيَتَعاَمُلوَن َمَع النَّاِس بالشّدِة، َوَمع اْلُعَصاِة بِاْلِغْلَظِة، َوَيَرْوَن  ا ُأوَلِئَك الَّ َأمَّ
ْيِن اَل ُتَؤّيَدُهم،  َ َمَعُهم َضْعٌف، َفإِّن تعاليَم الدَّ يِن، َوَيَرْوَن َأنَّ اللَّنيِّ َذلَِك قّوًة يِف الدِّ
يَن بَِتَعاُمِلِه،  ُء خُيالُفهم، َوَبْعُضُهم يشّوُه الدِّ َوفِْعُل َرُسولِنَا H َوُعَلَمُؤَنا اأْلَِجالَّ
َمَحِة،  ْفِق َواللِّنِي َوالسَّ فُيشّدُد يِف أمٍر واسٍع، وُيضّيُق َعىَل النَّاِس، َأاَل َتَرْوَن َنَتاِئَج الرِّ

تِي َتنِْفُر؟! ُر يِف ِهَداَيِة النَّاِس َأْكَثر بكثرٍي ِمن الشّدٍة الَّ َكْيَف ُتْسَبُق بقّوٍة، َوُتَؤثِّ

اهللِ  َعْبِد  ْيِخ  َوالشَّ َسْعِدّي،  اْبِن  َمِة  َكاْلَعالَّ َوَسمَحَتهم،  ُعَلَمِئنَا  َة  َسرْيِ ُلوا  َوَتَأمَّ
الَقرعاوي، َحْيُث َذَهَب للجنوِب َداِعَيًة، َفَعاَمَل النَّاَس بِاحلُْسنَى، فأّثَر فِيِهم تأثرًيا 
َعظِيًم، َوَكَذلِك َرَأْينَا َتَعاَماًل َعظِيًم اِلْبن َباٍز، َواْبِن ُعَثْيِمنَي، بَِأْخاَلِقِهم، َوُزْهِدِهم، 
َأْحَد  َوَدْعَوة  بِإِْفِريِقَيا؟  َفَعَل  َماَذا  ِميِط،  السَّ ْحَِن  الرَّ َعْبِد  َوالّدكتوِر  َوَسَمَحتِِهم، 
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ُهْم َكاَن هَلُْم دوٌر َعظِيٌم يِف اأْلََمِة -َرِحَُهم اهللُ مَجِيًعا- َحْيث  ِديَدات، ُكلُّ َهُؤاَلِء َوَغرْيُ
ْفِق واحلُّجِة. آَثُروا بِالرِّ

سمحٍة  يِف  َبْعَدُه  َوَمْن   ،H اهللِ  َرُسوُل  اْلُعْظَمى  اْلُقْدَوُة  َقْبَلُهْم  َوَمْن 
ْيِن، َوَتَعاُمالتِنَا َمع  َفِهْمنَا لِلدَّ َلنَا يِف  َمَحَة ِشَعاًرا  َأْن َتُكوَن السَّ َفنُريُد  ورفٍق وتيسرٍي، 

َبْعُضنَا.

يِف  املتَكاتِفنَي،  املتعاِوننَي  اْلُمَتَحابِّنَي  املتساحمنَي  ِعَباِدِه  ِمْن  َعَلنَا  َيْ َأْن  اهللَ  َنْسَأُل 
َعْل يِف ُقُلوبِنَا  يَمِن، َواَل جَتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ اِء، َربَّ َّ اِء َوالرضَّ َّ الرسَّ

نَا إِنََّك َرُؤوف َرِحيٌم. ِذيَن آَمنُوا، َربَّ غاًل لِلَّ
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#

ِة دَّ َبَراَءُة اْلإِ�ْشاَلِم ِمْن اْلُغُلوِّ وال�شِّ

ْطَبُة اْلأُوَل: اخْلُ

َوْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  اَل  َأنَّ  َوَأْشَهُد  اَلِم،  السَّ ِرَساَلِة  ْساَلِم،  بِاإْلِ َنا  َأَعزَّ هللِ  احْلَْمُد 

 

ِم، َوَأْشَهُد َأنَّ حممًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، رحٌة لأِْلََناِم، َصىلَّ اهللُ  يَك َلُه، اْلَمِلِك اْلَعالَّ اَل رَشِ
ا َبْعُد: َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ ْعاَلِم، َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه اإْلِ

َباَد اهلليِ: عيِ
َهاِد، َعْقاًل َوِعْلًم، َوُحْسَن  ْيِن َعرْبَ التَّاِريِخ، بِالتَّْوِحيِد َواجْلِ قْت هِلََذا الدَّ عزٌة حتقَّ

ِة َوالتَّنِْفرِي. دَّ ماِء، َواَل بِالشِّ ِع، َوَلْيَس َرْغَبٌة يِف إَِراَقِة الدِّ ْ تطبيٍق، َوَفهٍم لِلرشَّ

َواِهِد َعىَل َذلَِك: َكإِْعَطاِء ُعَمَر I َأَماًنا أِلَْهِل اْلُقْدِس. َوالتَّاِريُخ َميِلٌ بِالشَّ

َأْو  لإِْلِْساَلِم،  َأْهِلَها  َيدُعَو  َأْن  ُدوَن  َسَمْرَقنَْد  اْلَباِهيِلّ  ُمْسِلٍم  ْبُن  قتيبُة  َفَتَح  َومَلَّا 
ْزَيِة، َأو َيْمِهُلُهم ثالًثا، ُثّم ُيَقاتُِلُهم، َكَعاَدِة اْلُمْسِلِمنَي، َكَتَب كهنُتها لُِعَمَر ْبِن َعْبِد  اجْلِ
اْلَعِزيِز V، َفَأَمَر اْلَقايِض مُجَْيَع ْبَن َحارِضٍ اْلَباِجّي لينظَر يِف َشْكَواُهم، ُثمَّ اْجَتَمُعوا 
َسبِيِل  يِف  جُمَاَهِديَن  َخَرْجنَا  َلَقْد   : اْلَقايِضُ َفَقاَل  بَِذلَِك،  اجْلَْيُش  َف  َواْعرَتَ وُه،  َوَأْخرَبُ
ا َوَبَطًرا، ُثمَّ َقَض بُِخُروِج اْلُمْسِلِمنَي، َوإَعاَدِة  اهللِ، َوَما َخَرْجنَا فاحتنَي لأِْلَْرِض َأرَشً
التََّفاُوِض، َفَم َغَرَبْت َشْمُس َذلَِك اْلَيْوِم، إالَّ َوَأْرُض َسَمْرَقنَْد َخالَِيًة ِمْن َأيِّ ُجنِْدّي 
ْزَيِة،  ُقوَن َأْعُينَُهم، ُثّم َدُعوُهم لإِْلِْساَلِم، َأْو اجْلِ ْساَلِمّي، َوَأْهُلَها اَل ُيَصدَّ ِمْن اجْلَْيِش اإْلِ
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ِة ِمْن َعَداَلٍة، َقاُلوا:  يَّ َأِو اْلِقَتاِل، َفَلمَّ َرَأى َأْهُل َسَمْرَقنَْد َما اَل َمثِيَل َلُه يِف َتاِريِخ اْلَبرَشِ
َهِذِه ُأّمٌة ُحكُمها َرِحٌَة، َونِْعَمٌة، َفَدَخَل َأْغِلُبُهم يِف َدْيٍن اهلل)1). 

ُمَعاَمَلتِِه  َوُحْسِن   ، وِبّ اأْلَيُّ يِن  الدِّ َصاَلِح  َعن  ِكي  حَتْ الّتاِريِخ  ُكُتُب  َزاَلْت  َواَل 
اٍر  َوجُتَّ َدَعاٍة  َعن  ِكي  َوحَتْ اْلُقْدِس،  أِلَْهِل  َوَعْهِدِه  َمَعُهم،  ِجَهاِدِه  يِف  لِلّصليبينَي، 
َوُخُلِقِهم،  بَِتْعِليِمِهم،  ْساَلَم  اإْلِ وا  َفنرََشُ َوَسَواِحَلُه،  اْلَعاِل  ألَْصَقاِع  َذَهُبوا  ُمْسِلَمنْيَ 
َوُحْسِن ُمَعاَمَلتِِهم َفَقط، َفاَل َتَرى ُبْقَعٍة ِمْن اأْلَْرِض اْلَيْوَم إالَّ وُيرفُع فِيَها اأْلََذاُن: اهللُ 
الِة يِف اأْلَْرِض بفهٍم عميٍق،  ِة، َوإَِقاَمُة الصَّ ، َوُتْعَلُن فِيَها َشَهاَدُة التَّْوِحيِد َوالنُُّبوَّ َأْكرَبُ

ْساَلِم يِف اْلُبْلَداِن. َوُحْسِن َتْطبِيٍق يِف َنرْشِ اإْلِ

ُبوا اْلُمُثَل اْلَعالَِيِة يِف ِدينِِهْم  َوُهنَاَك ِرَجاٌل َونَِساٌء، َوُواَلٌة َوُعَلَمُء، َعرْبَ التَّاِريِخ رَضَ
َوَأْخاَلِقِهم َوَطِريَقِة ِجَهاِدِهم، َوُمَعاَمَلتِِهم، َفَكاَن ِمْن ثَِمِرِهم: إْن َدَخَل النّاُس يِف َدْيِن 
َواْلَباَلِء،  لِْلِفَتِن  َوإَِثارًة  اِْنتَِقاًما،  َواَل  َماِء،  لِلدِّ َسْفًكا  َهاَد  اجْلِ َيْفَهُموا  َفَلم  َأْفَواًجا،  اهللِ 
ا لأِْلَْمِن ملَِْصَلَحِة اأْلَْعَداِء، َوَما َخَرُجوا َعىَل إَماِمِهْم، َواَل َهَدموا ُدوَر اْلِعَباَدِة  َوإِْفَساِدً
َصِحيًحا:  َفُهًم  ْساَلَم  اإْلِ َفِهُموا  اْلَقِريِب،  َواَل  طِّي،  ْ الرشَّ َعىَل  َيْعَتُدوا  َوَل  ِهم!  لَِغرْيِ
وأّيدُه  اخْلَُلَفاُء،  أقّره  التَّاِريِخ  َعرْبَ  ًشا  َتعايُّ َوَرَأْينَا  َوُمَعاَملًة،  َوِجَهاًدا  َوفِْقًها  َتْوِحيًدا 
اْلُعَلَمُء، َمع األقلياِت َواْلَمَذاِهِب، َرِغم َضاِلهِلا َوخُمَاَلَفتَِها، َفَلم حياولوا َتْصِفَيَتُهم، 
قّدمها  ْساَلِم،  اإْلِ َعْن  َراِئَعًة  َرَأْوا صورًة  ُْم  أِلهَنَّ لإِْلِْساَلِم؛  أغلُبهم  وانضمَّ  َفاْهَتَدْوا، 
لِْلَعاِل ُأوَلِئَك اأْلَْفَذاُذ، َوَجَذُبوا النَّاَس إَلْيِه، َوَأَقاُموا َحَضاَرًة َنَرى آَثاِرَها اْلَيْوَم، َفَهِذِه 
اْلَيْوم  َنَراُهم  ُغاَلٍة،  ُمَتَطِرفنَي  َأْفَعاُل  ُتشوَهَها  اَل  َأْن  َينَْبِغي  تِي  الَّ ْساَلِم  اإْلِ َعْظُمُة  ِهَي 

فتوح البلدان )ص407).  (1(
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بتعّديه  ُمنَافٌِق  ِمنْه  يناَل  َوَلن  يِن،  الدِّ يِف  بالتشّدِد  َأو  َهاِد،  اجْلِ بِاْسِم  تطّرَفُهم  َينرُْشوَن 
َعىَل الثََّوابِِت، ومتييَع َأْحَكاَمُه، َواَل َظاِلٍ َأْو َفاِسٌق بِاهْلُُجوِم َعَلْيِه، َأْو َعىَل اْلُقْرآِن، َأو 

يث     ]ىث     َتَعاىَل:  َقاَل  ِدينِِه،  بِِحْفِظ  َل  َتَكفَّ َفاهللُ   ،H بِنَبِيِّه  بِااِلْستِْهَزاِء 
حج    مج    جحمح    جخ     حخ    مخ    جس[ ]امْلَُجاَدَلِة:21[. 

إْساَلِميٌَّة،  َوَمَراِكُز  َوَجاِمَعاٌت  َوُدَوٌل  ُدَعاٌة  َحِديًثا  بِِه  آَمَن  لإِْلِْساَلِم  اْلَفْهُم  َهَذا 
ْساَلِم  اإْلِ يِف  َوَدَخَل  اأْلَْرِض،  يِف  فأحيوُه   ، يِّ اخْلرَْيِ بِاْلَعَمِل  َدَعوّيٌة  ساٌت  َوُمَؤسَّ
َدٍة، ُبنيْت فِيَها اْلَمَساِجُد، َوَقاَمْت  -بَِتْوفِيِق اهللِ- ُثمَّ بُِجُهوِدِهم املالينَي يِف دوٍل ُمَتَعدِّ
َأْو التَّْفِجرِي والتَّطرِف الَِّذي  اَلِح  ْعَوِة َواْلُقْرآِن، اَل بِالسِّ َواْلَبَياِن َوالدَّ ْعَوُة بِاخُلُلِق  الدَّ
يُن بالتَّطرِف َواأْلُُصولِيَِّة، بَِسَبِب فِْعِلِهم  ِم الدِّ اَجُع، َواهتُّ َشّوَهنَا، َوَجَعَل ُكلَّ َذلَِك َيرَتَ
ِذي مَجََع َبنْيَ تطّرِف اخْلََواِرِج، َواْلُعَمَلِة ملَِْصَلَحِة ُكلِّ عدٍو لإِْلِْساَلِم، َوَزاَد األلُ ِحنَي  الَّ

ْفَساِد. ُة َعْن َدْيِن اهللِ بِالتَّْجِهيِل َواإْلِ َأْبَعَدْت اأْلُمَّ

َكالغشِّ  َوَأْخاَلِقِهم  اْلُمْسِلِمنَي  مُمارساِت  َبْعُض  َأْيــًضــا:  الديَن  َشــّوَه  ــا  َّ َوميِ
مِمَّا  َذلَِك،  َوَغرْيِ  َوالظُّلِم  احلُرياِت،  َوَسْلِب  النَِّظاِم،  وانتَِهاِك  والَكِذِب،  ْشَوِة  والرَّ
ْساَلِم، َوَعُظَم اجْلُْرُح َمَع آثاِر الظلِم بِاْلَعاِل بُِمَجاَمَلِة اْلَقِويِّ  ُيْعطِي ُصوَرًة َسيَِّئًة َعْن اإْلِ
ُكوِت َعْن ااِلْستِْهَزاِء والتََّطاوِل َعىَل  املتسّلِط، َواْلَغْفَلِة َعْن ُحُقوِق اْلُمْسِلِمنَي، َوالسُّ

ْساَلِم بَِدْعَوى ُحرّيِة التَّْعبرِِي. اإْلِ

َأْيَن  َوَلِكْن  اْلَكافُِروَن!  َكِرَه  َوَلْو  كلمَتُه،  وُمعٍل  دينَُه،  اهللَ حافٌظ  َأنَّ  َشكَّ  َواَل 
َجَهُدَنا يِف َدْعَوِة النَّاِس خَلَاَتم اأْلَْدَياِن َوَأْكَمِلَها؟! لنربَز هَلُم َكَمَل رَشيَعتِنا َوحَمَاِسنَِها، 
َدْوَلُتِه،  َوَحْزٌم  ْمُتِه،  َكلَّ َواْجتَِمِع  ِليَمِة،  السَّ َوُمنَطَلَقاتِِه  بَِقَواِعِدِه  يكوُن  َم  إنَّ واجلهاُد 
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وحضارٍة،  برقيٍّ  َوَيُكوُن  اْلُمْعَتِدي،  َظَلِم  لردِّ  ُمَساِوَيِة  َوَتَرِك  ِه،  َمَصاحِلِ َوَجْلِب 
َغرْيِ  ُعنٍْف  ومُماَرساِت  َماِء،  الدِّ َوإَِراَقِة  والتطرِف،  اْلِفَتِن  بِإَثاَرِة  اَل  َتَعاَمٍل،  َوُحْسِن 

َفاْلُقْرآُن  َوَأْحَكاِمِه،  َواْلُقْرآِن  َوَأْخاَلِقِه،  َوَهْدِيِه  اْلُمْصَطَفى  َتَعالِيِم  بِإَِقاَمِة  َبل  مرّبٍر، 
ُلَمِت إىَل  هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم، وحمّمٌد H َجاَء لُِيخرج البرشّيَة َأمْجََع َمْن الظُّ

ْلَعامَلنَِي. النُّوِر؛ وليكوَن للبرشيِة َخرًيا ُمْطَلًقا، َوإِْصاَلًحا َشاِماًل، وَرْحًَة لِّ

اآْلِخَرِة،  يِف  َوَفْوًزا  ْنَيا،  الدُّ يِف  سعادًة  للحياِة،  ُمَتكاِمٍل  بِنَِظاٍم  َجاَء  اهللِ  وديُن 
ْنَساِن. ا لِْلُعنِْف، َوِحْفًظا حِلُقوِق اإْلِ ْفِق، َوَنبِذً َوَدْعَوًة للّتساُمِح َوالرِّ

بِنُُصوٍص  تقيَّد  َم  َوإِنَّ ًفا،  َوَتطرُّ َوُشُذوًذا،  َفْوَض  َلْيَسْت  ْساَلِم  اإْلِ يِف  واحلُرّيُة 
ْنَصاَف، َوُحّرّيٌة َمْكُفولٌِة اَل َتْعَتِدي َعىَل اآْلَخِريَن،  إهليٍة، َوَتوِجيهاٍت نبوّيٍة، ُتراِعي اإْلِ

ُه غرَي ُمَتْعَتٍع. ِعيُف فِيَها حقَّ َأو َترُضُّ بِاْلَعامَلنَِي، َبل تأخُذ َعىَل َيِد الظَّاِلِ، َوَيْأُخُذ الضَّ

َعْن  َوالنَّْهِي  بِاْلَمْعُروِف،  َواأْلَْمِر  الَبنّاِء،  َوالنَّْقِد  َولإِلْبَداِع  لِْلَمْظُلوِم،  ُحرّيٌة 
يَن، َمَع ُوُجوِب َدْعَوتِِه  ِه، َفاَل ُيرُب َعىَل اعتناِق َهَذا الدِّ اْلُمنَْكِر، َوِهي لِْلُمْسِلِم َوَغرْيِ

]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      َيُقوُل:  َواهللُ  وبياُن حماسنِِه،  ْيِن،  لِلدَّ
ڦڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]ُيوُنَس:99[. 

اهللَ  إنَّ  َتْسَلِمي،  الَعُجوُز  َأّيُتَها  »َأْسِلِمي  انّيٍة:  َنْصَ لَِعُجوٍز   I ُعَمُر  َوَقاَل 
ُعَمُر: »الّلهمَّ  َفَقاَل  َأْقَرُب«  َواملوُت  َكبرِيٌة،  »َأَنا َعُجوٌز  َفَقالْت:   ، َبَعَث حمّمًدا بِاحلقِّ

اْشَهْد، َوَتاَل َقْوَلُه: ]ی    جئ      حئ    مئ[ ]الَبَقَرِة:256[)1).

تاريخ دمشق البن عساكر )339/8).  (1(
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والنّاُس  َتْفِضياًل،  َخلَق  مِمْن  َكثرٍِي  َعىَل  َلُه  َوَفضَّ اإِلْنَساَن  َكّرَم  َقد  َتَعاىَل  َواهللُ 
اإِلْساَلُم  َوَأَمَر  ]احْلُُجَراِت:13[  ]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[  ُمَتَساووَن يِف احلُُقوِق، 

َينَاُلوا  َكْياَل  املْسِلَمنَي،  َغرْيِ  ُمعتَقداِت  َسبِّ  عن  َوهَنى  اآلَخِريَن،  َمَشاِعَر  اِم  بِاحرِتَ

ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ۓ     ے     ے          ھ     ]ھ     املْسِلَمنَي،  َساِت  ُمَقدَّ ِمن 
: »َفاَل حَيِلُّ ملُِْسِلٍم َأْن َيُسبَّ ُصْلَباهَنُْم َواَل  ڭ    ۇ       ۇ[ ]األَْنَعاِم:108[ َقاَل الُقْرطِبيُّ
َعىَل  اْلَبْعِث  بَِمنِْزَلِة  ُه  أِلَنَّ َذلَِك،  إىَِل  ُيَؤدِّي  َما  إىَِل  ُض  َيَتَعرَّ َواَل  َكنَاِئَسُهُم،  َواَل  ِدينَُهْم 

اْلَمْعِصَيِة«)1). 

]ھ     ھ    ھھ    ے    ے     اإِلْساَلِم  إىَِل  َيْدُعو  واملْسِلُم 
ُب ِمَثااًل يِف  ُم الَبرشّيِة حُمّمٌد H، َيرْضِ ۓ    ۓ[ ]النَّْحِل:125[ َوَها ُهَو ُمعلِّ
ْت  ، َفَيُقوُل: »إيَِذا َرَأْيُتْم اْلَجَناَزَة َفُقوُموا َحتَّى ُتَخلَِّفُكْم«)2)، َفَمرَّ اْحرِتاِم ِجنِْس البرَشِ

! َفَقاَل: »َأَلْيَسْت َنْفًسا؟!«)3).  بِِه َجنَاَزٌة َفَقاَم هلَا، َفِقيَل َلُه: إهِّنَا َجنَاَزُة هَيُوديٍّ

]ڃ    چ        چ    چ     َلْيُسوا حُمَاِربنَِي،  َيْعَتِدي َعىَل َمن ُهم  إِنَّ ِديَن اإِلْساَلِم اَل 
چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ      ڍ         ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈژ    ژ    ڑ    ڑ    
ک[ ]املمتحنة:8[ َوالرِبُّ ُهنَا ُهَو اإِلْحَساُن َقْواًل َوفِْعاًل، َفَعْبُد اهللِ بُن َعمرٍو ُيكّرُر 
َعىَل ُغالِمِه َأْن ُيْعطِي َجاَرُه الَيُهوديَّ ِمْن اأْلُْضِحيَِّة، َحتَّى ُدِهَش اْلُغاَلُم، َفَلمَّ َسَأَلُه َقاُل: 
ينيِي بيِاْلَجاريِ َحتَّى َظَنْنُت  ْبريِيُل ُيوصيِ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ H َيُقوُل: »َما َزاَل جيِ

تفسري القرطبي )61/7).  (1(
أخرجه البخاري رقم )1307(، ومسلم رقم )958).  (2(
أخرجه البخاري رقم )1312(، ومسلم رقم )961).  (3(
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يَّاٌت  أَقلِّ َبَقاَء  َما َضِمَن  ُهَو  َوالتَّْطبِيِق  َواْلُعَلَمِء  َلِف  اْلَفْهُم لِلسَّ َفَهَذا  َسُيَورُِّثُه«)1)،  َأنَُّه 

َبْينََم  بُِحُقوِقَها،  حمتفظًة  التَّاِريِخ،  َعرْبَ  ْساَلِم  اإْلِ باَِلِد  يِف  َتَعاَيَشْت  َوهَيُودّيٌة،  انِيٌَّة  َنْصَ

ا! َوَهَذا التََّعاُمِل احْلََسِن  َنَرى اْلُمْسِلِمنَي اسُتؤِصُلوا يِف اأْلَْنَدُلِس، َوَبْعِض ُمَدَن ُأوُروبَّ
ْعَوِة َوالتَّْعِليِم. َق َمَصالَِح يِف الدَّ ْفِق َواللِّنِي َمَع اْلُمْسِلِمنَي َأْيًضا َحقَّ ْمِح، َوالرِّ السَّ

َها، َفَمْبَعُثُه H لُيتّمَم َمَكاِرَم  ْساَلَم َخامِتٌَة اأْلَْدَياِن َواحلَضاراِت ُكلِّ َأنَّ اإْلِ
ْحَِة بشتَّى ِصَوِرِها، َوخُمَتلِف  ُه بِاْلُمَعاَمَلِة، َفُهَو ديُن الرَّ يُن ُكلُّ اأْلَْخاَلِق، َبل اِْرَتَبَط الدِّ
َأْنَواِعَها، َيْدُعو إليصاِل النّفِع، َوحتقيِق اْلَمَصالِِح لِلِعباِد، ُيقاُل َلُه H: ادُع 

ثُت َرْحَمًة«)2). اًنا، وإيِنَّما ُبعيِ ِكنَي، َفَيُقوُل: »إنِّي لَم ُأبَعُث لعَّ َعىَل اْلُمرْشِ

ْنَسانِيَُّة  اإلِْ تَرى  َوَلن  الّناَس«)3)،  َيرَحُم  اَل  َمن  اهلُل  َيرَحُم  »اَل  َأْيًضا:  َوَيُقوُل 
بُه اْلُقُلوُب،  ي، َرُسوُل اهللِ، حُتِّ َأَبًدا َرِحيًم ُمشِفًقا َكُمحّمٍد H، بَِأِب ُهَو َوُأمِّ
َنْفِسَها،  َحْول  َتُدوُر  ا  َطرْيً  H َرُسوُل اهللِ  َيَرى  َعَلْيِه،  َوُتصيل  َعنُْه،  َوُتَداُفًع 
َها؟ ُردُّوا إيَِلْيَها َوَلَدَها« َوَرأى O َقريَة َنمٍل  هيِ بيَِوَلديِ َفَيُقوُل: »َمن َفَجَع َهذيِ
النَّاريِ«)4)،  َربُّ  إيِالَّ  بيِالنَّاريِ  َب  ُيَعذِّ َأْن  َيْنَبغيِي  اَل  إيِنَُّه  هيِ؟  َهذيِ َحرََّق  َفَقاَل: »َمْن  ُأْحِرَقْت، 
ِرُقوَن َمن  روَن َأْنَفَسُهم بِاحلََرِم، َوحُيِْدُثوَن فِيها، ُوحُيْ َقْرّيُة َنمٍل َوُهؤالِء الّدَواِعش ُيَفجِّ

ُهم، َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهم!  ؛ ألنُّه َقد َلَعنَُهُم اهللُ، َوَأَصمَّ اخَتَلَف َمَعُهم ِمن الَبرَشِ
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ْنَساَن، َواْلَمَكاَن، َواحْلََيَواَن، َوَتْسَتْغِرُب ِغَياهِبَا  يَن َشَمَلْت اإْلِ إنَّ َرْحََة َهَذا الدِّ
 ِ َوَيَتنََكُروَن لربِّ يَن،  الدِّ ُيَشّوهوَن  اَلَفِة،  اخْلِ َوَدْوَلَة  ْساَلِم،  اإْلِ َة  َنَصَ َيْزُعُموَن  َمْن  ِعنَْد 

اْلَوالَِدْيِن، والُقْرَبى، َوُيْفِسُدوَن اأْلَْمَن َواْلَوَطَن، َفَحَسْبنَا اهللُ َعَلْيِهْم، َونِْعَم اْلَوِكيُل.

َباَد اهلليِ: عيِ
، وإّنم بَِوْحي اهللُ يِف ِكَتابِِه َولَِرُسولِِه، ]چ     ْساَلُم َلْيَس بَِأْهَواِء اْلَبرَشِ إِنَّ َعْدَل اإْلِ

چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]النَّْحِل:90[. 

َوَتْوِجيهاُتُه َمْبنّيٌة َعىَل األََمِر بِالَعْدِل، ]ہ    ہ    ھ    ھ          ھ    
ھ     ے    ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    
والنّفِس،  يِن،  الدِّ اخْلَْمِس:  اِت  وِريَّ ُ الرضَّ ديٌن حيَفُظ  َأنَّه  ]امَلاِئَدِة:8[  ۈ    ٴۇ[ 
بكٍر  َفَأُبو  اْلَقاَدَة،  هِبَا  وُيوِص  لِْلُمَعاِهديَن،  حتَّى  َواْلَعْرِض،  َواْلَماِل،  َواْلَعْقِل، 
َصبيًّا،  َواَل  اْمَرأًة،  تقُتلنَّ  اَل  بعرٍش:  موصيَك  »إينِّ  أِلَُساَمَة:  َيُقوُل   I يُق  دِّ الصِّ
َشاًة  َتْعِقَرنَّ  َواَل  َعاِمًرا،  بنَّ  ترِّ َواَل  ُمْثِمًرا،  َشَجًرا  تقَطع  َواَل  َهِرًما،  َكبرًِيا  َواَل 

 

قنَُّه، َواَل َتْغلُّوا، َواَل جتُبنُوا«)1)، َفَهَذا  رِّ قنَّ َنْخاًل َواَل حَتْ َواَل َبِعرًيا إاَِل ملَِْأكَلٍة، َواَل َتغرِّ
، َوالتََّعاُوِن َمَع الَعُدوِّ  ْبيِّ ْساَلِم، َوَلْيَس لَِغَرِض احْلَْرِق َواْلَقْتِل َوالسَّ َهاُد يِف اإْلِ ُهَو اجْلِ
ُل َمَباِدَئ التكاُفِل االْجتَِمِعّي َوالتََّعاُوِن َقْبَل  يِف إْفَساِد باَِلِد اْلُمْسِلِمنَي، واإلْساَلُم أصَّ
َكاَة، َوَجَعل الكّفاراِت لِْلَمَساِكنَي، وحثَّ َعىَل  ، أوَجَب الزَّ َأْن َيْعِرَفَها اْلَعاِلُ املعاِصُ
الصَدقاِت لُتقَض احلاجاُت، وتنَفكُّ الكُرباُت، َحتَّى لَِغرْي اْلُمْسِلِمنَي، َفَرُسوُل اهللِ 
ق َعىَل بيٍت ِمْن اْلَيُهوِد، ُثّم ُأجِرَيت َعَلْيِهُم الصَدقُة ِمْن َبْعِدِه، َوُعَمُر  H َتَصدَّ

تاريخ اخللفاء )ص81).  (1(
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يِر اْلَبَصِ ِمْن غرِي اْلُمْسِلِمنَي ِمْن  َأَمَر َخاِزَن َبْيِت اْلَماِل بَِصِف َحاجِة َشْيٍخ َكبرٍِي رَضِ
ْصاَلِح  ِذي َتُقوُم دعوُتُه َعىَل اخْلرَْيِ واهلَدى َواإْلِ ْساَلُم الَّ بيِت اْلَماِل، اهللُ َأْكرَبُ َهَذا اإْلِ

ْنَيا َواآْلِخَرِة. يِف الدُّ

ُروا،  ُتَعسِّ َواَل  ُروا  H: »َيسِّ َوَوِصّيتُه  َتْأِصيُلُه،  َوالُيرُس  َقاِعَدُتُه،  فُق  َفالرِّ
َوَدْرِء  َوَتْكثرِِيِها،  اْلَمَصالِِح  لَِتْحِصيِل  َجاَءت  يَعُة  والرشَِّ ُروا«)1)،  ُتَنفِّ َواَل  ُروا  َبشِّ

اَر. َر َواَل رِضَ اْلَمَفاِسِد َوَتْقِليِلِها، َواَل رَضَ

إالَّ  َأْمَرْيِن،  َبنْيَ   H ُخرّيَ  َفَم  التَّْيِسرِي،  َعىَل  ُبنيْت  اْلِفْقِهيَُّة  َوَأْحَكاُمُه 
َغَلَبُه،  إالَّ  أحٌد  ين  الدِّ ُيشادَّ  َوَلن  َوَسَمَحٌة،  ُيرْسٌ  يَن  الدِّ َهَذا  َوَأنَّ  ا،  مُهَ َأْيرَسَ اْخَتاَر 
املْغُلوِط أِلَْحَكاِم  َواْلَفْهُم  ]التغابن:16[  ]ہ    ہ    ہ    ھ[  اْلِعَباَداِت:  َوَقاِعَدُة 
ر ِمنْه، َوَهَذا  يِن بِالتَّْشِديِد َعىَل النَّاِس َيرُضُّ َواَل َينَْفُع، َوهَنَى َعنُْه َرُسوُل اهللِ، وحذَّ الدِّ
ِمْن  املنطلقُة  َواْلُيرْسِ  َمَحِة  َوالسَّ اْلِفْقِه  يِف  ِهَي  احْلَِقيِقيَُّة  َلِكن  َيْسَتطِيُعُه،  ُكٌل  التَّْشِديُد 

يِن، ]ھ    ھ    ھ      ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ُأُصوِل الدِّ
ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]النَّْحِل:11[ َهَذا ُهَو اإِلْساَلُم! 

الَفاٍت فِْقهيٍة، َيَسُعُهُم التََّعاُيُش  َتَلَف النَّاُس، َوَيَتعاُدوَن خِلِ َوَمن املؤسِف َأْن خُيْ
َمَعَها ]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پپ    پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    

ٺٺ    ٿ    ٿ[ ]ُهوٍد:119-118[.
ْساَلُم َحِفَظ ُحُقوَق اأْلَْشَخاِص، َوُحُقوَق اجْلََمَعِة، َوَرّتَب ُحُقوَق اْلَوايِل،  َواإْلِ
هللِ،  َتَعبًُّدا  املسِلموَن  هِبَا  يلتِزم  ُحُقوٌق  وغرِيهم،  َواْلُمْسِلِمنَي  الّرعّيِة،  َوُحُقوَق 
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بُِحُصوِل   ُ َيَتَغريَّ َأْو  منَفَعٍة،  َأو  بمصلحٍة  بِِه  االلتزاُم  ُر  يتأثَّ َواَل  َهَوًى،  ُيَداِخُلُه  اَل 
ُمْشِكَلٌة.

َد َعىَل ُحُقوِقَها،  ْلَم َواهْلََواَن، َوأكَّ َوَأْعىَل َشْأَن املرأِة، َوَرَفع َقْدَرَها، َوَأَزال َعنَْها الظُّ
ُجِل، تتعاَوُن َمَعُه، ولُِكلٍّ َدْوُرُه  ُجِل، إالَّ فِيَم خيّصها، َوِهي رشيكُة الرَّ َوِهي َشِقيَقُة الرَّ

َوَواِجَباُتُه ]ڳ    ڳ    ڱ     ڱ    ڱ[ ]الَبَقَرِة:228[.

ر هِبَا ، َوُهنَاَك  تِي ُنذكِّ ة الَّ ْساَلُم ، َوَهِذه ُأُصولِه ، َوتِْلك سمحته َوَيرْسَ َفَهَذا ُهَو اإْلِ
ين َوالتََّديُّن ، َوَينَال ِمنُْهَم . ف َواْلُغُلّو لُيشّوه الدِّ َمْن َيْسَتِغلُّ التطرَّ

ِدينًا،  بِِه  كنَي  هِبَا املتمسِّ َواْلَمَصالِِح، وُيلزُم  ْساَلِم اَل تتغرُي بالزماِن  اإْلِ ومبادُئ 
ُ َحَسِب الُعنُْصِ  وتعبًُّدا هللِ وحِدِه، َواَل ُيْمِكُن ُمَقاَرَنتَِها بَِمَباِدئ َوَضَعَها اْلَبرَشُ َتَتَغريَّ
ْق َعْداًل َواَل َساَلًما، َواَل َأهْنَْت ُحُروًبا، َوإِنََّم  ْوِن َواأْلَْهَواِء َواْلَمَصالِِح، َفَلم حُتقِّ َواللَّ

]ڃ       ڃ    ڃ     ڃ     اْلَعظِيِم؟  إْساَلِمنَا  ِمْن  ِهَي  َفَأْيَن  ُمَضاًدا،  ًفا  َتطرُّ َصنَْعْت 
چ    چ    چ    چ    ڇ[ ]سبأ:24[. 

َفاُع َعْن َأْفَعاٍل َلْيَسْت ِمنُْه ُتنسُب  ْساَلِم، َوالدِّ إّن َمسؤولِيَتنا مَجِيًعا َبَياُن َعَظَمَة اإْلِ
َلُه، َوُتشّوُه مَجَاَلُه، َوحتّرُف ِجَهاَدُه، َوَكَذلِك مَجُْع َكِلَمِة النَّاِس َعَلْيِه، َفاْلُمْسِلُموَن يِف 
ْساَلِم َقْواًل َوفِْعاًل، وخيرسوَن  ُه بَِحاَجٍة لِِقَياِم اإْلِ َمَشاِرِق اأْلَْرِض َوَمَغاِرهِبَا، َواْلَعالُ ُكلُّ

كثرًيا بغيابِه عنهم. 

ا لإِْلِْساَلِم َواْلُمْسِلِمنَي، واحِم َحْوَزَة  ا ُمَؤَزًرا، َوِعًزا حُمّققًّ ا َنْسَأُلَك َنْصً اللَُّهمَّ إنَّ
ه رَشَّ اْلُغاَلِة واملرجفنَي. يِن، َوَأُكفُّ الدِّ
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َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي، 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه، َأنَّ

اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

ُه، َواْنتَِفاِء الغلوِّ َعنُْه، َفَواِجُبنَا َأن  ْساَلِم َوَسَمَحَتُه َوَيرْسَ إَذا ُكنَّا َعَرْفنَا َتَعالِيَم اإْلِ
ا بَِجْهِل َوَضاَلِل ُمْرَتِكبِيها، َأو بَِقْصٍد  َنْحَذَر ِمْن نِْسَبِة َأْفَعاٍل إَلْيِه، َوُهَو ِمنَْها َبَراُء، َأمَّ
ْيِن،  اْلِفْرَقِة َوالتَّنَاُزِع، َوَكَذلَِك َمْن النِّيِل ِمْن الدَّ َوْلنَْحَذَر ِمْن  وُمؤامرٍة ِمن مدّبرهيا؛ 
ْساَلُم َأنَّ َتْأُخَذ آَيًة َأْو َحدِيًثا َأو َأْصاًل  َواجْلُْرَأِة َعىَل َأْحَكاِمِه، َواْلَعَبِث هِبَا، َفَلْيَس اإْلِ
بَِبْعِض  أخٌذ  َفَهَذا  متعّددًة،  َوَمَصالَِح  ُأْخَرى،  ُأُصواًل  ُمَتَجاِهاًل  لُِتَطبَِقُه  ُأُصولِِه  ِمْن 
ْنَيا، َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيرّدون إىَل  اْلِكَتاِب، َوَكَفٌر بَِبْعِضِه، َوَجَزاُء َذلَِك خزيٌّ يِف احْلََياِة الدُّ

أشدِّ اْلَعَذاِب.

بَُّة: َأيَُّها اأْلَحيِ
ْفَساِد والتفجرِي َوبَِقْصِد  د اْلَقْتِل َوالتَّْكِفرِي َواإْلِ إنَّ َبْعَض اْلُمنَْحِرفنَِي َيْسَعى ملَُِجرَّ
َسمَحَتُه،  َوَأْفَسُدوا  ْساَلَم،  اإْلِ بَِذلَِك  َهاِد، فشّوهوا  اجْلِ بِاْسِم  اْلُبْلَداِن  بِآِمِن  ْخاَلِل  اإْلِ

وَن. َوَخاَلُفوا َدْعَوَتُه، َعَلْيِهْم ِمْن اهللِ َما َيْسَتِحقُّ

َفُغِسَلت  َوُعَدواًنا،  َضاَلاًل  اْلُمْسَتْأَمننَِي  ِمْن  ِهْم  َغرْيِ لَِقْتِل  َأْنُفَسُهم  ُيزِهُقوَن 
ْساَلِم  اإْلِ ُعَلَمُء  َعَلْيِه  َما  ُمهملنَي  آَمنِِهم،  َوِرَجاِل  َأَهالِيِهم وأوطاهِنم،  أدمغُتهم ضدَّ 
بِِفْعِلِهم،  َوَعطَُّلوَها  اخْلرَْيَ  َمشاِريَع  روا  وأخَّ َته،  وُعدَّ للعدوِّ  أداًة  َفَأْصَبُحوا  ُته،  َوُأمَّ
ُك  َراَدِة، َفُهو َيْشرَتِ ِة َواإْلِ ِه َوَقنََواتِِه َأْصَبَح َمْسُلوَب اهْلُِويَّ َواْلُمِصيَبُة َأن إِْعاَلَمنَا برَِباجِمِ
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، وتبعيٍة َعْمَياَء، برَِباِمٍج  ْساَلِم بَِم َيُبثُّه ِمن َفَساٍد َأْخاَلِقيٍّ َمَع اْلُغاَلِة بَِتْشِويِه َتَعالِيِم اإْلِ
ُك  َوَيْشرَتِ ِهم،  لعدوِّ َوالتَّْمِكنَي  ِدينِِهْم،  َعْن  وإبعاِدِهم  اْلُمْسِلِمنَي،  بتجهيل  َسامَهْت 
ْيِن، َوَيَتَطاوُلوُن َعىَل َمَباِدِئِه ُظْلًم َوُعْدَواًنا، َفَكاَنت النَّتِيَجُة  َمَعُهْم ِمْن َينَاُلوَن ِمْن الدَّ

َضْعَف اْلُمْسِلِمنَي، َمَع َأنَّ ِدينََهْم َأْقَوى اأْلَْدَياِن، َواْقَبْلَها ِعنَْد اهللِ.

ْمَته، َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن، َوَدْوُرَنا اْلُمِهمُّ َأْن َننْفَي َعْن  َواهلل ناٌص ِدينَه، وُمعٍل َكلَّ
ِريَف اْلَغالنَِي، َواْنتَِحاَل اْلُمْبطِِلنَي. َدْيٍن اهللِ حَتْ

ِعَباِدَك  َواْنُصْ  ِكنَي،  َواْلُمرْشِ َك  ْ الرشِّ َوَأَذلَّ  َواْلُمْسِلِمنَي،  ْساَلَم  اإْلِ َأِعزَّ  اللَُّهمَّ 
باَِلِد  َوَساِئَر  ُمطمِئنًا،  آمنًا  َبَلِدَنا  َواْجَعل  اْلُمَرابِطِنَي،  َوُجنَْدَنا  اْلُمْسَتْضَعِفنَي، 

اْلُمْسِلِمنَي.

َفَأْشِغْلُه  َوفِْتنٍَة  بُِسوٍء  اْلُمْسِلِمنَي  َوباَِلَد  َوباَِلَدَنا  َوَحّرَمنَا  أمنَنَا  َأَراَد  َمْن  اللَُّهمَّ 
اِر، َوَكَيِد اْلِفَجاِر.  بِنَْفِسِه، َواْجَعْل َكَيِدُه َتدِمرًيا َعَلْيِه، واْحنَا ِمْن رَشِّ اأْلرَْشَ
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#

ُة ِباَلِدَنا اِلإ�ْشاَلُم ُهويَّ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

يَمَن، َوَأْشَهُد َأنَّ اَل إَلَه إالَّ اهللُ،  ِذي َهَداَنا لإِِلْسالِم، َوَحبَّب إَِلْينَا اإْلِ احْلَْمُد هللِ الَّ

يَك َلُه اْلُمْلُك الدّياَن، َوَأْشَهُد َأنَّ حممًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه، َوَعىَل  اَل رَشِ

ا َبْعُد : ْعاَلِم، َوَسلَّم تسليًم كثرًيا، َأمَّ آلِِه َوَصَحاَبتِِه اإْلِ

َفاتَُّقوا اهلَل َعّباَد اهلليِ:

تفخُر  لِلنَّاِس،  ُأْخِرَجت  ُأمٍة  َخرُي  َوِهي  اأْلَُمِم،  َبنْي  َوَسٌط  َتنَا  أمَّ َأنَّ  َواْعَلُموا 

اهللُ  أنقذها  اْلُقُلوُب،  بِِه  َواْلَتَقت  ُفوُف،  الصُّ بِه  دت  َتوحَّ يِعَها،  بَِترْشِ وتعتزُّ  بِِدينَِها، 

ِذيَلِة، إىَل َمَشاِرِف اْلَفِضيَلِة، َوَنَقَلَها ِمْن ُذلٍّ واستعباٍد، لعزٍة وكرامٍة،  ِمن َمَهاِوي الرَّ

َوُحرّيٍة َوَعَداَلٍة .

َدْيٌن َرِضَيُه اهللُ، وأكمَلُه َفَلن َينُْقَص َأَبًدا ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ     

َعَلْيِه؛  َنْفَخُر بِاملَحاَفَظِة  َفنَْحُن  ]امْلَاِئَدِة:3[  ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ 
]ہ    ہ    ھ    ھ     ھ     ھ    ے     ے     بِِه  ُه ُهوّيُتنا َوِشَعاُرنا، َوسّمَنا اهللُ  أِلنَّ

ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    
ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې[ ]احلج:78[.
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، ونوازَع  ، يصوُن اإلنسانيََّة من الزيغ، وُينُِّبها مزالَِق الرشِّ رشيعُة اهلل منهٌج حقٌّ
اهلوى، شفاٌء للصدور، وحياٌة للنفوس، وُمعنٌي للعقول ]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    
ڎ      ڎ    ڈ    ڈ    ژ       ژ    ڑ      ڑ    ک    ک     ک    ک    گ      گ    

گ     گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ     ڱ[ ]ُيوُنَس:57، 58[. 

يعِة َوَمْصدُرها ِكَتاُب اهللِ َتَعاىَل، َوُسنََة النَّبي H، َوَلْيَست  َوَمنَْبُع الرشَّ
َأْهواَء ورغباٍت ومصالَح! 

يعِة َعِقيَدًة َوُخلًقا َوَحاَلاًل َوَحَراًما،  فالقرآُن ُهدًى لَِلَعامَلنَِي، َحوى ُأُصوَل الرشَّ
َتاُب اهلليِ فيِيهيِ َنَبُأ َما َقْبَلُكْم، َوَخَبُر َما َبْعَدُكْم، َوُحْكُم َما َبْيَنُكْم،  َويَف احلَِديِث: »كيِ
الُهَدى  اْبَتَغى  َوَمــْن  اهلُل،  َقَصَمُه  َجبَّاٍر  ْن  ميِ َتَرَكُه  َمْن   ، بيِالَهْزليِ َلْيَس  الَفْصُل  َوُهــَو 

َراُط  الصِّ َوُهَو  يُم،  الَحكيِ ْكُر  الذِّ َوُهَو  اْلَمتيِيُن،  اهلليِ  َحْبُل  َوُهَو  اهلُل،  َأَضلَُّه  َغْيريِهيِ  فيِي 

ْنُه  َيْشَبُع ميِ َواَل  َنُة،  اأَلْلسيِ بيِهيِ  َتْلَتبيُِس  َواَل  اُء،  اأَلْهــوَ بيِهيِ  َتزيِيُغ  اَل  ي  الَّذيِ ُهَو  يُم،  اْلُمْسَتقيِ

نُّ  ي َلْم َتْنَتهيِ الجيِ ي َعَجائيُِبُه، ُهَو الَّذيِ الُعَلَماُء، َواَل َيْخَلُق َعَلى َكْثَرةيِ الرَّدِّ، َواَل َتْنَقضيِ

َعْتُه َحتَّى َقاُلوا: ]ڀ      ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ         ٺ[ ]اجلن:1، 2[ َمْن  إيِْذ َسميِ

َراٍط  َر، َوَمْن َحَكَم بيِهيِ َعَدَل، َوَمْن َدَعا إيَِلْيهيِ َهَدى إيَِلى صيِ َل بيِهيِ ُأجيِ َقاَل بيِهيِ َصَدَق، َوَمْن َعميِ

يٍم«)1). ُمْسَتقيِ

َوَأْحَكاَمُه،  الُقْرآَن،   ُ ُتَفرسِّ َوَأْفَعالِِه،  بَِأْقَوالِِه،   H املْصَطَفى  ُسنَُة  َوَمَعُه 
ہ     ۀ       ۀ      ڻ     ڻ     ڻ     ]ڻ     خُمَاَلَفُتَها  َوَحراٌم  اتَِباُعُها،  َفْرٌض 

أخرجه الرتمذي رقم )2906(، وضعفه األلباين.   (1(
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]گ    گ    گ    گ    ڳ         َأْمَرُه،  خُيَالُِف  مِمّن  اهللُ  َرَنا  َوَحذَّ ]احلرش:7[،  ہ[ 
ڳ    ڳ[ ]النُّوِر:63[.

َلُه يِف  إِيَمٌن َكاَمٌل بِاهللِ، َوَتوِحيٌد  يَعٌة،  َعِقيَدٌة َورَشِ َا املْسِلُموَن-  َفاإِلْساَلُم -َأهيُّ
اآْلِخِر،  َواْلَيْوِم  َوُرُسِلِه،  َوُكُتبِِه،  وبمالئكتِه،  َوِصَفاتِِه،  َوَأْسَمِئِه  َوُأُلوِهيَّتِِه  ُرُبوبِيَّتِِه 
َوَتْصِديٌق  اهللِ،  بديِن  ِرَضا  ُمْطَلٌق،  َوُخُضوٌع  َتاَمٌة،  ُعبوِدّيٌة  ِه،  َورَشِّ ِه  َخرْيِ َوبِاْلَقَدِر 
بعَضُه،  تأخُذ  َفَلْيَس  حرٍج،  َواَل  ريٍب،  َواَل  شكٍّ  َغرْيِ  ِمْن   H اهلِل  بَِرُسوِل 
والَقَضاِء،  َوالتََّعاُمُل  َوالَعَمِل،  املنهِج  يِف  َتلَتزُمُه  اأْلَْهَواِء،  َحَسَب  َبْعَضُه،  ُك  َوَترْتُ

َواحلُكِم َواإِلَدارِة، َواألَْفَراِد َواجلََمَعاِت، يِف اجلِد َوالرَتفِيِه، َوالتَّْعِليِم َواإِلْعالِم .

، ُيشيُع الفضيلَة، َوَيسْتأِصُل الرذيلَة، ونظاٌم ِسَيايِسٌّ ُيقيُم  ْساَلُم نظاٌم َخْلِقيٌّ اإْلِ
َشاِد، َوَنظاٌم اجتمعٌي نواُته  ، َوَيْدُعو لِلرَّ العدَل، َويمنَُع اْلَفَساَد، َوُيثبُِّت َدَعاِئَم احلقِّ

ٌة َصاحَلٌَة، َوِعَمُدُه التكافُل َبنْي َأْبنَاِء اْلُمْجَتَمِع . ُأرْسَ

، انَترَش َوَدَخَلُه  َوُهَو ديُن َعَمٍل َوإِنَتاٍج، َيِفي بَِحاَجاِت الَبرَشِ بُِكلِّ َعْصٍ وِمْصٍ
البِيَئاِت،  اْختاَِلِف  َعىَل  امُلشكالِت  ُكلَّ  وعالَج  بُِمَباِديِه،  فوِسَعهم  َأْفَواًجا،  النَّاُس 
اْلِفْقِه  ناُت  َفْتَوى، َولُِكّل َقِضيٍة ُحْكًم، َوُمدوِّ َواِقَعٌة  َوقّدَم لُِكلِّ ُسؤاٍل َجواًبا، َولُِكلِّ 
يِع  التَّرْشِ بِحقِّ  اإِلقراُر  َوُمْقَتَض اإليمِن  لِلمَتَشِكِكنَي،  ُبرهاٌن  التَّاِريِخ  َعرَب  َواْلَفَتاَوى 
َواحلُكِم هللِ َوْحَدُه، ]ڈ       ڈ      ژ    ژڑ     ڑ    ک    ک    ک          ک[ ]يوسف:40[، والّتويّل 

َواإِلْعَراُض َمْسَلُك املنَافِِقنَي َوالظاملنَِي ]ں    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    ٴۇ    ۋۋ    ۅ     ۅ    ۉ    ۉ[ ]النُّوِر:50-48[.
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َبْل ُهَو  ُيْؤَخُذ وُيرُد، َوَلْيَس ِحزبّيًة، َواَل َمْرَحَلًة َزَمنِيًة،  َفَلْيَس اإِلْساَلُم ِمزاًجا 
يَتها، َوِقيَمَها،  ُتْبَتىَل برشذمٍة تغمُط دينَها، َوَتْزَدِري هوَّ ، َواْلُمِصيَبُة ِحينََم  ُكلٌّ يِف ُكلُّ
َأْو َتِزيُد أمواهَلا، َفَهُؤاَلِء َيَضُعوَن َعراِقيَل  َفَتْبَحُث ِعنَْد اْلَغرْيِ َبَداًل لرُتيض َشَهَواهِتَا، 
َأْحَكاِمِه،  يِف  بِالشّدِة  َوَيِصُفوَنُه  التُّهَم،  قوَن  َوُيلفِّ ْساَلِم،  اإْلِ َتْطبِيِق  ِعنْد  َوُصُعوباٍت 
نَِّة، َكَبْعِض  اِئِعه الثَّابَِتِة يِف اْلِكَتاِب َوالسُّ وَن ِمن ِذِكِر َبْعض رَشَ َوَيسَتحَيْوَن َأْو يشمئزِّ
ُجِل، وحُمرماٍت َواِضَحٍة، َوَيعترِبوَن ِحَجاَب اْلَمْرَأِة  احلُدوِد والِقَصاِص، وقوامِة الرَّ
ا َصِحيًحا َتْشِكيًكا  وا َحِدَيًثا َنَبويًّ َها َعاِئًقا، حُيّرفُّوَن االقتَِصاَد َوامْلرَِياَث، َوَلو ردَّ َوَسرَتِ

]ې    ې     ى          ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ[ ]حممد:9[. 

َمَباِدُئ الّديِن  ا  َمْيَداًنا لِلَدَناَيا، َوَسَفاِسِف األَْخاِلِق، أمَّ ِدَياَر اإِلْساَلِم  ُيِريُدوَن 
الّراِسخِة ِعنَْدُهم َفَكأٌل ُمباٌح ملَِْن َأَراَد َتْشِوهيَِها، َأْو مَتْييِعَها، َأو إِلَغائها، َوَمْوطٌِن َرْحٌب 
يِن إِْرَهاًبا يِف اْلُبْلَداِن، َوإِْفَساٌد لأِْلَْمِن  ُفوا، َوَيْقُتُلوا بِاْسِم الدِّ لِلمنَحِرفنَِي؛ لَيْغُلوا َوَيتطرَّ
بِاحِلزّبيِة  َوَتْسِمَيتِهم  َوَتْصنِِيِفِهم  َأْهِلِه،  بِنَْقد  بُِجْرَأٍة  ْيِن  الدَّ ِمْن  َينَاُلوَن  َواأْلَْوَطاِن، 
يِف  يتكلَّموَن  َلِكنَُّهم  َنِصيٌب،  ِع  ْ الرشَّ بعلِم  َلَدهْيِم  َوَلْيَس  َوالتَّْصنِيِف،  َوالَتْشِويِه 
َأْحَكاِمِه، َويتهجُموَن َعىَل ُعَلَمِئِه، َوُيمِرُسوَن الّتهَم باَِل إنصاٍف وصدٍق، وُيغالطوَن 
احْلََقاِئَق بَِم ُيعرُضوَنه َعنَّا لتشوهينا، َكي نتبعَّ ملَّتَهم، َوإِن فساَدهم وانحالهَلم رغبٌة 
]النَِّساِء:27[  ]پ    پ    پ        پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[  لِْلَجِميع 
ًدا، َوالّسلِفيََّة مُجُوًدا، َواألَخَذ َعىَل َيِد َصاِحِب  َيرْوَن َتطبيَق الَعِقيدِة الّصِحيَحَة َتشدُّ
َف  والتطرَّ  ، الّضالَّ الِفْكَر  -ُظْلًم-  َوَينسبوَن  ًفا،  تلُّ املرأِة  َوِحَجاَب  اًل،  َتَدخُّ املنَكِر 
: للّتعليِم واملسِجِد وحتفيِظ القرآِن! َويستغلُّوَن بَِطرٍح ُأَحاِدي، وبجرأٍة َعجيبٍة:  الضارَّ



82

ُكلَّ ُفرصٍة يف قنواهتِم وكتاباهِتم؛ ليفرضوا َعىَل النّاِس أفكاَرُهم، َوَمن َخالَفُهم َنبُذوُه 
ُوأقصْوُه، واعترَبُوُه نشاًزا؛ ألّنُه َفقط ل َيْقَبْل َفسادَهم، ]پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀٺ    

ٺ    ٺ    ٺ[ ]النمل:56[.

ِف اْلَغالنَِي  َبَراٌء ِمن َتطرُّ َنْعَلَم: َأّن ديَن اإلسالِم ورشائَعُه  ا َنْحُن فيجُب َأن  َأمَّ
واملفِسديَن، َعىَل حدٍّ َسَواٌء، َفنَْحُن َنْحَتاُج َلدعوٍة جتدد ثقتنا بِِدينِنَا َوباَِلِدَنا َوِقَياَدتِنَا، 
َونَِظاُم  هَنِْجِهَم،  َعن  ُخروٍج  َوَعدُم  نَِّة،  َوالسُّ بِاْلُقْرآِن  التزاٌم  األَسايِسّ  نَِظاِمنَا  َفَموادُّ 
بالُد  َوِهي  اْلُمنَْكِر،  َعْن  َوَينَْهى  بِاْلَمْعُروِف،  َوَيأمُر  ْساَلِم،  اإْلِ َعِقيدَة  حَيِْمي  ْوَلِة  الدَّ
ُص لَِذلِك امليزانياِت، َوَشْعُبنا َنَشأ َعىَل فطرٍة إِْساَلمّيٍة  ْعَوِة النقّيِة َواْلُمْعَتِدَلِة، ُتَصِّ الدَّ

َسوّيٍة، َوَيَتبنى باَِل ُغلوٍّ فِْكٍر، َواَل اْنِحاَلٍل: َخَلَق الَوَسطِّيِة .

َأْفَراِدِه  اْعتَِصاِم  ِمن  أساٍس  َعىَل  َيُقوُم  جُمَتمَعنا  َأن  اأْلََساِس  نَِظاِمنَا  َمَوادِّ  َويِف 
 - اهللِ َوباَِلِدَنا -بَِحْمِد  ااِلْختاَِلِف،  َوَعَدِم  َوالتَّْقَوى،  الربِّ  َعىَل  َوَتَعاُوهَنم  اهللِ،  بَِحْبِل 
 ، ْساَلِميَّ َحٍة َمأَلَْت َعامَلَنَا اإْلِ َسْت َعىَل َتْوِحيٍد َناِصٍع، َحاها ِمن رشكّياٍت َوَأرْضِ َتأسَّ
، َوَترّشًفا  يَفنْيِ ِ َتْوِحيٌد ُيَفاِخُر بِتطبِيَقُه، وُيّدُد اْلَعْهَد بِِه َقاَدُتنَا ِحَايًة هَلَا، َولِلَحَرَمنِي الرشَّ
بَِتَعاليِم  َك  التَّمسُّ َحْوَله  َما  َرْغَم  اسَتطاَع  حُمَافٍِظ  بِمجتمٍع  َنْفَخُر  َفنَْحُن  بِِخدَمتِِهَم، 
هاَداِت،  َأْعىَل الشَّ َيْأُخْذّن  ُمَتَمِسَكاٍت بِِحَجاهِبِّن  َنْفَتِخُر بِنَِساٍء  ِدينِِه َوِقيَمِه َوَأْخاَلِقِه، 
َنا  َعُدوِّ َوبِمَحاَربِة  َوِقَياَدًة،  َشْعًبا  َبينَنا  الَكِلمِة  بِاجتِمِع  َوَنْفَتِخُر  اِع،  ااِلْخرِتَ َوبراءاِت 

َأْرًضا َوُجنًْدا َوُحُدوًدا .

َأاَل َفْلنََحافِْظ َعىَل ُهويَتنا، َوْلنَْبَحَث َعن الّتطّوِر، َوَنْسَعى إَلْيِه، َوَنْأُخُذ ُكلَّ َنافٍِع 
ُمِفيٌد ِمْن اْلَعاِلِ َأمْجٍَع؛ لِنَْسَتفْد ِمنُْه، باَِل َتنَاَزَل َعْن َثَوابِِت ِدينِنَا، َواَل تفريٍط يِف ُهويتِنَا 
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ْساَلِميَِّة، َأو َتنَاُزٍل بِِقَيِمنَا، َفنَْحُن األعلْوَن اَل هَنُوُن َكَم َوَصْفنَا اهللُ: ]ۋ    ۋ               ۅ     اإْلِ
ۅ      ۉ    ۉ            ې[ ]َفاطٍِر:10[ َحتَّى َلْو قّصَ َوَأْخَطَأ َبْعُضنا، فنحُن َنَتَعاوُن إِلَقامِة 
ُم املنَكَر، َواَل َنْدُعو لِلُمَجاَهرِة بِِه، َوُمؤسٌف َأن َيزُعَم  ِدينِنَا، َوحْفِظ باَِلِدَنا، َواَل ُنعمِّ
فِيَم  اَل  اأْلَْسَباِب،  ألتفِه  َوتقليِدِهم  الغرِي،  بركِب  باللَّحاِق  والتطوَر  َة  العزَّ أنَّ  أحٌد 
ِمْن  اهللُ  مّيزهم  بَِم  اهللُ-  -َهَداُهُم  ُيفّرطوَن  وخّربوُه،  فِيه  َأْفَسُدوا  فِيَم  َبْل  أحسنوه، 
َا  َوَكَأهنَّ َوأجَداُدهم،  آَباُؤُهم  َقها  حقَّ وُمكتسباٍت  وِقيٍم،  ديٍن  ِمن  وَحباُهم  حمافظٍة، 
لْت ِقيَمَها،  ِف بِبِْلَداٍن َفّرطْت هُبّويتَِها، َوَأمْهَ عاٌر َيَترَبؤوَن ِمنُْه، َوَلَقد َرَأْينَا آَثاَر التََّطرُّ
َم برتِك دينِِهم  َفَتشّوهْت ُصوَرهُتَا َل يتقّدموا بِحَضارٍة َواَل ِصنَاَعٍة، ظنُّوا العّزَة والتقدُّ

، وإفساِد َحَضارِة باِلِدهم، َفَفِشُلوا! َوَمْواَلِة اْلَغرْيِ

َباديِ اهلليِ : عيِ
إنَّ فتَن اْلَعاِل َوُمَشاَكَلُه ُتْفَرَض َعَلْينَا َأْن نعتزَّ بِِدينِنَا، َوُنحافَظ َعىَل ِقيِمنَا، َواجتَِمِع 
َفَذلِك  بيننَا،  واستعداٍء  َتصنيٍف  ِمن  نحذَر  َوإِن  َوُحدوِدَنا،  أرِضنا  وحايِة  َكِلمتِنَا، 
يِن، َوإِْفَساِد  ُفوَن لَتشويِه الدِّ سبُب ُفرقٍة وتنازٍع َوَفَشٍل، َوإَِذا ُكنَّا ُنعايِن ِمن ُغالٍة يتطرَّ
تنَا، وإِفساَد قيِمنِا َوحُمافظتِنَا َعىَل  اأْلَْمِن، فلنحذْر ِمن تطّرٍف مقابٍل، يريُد َسْلَب ُهّويَّ
َُذوا املحّرماِت لِنرَْش َشَهَواهِتِم، وحُيبوَن إشاعَتها، وهُيملوَن  َثَوابتِنَا، َيْدُعو إَلْيِه قوٌم اتَّ
َقُهم اهللُ-، فرايُتنا  ُة َأَمَرَنا -وفَّ َسْت َعَلْيه بالُدنا، َوُيْعِلنَُه َدْوًما َوالَّ َأو َيتناسوَن َما تأسَّ
اِرمَها،  زوُّ وخدمُة   ، يَفنْيِ ِ الرشَّ احْلََرَمنْيِ  أرُض  ُهنَا  ْساَلُم،  اإْلِ وشعاُرنا  اهللِ،  توحيُد 
تِي ِهَي َأْحَسُن،  دعوُتنا مبذولٌة لِلنَّاِس َأمْجَِعنَي بحكمٍة، وموعظٍة حسنٍة، وجداٍل بِالَّ
باَِل َتطّرٍف َواَل ُغلٍو، مْن ُهنَا اْنَطَلْقْت قوافُل اإلغاثِة جلوَعى اْلُمْسِلِمنَي واملنكوبنَي يِف 
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اْلَعاَلِ، وُطبَع مالينُي اْلَمَصاِحِف َلْتدُخَل كلَّ بيٍت ُمسلٍم، تعلَّم ِعنَْدَنا آالٌف ِمْن باَِلِد 

اْلُمْسِلِمنَي، َفَعاُدوا لِبلداهِنم َيْشُكُروَن َوحَيَْمُدوَن، َوهللِ َيْدُعوَن وَيعمُلوَن .

عرْفنَا سياسًة َحكيمًة اَل َنْسَتِعْدي َأَحًدا، لِكنَّنَا نسلُك احلزَم إَذا َما البغُي اْعَتَدى 

يُتنا، َفاَل  ْساَلِم! َهِذه بالُدَنا، َوتِْلك ُهوَّ وظَلَم! نجتمُع َمع حلفاَء ُمْسِلَمنْي لرفعِة اإْلِ

َراِئع . َهَها بشتَّى الذَّ ينازعنَُّكم أحٌد لَيْسِلبَها، َأو ُيشوِّ

َواْحَذُروا ِمن قنواٍت ُمفسدٍة، تبثُّ بجهٍل َوَتْعِميٍم َما ُيشّوُه جُمتَمَعنَا، ُيِريُدون 

فنَا، وإفساَد َأْخاَلُقنَا، ُثّم ُينَْسُبون َذلَِك َلنَا! َصْ

واإليمُن َلْيس بالتحيّل َواَل بالتمنِّي، وليَس اِْنتَِساًبا َلْفظِيًّا فقط، بل َما استيَقنَُه 

وُيطبُِّقوَن  لِِدينِِهم،  َوخُيلصوَن  اْلُمْسِلُموَن،  َيْصدُق  َوِحني  اْلَعَمُل،  َقُه  َوَصدَّ القلُب، 

ُد التَّْمِكنُي،  قُّ الوعُد، َوَينْزُل النُّص، ويتأكَّ م، وُسنَة َنبيِّهم، حينئٍذ يتحقَّ بحقٍّ كتاَب رهبِّ

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې     ې    

ى    ى    ائ    ائەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ      ېئېئ    ېئ    ىئ         ىئ    
ىئ    ی    ی    ی     ی    جئحئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب[ 

]امْلَاِئَدِة:49، 50[.

نَا  ، َوَأُكفِّ ا اْخَتَلَف فِيِه ِمْن احْلَقِّ بُِأُذنَِك، َوَأمْجَع َكِلَمُتنَا َعىَل احْلَقِّ اللَُّهمَّ اْهِدَنا َلمَّ

وَر َواآْلَثاَم، َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر  ُ الرشُّ

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفروُه َأنَّ
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اِنَيِة: ْطَبِة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

وبِمحمٍد  ِدينًا،  ْساَلِم  َوبِاإْلِ ا،  َربًّ بِاهللِ  َضا  الرِّ اإليمِن  َحقيقَة  َأّن  فاْعَلُموا 
H َنبًيا، واخلُُضوُع واالْنِقياُد َوالتَّسِليُم، َولنْهتمَّ بِجمِع الَكِلمِة، َوَنْحذَر ِمن 

ُفرقٍة وتنازٍع، ولنستيقَن أنَّ اهللَ َناٌص دينَه وكتاَبه، َوَلو َكره اْلَكافُِروَن.
النُُّفوِس،  لِْلَهَوى، ورغباُت  ُدور، وريُب القلوِب، واالستسالُم  ا حرُج الصُّ َأمَّ
الديِن  أنَّ ثوابَت  َواْعَلُموا  اهلِل َمنصوٌر،  أنَّ ديَن  َفَتَفاَءُلوا  َينَْفُع،  َواَل  َفُهو تشاؤٌم يرضُّ 
َباِت الزمِن اَل ُتغرّيها، وامَلطلوُب َأن َتعمَل لدينَِك ووطنَِك بعقٍل  اَل ريَب فِيَها، وَتقلُّ
ُقوا اهللَ وَأطيُعوُه، َواْعَمُلوا برِشعِه،  وحكمٍة، وتعلَم أنَّ اهللَ حافٌظ دينَُه، وُمعٍل كلمتُه، َفاتَّ

والتزموُه، َيرتفُع الْشأُن، وُيعزُّ الُسلطاَن، َوَينَْدِحُر الُعدواَن، وحُتمى اأْلَْوَطاُن.
َسَخطَِك  َواْجتِنَاِب  بمرضاتَِك،  َواْلَعَمِل  بِِكَتابَِك،  لِْلُحْكِم  َقاَدَتنَا  َوفِْق  ُهّم  اللَّ

َوِعْصَيانَِك.
اِر، َوَكَيَد اْلِفَجاِر، َوَمَكَر  ُهّم َأُكّف باَِلِدَنا، َوَساِئَر باَِلِد اْلُمْسِلِمنَي رَشّ اأْلرَْشَ اللَّ

اَلَمِة َوااِلْطِمْئنَاِن. يَمِن، َوالسَّ اْلُمنَافِِقنَي، َوآَدم َعَلْينَا نِْعَمَة اأْلَْمِن َواإْلِ
اْلِعَراِق،  يِف  اْلُمْسَتْضَعِفنَي  لِْلُمْسِلِمنَي  َوُكن  ُحُدوَدَنا،  واْحِم  ُجنُوَدَنا،  ُاْنُصْ 

َوُسوريا، َواْلَيَمِن، َوفَِلْسطِنَي، َوُأمْجَِع َعىَل احْلَقِّ َكِلَمِة اْلُمْسِلِمنَي.





األخــالق واآلداب
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#

ْل اَلَمِة َوَتَوكَّ اْعِقْلَها ِبال�شَّ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلَْمُد هللِ َخرْيُ احْلَافِظِنَي، َوَأْشَهُد َأنَّ اَل إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رشيَك َله َأْرَحَم 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َخاَتَم اأْلَْنبَِياِء َواْلُمْرَسِلنَي، َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه  اِحنَِي، َوَأْشَهُد أنَّ حممَّ الرَّ
يِن،  َوَعىَل آلِِه، َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي، َوَمْن َتبَِعُهْم بإحساٍن َوَسلَّم َتْسِليًم َكثرًِيا إىَل َيْوِم الدِّ

ا َبْعُد: َأمَّ

َفاتَُّقوا اهلَل َعّباَد اهلليِ:
اَلَمِة: ِحايُة اأْلَْرَواِح َواْلُمْمَتَلَكاِت ِمن اأْلَْخَطاِر، َوِهي  َواْعَلُموا َأنَّ َتْعريَف السَّ
ِض لُِكلٍّ َما ُيسّبُب اأْلَْخَطاَر،  ْساَلُم، وَحضَّ َعَلْيِه، َوهَنَى َعْن التََّعرُّ مطلٌب َدَعا إَلْيِه اإْلِ
َوَشّدَد اهللُ َعىَل َمْن يتهّوُر، َفَقاَل: ]ۀ         ۀ    ہ    ہ        ہ[ ]الَبَقَرِة:195[، َوَيُقوُل: 
يِن َوالنّْفِس َوالَعْقِل َوامَلاِل َوالِعْرِض  ]ڃ    چ    چ[ ]النَِّساِء:29[ َوِحْفُظ الدِّ

ْنَساُن ُدوهَنا. وَراٌت َخٌْس، َيِب اْلُمَحاَفَظِة َعَلْيَها، َوَلْو َماَت اإْلِ رَضُ

َوَأَمَر الرّشُع احْلَنِيُف بِاْلُمَحاَفَظِة َعىَل اأْلَْرَواِح َواْلُمْمَتَلَكاِت، َوَعىَل اْلِوَقاَيِة ِمْن 
ًة َقْبَل ُوُقوِعَها؛ َوَذلَِك: اِر َعامَّ رْضَ اإْلِ

َواأْلَْوَراِد  اهللِ،  َعىَل  َكالّتوّكِل  اإْليِْنـــَســـاَن:  ي  َتقيِ الَّــتيِ  ــيَّــةيِ  ــْرعيِ الــشَّ ــاأْلَْســَبــابيِ  بيِ
الرّشعّيِة.
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ِر  َ ْنَها: أمهّيُة اْلِوَقاَيِة َأواًل، ثّم ُحْسُن التََّعاُمِل َمَع الرضَّ سّيةيِ: ميِ َوبيِاأْلَْسَبابيِ احليِ

إَذا َوَقَع.

ُئوا  َوَأْطفيِ َوَأْغليُِقوا اْلَباَب،  َقاَء،  َوَأْوُكوا السِّ وا اإْليَِناَء،  َيُقوُل H: »َغطُّ

َراَج«)1).  السِّ

َب اْلَبْحَر  َوَحّذَر H ِمن ُرُكوِب الَبْحِر إَِذا َهاَج، َفَقاَل: »... َوَمْن َركيِ

ُة«)2). مَّ ْنُه الذِّ هيِ َفَماَت، َفَقْد َبريَِئْت ميِ ْنَد اْرتيَِجاجيِ عيِ

 :H َبْل اْعَترَب اإِلْساَلُم الّسالَمَة َغاَيًة َوُأْمنّيًة، َونِْعَمًة َربانّيًة، َحيُث َقاَل

ْنَدُه  هيِ، عيِ ْربيِهيِ -َأي يِف بِْيتِِه َوجُمَْتَمِعِه- ُمَعاًفى فيِي َجَسديِ ًنا فيِي سيِ ْنُكْم آميِ »َمْن َأْصَبَح ميِ

ْنَيا«)3).  يَزْت َلُه الدُّ هيِ، َفَكَأنََّما حيِ ُقوُت َيْوميِ

ِغْمِدِه)4)؛  َعن  َخاِرًجا  َأي  َمْسُلواًل،  الّسيُف  ُيتَعاَطى  َأْن   H َوهَنى 

 

 :O لِئاَل ُيْؤِذي َأَحَد املسِلِمنَي، َوهَنى َعن إِْشَهاِر الّساَلِح خِلُُطوَرتِِه َفَقاَل

هيِ،  ْيَطاَن َيْنزيُِع فيِي َيديِ ، َفإيِنَُّه اَل َيْدريِي، َلَعلَّ الشَّ اَلحيِ يهيِ بيِالسِّ يُر َأَحُدُكْم َعَلى َأخيِ »اَل ُيشيِ

َن النَّاريِ«)5). َفَيَقُع فيِي ُحْفَرٍة ميِ

أخرجه مسلم رقم )2012).   (1(
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َوالطُُّرِق،  اأْلَْوِدَيِة،  ُسكنى  َعِن  بِاْلُبْعِد  اإلْساَلُم  َأَمَرَنا  والنُّْزَهِة  َفِر  السَّ يِف  َحتَّى 
 :H ق بيٌت يِف اْلَمِدينَِة َعىَل َأْهِلِه َلْياًل، َقاَل ا اْحرَتَ َوَمْأَوى الدوابِّ واهلَواِم؛ َوَلمَّ
ُه ُحّذرنا  يَن َتَناُموَن«)1)، َفُرْغِم نِْعَمُة النَّاِر َوِدْفُئها إالَّ َأنَّ »اَل َتْتُرُكوا النَّاَر فيِي ُبُيوتيُِكْم حيِ

ِمنَْها ؛ خِلََطِر َتَرِكَها، َوُيقاُس َعَلْيَها َتْرُك َأْجِهَزِة التَّْدفَِئِة َوالَكْهَرَباِء لِلّشحِن ُمْشَتِعاًل.

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن:
ِم َوالَفَساِد،  اَلَمةيِ َأْيًضا: َعَدِم َتْرِك َأَوايِن الطََّعاِم َمْكُشوَفًة، َخْشيَة الّتسمُّ َوَمن السَّ
خاصًة  اْلَعَبِث  ِمْن  ْبَياِن  الصِّ َوِحْفُظ  النَّْوِم،  َقبَل  الِفَراِش  َوَنْفُض  اأْلَْبَواِب،  َوإِْقَفاُل 
َفإَِذا  بِاستِخَداِمَها،  النَّْفِس  بِِحْفِظ  َأمرنا اهللُ  َفَقد  السياراُت  َوَكَذا  ْيِل،  اللَّ ِعنَْد حلول 

ُرَكبِنَا َنُقوُل: ]ڃ     ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇ    ڇ         ڍ     
ڍ[ ]الزخرف:13، 14[ وهنتمُّ بِِصَياَنتَِها، َواحِلْرِص َعىَل َتطبيِق نِظاِم املروِر فِيَها، 
َوالتزاُم َقواعِد الّسالمِة يِف ِقياَدهِتا، َكَربِط ِحزاِم األََماِن، َوَعدِم استِخَداِم اجلواِل َأثنَاَء 

الِقيادِة، َأو الّزيادِة يف الرّسعِة، َفإّن ِذلَك ُيسّبُب َأخَطاًرا مُميَتًة. 

َباَد اهلليِ: عيِ
، وإَِغاثُة  ِعيٌّ اَلَمِة يِف ُكلِّ َما تفعُلُه ُمهٌم، َوَمعِرفُتَها َمْطَلٌب رَشْ إِّن ااِلْهتَِمَم بِالسَّ
ْساَلُم، َوَنحَتاَجَها فِيَم ُيسّمى بِاإِلْسعافاِت  اْلَمْلُهوِف َمْسُؤولِيٌَّة َعظِيمٌة، َحثَّ َعَلْيَها اإْلِ
اَها يِف إْنَقاِذ غريٍق، َأو إِْطَفاِء َحِريٍق،  ِم َقَواِعِدَها، َفَقد ُتَساِهم َمْعِرَفتَِك إيَّ األولّيِة، بتعلُّ

ڤ      ٹ     ٹ     ٹ     ]ٹ     َجِريٍح،  إْسَعاِف  َأو  خُمَْتنٍِق،  إَغاَثِة  َأو 
ڤ[ ]امْلَاِئَدِة:32[. 

أخرجه البخاري رقم )6293(، ومسلم رقم )2015).  (1(
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ِة  يـُن! َفَقـد اْحَتـَوى َتْعِليـَمٍت َشـاِمَلٍة ومهمـٍة حِلََيـاِة اأْلُمَّ َمـا أعظـَم َهـَذا الدِّ
َوَساَلَمتَِها!

بَُّة: َأيَُّها اأْلَحيِ
اٍم بَِحاِدِث َحِريٍق، َأْوَدى يِف مَلَْحِة َبَصٍ بُِأرْسٍة  َلَقد ُفِجْعنَا، وتأّثَر النَّاُس َقْبَل َأيَّ
َكاِمَلٍة -َرِحَُهم اهللُ مَجيًعا، َوَتقّبَلُهم ُشَهَداَء، َوَنْشُكُر ُكلَّ ِمْن َتَعاَطَف َمَعُهم، َوَلْيَس 
َحَراِئٍق،  ِمْن  ُأْخَرى  َحَواِدَث  َوَبْعَدُه  َحاِدثِِهم  َوَقْبَل  جُمَْتَمِعنَا،  َعىَل  بغريٍب  َهَذا 
اِل  َوإمِْهَ اَلَمِة،  بِالسَّ التََّساُهِل  جّراَء  َحاَيا،  الضَّ بِآالِف  أْوَدت  َسيَّاراٍت،  َوَحوادِث 

َقَواِعِد اْلُمُروِر.

َباَد اهلليِ: عيِ
اَلَمةيِ َأْيًضا :َساَلِمِة اْلِغَذاِء َوامْلَِياِه، َوَجْوَدهِتَِم، َواْلِعنَاَيِة بِِصّحِة اإلنساِن  َوَمن السَّ
َبِب،  السَّ بِفعِل  َعَلْيِه،  اْلُمَحاَفَظِة  َعىَل  املطهُر  الرشُع  نّص  مِمَّا  َذلَِك،  َوَغرْيِ  َودوائِه، 
اَلَمِة، ُثّم اْلِعاَلِج إَذا َوَقَع اْلَمْحُذوُر، َوَقْد َقَض النَّبِيُّ H: َأْن اَل  َوَطَلِب السَّ
يًعا َواملسلِمنَي َعامًة، َوَدَفَع َعنّا ُكلَّ ُسوٍء َوَمْكُروٍه. ار)1)، َعاَفاَنا اهللُ مَجِ َر َواَل رِضَ رَضَ

َباَد اهلليِ: عيِ
َقْولِِه  يِف  َيدُخُل  املتنوعِة  احْلََواِدِث  ُوُقوِع  ِمْن  اَلَمِة  السَّ بَِقواِعِد  االهتمَم  إِّن 
ْل«)2)، َفالّسالَمُة َمنَْهُج َحَياٍة ُمْرَتبٍِط بِتوُكّلَك َعىَل اهللِ،  ْلَها وتوكَّ H: »أعقيِ

يَّاَرَة طّبْق الّسالمَة، َواْلَتَزْم النَِّظاَم. َفإَِذا ركبَت السَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )2340(، وصححه األلباين.    (1(
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ْن َعْبٍد  َويِف َمنِْزلَِك َأْنت راٍع َلُه، َوَمسؤوٌل َعنُْه، َوَقْد َقاَل H: »َما ميِ
ْد َرائيَِحَة الَجنَّةيِ«)1)، َفاْحَذْر،  يَحٍة، إيِالَّ َلْم َيجيِ يًَّة، َفَلْم َيُحْطَها بيَِنصيِ اْسَتْرَعاُه اهلُل َرعيِ
َمنِْزلِِك: ِمن  يِف  اَلَمِة  السَّ بَِقَواِعِد  الّتَزاِمَك  بَِعَدِم  َوالتََّساُهِل  اْلُمَجاَزَفِة  اْحَذْر ِمن  ُثّم 

َكْهَرباٍء، ومباٍن، واحتياطاٍت أمنّيٍة.

لِيَِّة، َفَكْم ِمْن أحٍد َقد احتاَجَها، َوَلْ َيُكْن َيْعِرُفَها، َوَكَذلِك  َم اإِلْسَعاَفاِت اأْلَوَّ َوَتعلَّ
ِف ِعنَْد ُوُقوِع احْلََواِدِث، َبَدل اجْلََزِع َواخْلَْوِف،  ُكم َوَأْواَلَدُكم ُحْسَن التََّصُّ عّلموا َأرَسَ
، َوَمْن  َفَهِذِه َجِريَمٌة وتعدٍّ ا اجلرأُة والتهوُر بعبوِر اأْلَْوِدَيِة، َأو الَعبُث بِالسياراِت،  َأمَّ
إىَل  بِنَْفِسِه  َوَأْلَقى  بِاالنتَِحاِر،  تشّبٌه  ُه  َأنَّ َعَلْيِه  فُيْخَشى  املجازفاِت،  تِْلَك  بَِسَبٍب  َماَت 
التَّْهُلَكِة، َوَمن اخلطأِ َأْيًضا الّتَساُهِل بَِتنَاُوِل َأْدِوَيٍة ومضاّداٍت حيوّيٍة بَِعْشَواِئيٍَّة، َأْو بَِم 

ْنَساِن، َكُدهوٍن َضارٍة، َأو ِزيادِة ُسكرياٍت، َأو ُخُوٍر وخُمِدراٍت. يرضُّ جسَم اإْلِ

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن:
َما  َدْوًما، َواْعَتِمْدُه يِف ُكلِّ  ِذْهنَِك  ا يِف  َيُكوَن َحارِضً َأْن  اَلَمِة َيُب  َمْبَدَأ السَّ إِنَّ 
َوِصنَاَعٍة،  بناٍء  َأو  رياضٍة،  َأو  عمٍل  ِمن  َعِة  اْلُمَتَوقَّ َأْخَطاِرَها  َمع  احْلََياِة،  يِف  مُتاِرُسُه 
َعىَل  ِل  َوالتََّوكُّ َبِب  السَّ فِْعِل  َمَع  بِااِلْحتَِياِط  َوَعَلْيَك  اِئَدَة، والّتهّوَر،  الزَّ الثَِّقَة  فَتجنّْب 
ِء  ْ لِليشَّ َوَحِْلِه  لِلطَِّريِق،  ُعُبوُرِه  ِعنَْد  اْلُمْسِلُم  َفْلَينَْتُبُه  ٌء،  َشْ َيْعِدهُلَا  اَل  َفالّسالمُة  اهللِ، 

ًة بِالّظاَلِم. ِة ُعُيونِِه بُِمَطاَلَعِة اجلَواِل َخاصَّ الثَِّقيِل، َوِصحَّ

وِر: ِقراءِة اأْلَْوَراُد َواأْلَْذَكاُر،  ُ اَلَمِة َواحِلَفاِظ ِمْن الرشُّ َأاَل َوإِنَّ َمْن أهمِّ َقواِعِد السَّ
تِي حَتَفُظ اإلنساَن، وحُتّصُن اأْلَْطَفاَل ِمْن اأْلَْخَطاِر، بِوْعِد َربِّ اْلَعامَلنَِي، َوَفَعل َسيِِّد  الَّ

أخرجه البخاري رقم )7150).  (1(
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ُذ احْلََسُن  اِحنَِي، َفَلَقْد َكاَن H ُيعوِّ امُلْرَسِلنَي، َفاهللُ َخرٌي َحافًِظا، َوُهَو َأْرَحُم الرَّ
ٍة،  ْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ اتيِ ميِ يُذُكَما بيَِكليَِماتيِ اهلليِ التَّامَّ َواحْلَُسنْيُ L بَِقْولِِه: »ُأعيِ
ْوَراِد،  األَْ َوَتْلِقنِي  لِْلِحْفِظ،  نَِّة  َوالسُّ اْلُقْرآِن  َبْرِقيَِّة  َوُيوَص  ٍة«)1)،  اَلمَّ َعْيٍن  ْن ُكلِّ  َوميِ

َفِر. ٍة ِعنَْد النَّْوِم َوالسَّ ، َوبَِخاصَّ َكامُلَعوذاِت، َوآَيِة اْلُكْريِسِّ

ي اْلُْسليُِم: َأخيِ
َأْنـَت َمْسـؤوٌل َعـن َمنِْزلِـِك، َوَعاِئلتِـَك، َوَسـاَلَمتَِك، َوَسـاَلَمتِِهم، َفاْحَفـظ 
ـَواِرِع، َوالتََّهـاُوُن بَِذلَِك إلقاٌء  ِصَغـاِرَك ِمـْن اْلَعَبـِث بِالكهَرباِء، َأو املَسـابِِح، َأو الشَّ
اِل  مْهَ لِلنَّْفـِس يِف التَّْهُلَكـِة، َولَِيت َوَلو! اَل َتنَْفُع، َواَل َيصحُّ االحتجـاُج بِاْلَقَدِر َمَع اإْلِ
تِي  َوااِلْستِْهَتاِر، َفاْستِْخَداُم الَبَضاِئَع امُلقّلدَة إمهاٌل َكبرٌِي خاصًة األجهزُة الكهربائيُة الَّ
ى لِلَحَراِئِق، َوآَثاُرَها ُمدّمرٌة لأِْلَْنُفِس َواأْلَْمَواِل،  ِخُص َثَمنََها، َوِهي ُمسّببٌة ُكرْبَ َنْسـرَتْ
َفـاَل َتْسـَتْخِدْمها، َواْحـِرْص َعـىَل َجْوَدهِتَـا َوُمنَاَسـبِتِها لاِلسـتخَداِم، َكالّتوصيالِت 
َوَشواحِن األَْجِهَزِة، َوَما يرّكُب بِاْلَمنِْزِل، َوَكَذلَِك الّصيانُة الدوريُة لِْلُمنَْزِل َبأجِهزتِِه 

َوَكْهَرباِئِه.

َوَطريقِة  التَّْدفَِئِة،  َأْجِهَزِة  َنْوِع  اْختَِياِر  َعىَل  َتاِء  الشِّ إْقَباِل  َمع  َخاصًة  َوانَتبُِهوا 
ُكوا اْلَفْحَم ُمْشَتِعاًل َمَع النَّْوِم، َفُكلُّ َذلَِك خطٌر هُنينَا َعنُْه. َتْشِغيِلها، َواَل َترْتُ

َبِب باتاِذ َوَساِئِل ااِلْحتَِياِط  ُثمَّ اْعَلْم -َأِخي املسِلُم- َأنَّ َمْن الّسالمِة فْعُل السَّ
ْنَذاِر،  َواحْلََذِر، َوِهَي اَل ُتكّلفَك َشيًئا ُمَقاَرنًة بِخَساِئٍر حُمَْتَمَلٌة، اَل قّدَر اهللُ، فأجهزُة اإْلِ
َخاِن، َوطّفاياُت احْلَِريِق رَضورّيٌة، َوَكَذا االحتياُط املْسَبِق يِف اْلَمنَاِزِل  َوَكواِشِف الدُّ

أخرجه ابن حبان رقم )1013(، وصححه األلباين.  (1(
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نَاِعيَِّة، بِألبِستِِها اْلُمنَاَسَبِة، َوُحْسِن معرفِة َتْشِغيِل األَْجِهَزِة اخْلَطَِرِة ُكلُّ  والورِش الصِّ
. َذلَِك ُمِهمٌّ

ُثّم رسالٌة للتّجاِر وحَمالِت الَكْهَرباِء، َفُهم َمسؤوُلوَن إَماَم اهللِ َعْن َبْيُعُهم بَِضائَع 
مقّلدًة، َيقلُّ ثمنُها َوَجوَدهُتا ِمن أجهزٍة وَتوِصيالٍت، ُتدّمُر َحَياَة النَّاِس، َفاهللُ َرِقيٌب 
الّرقابّيِة  َهاِت  اجْلِ ُدوُر  َيْأِت  َوُهنَا  هِبَا،  بِالغشِّ  َعظِيٌم  َوإْثُمُكم  َتبِيعوَن،  فِيَم  َعَلْيُكم، 
َواجْلَْوَدِة،  الّتعليمِت  خُيَالُِف  ملَِن  َواْلُعُقوَبِة،  بِالتَّْشِديِد  َوَبَلِدياٍت،  اَرٍة،  جِتَ ِمْن  َعَلْيِهْم 
َحَوايَل  حَماَلتِنَا  ِمن  َصاَدُروا  ا-  َخرْيً اهللُ  حُمَاَفظِتِنَا -َجَزاُهم  اَرِة  جِتَ َفْرَع  َأنَّ  ُيْعَقُل  َفَهل 

)25000( ُبَضاَعًة َكْهَرباِئيًَّة مقّلدًة، ِخاَلَل َأْشُهٍر َفَقط، َفَكْيَف بِاْلُمُدِن اْلُكرْبَى؟!

َأيَُّها اإْليِْخَوُة:
ِذي َيُقوُم بُِجُهوٍد َمْشُكوَرٍة يِف ُحُضوٍر ُمَبِكٍر  َفاِع اْلَمَديِنُّ الَّ نَا َنفخُر بِِجَهاِز الدِّ َأنَّ
اَلَمِة،  لِْلَحَواِدِث، َوَتطّوٍر َمْلُحوٍظ، َوَوَضِع َضوابَِط لأِْلََماِن، َوَبْذِل َتْوِعَيٍة وإرشاٍد لِلسَّ
َتْوِعَيٍة!  هَلََكَذا  َنْحَتاُج  َوَنْحُن  بِاجْلَاِمِع،  اْلَيْوَم  َكَمْعَرِضنَا  َوُمَعاَرَض  َنَدواٍت  َوإَِقاَمِة 
تِي َنْسَمُع هِبَا َنسَتْغِرُب َكْثَرهَتا َوَأْسَباهَبَا ، َوَبساطَة الّسالمِة ِمنَْها، َوَهَذا  َفاحلَوادُث الَّ
َويعيينَهم  َيْأُجَرُهم،  َأْن  َنْسَأُل اهللَ  بُِجُهوِدِهم،  اْلَمَديِنِّ  َفاِع  الدِّ إَلْيَها جهاُز  َيْدُعوَنا  َما 

َعىَل َأَداِء ُمهمتِهم، يِف إْنَقاِذ اْلِعَباِد ِمْن اأْلَْخَطاِر.

ْيِل َوالنََّهاِر، َواِْحَفْظنَا يِف ُبُيوتِنَا َوُطرِقنَا، َقاِئَمنْيَ  ُهّم َسّلْمنا ِمن اأْلَْخَطاِر يِف اللَّ اللَّ
اِحنَِي. َوَقاِعديَن َوَناِئِمنَي بَِرْحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ
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اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

ا َبْعُد: اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
اَلَمِة َنسَتصِحُبَها َدْوًما: التوّكُل َعىَل اهللِ ُسْبَحاَنُه، واإليمُن  إّن أهّم َقاِعدٍة لِلسَّ
َفَعَل  ُينايف  اَل  َأْيًضا  َلِكنَّه  َوالتَّْوِحيِد،  يَمِن  لإِْلِ َعظِيٌم  أصٌل  َوَهَذا  َواْلَقَدِر،  بِاْلَقَضاِء 
اأْلَْسَباِب، َفاهللُ َخاَطَب نبيَّه: ]ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ[ ]آِل ِعْمَراَن:159[، والتوّكُل 
َعىَل  والتوّكُل  ]اأْلَْنَفاِل:2[  ڃ[  ڃ      ]ڄ     َتَعاىَل:  َقاَل  لِلُمؤمننَي  ِصَفٌة 
َتَعاىَل:  َقاَل  إِْبَراِهيم،  َعىَل  َوَساَلًما  َبْرًدا  النّاَر  َجَعَل  َفاهللُ  بِالَقدِر،  لِلِرَضا  َسبٌب  اهللِ 
َفَعَل الّسبَب   H ]آِل ِعْمَراَن:173[، َوحُمّمٌد  ]ىئ    يئ    جب    حب[ 
َفَأْعَمى َأعنَي  ]التَّْوَبِة:40[  ]ۆ    ۈ    ۈ[  بِاالختِفاِء بِالغاِر، َوبقولِه لَِصاِحبِِه: 

املرشِكنَي َعنُْهم. 

ِر، َوَهَكَذا َمنَهُج  اِل َوالتََّهوُّ مْهَ َبِب، َوَلْيَس بِاإْلِ َوِصَحُة الّتوكِل َعىَل اهللِ بِِفْعِل السَّ
ْؤَيا َعىَل  اأْلَْنبَِياِء: َفنُوٌح َيْصنَُع اْلُفْلَك، َوَيْرَكُبَها، َوَيْعُقوُب َأَمَر ُيوُسَف بَِعدِم َقصِّ الرُّ
وِق، َوَغرْيِ  ْزَق يِف السُّ إْخَوتِِه، َوُموَسى َعرَبَ الَبْحِر َتَوّكاًل َعىَل اهللِ، والّصحابُة َطَلُبوا الرِّ
اَلَمِة ِمْن ُكلِّ  ْفِظ َوالتَّْوفِيِق َوالسَّ َذلَِك مِمَّا ُيبنّي: َأّن التوّكَل َعىَل اهللِ أساٌس َعظِيٌم يِف احْلِ

.E َِخَطٍر َمع إْخاَلِص النِّيَِّة هلل
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#

ِلَاَذا احُلـــْزُن؟!

اخُلْطَبُة اْلأُوَل:

لِِه،  يَمِن بَِفْضِلِه، وأضلَّ َمْن َشاَء بِِحْكَمتِِه َوَعدَّ َح ُصُدوَر َأْهِل اإْلِ احْلَْمُد هللِ رَشَ

يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ  َوَأْشَهُد َأن الَّ إَِلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

ا َبْعُد: اهللُ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه، َوَمْن َتبَِعُهْم َوَسّلَم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ

َأيَُّها اإْليِْخَوُة:

َا  َأهنَّ ُض  ُيْفرَتَ تِي  الَّ اْلِعْلِميَِّة،  بِّيَِّة  الطِّ َواالْخرِتاَعاِت  ِة،  يَّ اْلَمادِّ احلََضاَرِة  َزَمِن  يِف 

َتَفاَقَمْت،  واحلروَب   ، َزاَد، واجلهَل عمَّ الفقَر  َلِكن  األَزَماِت،  جِلَِميِع  ُحُلواًل  مُتَْلُك 

َنا َنْسَمُع َعْن حاالٍت  ا لِْلَفْرِد َأْكثُرُها اْنتَِحاًرا، َوِصْ َوَأْصَبَحْت َأْعىَل اْلباَِلِد َدْخاًل َماِديًّ

يٍة َغِريبٍة، َوَجرائَم َشنِيعٍة يِف جُمَْتَمَعاتِنَا، َلْ َنُكْن َنْعِرُفَها ِمْن ِقَبِل، َحتَّى ُوصَف َهَذا  َنْفسِّ

فِيِه- بَِعْصِ  اْلَعْصِ -َمع َكْثَرِة اأْلَْمَواِل، َواْنتَِشاِر َوَساِئِل االتَِّصاِل، والّتَقنِياِت َوالرّتْ

َعاَدِة، َحتَّى َأْصَبْحْت احْلََياُة  احْلُْزِن َواْلَقَلِق َوااِلْكتَِئاِب، َبَداًل ِمْن َأنَّ َيُكوَن َعْصَ السَّ

بَِم  َضيَقًة  اْلَواِسَعُة  َواأْلَْرُض  َتَعاَسًة،  ُة  َواللَّذَّ ا،  َومَهًّ َنَكًدا  ْنَيا  َوالدُّ َمْوًتا،  -أحياًنا- 

َرِحَُه  َمْن  إالَّ  ْدِر،  لِلصَّ َوَضْيًقا  َوَمَلاًل،  ا،  َومَهًْ ُعزلًة،  َيِعيُش  ْنَساُن  اإْلِ َفَصاَر  َرُحَبْت، 

. َفاَء ملَِْن ُاْبُتيِلَ اهللُ، َنْسَأُل اهللَ اْلَعافَِيَة َوالشِّ
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َأيَُّها اْلُْسليُِموَن:
ُيَعاُنوَن ِمْن احْلُْزِن  اِن الَعاَلِ  َة بِامْلِاَئِة ِمْن ُسكَّ اإِلْحَصاءاُت الَعامَلِيَُّة ُتبنّيُ إنَّ َعرْشَ
َوااِلْكتَِئاِب، بَِم يِف َذلُِكم باَِلِد اْلُمْسِلِمنَي، َأْي إْن ِمئاَت املالينَي ِمْن اْلَبرَشِ ُيَعاُنون ِمْن 
َهَذا اْلَمَرِض، َبل َأْسَفَرْت اإِلْحَصاءاُت َأْيًضا َعن َأْجياٍل ُولَِدْت يِف اْلُعُقوِد اأْلَِخرَية، 
اْجتَِمِعيٍة  لَِعوامَل  َأْكرَب،  َوبُِمَعَدالٍت  َأْصَغَر،  سنٍّ  يِف  َوااِلْكتَِئاِب  احْلُْزِن  ِعنَْدها  َيْبَدُأ 
ْعِف  ُكوِر، بِنِْسبٍة الضِّ ًضا َلُه ِمْن الذُّ َناُث َأْكَثُر َتَعرُّ َرة، واْرتِباٍط بِألَعاِب الّتقنيِة، َواإْلِ ُمَؤثِّ
َما  يِلَها  مُّ َوحَتَ احْلَِقيِقيَِّة،  اْلَمْرَأِة  َوظِيَفِة  اْنِحَراُف  َراَسِة:  الدِّ َحَسب  َبُب  َوالسَّ َتْقِريًبا، 

 

اَل ُتطِيُق َمْن أعباَء َحياتّية، َتَرْكْت أِلَْجِلَها َبْيتَِها، َوُأُمومتَِها، َواْبَتَعدْت َعن َأْطَفاهِلَا.

ِمْلُيوَن  َثَمنَِيِة  َعىَل  َيِزيُد  ُه  َفإِنَّ ِديِد،  الشَّ َوااِلْكتَِئاِب  احْلُْزِن  بَِسَبِب  االْنتَِحاُر  ا  َأمَّ
َشْخٍص يِف اْلَعاَلِ سنوًيا، َوَثَمُنوَن بِامْلِاَئِة ِمن اْلُمصابنَِي هِبََذا اْلَمَرِض اَل َيْذَهُبوَن إىَل 
م، َوَظاِهَرُة احْلُْزِن َوااِلْكتَِئاِب َقْد ُتوَجُد َأْيًضا  اأْلَطِبَّاِء، َواَل َيْكِشُفوَن َعْن َحِقيَقِة َحاهِلِ
َمع  عاملّيٍة،  َأْحَداٍث  َأو  ْيِن،  الدَّ َعْن  ُبْعٍد  َأو  ٍة،  يَّ َأرَسِ َمَشاِكَل  َأو  ٍة،  يَّ َمادِّ َنَكَساٍت  َمع 

ِف اْلُمنَاِسِب ِحَياهَلَا . ِغَياِب التََّصُّ

َباَد اهلليِ: عيِ
َم َزاَدْت فِيِه، بَِسَبِب ااِلْنِغَمِس يِف  ، َوإِنَّ إنَّ َظاِهَرَة احْلُْزِن َلْيَسْت َولِيَدة َهَذا اْلَعْصِ
اِت املادّيِة َعىَل النَّاِس، َوَضغوِط احْلََياِة، َوإِيَقاِعَها  ْنَيا، َوَسْيَطَرِة النََّظِريَّ َمَتاِع احْلََياِة الدُّ
ِة اْلِعَباَدِة الظَّاِهَرِة،  ِليَمِة، َوَغياِب ااِلْستِْقَراِر األرَُسي، َوِقلَّ يِع، َوَتْعطِيِل اْلِفْطَرِة السَّ ِ الرسَّ
اْلُمْجَتَمعاِت بِاإِليَمِن  بِاْلُقْرآِن َوِقَراَءتِِه، َأو ُضْعِف اْرتَِباِط  ِق  َوِذْكِر اهللِ، َوَعَدِم التََّعلُّ
ْعاَلِم،  َواإْلِ اأْلَْمِن،  َواْستَِقاَمِة  ِه،  َورَشِّ ِه  َخرْيِ بِاْلَقَدِر  يَمِن  َواإْلِ ِع،  ْ الرشَّ َوَتْطبِيِق  بِاهللِ، 
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اِت،  َوالتَّْعِليِم َواْستِْقَراِر اْلَعْدِل َواْلُمَساَواِة َواْلَمَحبَِّة، َواْلُبْعِد َعْن اأْلََثَرِة، َوُحبِّ الذَّ
. ِعيِّ والطبِّي َوالنَّْفِسِّ ْ ِها َأْسَباٌب َجِديرٌة بِاْلَبْحِث َواْلِعاَلِج الرشَّ وكلِّ

َباَد اهلليِ: عيِ
ُجُل إَذا اغتّم،  احلُْزُن ِعنَْد اْلَعَرِب ِمْن احلََزِن، َوُهو ااِلْغتَِمُم، َيُقوُلوَن: َحِزن الرَّ
َواجلُوُع  َواحلُْزُن  »اهلمُّ  الَبَدَن:  هَتِْدُم  »َأْرَبَعٌة   :V اْلَقيِِّم  ابُن  َيُقوُل  ُه،  مهُّ َواْشَتدَّ 

َوالّسَهُر«)1)، َوَكْثرُة احُلْزِن َسَبٌب لَِضْعِف الَبَدِن. 

واحلُْزُن َوَرَد يِف الُقْرآِن َمنِْهًيا َعنُْه، َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ھ     ھ    ھ    ے[ 
]ڄ    ڄ     َوَقاَل:  ]احلجر:88[،  ]وئ    وئ    ۇئ[  َوَقاَل:  ِعْمَراَن:139[،  ]آِل 

ڄ[ ]ُيوُنَس:65[ أِلَّنُه اَل َمْصَلَحَة فِيِه لِلَقْلِب، َبْل ُهَو َأحبُّ َشٍء لِلّشيطاِن ]ۉ    
وئ[  وئ     ەئ        ەئ      ائ     ائ     ى     ى     ې     ې     ې     ې       
َحَياَة  ِحيَحَة  الصَّ َحَياَتُه  َأنَّ  ُيْعَلُم  »اْلَعاِقُل  َسْعِدي:  ابُن  الَعاّلَمُة  َيُقوُل  ]امْلَُجاَدَلِة:10[ 

َساِل  َها َباهُلُم َوااِلْسرِتْ ا، َفاَل َينَْبِغي َلُه َأْن َيْقُصَ َا َقِصرَيٌة ِجدًّ َمْأنِينَِة، َوَأهنَّ َعاَدِة َوالطُّ السَّ
ِحيَحِة«)2). َمع األَْكَداِر، َفإِنَّ َذلَِك ِضدُّ احْلََياِة الصَّ

ْحَساَس بُِكلِّ ُمْتَعٍة، َوَلْيَس  ٍء، َوُيْفِقُد اإْلِ إِّن احْلُْزَن اْلُمْسَتِمرَّ ُيميُت َلّذِة ُكلِّ َشْ
ْنَيا َزاَيٌل؟  َلُه َفاِئَدٌة! َبْل ُهَو َمَرٌض َوَكآَبٌة، ُيشّوُه اْلَماَلِمَح؛ َفِلَمَذا احْلُْزُن َوُكلُّ َما يِف الدُّ
ُد اْلَغالنَِي َحْوَلَك، واملِحبنَي َلَك، َواْلُمِصيَبُة َأّن احْلُْزَن َأْصَبَح َعاَدًة  َوَأْنَت بِاحْلُْزِن َتَفقَّ

ُض هَلَا، َيُظنُّ بِاحْلُْزِن ِعاَلَجُها! لِْلَبْعِض ِعنَْد ُكلِّ ُمْشِكَلٌة َيَتَعرَّ

زاد املعاد يف هدي خري العباد )378/4(، والطب النبوي البن القيم )ص314).  (1(
الوسائل املفيدة للحياة السعيدة )ص30).  (2(
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َفإَِذا ُكنَت ُتريُد احلُزَن فاْحَزْن إِيابًِيا َعىَل أياٍم َأَضْعَتها َبِعيًدا َعْن َربَِّك َوِدينَِك، 
َك بَِوالَِديَك، َوِصلِة َأْرَحاِمَك. وبرِّ

َوْلَتْحَزْن َعىَل َأْعَمٍل َسيَِّئٍة َوَقْعَت فِيَها، َواّتِْذ ِمْن احْلُْزِن َدافًِعا لِلتَّْوَبِة، َواْسَتِعْن 
َوِضيُق  َواحْلُْزُن  َعَمُلَك،  ِسَوى  َمَعَك  َيُكوَن  َفَلن  َغًدا  ِمتَّ  إْن  َفإِنََّك   ، َواْصرِبْ بِاهللِ 
اَوْز َعْن األَْخَطاِء، َوَتَغاَفْل َعْن  ْدِر َلن َيْسِعَداَك! َفاْنُظْر لِْلَحَياِة بِإَياّبيِة َدْوًما، َوجَتَ الصَّ
ْنَيا  َبْعِض اأْلُُموِر، َفَلْيَس ُكلُّ شٍء َيْسَتِحقُّ ااِلْهتَِمَم، َوَساِمْح َواْلَتَمْس اأْلَْعَذاَر، َفالدُّ

َفانَِيٌة، َوَأْصَغٌر بَِكثرٍِي مِمَّا َنَتَوّقُع.

ُمَراَجَعِة  يِف  عيَب  َواَل  َبَب،  السَّ َفْلَيْعِرْف  َواْلَكآَبِة،  احْلُْزِن  ِمْن  بيشٍء  ابُتيل  ِمن 
 - َذلَِك، فلعّلهم -بَِفْضِل اهللِ ثَِقٍة يِف  َدْيٍن  َوُمَشاَورِة َصاِحِب  ٍن،  َنْفِس ُمتمكِّ َطبِيٍب 
يِف  ِحيُح  الصَّ َفاْلَفْهُم  َمَعُه،  التََّعاُمِل  َعىَل  َوُيَساِعُدوَنَك  بَِداَيتِِه،  يِف  اْلَمَرَض  ُيَعاجِلوَن 
َلُه،  الَعويُل  ا  َأمَّ َوالطِّّب،  يِن  َوالدِّ اإليمِن  ِخاَلِل  ِمْن  َواالكتِئاِب  احلُزِن  َمع  الّتَعاُمِل 
َأو  واملَخِدراِت،  اْلَعَقاِقرِي  إدماُن  َأو  بِاهللِ،  ِعَياًذا  أِلَْجِلِه،  االْنتَِحاُر  َأو  ِمنُْه،  واخلََجُل 

ْصُه ُثّم ُتَعاجِلُْه َجّيًدا. ْهِو َفَلن ُيَعاجِلَُه َذلَِك، َما َلْ ُتَشخِّ إِْذَهاُب احْلُْزِن بِاللَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
إِّن َخواَء الَقْلِب ِمن ِذْكِر اهللِ َسَبٌب لِلّضيِق َوالنّكِد واحلُزِن، ]ۆئ    ۈئ     ۈئ     
ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی        ی[ ]طه:124[، َوَقاَل 
َن اْلَعَمليِ ، اْبَتاَلُه  ُرَها ميِ H: »إيَِذا َكُثَرْت ُذُنوُب اْلَعْبديِ ، َوَلْم َيُكْن َلُه َما ُيَكفِّ

َرَها َعْنُه«)1). اهلُل D بيِاْلُحْزنيِ ليُِيَكفِّ

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )25236(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  (1(
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َوبَِقَضاِئِه  يَمِن بِاهللِ،  اإْلِ ِمْن َضْعِف  النَّاِس، َوَخواَء أفئدهِتِم  ِمْن  َكثرٍِي  َقِلَق  َوإِّن 
ُيواِجُهوَنُه،  َعمَّ  بِاْلَوْهِن  َوُشُعوِرِهم  اْلَمْجُهوِل،  اْلُمْسَتْقَبِل  ِمْن  َوَفَزِعِهم  َرِه،  َوَقدَّ
لَِيْخنَس؛  إَلْيِه  َفُيَوْسُوُس  آَدَم،  ابِن  َعىَل  َوَرِجِلِه  بَِخْيِلِه  الّشْيَطاِن  إِْجاَلُب  َيُكوُن  َوَقْد 
َوْلَيْقِذَف يِف َقْلبِِه احلُزَن َوالكآَبَة، بِالتَّْشويِش بِاألَْحاَلِم َوالَكَوابِيِس يِف اْلَمنَاِم، َحتَّى 
ِة َنْوٍم، َكَم يِف  ، فُيَصاُبوَن بَأرٍق ُمْزِمٍن، وقلَّ ُتْصبَِح َهاِجًسا ُمْقِلًقا ِعنَْد كلِّ َغْمَضِة َعنْيٍ

ْيَطاِن، حُيِزُن هِبَا ابَن آَدَم. ِزينًا ِمْن الشَّ احْلَِديِث: َأنَّ َبْعَض اأْلَْحاَلِم َتكوُن حَتْ

َباَد اهلليِ: عيِ
َفالَكَرُم  ِزُنُه،  حُيْ َوَبِخٍل  َجُبٍن  َأو  ُدُيوٍن حاّلٍة،  َأْو  َماِدّيٍة،  ا  إِمَّ  : ْزنيِ احْلُ َأْسَباَب  إيِنَّ 
َعاَدِة، َوَقْد َدَخَل H املْسِجَد َذاَت َيْوٍم، َفإَِذا ُهَو بَِأِب ُأَماَمَة، َفَقاَل  َسَبٌب لِلسَّ
وٌم َلِزَمْتنِي،  اَلةيِ؟« َقاَل: مُهُ ديِ فيِي َغْيريِ َوْقتيِ الصَّ َلُه: »َما ليِي َأَراَك َجاليًِسا فيِي اْلَمْسجيِ
َك،  D َهمَّ َأْذَهَب  ُقْلَتُه  َأْنَت  إيَِذا  ُأَعلُِّمَك َكاَلًما  َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َأَفاَل  َوُدُيوٌن 
َوَقَضى َعْنَك َدْيَنَك؟« َقاَل: ُقْلُت: َبىَل، َيا َرُسوَل، َقاَل: »ُقْل إيَِذا َأْصَبْحَت َوإيَِذا َأْمَسْيَت: 
َن  ، َوَأُعوُذ بيَِك ميِ َن اْلَعْجزيِ َواْلَكَسليِ ، َوَأُعوُذ بيَِك ميِ َن اْلَهمِّ َواْلَحَزنيِ اللَُّهمَّ إيِنِّي َأُعوُذ بيَِك ميِ
َذلَِك،  َفَفَعْلُت  َقاَل:   » الرَِّجاليِ َوَقْهريِ   ، ْينيِ الدَّ َغَلَبةيِ  ْن  ميِ بيَِك  َوَأُعــوُذ   ، َواْلُبْخليِ اْلُجْبنيِ 

َفَأْذَهَب اهللُ D مَهِّي، َوَقَض َعنِّي َدْينِي)1).

َق  ْنَيا َسَبٌب لِْلُهُموِم َواأْلَْحَزاِن، َوَمن َتَعلَّ إًذا َفاْلُبْعُد َعن هدايِة اهللِ، والّتعّلُق بِالدُّ
]ٱ     َوَخَراٍب  َضْيَعٍة  إىَل  ُوكَل  َفَقد  اهللِ،  َغرْيِ  إىَل  ُوِكَل  َوَمن  إَلْيِه،  ُوكَل  َفَقد  َشْيًئا 
ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    

أخرجه أبو داود رقم )1555(، وضعفه األلباين.  (1(
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ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      ڤ    ڤ         ڤ    
ڦ[ ]األَْنَعاِم:125[.

احْلُْزَن  َوَجنْبنَا  َوااِلْطِمْئنَاَن،  َعاَدَة  السَّ َواْرُزْقنَا  يَمِن،  بِاإْلِ ْح ُصُدوَرَنا  ارْشَ اللَُّهمَّ 
َوَلُكْم،  يِل  اجْلَِليَل،  اْلَعظِيَم  اهللَ  َوَأْسَتْغِفُر  َتْسَمُعوَن،  َما  َأُقوُل  اَن،  َواخْلرُْسَ َواْلَكآَبَة 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

إِنَّ مِمَّا ُيساعُد َعىَل َنْبِذ اْلَكآَبِة َواحْلُْزِن القياُم بَِعَزائِم اأْلُُموِر، واحلََذُر ِمن الَوَلِع 
بِااِلْستِْمَتاِع  نُْك،  َوالضَّ الّضيُق  وَيُزوَل  َمْأنِينَِة،  َوالطُّ االْنرِشاِح  َق  لُتحقِّ ْنَيا  الدُّ بِِزينَِة 
ِة  لِنُْصَ اْلُمْجَتَمِع  يِف  إَيَاِبّ  َدْوٍر  بَِأّي  اْلِقَياِم  َعىَل  اْلُمْسِلُم  َوْلَيْحِرْص  اهللُ،  َأَباَح  بَِم 
يِن، َوهَنَْضِة الَوَطِن، َكاْلَعَمِل الّتَطوِعّي، َواأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهِي َعْن اْلُمنَْكِر،  الدِّ
َوَخْدَمِة  ْهَفاِن،  اللَّ َوإَِغاَثِة  اهللِ،  إىَل  ْعَوِة  َوالدَّ النَّافِِع،  ِعيِّ  ْ الرشَّ اْلِعْلِم  َعىَل  َوْلَيْحِرْص 
َعاَدُة، َوْلَيُكْن ُموِقنًا بِاْلَقَضاِء َواْلَقَدِر، َوَأنَّ َما َأَصاَبُه َلْ َيُكْن لُيْخطَِئُه،  النَّاِس، َفِفيَها السَّ
َوَأنَّ َما َأْخَطأُه َلْ َيُكْن لُِيِصيَبُه، َفاأْلُُموُر َمَقاِديُرَها بَِيِد اهللِ، واألرزاُق َمْقُسوَمٌة، َواآلجاُل 
ِه  ُل َعىَل ربِّ حَمُْتوَمٌة، وكلُّ َنْفٍس َلن مَتوَت َحتَّى َتْسَتْكَمَل ِرْزَقَها، وأجَلَها، َفاملرُء َيتوكِّ
َضا بِاهللِ َوَعن  ْنَيا بَِشَجاعٍة َوَيِقنٍي، َمَع الرِّ ٍر َواَل ِريَبٍة َواَل َقِلٍق، َوَيْسَتْقَبُل الدُّ ُدوَن َتَوتُّ
اهللِ ُسْبَحاَنُه، َوَمن َقلَّ ِرَضاُه َعْن اهللِ َصاَر َمْرَتًعا لأِلْوَهاِم َواأْلَْحَزاِن، َوُسئَل احْلََسُن 
َضا َعْن اهللِ،  ِة الرِّ يُّ V: َيا َأَبا َسِعيٍد ِمْن َأْيَن أت َهَذا اخْلْلق؟ َقال: ِمْن ِقلَّ اْلَبْصِ
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َضا  «)1)، وأعظُم الرِّ ِة املعرفِة بِاهللِ َضا َعْن اهللِ؟ َقال: ِمْن ِقلَّ ُة الرِّ ِقيَل: َوِمْن َأْيَن ُأوَت ِقلَّ
َضا َعْن  القناعُة، َفِهي كنٌز اَل َيْفنَى، َواْرَض بَِم َقَسَم اهللُ َلَك َتُكْن َأْسَعُد النَّاِس، َوالرِّ
َقاَل  َبالَِغٍة،  ْكَمٍة  حِلِ َوَمنَْعُه  َوإِّن َعَطاَءه  اأْلَْقَداِر،  يِف  اْلَعْبِد حِلْكَمة اهللِ  بِاْستِْحَضاِر  اهللِ 
َيْحَزُن،  َوالَقْلَب  َتْدَمُع،  الَعْيَن  »إيِنَّ  للُحزِن:  َدْفًعا  إْبَراِهيُم  اْبنُُه   َ ُتُويفِّ مَلَّا   H 

يُم َلَمْحُزوُنوَن«)2).  َك َيا إيِْبَراهيِ َراقيِ َواَل َنُقوُل إيِالَّ َما َيْرَضى َربَُّنا، َوإيِنَّا بيِفيِ
ڃ     ڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ]ڄ     َدواٌء:  َوالِعَباَدِة  جوِد  َوالسُّ الّتْسبِيِح  َكْثَرُة 
ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ     ڇ      چ     چ     چ     چ     ڃ    
َلِزَم  َوَمْن  اَلِة،  الصَّ إىَل  َفِزَع  َأْمٌر   H َحَزَبُه  َوإَِذا  ]احلجر:99-97[،  ڎ[ 
َتِسُب، َوُهنَاَك َطَعاُم  ااِلْستِْغَفاَر َجَعَل اهللُ َلُه ِمْن ُكلِّ َهٍم َفَرًجا، َوَرَزَقُه ِمن َحيُث اَل حَيْ
 :H ا، َقاَل التَّْلبِينَِة، ِمن ِحَساِء دقيٍق، َأو ُنَخاَلٍة، َمع َعَسٍل، َأْو َلَبٍن، َأْو ِكاَلمُهَ

.(3(» مُّ ُفَؤاَد الَمريِيضيِ -أي ُترحيه-، َوَتْذَهُب بيَِبْعضيِ الُحْزنيِ »إيِنَّ التَّْلبيِيَنَة ُتجيِ
َوَقاَل H: »َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َواَل َحَزٌن، َفَقاَل: اللَُّهمَّ إيِنِّي َعْبُدَك، 
َك، َماٍض فيِيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل فيِيَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُلَك  َيتيِي بيَِيديِ َك، اْبُن َأَمتيَِك، َناصيِ اْبُن َعْبديِ
َتابيَِك،  َك، َأْو َأْنَزْلَتُه فيِي كيِ ْن َخْلقيِ ْيَت بيِهيِ َنْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ميِ بيُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ
ْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َربيِيَع َقْلبيِي، َوُنوَر َصْدريِي،  ْلميِ اْلَغْيبيِ عيِ َأويِ اْسَتْأَثْرَت بيِهيِ فيِي عيِ
ُه َوُحْزَنُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا، َقاَل:  ي، إيِالَّ َأْذَهَب اهلُل َهمَّ اَلَء ُحْزنيِي، َوَذَهاَب َهمِّ َوجيِ

َعَها َأْن َيَتَعلََّمَها«)4). ُمَها؟ َفَقاَل: َبَلى، َيْنَبغيِي ليَِمْن َسميِ َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأاَل َنَتَعلَّ
روضة العقالء ونزهة الفضالء )ص160).  (1(

أخرجه البخاري رقم )1303(، ومسلم رقم )2315).  (2(

أخرجه البخاري رقم )5689(، ومسلم رقم )2216).  (3(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )3712(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  (4(
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َنْسَأُل اهللَ C َأْن ُينِْجينَا ِمْن اهْلَمِّ َواحْلََزِن، َوُيْسِعَد ُقُلوَبنَا بَِطاَعتِِه.

الّلهّم اسِق ُقُلوبِنَا بِذكِرَك حّتى ُتروى، واْشبْع َأْرَواَحنَا بَِطاَعتِِك حّتى َتقوى، 
َلنَا ِسواَك، َواَل َمأوى، اللَُّهمَّ َأسِعْد ُقُلوَبنَا بَِم أنَت  بِنَا َرُؤوًفا َرِحيًم َفاَل َمْلَجَأ  وُكْن 
َأْرَحَم  َيا  بِفرَدوِسَها،  واجلنِّة  واآلِخَرة،  الّدْنيا  َسَعاَدَتْ  أْسعْدَنا  الّلهّم  ِمنّا،  بِِه  أْعَلُم 

اِحنَِي. الرَّ

ْق ُواَلَة َأْمِرَنا، وُمنَّ َعىَل باَِلِدَنا، َوباَِلِد  ُهّم َأَحْم ُحُدوَدَنا، َواْنُصْ ُجنُوَدَنا، َوَوفِّ اللَّ
اَلَمِة. يَمِن َوالسَّ اْلُمْسِلِمنَي بِاأْلَْمِن َواإْلِ



105

#

باُط ِف احَلياِة اجِلِدّيُة والْن�شِ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلمُد هللِ خلَق الكوَن فنظَّمُه، ورشَع الديَن وَعظَّمه، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، 
مُه، وأشهُد أنَّ حممًدا عبدُه ورسولُه، أرسَلُه  وحدُه ال رشيَك له، خلَق اإلنساَن وَقوَّ
وسنَتُه،  أثَرُه  اْقتَفى  ومن  وصحابتِه،  آلِه  وعىل  عليِه  اهللُ  صىل  وعلمُه،  باحلِق  تعاىل 

ا بعُد: وسلم تسليًم كثرًيا، أمَّ

عباد اهلل:
اتقوا اهللَ، واعلموا أنَّ اهللَ E َخلَق الكوَن يف غايِة االنتظاِم واالنضباِط 
خلَق  بميزاٍن،  عنَدُه  شٍء  وكلُّ  ]اْلُفْرَقاِن:2[،  ۇئ[  وئ       وئ        ەئ     ]ەئ    
الكواكَب واألفالَك تدوُر يف مساراهِتَا برسعاٍت ومساراٍت ال ترُج عنها، وبَِذلَِك 

ينتظُم الكوُن ]ۉ    ۉ    ې         ېې     ې    ى     ى            ائ      ائ    
ەئ    ەئ     وئ     وئ     ۇئ    ۇئ            ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ      ېئ    ېئ    ىئ     
]ٹ     ٹ     ]يس:40-38[،  ىئ       ىئ    ی       ی    یی    جئ    حئ    مئ    ىئ[ 
ڤ    ڤ    ڤڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄڄ    ڃ    ڃ             ڃ    ڃ    چ    چ         

چ    چ    ڇ      ڇ            ڇ              ڇ    ڍ      ڍ               ڌ    ڌ      ڎ[ ]امللك:3، 4[.

وملا ُولَِد حييى S قاَل اهللُ لُه: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ ]َمْرَيَم:12[،  
ر فهَدى،  ى، وقدَّ نا اهللُ عزَّ شأُنه خلَق فسوَّ كدعوٍة لإلنساِن للجدّيِة منُذ الوالدِة، وربُّ
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]ژ    ژ    ڑ    ڑ        ک    ک    ک     تقديًرا  رُه  فقدَّ خلَق كلَّ شٍء 
ک    گ    گ    گ    گ    ڳ        ڳ    ڳ    ڳ[ ]الرحن:7-9[ دعوٌة 

لالنضباِط، وعالمٌة عليِه، فخلُق اهللِ وتقديُره وتدبرُيه يف انتِظاٍم واتِّزاٍن، ]ٹ    
ٹ    ٹ    ڤ        ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     
ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ       چ    چ    چ     ڇ    ڇ           ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ        

ڌ         ڎ[ ]احلجر:21-19[. 

اُه وعَدَلُه وخلَقُه يف أحسِن تقويٍم، وِمْن وراِء  واهللُ B َخلَق اإلنساَن وسوَّ
َذلك ديُن اهلل ورشُعه حافٌظ للمكُرماِت، وعاِصٌم من الدنايا، دالٌّ عىل كلِّ مسَلٍك 
ُب طبائَع البرِش، لتضبَِط  ُمتَِّزٍن، وتعاليُم ديننا ووصاياُه متتِزُج بطوايا النفوِس، وهُتذِّ

َه مساراهِتا، وحتَفَظ تواُزهَنا، وحُتِكم مسريهَتا ]ڳ    ڳ    ڳ       اجتاهاهِتا، وُتوجِّ
ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ                   ۀ    ہ    ہ    
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ       ھ    ے      ے[ ]اْلُفْرَقاِن:61، 62[ ُثمَّ يأت بعَدها أوصاٌف 

لعباِد الرحِن يف اتِّزاهِنم وانِضباطِهم وآداهِبم ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ     
]ېئ    ېئ           ]اْلُفْرَقاِن:63[،  ۇ                ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ 
ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ[ ]اْلُفْرَقاِن:67[، ]ک    
ک    ک      ک     گ    گ    گ        گ    ڳ[ ]اْلُفْرَقاِن:72[، وآياٌت وأحاديُث 
والكوُن  عنها،  حياتِه  يف  لإلنساِن  ِغنى  ال  التي  واجلديَة  واالنضباَط  الدقَة  تصُف 
بكواكبِه دليٌل وشاهٌد فمسريها وتوازهُنا بدقٍة بأجزاٍء من الثانيِة، فلو اختلَّ نظاُمه 
شعرًة الختّل نظاُم الكوِن بأكملِه، أليَس ذلَك دعوٌة للجدّية واالنضباِط يف ُعموِم 
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ِمن  الذوِق  وعلوُّ  السُلوِك،  وهتذيُب  املسريِة،  وتواُزُن  املساِر،  فانضباُط  احلياِة؟! 
المؤمنيِيَن  و»َأْكَمُل  اإلسالِم،  ديِن  يف  التعاُمِل  وُأُسِس  السعيدِة،  احلياِة  ُأصوِل 

إيَماًنا َأْحَسُنهم ُخُلًقا«)1). 

عباد اهلل:

االعتِداُل والتواُزن واالنِضباُط وااللتزاُم كلُّ ذلَك تعِكُسُه وتدلُّ عليِه نفٌس 
ُيستقَبُح،  ملا  جُمانِبًة   ، للحقِّ موافقًة  وتصفاهُتا  أفعاهُلا  تكوُن  راسخٌة،  سوّيٌة  برشّيٌة 
ُمراِعيًة للمشاِعر ]ى    ائ       ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ      ۇئ     ۇئ     ۆئ      ۆئ    ۈئ[ 

]امللك:22[. 

فالنظاُم  ومسؤولياٍت،  حقوٍق  بنَي  ــواُزٌن  وت احلقوِق،  إعطاِء  يف  التزاٌم 
كم  الفرَد  حيَفُظ  الذوِق،  ومجاُل  التقديِر،  وسالمُة  الرتتيِب،  وُحسُن  واالنِضباُط، 
العالقاِت االجتمعيَة،  ل املسؤوليِة وأداِئها، وُيثبُِّت  حيَفُظ اجلمعَة، وُيعنُي عىل حتمُّ
وُينظُِّمها، والتعاُمُل امُلنظَُّم، والتقديُر الصحيُح، مع كلِّ شٍء، يِقي أعباَء ثِقااًل ُترِهُق 
الِفكَر والصحَة واملاَل، فامُلسلُم امُلستقيُم اجلادُّ يف حياته، امُلنظُِّم لشؤونِه يعُل لوقتِه 

هدًفا، ولعملِه غايًة. 

ه  تدلُّ وآداُبه  وأحكاُمه  اإلسالِم  وفرائُض  ُمتزنٌة،  والناِس  قرابتِِه  مع  عالقاُتُه 
َيْسَتاُك،  ًرا يف بدنِِه وثوبِِه وُبقعتِِه،  لالنضباِط، ولزوِم اآلداب، يقوُم لصالتِه، ُمتطهِّ
ويأُخُذ زينَته، ويميش لبيِت اهللِ، عليِه سكينُة ووقاٌر، يتنُِب الروائَح الكرهيَة لنفِسه 
بني، مطبًقا آلداب اخلروِج والدخوِل ِمن منزلِه ومسجدِه،  وإخوانِه واملالئكِة امُلقرَّ

أخرجه الرتمذي رقم )1162(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  (1(
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يف  وإنصاٍت  ومناجاٍة،  ودعاٍء  وذكٍر  وقراءٍة  للبِص،  وغٍض  للصوِت،  خفٍض  مع 
حتضرٍي إيمينٍّ للصالِة ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں    ڻ    ڻ[ 
فِكٍر،  رُشوِد  يف  وال  حركٍة،  يف  ال  عابٍث،  غرَي  ساِكنًا،  قانًتا،  هلل  قائًم  اِء:110[  رْسَ ]اإْلِ

ِه، يف ذوٍق رفيٍع، وأدٍب عاٍل، يقول عبُد اهلل بُن مسعوٍد  ُمتابًِعا إلماِمِه، ُمنتظًِم يف صفِّ
I: »كان رسوُل اهللِ G يمَسُح مناِكَبنا يف الصالِة، ويقوُل: »اسَتُووا، 
وال تَتِلفوا فتختِلَف قلوُبكم، ليِلنِي منكم ُأولو األحالِم والنَُّهى، ثم الذين يُلوهَنم، 

ثم الذين يُلوهَنم«)1). 

َل اإلماُم لُيؤَتمَّ بهيِ؛ فال تختليُِفوا عليهيِ، فإذا  ويقول G: »إنَّما ُجعيِ
َدُه، فُقوُلوا: ربَّنا لك الحمُد، وإذا سجَد  َع اهلل لمن حميِ رَكَع فارَكعوا، وإذا قال: سميِ
؛ فإن إقامَة  فاسُجدوا، وإذا صلَّى جاليًِسا فصلُّوا ُجلوًسا أجمعون، وأقيِيموا الصفَّ
الصفِّ من ُحسنيِ الصالةيِ«)2)، إًذا املؤمنوُن جادُّوَن يف صالهتِم خاِشعوَن، وعليها 

حُيافِظون، منضبطون وعن اللغِو ُمعِرضون.
عباد اهلل:

حياُة أكثِرَنا مزاجّيٌة وعشوائيٌة، وقلُة انضباٍط، أو انعداٌم له، وقليُل ِمن الناِس 
جعلوا من اجلدّيِة واالنضباِط وسواًسا وتعقيًدا، والَوَسُط خرٌي كلُّه، فبيوٌت كاملٌة 
تربيتِها، ونوِمَها، وصحِوها، وأكِلها، ورُشهِبا، والتعامِل  قائمٌة، يف  العشوائيِة  عىل 
فيم بينها، وآخروَن يرون االنضباَط معاقبًة للنفِس، وحرماًنا هلا، ويرى حياَته بغرِي 
انضباٍط أو تقييٍد خرًيا لُه وأفضَل، وهذا بال شٍك تصوٌر خاطٌئ، وجهٌل مركٌب، 

أخرجه مسلم رقم )432).  (1(
أخرجه البخاري رقم )722(، ومسلم رقم )435).  (2(
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رٌب  وضعَها  إهلية،  ونواميَس  كونيٍة  سنٍن  وعىل  قائٍم،  انضباٍط  عىل  قائمٌة  فاحلياُة 
فوضَع  الكامِل،  والتقيِد  التاِم،  لالنضباِط  يدعو  فاإلسالُم  عليٌم سبحاَنه،  حكيٌم، 
لكلِّ شء حدوًدا مرسومًة، وكيفيِّاٍت ُمعينًة، وتعليمٍت واضحًة، وتفاصيَل حُمددًة، 
عن  بعيدين  ليكونوا  بتعاليِمها؛  وااللتزاِم  هبا،  االنضباِط  عىل  الناَس  وَد  ُيعَّ حتى 
العشوائيِة واملزاجيِة، فأمَر بصالٍة موقوتٍة بأحكاٍم وتعاليَم، وطهارٍة ووضوٍء، وكلُّ 
مواقيُت،  فالعباداُت  النظاِم،  عىل  وتربينا  االنضباَط،  ُتعّلمنا  والشعائُر  العباداِت 
يتوقَُّف  تأخرًيا  أو  ٌتقديًم  واحدة  فدقيقٌة  ُتنظُِّمها،  وأحكاٌم  فيها،  ُتؤدى  وكيفيات 

عليها صحُة العبادِة وبطالهُنا، أو هي اتباٌع لسنٍة أو خُمالفتها.
ي ما  املكِّ فيالُه من ديٍن يدعو لالنضباِط واجلّديِة، ترى حوايل مليوٍن باحلرِم 
بنَي طائٍف وَساٍع وُمصلِّ وقارٍئ للقرآِن، وعابٍد وساجٍد بلغاٍت خُمتلفٍة ُمتعلِّمني، 
حتى  باحلرِم  الصالُة  ُتقاَم  أن  ما  ونساًء،  رجااًل  وصغاًرا،  كباًرا  متعلِّمني،  وَغرُي 
وسجوٍد،  بركوٍع  مكانِه،  يف  كٌل  خاشٍع،  إماٍم  خلَف  بانضباٍط  ثواٍن  يف  وا  يصطفُّ
والزمِن  والوقِت  باألداِء،  االنضباَط  تعّلُمنا  اإلسالِم،  يف  العباداِت  كلُّ  وهكذا 

ڭ     ڭ     ڭ     ڭ     ۓۓ     ے     ]ے      والسنِة  والشهِر  والليلِة  باليوِم 
َغَربْت  وإذا  املسلمون،  أمسك  الفجُر  طلَع  إذا  الصياِم  ففي  ]الَبَقَرِة:189[  ۇ[ 
ُيفطرون، وهكذا الزكاُة بأرقاِمها، وأنواِعها، واحلُج بمناسكِه، حتى اجلهاُد بال نظاٍم 

 

ڭ     ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ۓ     ے     ]ے      وفتنٌة  فوض  انضباٍط  وال 
ۇ                ۇ      ۆ[ ]الصف:4[. 

وكذلك دولٌة، وويلُّ أمٍر، يمُعهم، ويطيعوَنُه، وعلمٌء من أهِل الذكر ُيستفتون 
عن الديِن، ودعوٌة لالجتمِع، ونبٌذ للفتنِة. 
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َة،  الفوضويَّ العشوائيَة، ويمنُع  النظاِم واالنضباِط، ويمنُع  ُيربِّ عىل  إنه رشٌع 
ُج بكلمٍة.  انضباٌط باللساِن والكالِم، فتبيُع وتشرتي بكلمٍة، وتتزوَّ

]َمْرَيَم:64[  ]حب    خب    مب      ىب           يب[  منضبطون  السمِء  يف  املالئكُة  حتى 
فهذا سفرُي اهللِ إىل خلقِه بالوحِي، وذلك موّكٌل بالَقطِر وامَلطِر والنباِت، وهذا َمَلٌك 
وخازٌن  لقبضها،  وآخٌر  الروِح  نفِخ  عنَد  وهذا  األعمَل،  ُل  ُيسجِّ وذاك  للجباِل، 

للجنِة، وآخٌر للناِر، مالئكٌة كراٌم، وحتتهم أعواٌن، وملُك املوِت له أعواٌن. 

عباد اهلل:
تعاىل:  قاَل  باستقامٍة وميزاٍن،  ُمنضبًطا،  ُمنّظًم  ُمرتًبا  اهلل  كّله خلَقه  الكوَن  إنَّ 

]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ      ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ       
ۉې    ې    ې    ې    ى    ى     ائائ    ەئ    ەئ     وئ     وئ[ ]ُيوُنَس:5[.

وهكذا جاءْت آداُب اإلسالِم، وترتيباُته يف األكِل والرشِب واللِّباِس، والسالِم 
من القاعِد واملاش والراِكب، وآداٌب للُجلوِس واحلديِث، وتوقرٌي للكبرِي، ورحٌة 
ِل، ويف الشأِن كلِّه، وآداٌب للدخوِل واخلروِج  ِل والرتجُّ للصغرِي، والتياُمُن يف التنعُّ
ُ األوقاِت امُلناِسبِة يف  للمنزِل واملسِجِد والسوِق، وبيِت اخلالِء، وقضاِء احلاجة، وتريُّ

الزياراِت، وآداب االستِئذاِن، وإحساُن الظنِّ بنَي اإلخواِن، والثقة يف التعاُمِل،]ڀ     
السفِر ففي احلديث:  حتى يف  ]النُّوِر:28[  ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ     ٿ    ٿ[ 
نزَل رسوُل اهلل  إذا  الناُس  روا أحَدهم«)1)، وكان  فلُيؤمِّ »إذا خرَج ثالثٌة في سَفٍر 
عاِب واألوِدية، فقال H: »إنَّ تفرَُّقكم في  ُقوا يف الشِّ H منزاًل تفرَّ

أخرجه أبو داود رقم )2608(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  (1(
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«، فلْم ينِزلوا بعَد ذلَك منزاًل إال انضمَّ  عابيِ واألوديِية، إنَّما ذلُكْم من الشيطانيِ الشِّ
هم)1)، اهللُ أكرُب إنَّه اإلسالُم ما  بعُضهم إىل بعٍض، حتى لو ُبِسَط عليهم ثوٌب لعمَّ

أعظَمه! وما أكَمَله! وما أشمَله للحياِة وسعادهِتا لو فهْمنَاه وطبَّقنْاه! 

حينئٍذ  ًبا؛  ُمهذَّ ومسَلًكا  رفيًعا،  ذوًقا  ُيوَهَب  أن  املرِء  سعادِة  عالماِت  من  إنَّ 
ُره املشاِعر.  يستمتُِع باحلياِة، ويأَنُس باجلليِس، وُتقدِّ

ة الغضِب، وينِفرون  فاملهذبون يتخرّيون كلمٍت لطيفًة، ويتحاَشون النِّزاَع، وِحدَّ
ابِيٍة، وأفعاٍل شاِئنَة، وإذا أردَت اختباَر أذواِق الناِس وانِضباطِهم والتِزاِمهم،  من أقواٍل نَّ
حاِم،  فاخترْبُهم عنَد اخلالِف والنزاهِة مع املاِل، والبيِع والرشاِء، وارُقْبُهْم يف مواطِِن الزِّ
الوقوِف  وانتِظاِم  رِي، وآداِب االجتمِع،  السَّ بقواعِد  االلتِزاِم  امَلرَكباِت، ومَدى  وقيادِة 

وااللتزاِم بالطابوِر، وُحسِن استِعمل التَِّقنِيَّاِت واجلواالِت، وضياِع األوقاِت.

املرُء  ينَدُم  قامْت عىل اجلدّيِة واالنضباِط! وكْم  ا  وانظْر لرشكاٍت متّيزْت ألهنَّ
عىل الفوَض واخلَرِق والعَجلِة والطَّيِش، وال ندَم -وال شَك- مع األناِة والنظاِم، 
تصفاهِتم  يف  ينضبطون  هل  املدارِس  يف  ألوالِدنا  وانظروا  ِف،  التصُّ وضبِط 
عنَد  حتى  بل  األسواِق،  يف  وكذلَك  ورياضتِهم؟!  بل  وجلوِسهم،  ونظافتِهم 

الدخوِل للمساجِد واجلوامِع، ومواقِف السياراِت، وعنَد االنتظاِر.

االنضباُط يف العالقاِت، وحتى مع َمْن تتلُف مَعُه، أو خيتلُف عنَْك يف ديٍن، 
أو خلٍق، َنظََّمُه اإلسالُم ورتبُه عقيدًة وتعاماًل، فاحلواُر بالتي هي أحسُن، وامُلعاَهُد 

 

ال يوُز خرَق عهِده، وال إخفاَر ذّمتِه، أْو االعتداَء عليِه، فالظلُم ظلمٌت يوَم القيامِة. 

أخرجه أبو داود رقم )2628(، وصححه األلباين.  (1(
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حتى احليواُن َحِفَظ اإلسالُم له احلَق »َلُتَؤُدن الحقوَق إلى أهليِها يوَم القيامةيِ، 
.(1(» َن الشاةيِ اْلَقْرَناءيِ ، ميِ حتى ُيقاُد للشاةيِ الَجْلَحاءيِ

عباد اهلل: 
وضياًعا  لألوطاِن،  وتأخًرا  وخراًبا  وفشاًل  َفوض  يِة  اجلدِّ عدُم  وّلدْت  كم 
يف  والفوض  املسلمني،  لغرِي  االنضباَط  يرى  حينم  َليحزُن  املسلَم  إنَّ  للمقّدراِت، 

بعِض بالِد اإلسالِم، رغَم تعاليِم دينِهم. 

النزهِة، وعنَد  البيئِة، ويف  بالنظافِة، وحايِة  انضباُطنا  َكيَف  أنفَسنا:  َفْلَنْسأْل 
االحتفاِل؟! وكيَف ِجديُتنا َمع تعاليِمنا، ووظائِفنا، َأْم أننا نفرُح بالغياِب، وتعطيِل 
املعامالِت؟! وكيَف احرتاُمنا للغرِي، وطريقُة اختالفِنا مع اآلخِر، إنَّ كلَّ هذا مظاهٌر 

تدلُّ عىل اجلديِة واالنضباِط واإلخالِل هبا يدلُّ عىل الفوض واالستهتاِر.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه مسلم رقم )2582).   (1(
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#

الرجولـــة

اخلطبة الأول:

احلمُد هللِ وحَدُه، والصالُة والسالُم عىل مْن ال نبَي بعَدُه، وأشهُد أْن ال إلَه إال اهللُ، 

 

وأشهُد أنَّ حمّمًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، صىّل اهللُ وسلَم عليِه، وعىل آلِه وصحبِِه، وسلَم 

تسليًم كثرًيا، أّما بعُد:

عباَد اهلليِ:

إنَّ احلضاراِت واألمَم ال تقوُم إال برجاٍل بمعنى كلمِة الرجولِة، ذوي عزيمٍة 

 :H قوّيٍة، وفكٍر وإرادٍة، وهؤالِء وجودُهم عزيٌز يف دنيا الناِس، كم قاَل 

الكفُء  فالرجُل  راحلًة«)1)،  فيها  الرجُل  يجُد  ال  مائًة،  كإبليِ  الناَس  »تجدوَن 

الصالُح: ِعمُد الِرساالِت، واألوطاِن، وروُح النهضِة، وحِموُر اإلصالِح. 

ومهم ملكْت ِمن سالٍح وثروٍة وعشريٍة، وتعليٍم وإعالٍم، فَلْن تقوَم إال بِرجاٍل 

َأكفاَء قائمني عليها، ورجاٍل أقوياٍء ينهضون هبا، بنزاهٍة وإخالٍص، فالرجاُل ليسوا 

عدًدا، وإنم قلوٌب ومهٌم، فرجٌل ذو مهٍة، حُييي ُأمًة، وُيَعدُّ بألٍف من رجاِل زمانِه، 

لكنَّه يف األملعيِِّة واحٌد. 

أخرجه مسلم رقم )2547).  (1(
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فأرسَل  َمدًدا،  َبكٍر  أب  ِمن  فطلَب  )احلريَة(   I الوليِد  بُن  خالُد  حاَص 
إليه رجاًل واحًدا! هو القعقاُع بُن عمرٍو التميمي، وقاَل: ال هُيزُم جيٌش فيهم ِمثُل 

هذا)1)، وقال: َلَصْوُت الَقعَقاِع يف اجليِش خرٌي من ألِف رجٍل!)2).
وملا طلَب عمرو بُن العاِص I من اخلليفِة َمدًدا؛ لفتِح ِمَص، كتَب لِه: 
بن  واملقداُد  العوام،  بن  الزبرُي  األلِف:  مقاَم  ِمنهم  َرجٌل  ِرَجاٍل:  بَأرَبَعِة  »َأمددُتَك 

عمرو، وُعبادُة بُن الصامِت، وَمسَلمُة بن خملٍد«)3).
بَن  عمرو  رجلنِي،  بأحِد  اإلسالَم  اهللُ  ُيعزَّ  بأن  يدعو   H كاَن  وهلذا 

هشاٍم، أو عمَر بَن اخلطاِب)4). فلم أسلَم عمُر عّز اإلسالُم.

أيها األحبة:
فم أكثَر الذكوِر حني تعّدهم، لكنَّ الرجولَة فيهم قليٌل، فالرجولُة ليست ملن 
ببسطِة  وليسْت  إَِذْن!  أكثُرُهم  فم  العمِر،  بتقدِم  وليست  وَنبتْت حليتُه،  َطرَّ شاِرُبه، 
اجلسِم، وطوِل القامِة، وقوِة البنيِة، مع أجساِم البغاِل، وأحالِم العصافرِي، وإنم هي 

قوٌل وعمٌل وتفكرٌي وخلٌق.
لَِم  فسألُه:  الزبري،  بُن  اهللِ  عبُد  فهرولوا، وبقي  يلعبوَن،  مرَّ عمُر عىل صبياٍن 
َلْم هترْب؟ فقال: يا َأمرَي املؤمننَي ل أقرتف ذنًبا، فأخاُفك، ول َتكن الطريُق َضيقًة، 

ُعها لَك)5). فأوسَّ

تاريخ الطربي )543/3(، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )101/4).  (1(
تاريخ اإلسالم )662/3).  (2(

النجوم الزاهرة يف ملوك مص والقاهرة )8/1(، وحسن املحارضة يف تاريخ مص والقاهرة )108/1).  (3(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3681(، وصححه األلباين.  (4(

الكامل يف التاريخ )408/3(، وتاريخ دمشق البن عساكر )165/28).  (5(
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وَدخَل ُغالٌم صغرٌي عىل ُهشاِم بِن عبِد امللِك ليتحدَث، فقاَل له: ليتقّدم َمْن 
هو أكرُب منَك، فقال: يا أمرَي املؤمننَي، لو كان الَتقُدِم بالِسِن، لكاَن يف األُمِة من هو 

أوىل منك باخلالفِة.

نَد  قال H: »إنه َليأتي الرجُل العظيُم السميُن يوَم القيامةيِ، ال يزُن عيِ
اهلليِ جناَح بعوضٍة« وقال اقرؤوا: ]ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ[ ]اْلَكْهِف:105[)1).

 :H قال ،I وملا ضحَك البعُض من ِدقِة ساَقيِّ عبِد اهلل بِن مسعوٍد
»أتضحكون من ديَِقةيِ َساَقْيهيِ؟ والذي نفسي بيدهيِ َلُهما أثقل في الميزانيِ من جبليِ 

أحٍد«)2).

عباد اهلل:
معايل  عىل  صاحَبها  حتمُل  قوٌة  بل  عضالٍت،  وال  مااًل،  ليسْت  الرجولَة  إنَّ 

األموِر، وتبعدُه عن َسَفاِسِفها. 

قبَل  واجبَه  ويؤدِّي  يأخَذ،  أن  قبَل  ُيعطَي  الذي  هو  الرجولِة  كامُل  فالرجُل 
وُيناِقُش،  ويساِرُع  وُأمتِه،  ووطنِه  وبيتِه  ودينِه  ربِّه  حقَّ  ويعرُف  حَقُه،  َيطلَب  أن 
ُخ  قوُة أخالٍق، مع عقٍل وديٍن يضبطها، وُترسَّ فالرجولُة  ُيصادُم،  أو  وال خيتلُف، 
ى بقدوٍة َحسنٍة، وهي مطلٌب  ُب برَِتبيٍة َصحيحٍة، وُتنمَّ الرجولة بِعقيدٍة قويٍة، وهُتذَّ
ألصحاِب اهلمِم اجلادِة، ليسُموا بصفاهتا، وإذا ُفقدْت منهم صاروا أشباَه رجاٍل، 

ِغثاٌء َكغثاِء السيِل.

أخرجه البخاري رقم )4729(، ومسلم رقم )2785).  (1(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )3991(، وقال حمققو املسند: »صحيح لغريه«.  (2(
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اليوَم:  الرجولِة  تقيّيُم  فصار  الناِس،  بعِض  عنَد  اختلَّ  الرجولِة  ميزاَن  لكنَّ 
باملادِة، واملظهِر، واحلجِم، واملنصِب، وكثرِة املاِل؛ ولذلك رأينا اليوَم ذكوًرا يسمْون 
لباَسهم فتشّبٌه وُعِريٌّ  رجااًل، لكنهم بمظاهِرِهْم وأخالِقِهْم خيالفوهَنا، فإذا رأيَت 
ذكًرا،  تراُه  واأللبسِة،  بالرؤوِس  وقّصاِت  واألوشمِة،  برساويلهم  للغري،  وتقليٌد 
موازيَن  يعرُف  ال  متبّذلًة،  عاريًة  َكاسيًة  ُيظهُرها  وأختِِه،  اْمرأتِِه  عىل  َيَغاُر  ال  لكنه 
الرجاِل، وال إكراَمهم، وال ضياَفتهم، وال حايَة جمتمعٍه، ووطنِه، من اخللِل، فهْل 

. هذا رجٌل؟! َكالَّ

فقال  الصحابِة،  عىل  ٍة  ُأهبَّ ذو  غنيٌّ  َمرَّ  واخلُلُق،  العمُل  ميزاهُنا  الــرجــولــُة: 
H: »ما تقولوَن في هذا؟« قالوا: حرٌي إْن خطَب أن ُينَْكَح، وإْن شفَع أْن 
يشفَع، وإْن قال أن ُيستمَع، قال: ثم سكَت، فمرَّ رجٌل من فقراِء املسلمني، فقال: 
»ما تقولون في هذا؟« قالوا: حري إْن خطب أْن ال ُينكَح، وإْن شفَع أن ال يشفَع، 
H: »هذا خيٌر من ملءيِ األرضيِ  وإْن قاَل أْن ال يستمَع، فقال رسوُل اهلل 

ثَل هذا«)1).  ميِ

أيها األحبة: 

كْم ُتؤملنا كلمٌة نسمُعها ممن عرَف اإلسالَم، فقاَل: »يا له من ديٍن لو كاَن له 
السيل(  كغثاِء  )غثاٌء  لكنَُهم  اإلسالِم،  عىل  حُيَسبوَن  مسلٍم،  ونصُف  ملياٌر  رجاٌل« 
موحدٌة،  كلمٌة  هلم  وليس  ضعيًفا،  حيموَن  وال  نظاًما،  وال  مرشوًعا،  يقيمون  ال 
بَأنُفِسهم،  وثقوا  فال  مصاحلُُهم،  هُتم  وسريَّ َشهواهُتم،  وَحكَمُتُهم  َأنُفُسُهم،  َأمّهُتُهم 

أخرجه البخاري رقم )5091).  (1(
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َمْن  وال اعتمدوا عىل رهِبم، رجاٌل َيَمُعُهم الَطمُع، وُيفرُقُهْم اخلوُف والفزُع، إالَّ 
رحَم اهللُ، حتى اخلطُط حينم توضُع، فال يوجُد رجاٌل لتنفيِذها وحايتِها من الفشِل 

والفساِد. 

اإليمنيِة،  اخلََصاِئِص  ِمن  اهللُ  حباُه  بمفردِه  واحًدا  رجاًل  جتُد  حنَي  وتفرُح 
يِة التي يعمُلها بِمفردِه، ويف القرآِن الكريِم يف قصِة موسى ]ڄ     واملواقِف الرُجولِّ
ڄ    ڄ[ رجٌل واحد ]ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    

ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]َغافٍِر:28[. 

]ٱ    ٻ    ٻ     فاملحافظُة عىل الصالِة، والعباداِت، رجولٌة، كم قال اهلل: 
ٻ    ٻ    پ        پ    پ    پ    ڀ     ڀ       ڀ     ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    
]النُّوِر:37[، و]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ     ٿ[ 

ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]اأْلَْحَزاِب:23[. 

ونِص  دينِها،  وحايِة  عقيِدهتا،  بإحياِء  دينَها،  األمِة  هلذِه  ُد  يدِّ واحٌد  ورجٌل 
ضعيِفها، فأبو بكٍر I حى اإلسالَم من حتريِف املرتدين، وعمُر بُن عبِد العزيِز 
َر فلسطني،  فني، وصالُح الدين حرَّ أعاَد أجماَد اخلالفِة، وابُن حنبٍل وقَف ضَد امُلحرِّ
ويف  وحرّروه،  الصحيِح،  بالعِلم  هنضوا  وغريهم  الوهاِب  عبد  وابُن  تيمية  وابُن 
زمننا ابُن سعدي بفهِمه الرائِع، وعلِمه الواثِق، جّدَد وسَط نجٍد، وحممُد الغزايل يف 
مَص قاوم امللحدين، وابُن باٍز رفَع رايَة أهِل السنِة بخلِقِه وتعامِلِه، وعبُد الرحِن 
ا جباًرا، أسلَم به املاليني، وغريهم رجاٌل ال نعرُفُهم، اهللُ  السميط قّدَم عماًل خرييًّ

ُر أَثرهم. يعرُفُهم، ويقدِّ
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إنَّ أحد هؤالء رجٌل واحٌد، ولكنه رجٌل عىل ديٍن وخلٍق وقيٍم وفكٍر صحيٍح، 
وممارسٍة جادٍة، أثمرْت الكثرَي بتوفيِق اهللِ، وهذا ما نحتاجُه اليوَم. 

ولَغ  وإذا  هدٍف،  بال  الناَس  تقّلُد  إِّمعًة  تكوَن  أْن  ليسْت  شباُب  يا  الُرُجولُة 
لتكوَن  ِرَكاهِبم؛  يف  رسَت  الفوض،  وتصفاِت  السوِء،  ُمستنَقَعاِت  يف  أصحاُبك 

َرُجاًل، كم يزعمون!

رقيٍب،  بال  عابثٍة،  ليلٍة  يف  حمرمًة  ولذًة  قريبًة،  شهوًة  ليسْت  الرجولَة  أنَّ  كم 

 

ا ليسْت عبَث سياراٍت، وجرأٍة عىل خمالفاٍت.  وال حسيٍب، كم أهنَّ

منصٍب  ذاَت  امرأٌة  دعْتُه  ورجٌل  باملساجِد،  ُمعلٌَّق  قلُبه  برجٍل  الرجولُة  وإنَّم 
ومجاٍل فقاَل: إين أخاُف اهللَ، ورجٌل تصدَق بصدقٍة فأخفاَها، ورجالن حتابا يف اهللِ، 

اجتمعا عليِه، وتفرقا عليِه، هؤالِء ُيدنيهم الرحُن، وُيظُِلُهم يوَم ال ظِلَّ إال ظِله. 

والرجولُة يف عفٍو لإلصالِح، وليسْت يف انتقاٍم، ويف صدٍق ووفاٍء، وليست يف 
غٍش وخداٍع، ويف هوايٍة نافعٍة، وعمٍل جاٍد، وليست يف ضياِع وقٍت وبطالٍة. 

األديِب  فقلُم  وقيَمَك،  بلَدَك  ُيمثُل  الذي  ولباِسَك  مظهِرَك  يف  والرجولُة 
املحافِظ تامُّ الرجولِة، بشْعٍر وأدٍب يدعو لألخالِق، ويسمو باملعاين، وليس بألفاٍظ 

خانعٍة، وترانيم ساقطٍة، ورواياٍت فاضحٍة. 

والرجولُة ليست بالتمّيِع، واسرتجاِل النساِء، أو تقليٍد وتبعّيٍة، وإلغاِء القيِم 
ِة، واملجاهرِة باملنكر بال روّية. يِة، وانحراِف الِفَطِر السويِّ واهلوِّ
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أيها شباب: 
أيَن الرجولُة فيمْن يتميُل بجسمِه، وُيطيُل شعَرُه، ويضُع القالدَة عىل رقبتِه، 
ويتمّيُع بمشيتِه تشبًها بالنساِء، وقد لعَن رسوُل اهللِ H املتشبهني من الرجاِل 

بالنساِء، واملتشبهاِت من النساِء بالرجاِل)1). وقال: »أْخريُِجوُهْم من بيوتيُِكم«)2). 

القوامُة،  العطُب، وضاعْت  باملجتمِع  الرجولِة حلَّ  وإذا َضُمَرْت خصائُص 
وضعفْت الغريُة، فتتسُع رقعُة الفساِد اخللقي، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    

پ    پ    پ      پ    ڀ[ ]النَِّساِء:34[. 

َرها  قرَّ قوامٌة  بكرامٍة،  وعيَشها  ها،  حقَّ للمرأِة  تَكفُل  عادلٌة،  قوامٌة  فالرجولُة 
اهللُ أحكُم احلاكمني، ومن اجلهِل إلغاُؤها، لكنَّها أيًضا ليسْت ظلًم وقسوًة وحيًفا 
وتسّلًطا وعضاًل وحرماًنا للمرأِة، وال يقدُح يف الرجولِة أْن يعنَي املسلُم أهَله، وخيدَم 
بيَته، فرسوُل اهللِ H كاَن يف مهنِة أهلِه، وخيصُف نعَله، ويرقُع ثوَبُه، وحيلُب 

شاَتُه، ويالطُف أهَلُه، فيسابُق عائشَة ويمزُحها. 

وبطولٌة،  وفهٌم  وخلٌق  ديٌن  بل  فحولٍة،  أو  عضالٍت،  ليسْت  إذْن  فالرجولُة 
وأزمُتنا  الغضِب،  عند  نفَسُه  يملُك  الذي  الشديُد  وإنَّم  َعِة،  َ بالصُّ الشديُد  فليس 

اليوَم أزمُة رجولٍة حقيقٍة بأجساٍم كباٍر، ومظاهَر وفعاٍل، لكنها عقوٌل صغاٌر. 
فتزدريهيِ ــيــَف  ــحيِ الــنَّ الـــرَُّجـــَل  ـــــوُرتـــرى  ـــــُص َه أســـــــــٌد  َأْثـــــــــوابيِـــــــــهيِ  ويف 
ــــــَراُه َت إيَِذا  ــــريِيــــُر  الــــطَّ ـــَك  ـــُب ـــجيِ ـــْع ريِيُروُي الطَّ الـــرَُّجـــُل  ــَك  َظــنَّ فــُيــْخــليِــُف 

أخرجه البخاري رقم )5885).  (1(

أخرجه البخاري رقم )5886).  (2(
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بيِزيِيٍن هَلُــــْم  الــــرََّجــــاليِ  ـــَظـــُم  عيِ ــــــرُي)1)فــمــا  ــــن زيـــُنـــُهـــم َكــــــَرٌم وخيِ َوَلــــكيِ

وسائُل التواصِل بينْت انحطاًطا واختالًفا وإشاعًة واهتاًما وتفاهًة، وأظهرْت 
العواَر، والناُس يتابعوَن هؤالِء، وَضُعَف دوُر املصلحنَي واملثقفنَي اجلاديَن، وتأثرِت 
َر بسمِت الرجولِة، وتطالَب  األخالُق والشيُم، مع عالِ املادِة، وصَت بحاجٍة ُلتذكِّ
ومظاِهِرهم  ولباِسهم  بأشكاهِلم  إناًثا  ال  ذكوًرا  بْل  صغاًرا،  ال  رجااًل  يكونوا  أْن 

وأخالِقِهم، فلقْد باتْت مالبُس بعِض شبابنا غريبًة، حتى باملساجِد! 

فمهـٌم معرفـُة كيـَف ننمـي عوامـَل الرجولـِة ونربيهـا يف جمتمعاتِنـا َوَلـَدى 
أوالِدنا؟ 

والقيِم،  الديِن  يف  احلسنَة  القدوَة  بإعطائهم  ثم  أواًل،  بالدعاِء  ذلك  ويكوُن 
فضعُف القدوِة، أو غياهُبا، مشكلٌة، فالولُد رسُّ أبيه كم يقاُل. 

ابِن يف ولِدَك الرجولَة منُذ الصغِر، وخْذُه للمجامِع العامِة، وأجِلْسُه مع الكباِر، 
يزيُد فهمَه، ويكرُب عقُله، وحُياكي الكباَر، وحّدثْه عن تاريِخ البطوالِت والقدواِت؛ 
لَِتْعُظَم الشجاعُة يف نفِسِه، وتلَك أهمُّ صفاِت الرجولِة، وعّلْمُه األدَب مع الكباِر، 
والسالَم عليهم، وإجالَل ذي الشيبِة، وال ُتنمي فيه احتقاَر الغرِي، والتنابَز باأللقاِب 

والعصبيَة.

 H ومما ينمي الرجولَة، أْن تعطي الصغرَي قيمَتُه، وال هتنُْه، وقْد أت النبَي
فقاَل:  يساِرِه،  عن  واألشياُخ  القوِم،  أصغُر  غالٌم  يمينِه  وعن  منه،  فرشَب  بقدٍح، 

 

األبيات للعباس بن مرداس، يف غرر اخلصائص الواضحة )ص241(، ونسبها يف رشح شواهد   (1(
املغني )1/ 67( لكثري عزة، والعلم عند اهلل.
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أحًدا  منَك  بفضيل  كنُت ألوثَر  ما  قال:  األْشَياَخ؟«  أُعطَيُه  أْن  لي  أتــأذُن  غالُم   »يا 
يا رسوَل اهللِ، فأعطاُه إياُه)1). 

اخليِل،  وركوِب  والسباحِة،  كالرمايِة،  الرجوليَة؛  الرياضاِت  َوعلُِّموُهْم 
نبوُهم رياَضة التعصِب، واأللعاِب اإللكرتونيِة التي ال تبني رجولًة، وال حركًة،  َوجِّ
وإنم تضعُف البص، وُتنِْقُص العقِل، وانتبهوا للباِسهم، وحركاهِتم، واحذروا ما 

ينايف الرجولَة واألخالَق.

أيها األب:
أفضَل  له  واخرْت  بأمهيتِه،  وأشعْرُه  قْدَرْه،  بإعطائه  املشاركِة  عىل  ولَدَك  شّجْع 
سنّه  تناسُب  مسئولياٍت  ووّلِه  لعمِرِه،  املناسَب  اجلوَّ  وأْعطِِه  برأيِه،  وُخْذ  األسمِء، 
اهللِ  رسوُل  بعَث  فقْد   ، الرسِّ كتمَن  وعلْمُه  البسيطِة،  واألعمِل  كالنفقِة،  وقدراتِِه، 
ه، َفَلمَّ ِجاء، َقاَلْت: ما َحَبَسَك؟ قال: بعثني  H أنًسا إىَِل َحاَجٍة، َفَأْبَطْأ َعىَل ُأمِّ
َثنَّ برسِّ  دِّ ا رٌس، قالْت: ال حُتَ رسوُل اهللِ H حلاجٍة، قالْت: ما حاَجُتُه؟ قال: إهنَّ
رسوِل اهللِ H أحًدا، قال أنُس: واهللِ لو حدثُت بِه أحًدا حلدثُتِك يا ثابُت)2). 

وعلموُهْم اجلرأَة يف موِضِعَها، وأْبِعُدوهم عن مآيس الرتِف والدالِل والكسِل 
والبطالِة والنعومِة الزائدِة، وجنبوُهْم مشاهَد اللهِو الباطِل، فهي تنفي الرجولَة. 

حماسَن  وعوْدُه  وشجوَنُه،  مهوَمُه  واعرْف  ولِدَك،  من  األُب-  -أهيا  ْب  واْقرَتِ
األخالِق. 

أخرجه البخاري )2351(، ومسلم رقم )2030).  (1(
أخرجه مسلم رقم )2482).  (2(
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اللُهَم اهِد شبابنَا، وارزقهْم حماسَن األخالِق، وجنبهم سيئَها، واجعْلُهْم هداًة 
مهتدين، صاحلني مصلحني، غرَي ضالني وال مضلني، وال خزايا أو نادمني.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ
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#

ُروؤى َواأْحـــاَلُم

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلمُد هللِ شمَل األناَم بواسِع رحتِه، وصَف العالَ ببالِغ حكمتِِه، وأشهُد أال 
إلَه إالَّ اهلل، وحَدُه ال رشيَك له يف ربوبيتِه، وأنَّ حممًدا عبدُه ورسوُلُه أصدُق الناِس 

ا بعُد: يف عدالتِه، صىّل اهللُ عليِه وعىل آلِه وصحابتِه وسلم تسليًم كثرًيا، أمَّ

معاشَر السلمَن:
األبراِج، واملنجمني،  غيبيٍة، ومتابعِة  بأموٍر  التواصِل  الناُس يف وسائِل  ُأولَِع 
ذاِت  برامَج مسموعٍة، وُمشاهدِة  والتوقعاِت يف  الغيِب  وُمّدِعي  الفناجيِل،  وقّراِء 

تأثرٍي وتشاؤٍم وتفاؤٍل عىل البعِض، ممن َضُعَف توكلُّه عىل رّبِه، الذي يقوُل: ]ۈئ    
ېئ    ېئ     ېئ          ىئ    ىئ    ىئ     ی    ی     ی    ی    جئ    حئ[ ]اجلن:26، 27[. 

للسحرِة،  باهللِ-  -ِعياًذا  ويلجُأ  والكهانِة،  باخلرافِة  يؤمُن  َمْن  منهم  وأشدُّ 
]ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦڦ    ڄ    ڄ         متهاونني بقوِل اهللِ: 
ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    ڇ      ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ    ڌ    ڌ    

ڎ[ ]النمل:65، 66[.

 :H D« ثم تال  H: »خمٌس ال يعلُمُهنَّ إالَّ اهلُل  ويقوُل 
ېئ     ېئ     ۈئېئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ     ۇئ      ۇئ     وئ     وئ     ەئ       ەئ     ]ائ    
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ىئ    ىئ    ىئ    یی     ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئيئ    جب        حب    خب    مب[ 
]ُلْقَمَن:34[)1).

وهناَك رؤى وأحالٌم هلا كبرُي اهتمٍم، فكْم أقّضْت الرؤيا عظيًم من مضجعِه، 
يوسَف  ورؤيا  برمتِِه،  كبرًيا  شعًبا  شغلْت  وكم  بمستقبلِهْم،  أفراًدا  ْت  برشَّ وكم 

S واضحٌة، ورؤيا ملِك مَص ليسْت بخافيٍة.

الرؤى يف املناِم -عباَد اهللِ- هلا أمهيُتها الكربى، يف واقِع الناِس قبَل اإلسالِم، 
وبعَدُه، وبعُض الفالسفِة، وُضاّلُل علمِء النفِس ينكروهَنا، ويعتربوهُنا جمرَد خلجاٍت 

نفسيٍة تعرتُض النائَم. 

منها  اهللِ،  ِمن عنِد  الصاحلَة حٌق  املناميَة  الرؤيا  أنَّ  ُفُيبنّيُ  الكتاُب والسنة  ا  فأمَّ
راتيِ  ُمَبشِّ ن  ميِ َيْبَق  لْم  إنَّه  الناُس،  »أيها   :H يقوُل  منذرٌة،  ومنها  ٌة،  مبرشِّ

النبوةيِ إالَّ الرؤيا الصالحُة، َيَراَها المسلُم، أو ُتَرى َلُه«)2).

َتَكُد  لــْم  الــزمــاُن  اقترَب  »إَذا   :H عنها  قاَل  التي  هي  الرؤيا  وهذِه 
ن ستٍة  يًثا، ورؤيا المسلميِ جزٌء ميِ رؤيا المؤمنيِ تكذُب، وأصدُقُهْم رؤيا أصَدُقُهْم َحديِ

ن النبوةيِ«)3). وأربعين جزًءا ميِ

السلِف،  هدَي  فيِه  خالفوا  ًقا  تعلُّ واملناماِت  بالرؤى  تعّلقوا  الناِس  فبعِض 
باملجالِس  ا  مهًّ وأصبحْت  عليها،  واالعتمِد  عنها،  احلديِث  ويف  فيها،  عوا  توسَّ ُثمَّ 

أخرجه البخاري رقم )50(، ومسلم رقم )9).  (1(
أخرجه مسلم رقم )479).  (2(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2270(، وصححه األلباين.  (3(
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ظاهرٍة  يف  للرؤى  املعربون  وانترَش  املغريَة،  الربامَج  هلا  ُتفِرُد  وقنواٍت  واملنتدياِت، 
أمٌة  نا  وكأنَّ إليها،  واالحتكاِم  الرؤى،  عن  السؤاُل  وَكُثَر  تارخييًّا،  معروفٍة  غرِي 

 

ال حتسُن إال أْن تناَم وتعيُش باألحالِم، وأصبَح كٌل ُيعرّب الرؤى خطاًء، أو مع عدِم 
معرفٍة يف التعامِل معها، وأنَّ هناَك هدًيا نبوًيا هلا، ينبغي أال يتجاوَزُه املرُء فيطغى، 
وال يتجاهُله فيتعُب النفَس يف معرفِة تأويلها، فكيَف بالتعلِق هبا، واالعتمِد عليها، 
ه، وترتعُد منها فرائُصه، وحُتَبُس أنفاُسه،  فبعضُهْم يرى الرؤيا فتضطرَب هلا حواسُّ
ثم يسعى باحًثا عن معرّبٍ هلا، ال يعرُف حاله، لُيظَهر له أرشٌّ هي أْم خري؟ ولو التزمنا 

اهلدَي النبوَي مع الرؤى ملا رأينا جلبًة وال تعلًقا.

روى البخارُي ومسلٌم: أنَّ أبا سلمَة قاَل: لقْد كنُت أرى الرؤيا فُتْمِرُضنِي، 
حتى سمعُت أبا قتادَة يقوُل: وأنا كنُت ألرى الرؤيا مُتِْرُضنِي، حتى سمعُت النبَي 
ن اهلليِ، فإذا رأى أحدُكْم ما يحُب فال يحدْث  H يقوُل: »الرؤيا الحسنُة ميِ
؛  الشيطانيِ ن شرِّ  وميِ ا،  ن شريِهيِ ميِ باهلليِ  َفْليتعوْذ  يكرُه  ما  رأى  وإذا  يحُب،  َمْن  إال  بهيِ 

ُه«)1). وْليتفْل ثالًثا، وال يحدْث بها أحًدا، فإنَّها لْن تضرَّ

ويف روايِة عنَد مسلٍم أيًضا قاَل أبو سلمة: »إِْن كنُت ألرى الرؤيا أثقَل عيل ِمْن 
جبٍل، فم هَو إالَّ أْن سمعُت هبذا احلديِث، فم ُأبالِيَها«)2). 

قاَل  كم  أنواٍع،  ثالثُة  فالرؤى  لتفسرٍي؛  حتتاُج  رؤيا  ُيعدُّ  النائُم  يراُه  ما  كلُّ  فم 
آدم،  ابــُن  بها  ليحزَن  الشيطانيِ  ن  ميِ أهاويٌل  منها  ثــالٌث:  الرؤيا  »إنَّ   :H

أخرجه البخاري رقم )7044(، ومسلم رقم )2261).  (1(
أخرجه مسلم رقم )2261).   (2(
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هيِ، ومنها جزٌء من ستٍة وأربعين  ومنها ما يهمُّ بهيِ الرجُل في يقظتيِهيِ، فيراُه في مناميِ
جزءا من النبوةيِ«)1).

يكوُن  مناِمِه  يف  اإلنساُن  يراُه  ما  كلُّ  ليَس  أْن  بياٌن  »فيه   :V البغوي  قاَل 
َملُك  به  يأتيَك   D اهللِ  ِمن  كاَن  ما  منها  الصحيُح  إنَّم  تعبريُه،  ويوُز  صحيًحا، 

الرؤيا من نسخِة أمِّ الكتاِب، َوَما سوى ذلَك أضغاُث أحالٍم ال تأويَل هلا«)2).

وعن جابٍر I قاَل: جاَء أعراٌب إىل النبي H فقاَل: يا رسوَل اهللِ 
َب، فتدحرَج، فاشتددُت عىل أثرِه، فقاَل رسوُل اهللِ  رأيُت يف املناِم كأنَّ رأيس رُضِ

َك«)3). H لألعراب: »ال تحدْث الناَس بتلعبيِ الشيطانيِ بَك في مناميِ

واألصُل أْن الرؤيا ال تذكُر ألحٍد أصاًل، وإنم يذكُر الرائي اهللَ تعاىل، ويتحّوُل 
من جنبِه الذي كاَن عليِه. 

وزاَد بعُض أهِل العلِم قراءَة آيَة الكريس، كي ال يقربُه شيطاٌن، وهناَك رؤى 
بِه املرُء نفَسه يف يقظتِه، َكَمْن يكوُن  ُث  ِمن الشيطاِن، ونوٌع ثاين من الرؤى ما حيدِّ
مشغواًل بسفٍر، أو جتارٍة وغرِيِه، فيناُم فريى يف مناِمِه ما كاَن يفّكُر فيِه يف يقظتِه، وهذا 

من أضغاِث األحالِم، التي ال تعبرَي هلا.

وهناك الرؤيا الصادقُة الصاحلُة التي تكوُن ِمن اهللِ، وهي بشارٌة أو نِذارٌة، وقْد 
تكوُن واضحًة ظاهرًة، ال حتتاُج إىل تأويٍل، كم رأى إبراهيُم S أنه يذبُح ابنَه يف 

أخرجه ابن ماجه رقم )3907(، وصححه األلباين.  (1(
رشح السنة للبغوي )211/12).  (2(

أخرجه مسلم رقم )2268).  (3(
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ها، كرؤيا صاحبي السجِن مع  املناِم، أو تكوُن خافيًة برموٍز حتتاُج فيها إىل من يعربُّ
H أن ُيقّص إالَّ عىل عالٍ، أو  يوسَف S، وهذا نوٌع هنى رسوُل اهللِ 

ناصٍح، فقاَل: »ال ُتقّص الرؤيا إالَّ عَلى عالٍم أو ناصٍح«)1).
وما عدا ذلَك من الرؤى التي تتعلُق بإثباِت شٍء من أحكاِم الرشيعِة يف حالٍل 
أو حراٍم أو فعِل عبادٍة، أو حتديِد ليلِة القدِر مثاًل، كم ُأِرهَيا النبُي H، ثم 
وحرماهِتِْم،  الناِس  بحقوِق  تتعلُق  متعديٌة  آثاٌر  عليها  ينبني  التي  رؤى  أو  ُأنسَيها، 
وإساءُة الظنوِن هبم من خالِل عنٍي، أْو سحٍر، أو احلكُم عىل عدالتِِهم ونواياِهْم ِمن 

خالهلا، فإنَّ ذلَك كلَّه أضغاُث وأحالٌم وظنوٌن، ال يوُز االعتمُد عليها.
بِن  رُشيِك  قتَل  أراَد  املهدي  اخلليفَة  أنَّ  االعتصاِم  V يف  الشاطبُي  وذكَر 

 

عبِد اهلل القايض، فقاَل له رشيُك: وِل يا أمرَي املؤمنني ودمي حراٌم عليك؟! قاَل: ألين 
رأيت يف املناِم كأين مقبٌل عليَك أكلُمَك وأنَت ُتكلُمنِي ِمن َقَفاَك، فأرسلُت إىل َمْن 
، فسألتُه عنها فقاَل: هذا رجٌل يطُأ بساَطك، وهو ُيرِسّ خالَفك، فقاَل رشيٌك:  يعربِّ
املسلمني  دماَء  وإنَّ  يعقوٍب،  بَن  يوسَف  رؤيا  ليسْت  رؤياَك  إنَّ  املؤمنني،  أمرَي  يا 

 

َس املهدُي رأَسُه، وتراجَع)2).  ال ُتسَفُك باألحالِم، فنكَّ
أب  عىل  احلصي  إبراهيَم  أدخلُت  قاَل:  املروزي  عِن   V الذهبي  ونقَل 

 

عبِد اهلل أحَد بِن حنبٍل، وكان رجاًل صاحلًا، فقاَل: إن أمي رأْت لَك مناًما، هو كذا 
وكذا، وذكرْت اجلنَة، فقاَل: يا أخي، إنَّ سهَل بَن سالمة ِكان الناُس خيربونه بمثِل 

ه)3). هذا، وخرَج إىل سفِك الدماء، وقال: الرؤيا ترسُّ املؤمَن وال تغرُّ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2280).  (1(
وفيات األعيان )466/2).  (2(

سري أعالم النبالء ط الرسالة )227/11).  (3(
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عباد اهلل: 
إنَّ ِمَن اخلطأِ يف هذا الزماِن اشتغاُل الناِس بالرؤى وتقديِسَها، وصُف األوقاِت 
يف تذاكِرَها، وكثرُة السؤاِل عنها، خاصًة النساء، وأما الكذُب يف الرؤى فإثٌم عظيٌم، 
فقْد قاَل H: »من تحلََّم بحلٍم لم يرُه ُكلِّف -أي يوَم القيامِة- أْن يعقَد 
بيَن شعيرتين، ولن يفعَل« )1)، وهَو ِمن الكذِب عىل اهللِ، أال فاتقوا اهللَ عباَد اهللِ، 

والتزموا بسنِة رسوِل اهللِ، واقتدوا هبا يف الصحِو واملناِم. 

وِمْن باِب اإلنصاِف واملصارحِة والنصِح أْن ال نلقي بالالئمِة ُكلِّها يف موضوِع 
الرؤى واإلفراِط فيها عىل الناِس فحسْب، بْل ال بَد ِمن تنبيِه املعرّبين أنفسِهْم الذين 
يعرُبوَن الرؤى، فال بَد للمعرّب أْن يكوَن عامًلا هبا، وُيدرُك املصالَح واملفاسَد منها، 
امللُك:  قاَل  وقد  الفتيا،  قريُن  الرؤى  فتعبرُي  أهٍل،  غرُي  وهو  هلا،  نفَسُه  يربَز  وأال 
]ېئ    ېئ      ېئ    ىئ    ىئ    ىئ      ی             ی     ی[ ]يوسف:43[، ويقوُل ابُن 
القيِم V: »فاملفتي واملعرُب والطيُب يطَِّلعون ِمن أرساِر الناِس وعوراهِتِْم عىل ما 

ال يطَِّلع عليه ُغريهم؛ فعليهم استعمُل السرِت فيم ال حيسُن إظهاُره«)2).

ثمَّ إنَّ عليهم عدَم الترّسِع يف التعبرِي، أو اجلزَم بتشخيٍص، أو مرٍض، أو عنٍي 
وسحٍر، وأْن يعلموا خطورَة ذلك، وتعلََّق السائلني والسائالِت هبم، وما يتبعُه من 
افتتاٍن وإعجاٍب بالنفِس، وتعظيِم شأنِه فوَق شأِن املفتني، وأهِل العلِم، وقد ُسئَل 

اإلماُم مالُك: أيعرُب الرؤيا كلُّ أحٍد؟ فقاَل: أبالنبوِة ُيلعُب؟!)3).

أخرجه البخاري رقم )7042).  (1(
إعالم املوقعني )197/4).  (2(

فتح الباري البن حجر )363/12).  (3(
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يقوُل:  أنَّه  إالَّ  فيها بيشٍء،  مائِة رؤيا، فال ييُب  ُيسأُل عن  ابُن سريين  وكاَن 

 

َك ما رأيَت يف النوِم)1).  اتِق اهللَ، وأحسْن يف اليقظِة، فإنه ال يرضُّ

إنَّم أجيُب بالظِن، والظنُّ خيطُِئ ويصيُب)2). فإذا كاَن هذا هو  وكاَن يقوُل: 
قوُل إماِم املعربين، فم الظنُّ بَمْن جاَء بعَدُه؟!

إننا لنسمُع باملعربِّ ُيسأُل عن ألِف رؤيا يف اهلاتِف والقنواِت، وال تسمُعُه مرًة 
يقوُل: ال أدري، أو هذِه أضغاُث أحالٍم، أو ذلَك حديُث نفٍس، إَّال َمْن َرِحَم ربَُّك، 
أو حيادثوَن النساَء يف كلِّ وقٍت، وهذِه فتنٌة، واألشُد تعبرُي الرؤى ِمن خالِل شاشاٍت 
يراها ماليني الناِس، أو حشوٍد تسمُع تعبرَي الرؤى، فتقيُس عىل غرِي روّية، أو هدى، 
ُن، فعرَبها للصالِح منهم باحلِج؛  وقد سأَل رجالِن ابَن سريين كلٌّ منهم رأى أنه يؤذِّ
لقوله تعاىل: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ[ ]احلج:27[ وعرَبها لآلخِر بأنه يرسُق؛ لقولِِه 

تعاىل: ]پ      ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]يوسف:70[.

ويقوُل الشاطبي V يف مثِل هذِه احلالِة: »فمتى تتعنُي الصاحلُة حتى حُيكَم 
هبا وترتَك غرُي الصاحلة؟!«)3).

وتعبرُي الرؤى بشكٍل عاٍم جتعُل املستمَع اجلاهَل ألوِل وهلٍة يقوُل: هذا تكّهٌن 
أو تمنٌي، أو ِعرافٌة، ونحُن قد ُأِمْرنا بمخاطبِة الناِس عىل قدِر عقوهلم، يف البخاري 
َب اهللُ ورسوُله؟!«)4). ثوا الناَس بم يعرفون، أحتبوَن أن ُيكذَّ عن عيل I: »حدِّ

اآلداب الرشعية واملنح املرعية )451/3).  (1(

اآلداب الرشعية واملنح املرعية )451/3).  (2(

االعتصام للشاطبي ت اهلاليل )333/1).  (3(
أخرجه البخاري رقم )127).  (4(
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وروى مسلٌم عن ابِن مسعوٍد I أنَّه قاَل: »ما أنَت بمحدٍث قوًما حديًثا 

ال تبلغُه عقوهلُم إال كاَن لبعضهم فتنًة«)1).

بَد ِمن االنتباِه ملا  فالرؤيا فتوى، وكان السلُف يتدافعوهنا ما استطاعوا، وال 

ُيشاهُد وُيسمُع من تعبرِي الرؤيا العاّمة لفتاِة مثاًل بأنَّ نكاَحها فاشٌل، أْو المرأٍة بأنَّ 

بالشِك  تنشغُل  الفشَل، والزوجُة  فاألوىل ترتقُب  تزوَج عليها،  أو  زوُجها خيوهُنا، 

 ! بزوِجَها، فم بالُكْم بَِمْن تسمُع تفسرَي الرؤيا فتقيُسه عىل نفِسَها دوَن الرجوِع للمعرّبِ

ا ما حيتُج بِه بعُض الناِس ِمن أنَّه H يسأُل أصحاَبه بعَد الفجِر فيقوُل:  وأمَّ

وتعبرُيه   ،H اهللِ  رسوُل  هذا  َأنَّ  فاجلواُب:  رؤيــــا؟«)2)،  نُكم  ميِ رأى  »َمْن 

حٌق، ال يشوبُه شائبٌة، وتعبريُه بحضوِر صحابٍة، ول يثبْت عن أحٍد منهم كاخللفاِء 

O خاصًة أبو  أنَّه كان يفعُل مثّلُه  التابعني  َمْن بعدُهْم ِمن  األربعِة، وال 

بكٍر I، الذي شِهَد له H بأنَّه معرّبٌ للرؤى ل ينقْل جلوسه للتعبرِي.

أِرنا يف مناِمنا ما يرُسنا، ويف يقظتِنا ما  أاَل فاتقوا اهللَ معارَش املسلمنَي، اللهمَّ 

ينفُعنا، وِزدْنا بطاعتِك قرًبا إليَك، وَعَماًل يرضيَك عنا.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

صحيح مسلم )11/1).  (1(
أخرجه مسلم رقم )17).  (2(
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اخُلْطَبُة الّثانّيُة: 

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

أيها السلمون:
ْن  H: »َما ميِ التي قاَل عنها  أياٍم تدركون عرَش ذي احلجِة  أنتْم بعَد 
ن هذهيِ األياميِ العشريِ« فقالوا: يا رسوَل  أياٍم العمُل الصالُح فيهنَّ أحبُّ إلى اهلليِ ميِ
اهللِ، وال اجلهاُد يف سبيِل اهللِ؟ فقاَل رسوُل اهلل H: »وال الجهاُد في سبيليِ 

ن ذلك بشيٍء«)1). هيِ وماليِهيِ فلْم يرجْع ميِ اهلليِ، إالَّ رجٌل خرَج بنفسيِ

لِِعَظِم األجوِر فيها: ِمن صوٍم  أياٌم مباركٌة يرشُع فيها تنوُع األعمِل الصاحلِة 
 ، وصالٍة وذكٍر وتكبرٍي وهتليٍل وصدقٍة وإحساٍن، وهي فرصٌة ملن ال يمكنه احلجَّ

فعليِه أن َيْعُمَر وقَته يف هذِه العرِش بطاعِة اهللِ تعاىل. 

ي فاألفضُل اإلمساُك عن شعِرِه  ثم اعلموا -عباَد اهلل- أنَّ من أراَد أن يضحِّ
ي، مشاركًة للحجاِج، ومن يريدون  وأظفاِرِه وبرشتِِه إذا دخلْت العرُش حتى يضحِّ
 ، احلَج فال بَد هلم من االستعداِد لرحلتِهْم بمعرفِة الفتاوى التي تلزمهم ألداِء احلجَّ

حتى ال يقعوا بأخطاء وكفاراٍت!

نسأَل اهللَ D أْن يكتَب أجَرنا يف أياٍم مباركٍة، وأن يتقبَل من حجاِج بيِت اهللِ 
حَجهم...

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )757(، وأبو داود رقم )2438(، وابن ماجه رقم )1727(،   (1(
وصححه األلباين.
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#

بّيٌة ٌب َوَع�شَ َتَع�شّ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلمُد هلل ُيعزُّ َمن يشاُء بطاعتِِه ويذلُّ بمعصيتِه، وأشهُد أْن ال إلَه إالَّ اهلل وحدُه 
ال رشيَك له يف ألوهيتِه، وأشهُد أنَّ حممًدا عبدُه ورسولُه وخرُي برّيته، صىل اهللُ وسلم 

وبارَك عليه وعىل آلِه وصحابتِه وسلَم تسليًم، أما بعُد: 

فاتقوا اهلل عباد اهلل: 
ليعيشوا  البرَش  تدعواِن  السليِم،  والعقِل  احلكيِم،  الرشِع  منهَج  أنَّ  واعلموا 
جاَء  هكذا  وتفاهٍم،  وألفٍة  وتراحٍم  بمحبٍة  واحٍد،  جمتمٍع  يف  متكاتفنَي،  متآلفنَي 

اإلسالُم إىل جاهليٍة من سمهِتَا العصبيُة القبليُة، والتفاخُر!
فيِطاًما َلـــَنـــا  ـــيـــُع  الـــرَّضيِ ـــَغ  ـــَل َب إيَِذا 

يَنا)1) ديِ َساجيِ ـــَبـــابيِـــُر  اجْلَ ـــُه  َل ــــرُّ  َتيِ

وآخُر يقوُل: 
َغوْت إيِْن  ـــَة  َغـــزيِيَّ ـــْن  ميِ إيِالَّ  َأَنــــا  )2)َوَمــــا  ـــديِ ــُة َأْرَش َغــَوْيــُت ويِإْن َتــْرُشــْد َغــزيِيَّ

يف   H فيقوُل  العزُة،  هي  اهللِ  تقوى  أنَّ  ليبنّيَ   H فُبِعَث 
العرُب ذكَرَها، وهيتُفون بحمِدَها:  التي حُيي  نبًذا للعصبيٍة والتفاخِر  الوداِع  حجِة 

 

من معلقة عمرو بن كلثوم، يف مجهرة أشعار العرب )ص272(، ورشح املعلقات السبع للزوزين   (1(
)ص235(، ورشح القصائد العرش )ص249).

ة، يف مجهرة أشعار العرب )ص468(، والصحاح )2450/6). البيت لدريد بن الِصمَّ  (2(
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»أال كلُّ شيٍء مْن أمريِ الجاهليةيِ تحَت قدمي موضوٌع«)1)، وقاَل: »يا أيها الناُس، 
أاَل إنَّ ربَُّكْم واحٌد، وإن أباُكْم واحٌد، َأاَل ال فضَل لعربٍي على عجمٍي، وال لعجمٍي 
على عربٍي، وال أحمَر على أسوَد، وال أسوَد على أحمَر، إيِال بالتقوى أبلغُت؟« قالوا: 

 .(2(» بلََّغ رسوُل اهللِ

بأجناِسها،  فاألمُة  ومنصُبه،  ماُله  أو  نسبُه،  وال  اإلنساِن،  لوُن  امليزُة  فليسْت 
نسُب  يمُعُهْم  وألواهِنا  أشكاهِلا  واختالِف  وقباِئِلها،  وأوطاهِنا  مناطِِقها  ِد  وتعدُّ
ُكوا به، كانوا إخوًة متحابني، وأقوياَء مرتاّصني، وإْن ابتعدوا عنه  الديِن، متى متسَّ

ازدادوا اختالًفا وافرتاًقا! 

وعمَر  احلبيش،  وبالٍل  القرش،  بكٍر  أب  بني  مجعْت  إسالميٌة  أخوٌة  ا  إهنَّ
، وآخْت بنَي املهاجرين واألنصاِر،  وصهيٍب الرومي، وعثمَن وزيٍد، وسلمَن وعيلٍّ
َس هبا H ُأمًة قاومْت الوثنيَة  فأقامْت دولَة اإلسالِم، ورفَعْت رايَتُه، وأسَّ
اجلاهليِة،  العصبيِة  إزالِة  عىل  عليهم-  اهللِ  -رضواُن  صحابته  ربَّى  واملجوسيَة، 
فاشتكاُه  السوداء،  بَن  يا   :L بالاًل  ذٍر  أبو  دعا  فلم  نفوِسِهْم،  من  ودواعيها 
للرسوِل H، قاَل له: »يا أبا ذر أَعيَّْرَتُه بأمهيِ؟ إنََّك ايِمرٌؤ فيَك جاهليٌة«)3)، 

ه عىل األرِض وطلَب من بالٍل أْن يطأُه بقدِمِه تكفرًيا لذنبِه.  فوضَع أبو ذٍر خدَّ

وكان سلُفنا X يقّدرون دْوَر العلِم واخلُلِق من كل لوٍن وجنٍس، فوَجُدوا 
عرب  العالِ  يف  فتقّدُموا  بالتواضِع،  والرشَف  باليقنِي،  والغنى  التقوى،  يف  الكرَم 

أخرجه مسلم رقم )1218).   (1(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )23489(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.  (2(

أخرجه البخاري رقم )30(، ومسلم رقم )1661).  (3(
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حينم  مادًيا،  ونجحْت  تقدمْت  جمتمعاٍت  أنَّ  كيَف  أيًضا  رأينا  وكذلَك  التاريِخ، 
جعلِت املفاخرَة باإلنتاِج والعمِل، بداًل من التفاخِر باألصوِل واألنساِب فقط! 

واليوَم هاَن املسلمون أفراًدا، وتّلفوا ُأممًا، يوَم َوَهْت أواُص األخوِة، ونرشوا 
وتفاخروا  واملسابقاِت،  للرياضِة  وتعصًبا  والقبائِل،  واألوطاِن  للمناطِق  عصَبّيًة 
وإرساٍف،  وُخيالٍء  مفاخرٍة  يف  فسقطوا  عاليٍة،  مهٍم  عن  بداًل  والنسِب،  باحلسِب 
قوا فيم بينهم، وما علموا أن اخلريّيَة  وُكفِر النعِم، يتباهون بتوافَه، باسِم القبيلِة، فتفرَّ
يقْل:  ول  وُأنثى،  لذكٍر  األصوَل  ردَّ  اهللَ  وأنَّ  احلسِن،  واخللِق  بالتقوى،  والرجولَة 

عدناَن وال قحطاَن، ]ڄ    ڃ    ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    
ُكنَّا  وحنَي  ]احْلُُجَراِت:13[  ژ[  ڈ     ڈ      ڎ     ڌڎ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ       ڇڇ    
أحّباء،  رفقاَء  شيًئا،  تعني  القبيلُة  تكن  ل  وتواصِلنا  وإعالِمنا  مدارِسنَا  يف  صغاًرا 
وإخوًة كرماَء، فم الذي أحياها ِمْن جديٍد؟ وأذكى ناَرَها للمزيِد؟ لتكوَن حارضًة 
بننٍي وبناٍت؟  املجالِس واملنافساِت، بل واملدارِس والشيالِت، ولدى األطفاِل  يف 

وسبًبا للجريمِة والفوض. 

عباَد اهلل:
عقيدُة التوحيِد جتمُعنا، وداُر اإلسالِم ُتؤوينا، والفخُر بطاعِة الرحِن، ونعمِة 
العنصّيِة  وبزواِل  بينَُهْم،  فيم  أهِلها  بتآلِف  إال  وتعتزَّ  األوطاُن  تقوَم  اإليمِن، ولن 
والعصبيِة بينهم، فهي سبُب خالفاٍت وأحقاٍد، ويستغلُّها األعداُء، ومروجو الفتِن، 
قلَّلتُه،  أفسدتُه، وال يف كثرٍي إال  قتُه، وال يف صالٍح إال  فرَّ فَلم تدخْل يف جمتمٍع إال 

 

وال قويٍّ إال أضعفْته، وما نجَح الشيطاُن إال بمثِلَها، شبَّ عليها الصغرُي، وشاَب 
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والرياضِة  واإلبِل  الشعِر  مرابِع  يف  حتيا  املجتمِع،  ُحثالُة  وتبناها  الكبرُي،  عليها 
سؤاٌل!  وهنا  وفالن!  فالٍن  بنَي  واملنافسِة  للمفاخرة  مظهًرا  وصارْت  واإلرساِف، 
ماذا قدمْت املفاخرُة والتعّصُب للعاَلِ وللصناعِة؟ عدا عن قصائَد تفاخٍر ال تقدُم 
ألواٍن  بعنصيِة  نعترُب  أفال  وتفرٌق،  وإشغاٌل  فساٌد  بل  وإنجاًزا،  صناعًة  لألوطاِن 

سادْت باملجتمِع الغرب، كيَف أّخرهْتُْم كم أفسدْت غرَيُهْم؟! 

ُترّدُدها،  الصعاليِك  وأشعاُر  جُها،  تروُّ الدمهاِء  جمالُس  والعصبيُة  التعّصُب 
باألحساِب،  تفاخٌر  عنها،  الغفلِة  من  وحيذُر  عُرها،  ُيسِّ من  جاَء  ناُرها  خَبْت  وإذا 
ا ُتنسُب لديٍن حّيذُر  وطعٌن يف األنساِب، وفخٌر بأرٍض ولوٍن وتراٍب، واألسوُأ أهنَّ
إيمُنه،  َرقَّ  فيمْن  لْت  تأصَّ وهي  منتنٌة«)1)،  فإنَّها  »َدُعوها  منها:   H نبّيه 
املناسباِت  فاَتَُذوا  ًأصلِه وحقيقتِه،  وَغَفل عن  قلبِه،  وُطمَس عىل  يقينُه،  وضُعَف 

ألجِلَها! 
علينا أحـــــــٌد  ـــــنَّ  ـــــَهـــــَل َيْ ال  اجلاهليَنا)2)َأال  جهليِ  فــوَق  فنجهُل 

مفاخرٌة بني باديٍة وحارضٍة، ومناطقيٍِّة وقبلّيٍة، وتعليقاٌت واستهزاٌء تنايف روَح 
دْت منُذ تسعني سنًة!  اإلسالِم، ووطن مجَع كلمتنا وتوحَّ

البسوِس  وحرُب  والغرباِء،  داحَس  يف  سنًة  أربعني  تقاتلوا  اجلاهّليِة  عرُب 
أو  بعرٍي  ألجِل  اليوَم  التواصِل  بوسائِل  رأينا  ونحُن  ناقِة،  وألجِل  فرسني،  لسباِق 
الناِس،  رياضة قصائَد هجاء للقبائِل، واهّتاٍم باألعراِض، ومفاخرٌة وانتقاٌص من 

أخرجه البخاري رقم )4905(، ومسلم رقم )2584).  (1(
البيت لعمرو بن كلثوم، يف ديوانه )ص78(، واملحكم واملحيط األعظم )27/8).  (2(
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بينم هْم هيملون فقراَءهم، وأميَّتهم، وتطويَر قرابتِِهْم، وأخالِقِهْم، جرائٌم وقضايا 
إلى  دعا  َمْن  منا  »ليَس  يقوُل:   H والنبي  للعصبّيِة،  أصبحْت  باملحاكِم 

عصبيٍة، وليَس منا َمْن قاتَل على عصبيٍة، وليَس منا َمْن ماَت على عصبيٍة«)1).

أحٌد  يفخَر  ال  تواضعوا حتى  أْن  إلــيَّ  أوحــى  اهلَل  »وإنَّ   :H ويقوُل 
على أحٍد، وال يبغي أحٌد على أحٍد«)2)، وقاَل أيًضا: »إنَّ اهلَل D قْد أذهَب عنكْم 
ٌي، أنتْم بنو آدَم، وآدُم  ٌي، وفاجٌر َشقيِ ، مؤمٌن َتقيِ عصبيَة الجاهليةيِ، وفخَرها باآلباءيِ
ن فحميِ جهنَم، أْو ليكوَننَّ  من تراٍب، َلَيَدُعنَّ رجاٌل فخَرُهْم بأقواٍم، إنَّما هم فحٌم ميِ

.(3(» ْن الجعالنيِ التي َتْدفُع بأنفها النتنيِ أهوَن على اهلليِ ميِ

أيها األخوة:
انترَش اليوَم استهزاُء احلارِضة بالباديِة، أو العكُس، وتنابُز األلقاِب بنَي املناطِق، 
ُب الريايُض امُلفّرُق بنَي الناِس هلدِف الرياضِة،  والنيُل ِمن رجٍل لنسبِه ولونِه، والتعصَّ

والتعّصِب للرأي واملذهِب، وهي كلُّها عصبيٌة. 

فالرفعُة والرجولُة واخلرُي بالتقوى واخللِق احلسِن ]ڄ    ڃ    ڃ       ڃ    
بينها،  لتتفاخروا  ال  ]احْلُُجَراِت:13[  ڇ[  ڇ     چ     چ      چ     چ     ڃ    
فالتعارُف يرتّتُب عليه حقوٌق، وواجباٌت، وليس عيًبا أن حُتبَّ قبيلَتَك وعشريَتك، 
الفقرَي،  الغنيُّ  يساعَد  أو لكي  لتزدرَي غريَك،  تتعصَب وتتفاخَر  أن  العيَب  ولكنَّ 
حديِث  يف  ورَد  ولذلَك  بينهم؛  الرحِم  لصلِة  أو  إليه،  املحتاَج  اجلاِه  وصاحُب 

أخرجه أبو داود رقم )5121(، وضعفه األلباين.  (1(
أخرجه مسلم رقم )2865).  (2(

أخرجه أبو داود رقم )5116(، وحسنه األلباين.  (3(
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ميِ محبٌة في  َلَة الرَّحيِ ُلوَن بهيِ َأْرَحاَمَكْم، فإنَّ صيِ ن َأْنَسابيُِكم ما َتصيِ الرتمذي: »َتَعلَُّموا ميِ
، َمْنَسَأٌة في اأْلََثريِ«)1).  ، مثراٌة في الماليِ األهليِ

ودفًعا  الغالِب،  للعرِف  فمراعاًة  الزواِج  يف  روعيْت  إذا  النسِب  وكفاءُة 
وليسْت هدًما  املحاكِم،  عليه يف  ُويَقايَض  بسببِه،  ُيعاَدى  تعصًبا  وليَس  للمشاكِل، 

للبيوِت واألرِس. 

وال ينبغي كذلك ما يفعُلُه البعُض ِمن االستمتِة بالبحِث عن قبيلِة، ينتسُب 
إليها، مهماًل ما ُعرَف بَه أهلُه وعائلتُه ِمن مكارٍم وأخالٍق، وكأنَّ ذلَك االنتساَب 

ڌ     ڍ     ڍ     ]ڇ       بالتقوى  والتقدُم  والتفاضُل  فالتفاخُر  ويرفعُه،  سُيعّزُه 
ڌ[ ]احْلُُجَراِت:13[ هذا لواٌء رفُعُه اإلسالُم؛ لينقَذ البرشيَة ِمن العصبيِة للجنِس، 
جاهليٍَّة  أماَم  حائًرا  يقُف  العاقُل  واملسلُم  للقبليِة،  والعصبيِة  لألرِض،  والعصبيِة 
َفِمْن  البلِد،  باسِم  الناُس  وُينتقُص  قبلّية،  نعراٍت  بإثارة  للديِن،  ًة  ُأخوَّ تستهدُف 
َأَخاُه  ِقَر  حَيْ أْن   ِّ اِْمرٍئ ِمن الرشَّ كاَن ِمن غرِي بلدِه ينتقصُه، ولو كاَن مسلًم »بَِحْسِب 
املسلَم«)2)، والعجُب من إنساٍن يفخُر بيشٍء ال جهَد له فيه، وال كسَب، ويسخُر 

ِمن إنساٍن يف أمٍر ال حيلَة له فيه.
ْئَت واكتسْب أدًبا النََّسـبيُِكْن اْبَن َمْن شيِ ــــنيِ  َع حمـــمـــوُدُه  يــغــنــيــَك 
أَنـــــَذا َهــــا  َمـــــْن يـــقـــوُل  ليَس الفتى َمْن يقوُل كاَن أبيِي)3)إنَّ الــفــتــى 

أخرجه الرتمذي رقم )1979(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه مسلم رقم )2564).  (2(

أدبيات  العرب )21/1( إلمام عيل، ويف جواهر األدب يف  البيتان يف جماين األدب يف حدائق   (3(
وإنشاء لغة العرب )457/2( ألب العتاهية، واهلل أعلم.
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إًن النسَب واالنتساَب ليَس تفاخًرا، أو تعاٍل عىل اآلخرين، وتقسيِم املجتمِع 
ا وغروًرا، وقد يكونون  إىل طبقاٍت، وتصنيِفِهم، واألنفِة ِمن جمالسِة َمْن حيتقُرهم ِكرْبً

أكرَم منُه عند اهللِ يف ميزاِن التقوى، وحسِن اخللِق! 

إًذا فالعصبيُة والتعصُب هادٌم لكلِّ إنجاٍز، وال يظننَّ أحٌد أنه بإحيائِه يستفيُد 
منه، فمصلحُة البلداِن باندماِج الفئاتِ من باديٍة وحارضٍة، ومواطننَي ومقيمنَي، مع 
بدَل  بلداهِنِم، ورفعتِها، وتطّوِرها، واإلنتاِج واالخرتاِع  بإقامِة  ليتعاونوا  بعِضِهْم؛ 

االفتخاِر والتعايل. 
شاهٌد،  والتاريُخ  وسقوٍط،  تلٍُّف  سبُب  واالستهزاَء  والتفرقَة  الترشذَم  إنَّ 
تفرقِة  باِل  مهاجرًة،  عقواًل  باستقطاهِبا  حضارهَتا  وبنْت  تطّورْت  غربيٌة  فبلداٌن 
العلَم،  نرَش  كيف  شاهٌد،  وتارخُيُهْم  أوىل؟  باملسلمني  هذا  أليَس  لوٍن،  وال  عرٍق، 
اليوَم  بينم بعُض أطفالنِا  َمْن دخَل يف اإلسالِم من شعوٍب رشقيٍة وغربيٍة؟  وتبنَّاُه 
بتنا  ولقْد  البلِد،  ببناِء  يقّدرُه، وهْم شاركوا  أو  إنجاَزُه،  يدرُك  بامُلقيِم، وال  يستهرُت 
القبليِة  العنصيِة والعصبيِة  ُترب األطفاَل عىل  نسمُع قصًصا يف أحيائنا ومدارسنا 
واالفتخاِر  التعصِب  ُتنِْشُئْوا صغاِرُكم عىل  أنفِسُكْم، وال  اهللَ يف  فاتقوا  بينَهم،  فيم 
القويِم،  ديننا  من  احلميدِة  واخلصاِل  الكريمِة،  املبادِئ  عىل  رّبوُهْم  اإلسالِم،  لغرِي 

وُحثُّوُهْم عىل االتصاِف هبا. 
ـــُت َكـــُرَم ـــَنـــا  أْحـــَســـاُب وإْن  ُلَلـــْســـَنـــا  َنتَّكيِ ـــــابيِ  األْحـــــَس ـــى  ـــَل َع ــــا  ــــْوًم َي
ـــا ـــَن ـــُل ـــي َكــــَمــــا كــــانــــْت أوائ ـــنيِ ـــْب َفَعُلوا)1)َن ــْثــَلــَمــا  ميِ ــُل  ــَع ــْف وَن  ، َتـــْبـــ�يِ

واألدب  اللغة  يف  الكامل  يف  طالب  أب  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  معاوية  بن  اهلل  لعبد  البيتان   (1(
)132/1(، والتذكرة احلمدونية )173/8).
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فيا مْن تطعُن يف األنساِب، وتفخُر باألحساِب، وتناُل من فئاِت املجتمِع، يا 
واملنصَب،  القبيلَة،  التقييِم  يف  مقياَسك  وجعلَت  ْصَتهم،  وتنقَّ الناَس،  حّقرَت  َمن 
والباديَة واحلارضَة، واملاَل واجلاَه، أال تعلُم حقيقتَك؟! فأّوُلَك نطفٌة َمِذرٌة، وآخُرَك 
]املرسالت:20[  ]ٱ       ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[  الَعَذرَة؟  جيفٌة قذرٌة، وحتمُل يف جوفَِك 
للتسليِة،  أهنا  تعلُم  أال  تعّصًبا  الرياضَة  اتذَت  َمْن  ويا  والتعايل؟!  الكربياُء  فلَم 

 

فال جتعْلها سبًبا لإلثِم بنيِلك ِمن غرِيَك، باسِم التشجيِع، أو تتخْذَها سبًبا للتفرقِة. 

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     قلوبِنا، واجعْلها متحابًة  بنَي  أّلْف  اللهمَّ 
ڃڃ      ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ      ڤ     ڤ     ڤ     ڤ    
ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ[ 

]آِل ِعْمَراَن:103-102[. 

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اخُلْطَبُة الّثانّيُة: 

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
ُيْسريِْع بهيِ نسُبُه«)1)، وقاَل:  َلْم  َأْبَطَأ بهيِ عمُله  H: »َمْن  يقوُل النبي 
، والطعُن في  ْن أمريِ الجاهليةيِ ال يتركونهن: الفخُر في األحسابيِ »أربٌع في أمتي ميِ
، واالستسقاُء بالنجوميِ، والنياحُة«)2)؛ وملا اختصَم مهاجرٌي وأنصارٌي،  األنسابيِ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2945(، وأبو داود رقم )3643(، وابن ماجه رقم )225(،   (1(
وصححه األلباين.

أخرجه مسلم رقم )934).  (2(
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 H َيا لأِلنصاِر، غضَب : : َيا للمهاجريَن، وقاَل األنصاريُّ فقاَل املهاجريُّ
غضًبا شديًدا وقال: »ما باُل دعوى الجاهليةيِ؟« قالوا: يا رَسول اهلل، كسَع رجٌل من 

املهاجرين رجاًل من األنصاِر، فقال: »دعوَها فإنَّها منتنٌة«)1). 

وُيصيلِّ  ويصوُم  اهللِ،  خشيِة  ِمْن  ويبكي  الديِن،  شعائَر  يقيُم  لرجٍل  فعجًبا 
ُق، وفيه خرٌي كثرٌي، ثمَّ جتدُه بعَد ذلك قْد ُملَئ قلُبه بالعصبيِة، فُيحبُّ ويعاِدي  ويتصدَّ
ألجِلَها، وُيربِّ أوالَدُه عليها، أال يدرُك قوَلُه H: »إنَّ أوثَق عرى اإليمانيِ 
أْن تحَب في اهلليِ، وتبغَض في اهلليِ«)2)، واهلل F يبغُض العصبيَة واحلميَة لغرِي 
دينِه، فاإلسالُم والتقى يرفُع وضيَع النسِب، وهُيبط رفيَع احلسِب، فبالٌل عبٌد حبيُش 

هو من ساداِت املسلمني. 

اجلنِة،  نعالِه، يف  َقرُع  ُيسمع  احلبيش  وبالٌل  يداُه،  فتبْت  قريش،  ِمن  هلٍب  أبو 
وا إىل قليِب  وسلمُن ِمن آِل بيِت رسِول اهللِ H، وبعُض ساداِت قريش ُجرُّ

 . بدٍر، هذا هو العزُّ

ا، فإنَّ العزَة هللِ ولدينِه ولرسولِه  فلنتِق اهللَ -عباَد اهللِ- ولنطلْب العزَة يف مظاهنَّ
وللمؤمنني، نسأُل اهللَ أْن يعزنا بطاعتِه، وأْن ال يذلنا بمعصيتِه، وأن يشمَلنا برحتِه، 

وأْن ال خُيزَينا بغضبِه...

أخرجه البخاري رقم )4905(، ومسلم رقم )2584).  (1(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )18524(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن بشواهده«.  (2(
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#

ِر ُكلِِّه! ُب �َشَبُب ال�شَّ الَغ�شَ

اخُلْطَبُة الأُوَل:
ِمن خزائِن رحتِه  وفتَح هلم  اآلداِب،  أكمِل  إىل  اخللَق  أرشَد  الذي  احلمُد هللِ 
العزيُز  امللُك  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أْن  وأشهُد  باٍب،  كلَّ  وجوِده 
الوهاُب، وأشهُد أْن حممًدا عبُده ورسوُله املبعوُث بأجلَّ العباداِت وأكمِل اآلداِب، 
يوِم  التابعني هلم بإحساٍن إىل  صىل اهللُ عليه، وعىل مجيِع اآلِل واألصحاِب، وعىل 

املآِب، وسّلم تسليًم كثرًيا، أما بعد: 
عباَد اهلليِ: 

ما أمجَل العفَو عنَد املقدرِة! وما أمجَل احللَم والصفَح بداًل ِمن الغضِب والثأِر! 
الذي كان دينًا للجاهلني قبَل اإلسالِم، يفتخرون بجهِلِهم وغضبِِهم، حيث يقوُل 

أحُدهم:
علينا أحـــــــٌد  ـــــَهـــــَلـــــنَّ  َيْ اَل  اجلاهلينا)1)َأاَل  جهليِ  فــوَق  فنجهُل 

جاء اإلسالُم ليكفكَف النزواِت، ويمنَع العجلَة يف التصفاِت، ويقطَع دابَر 
اخللِق،  وجودِة  فبالعدِل،  تعذَر  فإْن  الفضِل،  عىل  املجتمِع  أركاَن  وليقيَم  الندِم، 
وحسِن العواقِب، وهييَئ سبَل االستقراِر، ولْن تتحقَق هذِه الغايُة إال عندما هييمُن 

العلُم النافُع، والعقُل الراشُد، والتديُن الصحيُح عىل غريزِة اجلهِل والغضِب.

هـو عمـرو بن كلثـوم، ديوانـه )ص78(، وانظر: املحكـم واملحيط األعظم )27/8(، ولسـان   (1(
العرب )177/3).
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إنَّ من أشدِّ ما يدفُع الشخَص إىل التصفاِت الطائشِة، ويرُه إىل الندِم الرسيِع، 
ويوقعُه يف احلرِج والضيِق، هَو العجلُة والغضُب، فكْم ِمن تصفاٍت وأفعاٍل نسمُع 

عنها مؤخًرا إذا بحثَت يف أسباهِبَا وجدَت أنَّه الغضُب، وما أدراَك ما الغضُب؟!

شمَلها  وشتَت  أرسَتُه،  هدَم  وتعجٍل  غضٍب  حلظِة  بسبِب  شخٍص  ِمن  فكْم 
َفَقْد فيها  بطالِق أمَّ أوالِدِه؟! وكْم ِمن شخٍص بسبِب تلك اللحظِة الغضبيِة التي 
قديٍم، وصديٍق  مَع زميٍل  الودِّ والصداقِة  السيطرَة عىل أعصابِه، هدَم كلَّ عناِص 

؟!  ويفٍّ

وكْم ِمن شخٍص بسبب الغضِب لعَن والديه، وتلفَظ عليهم بأشنِع عبارٍة ترُج 
َر ملْن أسدى إليِه معروًفا،  ِمن لسانِه؟! وكْم ِمن شخٍص بسبِب حلظِة الغضِب َتنَكَّ

وصنَع له مجياًل؟! 

وكْم ِمن شخٍص جرَّ عىل نفسِه، بل وعىل جمتمعِه -بسبِب الغضِب والعجلِة- 
الشخُص رشَدُه وصواَبُه  فيها  يفقُد  التي  التصفاِت  تلَك  آخِر  إىل  مآٍس وأحزاًنا، 
وسيطرَتُه عىل نفسِه، فيسبُّ ويشتُم ويتهُم ويتربُم ويتصُف تصفاٍت خاطئًة، بْل 

قد تكوُن مميتًة.

العواطَف،  ضبَط  الذي  وموقَفُه  اإلسالِم  أدَب  نتذكُر  املواقِف  هذِه  مثِل  يف 
وحكَم العقَل، ودعا إىل األناِة والتبِص.

إنَّ أوَل ما يدعو إليه اإلسالُم هَو الرفُق، وعدَم العجلِة يف التصِف، واتاَذ 
القراِر، يقوُل الرسوُل H: »إنَّ اهلَل رفيٌق يحُب الرفَق، ويعطي على الرفقيِ 
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فالرفُق خلٌق حمبوٌب  ما سواُه«)1)،  يعطي على  وما ال   ، العنفيِ يعطي على  ما ال 

 

ِمن اهللِ، حيقُق اهللُ به الغاياِت ما ال حيقُقها بالعنِف.

أيُّها الؤمنوَن:
كثرٌي ِمن النصائِح التي أسداها رسوُل اهللِ للناِس كافَة كانْت تتجُه إىل تشجيِع 
والتصدي،  الطيِش  مظاهَر  املسلمون  عدَّ  ولذلَك  الغضِب؛  لغريزِة  عالًجا  احللِم 
والعنِف واألذى، رشوًدا ِمن القيوِد التي ربَط هبا اإلسالُم اجلمعَة املسلمَة؛ لئال متيَد، 

َباُب المسلميِ فسوٌق وقتاُله كفٌر«)2). وال تضطرَب، يقوُل O: »سيِ

إنَّ ِمن الناِس َمْن ال يسكُت عِن الغضِب، فهَو يف ثورٍة دائمٍة، وَتَغيٍُّظ يطبُع 
ُه أحٌد بأذى ارتعَش، كاملحموِم، وأنشَأ يرغي ويزبُد،  عىل وجهِه العبوَس، إذا مسَّ
برٌئ من  يتغرُي، واإلسالُم  أنَّه طبٌع ال  بذلَك، ويزعُم  بْل ويفتخُر  ويلعُن ويطعُن، 
 ، عانيِ بالطَّ المؤمُن  »ليَس   :H اهللِ  رسوُل  يقوُل  الكدرِة،  اخلالِل  هذِه 

 

.(3(» ، وال الفاحشيِ البذئيِ وال اللَّعانيِ

ولقْد حرَم اإلسالُم املهاتراِت، وتبادَل السباِب، وكْم ِمن معارَك ضاريٍة تبتذُل 
فيها األعراُض، وتنتهُك فيها احلرماُت، وما هلذِه اآلثاِم ِمن علٍة إال تسلُط الغضِب، 
 :H يقوُل  جلمرهِتَا،  األوِل  امُلوِقِد  عىل  تعوُد  وأوزاُرها  األدِب،  وضياُع 

»المستّبان ما قاال فعلى البادئيِ منهما، ما لْم يعتديِ المظلوُم«)4).

أخرجه مسلم رقم )2593).  (1(
أخرجه البخاري رقم )48(، ومسلم رقم )64).  (2(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1977(، وصححه األلباين.  (3(
أخرجه مسلم رقم )2587).  (4(
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أيُّها األُخ السلُم: 
إنَّ املسلَك األمثَل يف ذلَك كلِه، والذي يدُل عىل العظمِة واملروءِة دائًم هَو أْن 
، وأْن يعَل عفَوُه عِن املسِء  يبلَغ املرُء غَضبُه، فال يْفُجر، وأْن يقبَض يَدُه فال يقتصُّ
ُه إذا شاَء، قاَل األحنُف بُن قيٍس:  نوًعا من شكِر اهللِ الذي أقدُرُه عىل أْن يأخَذ حقَّ

»احذروا رأَي األوغاِد، قالوا: وما ُهْم؟ قاَل: الذين يرون الصفَح والعفَو عاًرا«.

ِمن  املسلُم  يستطيُع  القلوِب،  مفتاُح  الكالِم  ولنُي  احللِم،  يف  العلِم  كمَل  إنَّ 
خاللِِه أْن يعالَج أمراَض النفوِس، وهو هادي النفِس، مطمئُن القلِب، ال يستفزُه 
قايَس  النفِس،  جايَف  اخللِق،  يسَء  الداعي  كاَن  فلو  احلمُق،  يستثريُه  وال  الغضُب، 
دينِهْم،  بأنواِر  اهلدايَة  فُحِرموا  عنُه،  وانصفوا  حولِِه،  من  الناُس  النفضَّ  القلِب، 

اًل، وماتوا ّجهااًل؛ وذلَك هو الشقاُء، وهو سببُه وعلتُه. فعاشوا ُضالَّ

وتتفاوُت درجاُت الناِس يف الثباِت أماَم املثرياِت، فمنهْم َمْن تستخفُه التوافُه، 
فيستحمُق عىل عجٍل، ومنهْم َمْن تستفزُه الشدائُد، فيبقى عىل وقِعَها األليِم، حمتفًظا 
ا الرجُل احلليُم حًقا فهَو َمْن إذا حّلَق يف آفاِق  برجاحِة فكرِه، وسجاحِة ُخُلقِه، وأمَّ
دنيا الناِس اتسَع صدُرُه، وامتدَّ حلُمُه، وعذَر الناَس، والتمَس املربراِت ألغالطهم، 

، وفعَل ما كاَن.  فإذا ما عدا غرٌّ يريُد جترحيُه نظَر إليه ِمن علوٍّ

قاَل األحنُف بُن قيٍس V: »ما آذاين أحٌد إال أخذُت يف أمِرِه بإحدى ثالٍث: 
إْن كان فوِقي عرفُت له فضَلُه، وإْن كاَن مثيل تفضلُت عليِه، وإن كاَن دوين أكرمُت 

نفس عنه«)1) انتهى كالمُه V، وهو املشهوُر باحللِم، وبذلَك ساَد عشريتُه.

اآلداب الرشعية واملنح املرعية )2/ 216).  (1(
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عباَد اهلليِ:
ا أْن يكوَن حليًم مفطوًرا عىل اخلرِي، جمبواًل عليِه، وهذا  اعلموا أنَّ احلليَم إمَّ
اهلُل  يحبهما  خصلتين  فيَك  »إنَّ   :H له  قاَل  الذي  القيِس،  عبِد  كأشجَّ 
ورسوُله، الحلُم واألناُة«، فقاَل: أشٌء تلقُت بِه أم جبلُت عليِه يا رسوَل اهللِ؟ فقاَل: 

»ال، بْل جبلَت عليهيِ« فقاَل: احلمُد هللِ جبلني عىل خصلتني حيبهم اهللُ ورسوُله)1).

ا أْن يكوَن احلليُم ثائَر النفِس، أزعجُه َمن َظلمُه، فيصرُب حمتسًبا، ويصفُح  وإمَّ
الدنيا  يف  امُلثاُب  هو  وهذا  اجلاهلني،  عِن  والعفِو  بالعرِف  إيمُنه  ويأمرُه  قادًرا، 
واآلخرِة، واملشكوُر عنَد اهللِ، وعنَد خلقِه، وهو املوصوُف بالشدِة والقوِة، كم يف 
يملُك  الذي  الشديَد  ولكنَّ  بالصرعةيِ  الشديُد  »ليَس   :H الرسوِل  قوِل 

 .(2(» نفَسُه عنَد الغضبيِ

وقاَل O: »َمْن َكَظَم غيًظا، وهَو يستطيُع أْن ينفَذُه، دعاُه اهلُل يوَم 
، حتى يخيَرُه في أي الحوريِ شاَء«)3). القيامةيِ، على رؤوسيِ الخالئقيِ

أيُّها الناُس:
قوضتا  ما  جمتمٍع  يف  انترشتا  إذا  عظيمتاِن،  آفتاِن  الغضِب  وكثرُة  احللِم،  قلُة 
بنياَنُه، وهدمتا أركاَنُه، وقادتا املجتمَع إىل هوٍة سحيقٍة، حتى يؤدي بِه إىل اهلالِك، 
وكثرَة  آداهِبا،  واندثاَر  اإلسالميِة،  املجتمعاِت  ضياَع  نرى  ألسنا  باهللِ،  والعياُذ 

أخرجه مسلم رقم )17).  (1(
أخرجه البخاري رقم )6114(، ومسلم رقم )2609).  (2(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2021(، وأبو داود رقم )4777(، وابن ماجه رقم )4186(،   (3(
وحسنه األلباين.
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اخلالفاِت بني دوهِلا وشعوهِبا، فساعَد ذلَك عىل تقطيِع األواِص والروابِط، وإشاعِة 
ِقبِل  من  املسلمِة  األمِة  عىل  الشمتِة  وإظهاِر  والتحاِسد،  والتدابِر  التباغِض  أجواَء 

أعداِئها. 

انظروا مثاًل إىل احلاالِت املتعددِة واملنترشِة للطالِق، أو ما يكوُن بنَي الزوجنِي 
من شقاٍق، مما يؤدي إىل التفريِق، وهدِم البيوِت، وتفويِض األرِس، أليَس ذلَك يف 
الغالِب نتيجٌة ِمن الغضِب، وقلِة احللِم؟ حيث ترى الزوَج بعَد ذهاب غضبِِه يندُم 
والَت ساعَة مندِم، ويتأسُف عىل ما مض، ويرى أنه قد جنى عىل نفِسِه باحلرماِن، 
وعىل زوجتِه بالعقوبِة، وال ذنَب هلا، ويّتَم أوالَدُه، وهَو ل يزْل حًيا، ثمَّ يبحُث لنفسِه 
أو  تفكرٍي،  دوَن  ارتكَبها  املفتني ملحِو غلطٍة  لدى  الفتاوى  ويقلُب يف  املعاذيِر،  عن 
رويٍة، أو تدرٍج يف التأديِب، مما تسبَب يف هدٍم كان بإمكانِِه عالُجه لْو ملَك عقَلُه، 

وأشهَر حلَمُه، وكفَّ غضَبُه. 

وِمن نتائِج الغضِب وثمراتِه: أنك ترى إخوًة ِمن أٍب واحٍد خيتلفون فيم بينهم 
ألتفِه األسباِب، فيعمُل الغضُب فيهم عمَلُه، فيتعادوَن ويتقاطعوَن، فيتشتُت بذلك 

شمُل األرِس، وتراهم يتسابُّوَن ويتشامتوَن، وقد أخذُهْم الغضُب كلَّ مأخٍذ.

هذا هَو الغضُب الذي ينبغي علينا جتنَبُه، واحلذَر منُه، أعاذنا اهللُ وإياكم ِمن 
الغضِب، ومن سوئِه وآثارِه، ورزقنا وإياكْم احللَم والتحلَُّم، إنَّه سميٌع جميٌب.

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     الرجيـِم:  الشـيطاِن  ِمـن  بـاهللِ  أعـوُذ 
پ    پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    
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 ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ 
]آِل ِعْمَراَن:133، 134[.

كم أُنه يُب علينا مجيًعا أْن نعمَل بتعاليِم ديننا احلنيِف، وأْن نأخَذ بإرشاداِت 
نبينا -صلواُت اهللِ وسالمُه عليه-، كم يُب علينا أْن نقَص أنفَسنا عِن الغضِب، 

 

وال نترسُع فيم يعوُد علينا باحلرسِة والندامِة، واملرُء املسلُم مطالٌب بكتمِن غيظِه، وإطفاِء 
غضبِه بم استطاَع من حتلٍم وتصرٍب، واستعاذٍة باهللِ ِمن النفِس واهلوى والشيطاِن. 

وعليه أْن يرتفَق أواًل: يف أهِلِه، وثانًيا: برعيتِه وجريانِه، وعمالئِه ومواطنيِه، 
العقوِق، وألقاربِه عىل  النشوِز، وألبنائه عىل  لزوجتِه عىل  بغضبِه عوًنا  يكوُن  فال 
هجرِه  عىل  كافًة  وللناِس  التمرِد،  عىل  ولرعيته  اإلساءِة،  عىل  وجلريانه  القطيعِة، 

وجمانبتِه، وهذا ما نراُه دائًم يف حاِل َمْن اشتهروا بالغضِب واحلرارِة الزائدِة.

أيُّها الؤمنوَن:
إنَّ الغضَب خيتلُف يف دنيا الناِس باختالِف األحواِل والظروِف، لكنُه غالًبا 

 

ال خيرُج عن ثالثِة أحواِل: 

األوُل: حاُل االعتداِل بأْن يغضَب ليدافَع عن نفسِه، أو دينِه، أو عرضِه، أو 
مالِه، ولوال ذلَك لفسدِت األرُض بانتشاِر الفوض، وتقويِض نظاِم املجتمِع، لكنَّ 

غضَبُه هذا ينبغي أْن يكوَن مقرتًنا باحلكمِة واملعرفِة والعقِل الرشيِد.

احلالُة الثانيُة: أْن خيطَو الغضُب عن االعتداِل بأْن يضعَف يف اإلنساِن، أو 
يفقَد بالكليِة، وهذِه احلاُل مذمومٌة رشًعا، ال سيم إْن تعلقْت بانتهاِك حرماِت اهللِ، 
تقوُل عائشُة J: »ما رضَب رسوُل اهللِ H شيًئا قطُّ بيدِه، وال امرأًة، 
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، فينتقُم من صاحبِه، إالَّ أْن  وال خادًما، إال أْن ياهَد يف سبيِل اهللِ، وما نيَل منُه قطُّ

ينتهَك شٌء من حمارِم اهللِ، فينتقُم هللِ تعاىل«)1).

احلالُة الثالثُة: أْن يطغى الغضُب عىل العقِل والديِن، وربم جرَّ صاحَبُه إىل 

ارتكاِب جرائَم كبريٍة، وموبقاٍت كثريٍة.

 O إليِه  أرشَد  ما  بفعِل  إال  العقبِة  هذِه  من  التخلُص  يمكُن  وال 

بقوله: »وإذا َغٍضَب أحُدُكْم فْلَيْسُكْت«)2).

فقاَل  غضًبا،  ا  أحِدمِهَ وجُه  فاحرَّ   H النبي  عنَد  رجالِن  واسّتبَّ 

H: »إني ألعلُم كلمًة لو قالها لذهَب عنُه ما يجُد، لو قاَل: أعوُذ باهلليِ 

من الشيطانيِ الرجيم لذهَب عنه ما يجُد«)3). 

وقد ثبَت عنُه H أنَّه أمَر الغضباَن بالوضوِء؛ ألنه يطفُئ الغضَب، كم 

يطفُئ املاُء النَّار)4)، نسأُل اهلل C أْن يلهمنا رشَدنا، وأْن يقينا رشَّ نفوِسنا، وأْن 

هيدينا سبَل السالِم.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه مسلم رقم )2328).  (1(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )2136(، وقال حمققو املسند: »حسن لغريه«.  (2(

أخرجه البخاري رقم )6115).  (3(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )17985(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  (4(
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اخُلْطَبُة الثانيُة: 

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
، مسبًبا عدًدا ِمن اإلشكاالِت،  نعيُش هذِه األياَم مرحَلة القيِظ، حيث يشتدُّ احلرُّ

ينبغي التنبَه هلا، والوقوَف عنَدها، وِمْن ذلَك:

قاَل رسوُل اهللِ H: »اشتكتيِ الناُر إلى ربِّها فقالْت: ربِّ أكَل بعضي 
، فأشدُّ ما تجدوَن  : نفٌس في الشتاءيِ ونفٌس في الصيفيِ بعًضا، فأذَن لها بيَِنفَسييِنيِ

من الحريِ، وأشدُّ ما تجدوَن من الزمهريريِ«)1). 
نسأُل اهللَ C أْن يعيَذنا ووالدينا وذرياتِنا ومجيَع املسلمنَي من حِر ناِر جهنَم 
تدنو  يوَم  ظلِه،  إالَّ  ظِلَّ  ال  يوَم  ظِله  يف  يظلنا  أن  اهللَ  ونسأَل  أحٌد،  يطيقُه  ال  الذي 

الشمُس ِمن العباِد بمقداِر ميل.

عباَد اهلليِ:
من الوقفاِت أيًضا أْن نتذكَر يف هذا احلرِّ ما نعيشُه ِمن نعٍم عظيمٍة، نتقلُب فيها 
من مكيفاٍت تقينا رشَّ هذه احلرارِة يف بيوتِنا ومساجِدنا ومقراِت أعملِنا وسيارتِنا، 
توفِرها،  بشكِرها عىل  اهللِ  إىل  ونلهَج  نعيُشها،  التي  النعمَة  نتذكَر هذِه  أْن  فواجٌب 

وتيلوا حاَلنا بدوهِنا! 

باستخداِم  بالرتشيِد  وذلَك  فيها،  نرسَف  أالَّ  النعمِة  هذِه  شكِر  معاين  وِمن 
الكهرباِء للمكيفاِت واإلنارِة، ووِضع الضوابِط املنظمِة لرتشيِد الكهرباِء يف البيوِت 

واملساجِد، حتى ال تتكرَر املشكالُت التي تقُع كلَّ عاٍم يف الكهرباِء. 

أخرجه البخاري رقم )3260(، ومسلم رقم )617).   (1(
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وِمَن الوقفاِت أيًضا: أنَّ بعَض الناِس يعلوُه الغضُب الشديُد، وضيُق النفِس، 
بَد  وال  صحيٍح،  غرُي  وهذا  الناِس،  مع  تصفاتِِه،  سوِء  عىل  ينعكُس  مما  والتربُم 

لإلنساِن ِمن أْن يدافَع عن نفسِه هذا الغضَب، وحيرَص عىل جتنبِِه.

C أْن يرقَق من أخالِقنا، ويرزَقنا احللَم والعلَم، وسعَة األفِق،  نسأُل اهللَ 
وحسَن اخللِق...
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#

ــــا �شَ الرِّ

ْطَبُة اْلأُوَل:   اخْلُ

، َوَأْعَظَم اأْلَْجَر،  رْبِ اَلِة َوالصَّ ِذي َأْعَطى الِغنَى َواْلَفْقَر، َوَأَمَر بِالصَّ احْلَْمُد هللِ الَّ
ًدا  يَك َلُه، ُذو اْلَعَظَمِة َواْلَقَدِر، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ
ْدَر، َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه  َح َلُه الصَّ ْكَر، َورَشَ َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َرَفَع َلُه الذِّ

ا َبْعُد:  ْيُل َواْنَبَثَق اْلَفْجُر، َأمَّ َما َسَجى اللَّ

َباَد اهلليِ: َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
ْنَساُن َفَلْن َيْسَتِقرَّ َعىَل َحاٍل، َواَل َيْسُكَن لَِقَراٍر، َوبُِدونِِه  َهَدٌف َمنُْشوٌد إَِذا َفَقَدُه اإْلِ
ْقَها َطالُِبَها َفُهَو َأْشَبُه بَِحَيَواٍن  قِّ ٌم، ُمْضَطِرٌب َحاِئٌر، َوُأْمنِيٌَّة إَذا َلْ حُيَ ْنَساُن َقِلٌق ُمَترَبِّ اإْلِ
ٌم  َتَقدُّ فِيِه  َكاَن  َوَلْو  َغاَيٍة،  َغرْيِ  ِمْن  َغاَبٌة  بُِدونِِه  َواْلُمْجَتَمُع  ٍس،  ُمْفرَتِ َسُبٍع  َأْو  ٍس،  رَشِ

وَحَضاَرٌة، َفاْلَمَقاِييُس فِيِه لأِْلََشدِّ َواأْلَْقَوى، َوَلْيَس لأِْلَْصَلِح َواأْلَْتَقى.

ُبوا  َا، َجرَّ َهَدٌف َوَغاَيٌة َوُأْمنِيٌَّة َيْطُلُبَها َكثرُِيوَن يِف َغرْيِ َمْوِضِعَها، َوِمْن َغرْيِ َمَظاهنِّ
يِف  َوَظنُّوَها  اْلَعْيِش،  َوَرَغِد  اْلِغنَى،  يِف  َقْوٌم  َحَسبَِها  َوَجُدوَها،  َفَم  َوَشَهَواٍت،  ُمَتًعا 
ْلِم َواْلَبْطِش، َوَطَلُبوَها يِف اجْلَاِه َواْلَمَقاِم اْلَعِريِض، واْعَتَقَدهْتَا فَِئٌة يِف ُحْسِن اْلُعُلوِم  الظُّ
َواْلَمَعاِرِف، َخاَض يِف اْلَبْحِث َعنَْها ُعَلَمٌء َوَفاَلِسَفٌة َوُشَعَراٌء، َوَأْغنَِياٌء َوُفَقَراٌء، َوُمُلوٌك 

وُوَجَهاٌء، َفَضلُّوا َعنَْها.
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َبنْيَ  اْلَفْرَق  َأْعَظَم  َوَما  ِكينَِة،  َوالسَّ َضا  َوالرِّ َمْأنِينَِة  الطُّ اهللِ-نِْعَمُة  ِعَباَد  -َيا  َا  إهِنَّ
، خَيْبُِط يِف ِعَمَيٍة، َوَيْميِش  اَح، َوآَخٌر َضالٌّ ا: َعَرَف َغاَيَتُه، َفاْطَمَأنَّ َواْسرَتَ ، َأَحُدمُهَ َرُجَلنْيِ

]ى    ائ       ائ    ەئ    ەئ     اْلَمِصرُي؟  َأْيَن  اْلَمِسرُي؟ َواَل  َيْدِري َكْيَف  لَِغرْيِ َغاَيٍة، ال 
وئ    وئ      ۇئ     ۇئ     ۆئ      ۆئ    ۈئ[ ]امْلُْلِك:22[. لَِساُن َحاِل َبْعِضِهْم -ِعَياًذا بِاهللِ-: 

ِجْئَت اَل َأْعَلُم َمْن َأْيَن؟ َوَلِكنِّي ُأَتْيُت.
اِمي َطِريًقا َفَمَشْيُت. ُت ُقدَّ َوَلَقْد َأْبَصْ
َوَسَأْبَقى َماِشًيا إْن ِشْئُت َهَذا َأْم َأَبْيُت

ُت َطِريِقي؟ َلْسُت َأْدِري)1). َكْيَف ِجْئُت؟ َكْيَف َأْبَصْ

ي  رِّ حَتَ يِف  َوَقنَاَعُتُه  َوُطَمْأنِينَُتُه،  ِرَضاُه  َكثرٍِي  َوَخرْيٍ   ، َوفرِْيٍ َماٍل  َصاِحِب  ِمْن  َكْم 
َأْو  َماٍل  َأْجِل  ِمْن  َنْفَسُه  َيِذْل  َوَلْ  َأْجَرُه،  اأْلَِجرَي  َأْعَطى  فِيِه،  اهللِ  َحقِّ  َوَأَداِء  احْلَاَلِل، 

َجاٍه.

ُط َبنْيَ َجَوانِِحِه،  َوآَخٌر ِعنَْدُه َما َيْكِفيِه، َوَلِكْن الطََّمَع َمأَلَ َقْلَبُه، َواْنَترَشَ التََّسخُّ
]ڤ    ڤ       َواهللُ  لِْلَمْخُلوِقنَي،  َشْكَواُه  َيُبثُّ  َراِزِقِه،  َعىَل  َوُمَتَسِخٌط  ِرْزِقِه،  ِمْن  َجِزٌع 
ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ     ڄ    ڃڃ    ڃ    ڃ    چ     چچ    

چ    ڇ    ڇ    ڇ[ ]اْلَفْتِح:4[.

 ، َقاُء َجنَْبْيِه، َوَلْ َيِْد يِف اْلَماِل َمْعنَى اْلِغنَى احْلَِقيِقيِّ َوَكْم ِمْن َغنِيٍّ َلْ ُيَفاِرِق الشَّ
َوْرٍد  يِف  َوااِلْستِْقَراِر  اأْلُْنِس  َطْعَم  َيُذْق  َلْ  َرفِيَعٍة،  َوَمنِْزَلٍة  َجاٍه  َصاِحِب  ِمْن  َوَكْم 

 

َواَل َصْدٍر، َواَل اَلَح َلُه َطْيُفُه َيْوًما َما، َوَكْم ِمْن َصاِحِب َأْهٍل َوَوَلٍد َيَتَقلَُّب يِف ُحْزٍن 

األبيات لـ)إيليا أبو مايض( من قصيدة له بعنوان )الطالسم( موقع: أدب كوم، عىل الشبكة.  (1(
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ٍء؛  بيَِشْ حَيَْظ  َلْ  َوُهَو  َراٍض،  َفِقرٌي  بِاحْلَاِل،  َضا  الرِّ َوَعَدِم   ، َنْفِسٍّ َواْضطَِراٍب  َوَقَلٍق 

 

تَِها، َوُأْنَسُه  اَل َماَل َواَل َجاٍه، َواَل َأْهٍل َواَل َوَلٍد، َغرْيَ َأنَّ َصْدَرُه َأْوَسُع ِمْن اأْلَْرِض بُِرمَّ
َأْبَلُغ ِمْن َشَقاِء َأْهِلَها، َوُطَمْأنِينََتُه َأْبَلُج ِمْن َقَلِقِهْم َواْضطَِراهِبِْم؛ ملَِاَذا؟ 

يُت  يَمِن، َيُقوُل H: »َمْن َقاَل: َرضيِ َضا! نِْعَمٌة َعظِيَمٌة، َتْبَدُأ بِاإْلِ ُه الرِّ  إِنَّ
ٍد َرُسواًل َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة«)1)، َرَواُه َأُبو َداُوَد. بيِاهلليِ َربًّا، َوبيِاإْليِْساَلميِ ديِيًنا َوبيُِمَحمَّ

َينَاهُلَا  بِِه،  اتَِّصالِِه  َوُحْسِن  ِه،  بَربِّ إِيَمنِِه  بُِقوِة  اْلَعْبُد  َيْبُلُغَها  َعظِيَمٌة،  نِْعَمٌة  َضا  الرِّ
 G ًدا ْكِر َوُحْسِن الِعَباَدِة؛ َولَِذلَِك َخاَطَب اهللُ حُمَمَّ ْكِر َوالشُّ رْبِ َوالذِّ بِالصَّ

بَِقْولِِه: ]ڎ    ڎ     ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک       کگ     گ    
گ    گ      ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]َطَه:130[.

اْلُمِحبِّنَي،  َوَحَياُة  اْلَعاِرفنَِي،  اُح  َوُمْسرَتَ ْنَيا،  الدُّ َوَجنَُّة  اأْلَْعَظُم،  َباُب اهللِ  َضا  الرِّ
ُة ُعُيوِن اْلُمْشَتاِقنَي. َوَنِعيُم اْلَعابِِديَن، َوُقرَّ

]ڌ    ڌ    ڎ       ڎ[  َواْلُمْرَسِلنَي  اأْلَْنبَِياِء  لَِسيِِّد  َعَطاُء اهللِ  َوُهَو 
َحى:5[. ]الضُّ

َمَع  َتَصاُلٌح  َوُهَو  َمْأنِينَِة،  الطُّ ُة  ِوَجادَّ ِكينَِة،  السَّ َوَطِريُق  َعاَدِة،  السَّ رِسُّ  َضا  الرِّ
َعاَدَة، َوِعاَلٌج لِْلَقَلِق َواخْلَْوِف ِمْن اْلُمْسَتْقَبِل،  رْبَ َوالسَّ النَّْفِس، ُيْثِمُر َسِكينًَة ُتنْتُِج الصَّ

ًة َوِرْزًقا َوَبَرَكًة. ُيْثِمُر ِصحَّ

َفَيا َربُّ َأْرِضنَا، َواْرَض َعنَّا.

أخرجه أبو داود برقم )1529(، وصححه األلباين.  (1(
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ِجنَي،  ُم ُيِريُد َحَياَة اْلُمَتَزوِّ ُث بَِشوٍق َعِن اْلُعُزوبِيَِّة، َواأْلَْعَزُب َيَتَكلَّ ُج َيَتَحدَّ اْلُمَتَزوِّ
ُف َيْشَتِكي ِمْن اْلِعْلِم،  َواْلَغنِيُّ َيْشَتاُق حِلََياِة اْلُبَسَطاِء، َواْلُفَقَراُء َيُسبُّوَن َفْقَرُهْم، وامُلَثقَّ
ُجوَلَة  ْفُل َيَتَمنَّى الرُّ َوَجاِهٌل َيْبِكي َعىَل ِعْلٍم َلْ َينَْلُه، َواْلَعُجوُز هَيِيُم يِف الطُُّفوَلِة، َوالطِّ

َضا َينُْقُصُهْم. ُهْم ُسَعَداٌء، َواَل َيْدُروَن؛ أِلَنَّ الرِّ ُْم ُكلُّ َوِحَدهِتَا، َواْلَواِقُع َأهنَّ

َضا َلْيَس بَِوْفَرِة َماٍل، َواَل ِعَظِم َجاٍه، َواَل َكْثَرِة َوَلٍد،  َعاَدُة والرِّ َيا َعْبَد اهلليِ: السَّ
َواَل بِنَْيِل ُمَتٍع َوَمنَافَِع.

اَهِة َواجْلََشِع، َوَيْدُعو لأِْلَْخِذ بِاأْلَْسَباِب  َ ْرِص َوالطََّمِع، َوالرشَّ َضا حَيَدُّ َمْن احْلِ الرِّ
.(1(» َلبيِ ُلوا فيِي الطَّ بِاحْلَِديِث: »اتَُّقوا اهلَل، َوَأْجميِ

ايِض اَل َيَتَمنَّى َما اَل  «. َفالرَّ َنى الَنْفسيِ ، َوإيِنََّما بيِغيِ َنىُّ َلْيَس بيَِكْثَرةيِ اْلَعَرضيِ فـ»الغيِ
َباَب، َوَغرْيُ اجْلَِميِل اَل َيَتَطلَُّع  ْيُخ اَل َيَتَمنَّى الشَّ ُع ملَِا اَل َيْسَتطِيُع؛ َفالشَّ ُ َلُه، َأْو َيَتَطلَّ َيَتَيرسَّ

لِْلَجَمِل ]ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ[ ]النَِّساِء:32[.
َقاَل احْلَُكَمُء: »َمْن َريِضَ بَِقَضاِء اهللِ َلْن َيْسِخَطُه َأَحٌد، َوَمْن َقنَِع بَِعَطاِئِه َلْ َيْدُخْلُه 

َحَسٌد«)2).
، َوَمْن َريِضَ َفَقْد َقنَِع، َويِف احْلَِديِث:  َضا َقنَاَعٌة َوثَِقٌة َوَيِقنٌي، َفَمْن َقنََع َفَقْد َريِضَ الرِّ

»َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم، َوَكاَن ريِْزُقُه َكَفاًفا، َوَقنََّعُه اهلُل بيَِما آَتاُه«)3) ]َرَواُه ُمْسِلٌم[.

اُح َصْدٍر، َواْلُمْؤِمُن  َضا إيَمٌن بِاهللِ َوبَِرُسولِِه، َوِرَضا َنْفٍس َواْنرِشَ َعاَدُة َوالرِّ َوالسَّ
َضا؛ َفُيْدِرُك َفْضَل اهللِ اْلَعِميِم، َوإِْحَساَنُه اْلَعظِيَم، يِف نَِعٍم اَل حُيِْصيَها َسْمُعُه  َيْغُمُرُه الرِّ

أخرجه ابن ماجه برقم )2144(، وصححه األلباين.  (1(
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ُه ُمْؤِمٌن َيَرى َوُيَشاِهُد نَِعَم اهللِ َوَرَحَاتِِه فِيَم َحْوَلُه  ِه؛ أِلَنَّ ُه، َوَأْهُلُه، َويِف َشْأنِِه ُكلِّ َوَبَصُ
ڈ     ڈ     ڎ            ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ         ڇ     ڇ     ]ڇ    

ژ[ ]احْلُُجَراِت:7[.

ايِض َيْلَهُج بِِذْكِر اهللِ، ]ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    کک     اْلُمْؤِمُن اْلُمْطَمِئنُّ الرَّ
ي َأْطَعَمَنا  يِ الَّذيِ گ    گ    گ     گ[ ]َفاطٍِر:34[ ُثمَّ َيْسَتْشِعُر نَِعَم اهللِ »اْلَحْمُد هلليِ
ي  يِ الَّذيِ َي َلُه َواَل ُمْؤويَِي«)1)، »اْلَحْمُد هلليِ ْن اَل َكافيِ مَّ َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا َوآَواَنا، َفَكْم ميِ
ي َأْحَياَنا  يِ الَّذيِ ٍة«)2)، و»اْلَحْمُد هلليِ نِّي َواَل ُقوَّ ْن َغْيريِ َحْوٍل ميِ َكَسانيِي َهَذا َوَرَزَقنيِيهيِ ميِ
ي َأْذَهَب َعنِّي اأْلََذى َوَعاَفانيِي«)4)،  يِ الَّذيِ َبْعَدَما َأَماَتَنا، َوإيَِلْيهيِ النُُّشوُر«)3)، »اْلَحْمُد هلليِ
َيَتَك  َوَعافيِ نيِْعَمَتَك  َعَليَّ  َفَأتيِمَّ  ْتٍر،  َوسيِ َيٍة  َوَعافيِ نيِْعَمٍة  فيِي  ْنَك  ميِ َأْصَبْحُت  إيِنِّي  »اللَُّهمَّ 
َك  ْن َخْلقيِ ْن نيِْعَمٍة َأْو بيَِأَحٍد ميِ َرةيِ«)5)، »اللَُّهمَّ َما َأْصَبَح بيِي ميِ ْنَيا َواآْلخيِ ْتَرَك فيِي الدُّ َوسيِ

ْكُر«)6).  ْنَك َوْحَدَك اَل َشريِيَك َلَك، َفَلَك اْلَحْمُد َوَلَك الشُّ َفميِ
َيا َلُه ِمْن ِرَضا َما َبْعَدُه ِرَضا.

َيْغُمُرُه  اْلُمْؤِمُن،  ُهَو  َهَذا  َحاٍل،  ُكلِّ  َعىَل  َواحْلَْمُد هللِ  اْلَعامَلنَِي،  َربِّ  َفاحْلَْمُد هللِ 
َعنُْه،  َراٍض  ِه،  بَِربِّ ٌق  ُمَتَعلِّ َحاٍل،  ُكلِّ  َوَعىَل  ِحنٍي،  ُكلِّ  يِف  َوَسَعاَدٌة  َوُطَمْأنِينٌَة  ِرًضا 

أخرجه مسلم برقم )2715).  (1(
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ى َوَيَتَقبَُّل َأْقَداَر اهللِ يِف َنْعَمِئَها َوَبْأَساِئَها، َوَيْعَلُم ِعْلَم اْلَيِقنِي َأنَّ اهللَ  ُمْطَمِئنٌّ إَِلْيِه، َيَتَلقَّ
، َواَل ُيِريُد هِبُِم الُعرْسَ ]ې     ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     ُيِريُد بِِعَباِدِه اْلُيرْسَ
وئ    وئ[ ]النَِّساِء:19[، ]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ    

ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ       ڤ[ ]اْلَبَقَرِة:216[.

»َأَنا  َوَيْكَلُؤُه،  َفُظُه  حَيْ اهللِ  َمِعيَِّة  يِف  ُه  َوَأنَّ َمَعُه؛  اهللَ  َأنَّ  ُموِقٌن  َراٍض  ُمْؤِمٌن  َوُهَو 
ي بيِي، َوَأَنا َمَعُه إيَِذا َذَكَرنيِي«)1)، ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[  ْنَد َظنِّ َعْبديِ عيِ

]التَّْوَبِة:40[، ]ۅ    ۉ    ۉ    ې[ ]َطَه:46[.

َيْغُمُرُه  َمْوُصوٍل،  َوَنِعيٍم  َداِئٍم،  بِِرًضا  َعُلُه  َيْ َلُه  اهللِ  بَِمِعيَِّة  اْلُمْؤِمِن  َوُشُعوُر 
ُه ُمْؤِمٌن َأنَّ َتْدبرَِي اهللِ َأْفَضُل ِمْن َتْدبرِِيِه  َضا بُِكلِّ َقْدٍر ِمْن َأْقَداِر اهللِ؛ أِلَنَّ إْحَساٌس بِالرِّ
َضا َيْمأَلُ  لِنَْفِسِه، َحتَّى َلْو ُأِصيَب بُِمِصيَبٍة، َأْو َحلَّْت بِِه َخَساَرٌة، َأْو ُاْبُتيِلَ بَِمَرٍض، َفالرِّ

ِه.  َجَوانَِحُه؛ َوَيْعَلُم َأنَّ اخْلرَْيَ بَِيِدي َربِّ
َباَد اهلليِ:  عيِ

وجُمَاَمَلٍة،  َخَطأٍ  َقُبوَل  َأْو  طموٍح،  َوَعَدَم  َوالَكَسَل،  اخلُُموَل  َيْعنِي  اَل  َضا  الرِّ
َعىَل  ُض  َيْعرَتِ اَل  َوَلِكْن  َواْلَمَكاِرِه؛  بِاأْلََلِ  ِعيُد  السَّ حَيُسَّ  اَل  َأْن  َضا  الرِّ َط  رَشْ َوَلْيَس 
ِب  ُط ِمَن احْلََواِدِث َوالنََّواِزِل؛ َراٍض َكِرَضا اْلَمِريِض برُِشْ جَمَاِري اأْلَْقَداِر، َواَل َيَتَسخَّ

ُه َيْعَلُم اْلَعاِقَبَة، َوَيْرُجو اْلَعافَِيَة. ؛ ألَنَّ َواِء اْلُمرِّ الدَّ
قِّي  ٍع لرَِتَ ًفا َمْن َتَطلُّ اَرتِِه، َواَل ُمَوظَّ َضا َواْلَقنَاَعُة اَل مَتْنَُع َتاِجًرا ِمْن َتنِْمَيِة جِتَ َوالرِّ
َضا  ُم، َوَأَثُر الرِّ ُط َوالتَّرَبُّ َم اْلَمْمنُوُع التََّسخُّ بِِه، إنَّ ِصيِل ُمَرتَّ يِف َوظِيَفتِِه، َواَل َعاِمٍل يِف حَتْ

َها. ْنَيا ُكلِّ َضا َحاَلَوٌة َوُعُذوَبٌة، َتُفوُق َمَتُع الدُّ َسَعاَدٌة بِاحْلََياِة، َولِلرِّ

أخرجه البخاري برقم )7405(، ومسلم برقم )2675).  (1(
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َضا ِمْن َأْفَواِه اْلَمْحُزوننَِي َوامُلَتَأملَّنَِي َواْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنَي  َفاْبتَِساَماِت اْلُفَقَراِء، َوالرِّ
ا الزفراُت َواآلَهاُت  ُْم ُمْكتَِّفنَي يِف َأْنُفِسِهْم، َأمَّ ُْم ُسَعَداُء يِف َعْيِشِهْم؛ َبْل أِلهَنَّ َلْيَس أِلهَنَّ

ٌة لِْلُعَقاَلِء. ِمْن ُصُدوِر َأْغنَِياِء وُوَجَهاِء يِف َمَعاِشِهْم، َلِكنَُّهْم َأْشِقَياُء، َوتِْلَك ِعرْبَ

َوْحَدُه، َوَخْوفِِه َوْحَدُه، َوَرَجاِئِه َوْحَدُه، َوُكلُّ َما ِمْن َشْأنِِه  َضا بَِمَحبَِّة اهللِ  َفالرِّ
َفاُء ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ     َف َلُه َوْحَدُه، ُهَو الشِّ َأْن ُيْصِ
ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې       ې    ې    ى     ى    ائ    ائ    ەئ    
ەئ    وئ             وئ[ ]اأْلَْنَعاِم:162-164[ ِرًضا بُِرُبوبِيَّتِِه ُسْبَحاَنُه، َوِرًضا بَِتْدبرِِيِه َوَتْقِديِرِه، 
َيُكْن لُِيِصيَبُه، َوإَِذا َريِضَ اْلَعْبُد  َيُكْن لُِيْخطَِئُه، َوَما َأْخَطَأُه َلْ  َوَأنَّ َما َأَصاَب اْلَعْبُد َلْ 
َوَكَفاُه  َأْرَضاُه  َفَقْد  ُه  َربُّ َعنُْه  َريِضَ  َوإَِذا  ُه،  َربُّ َعنُْه  َريِضَ  َفَقْد  َوُأُلوِهيَّتِِه،  اهللِ  بُِرُبوبِيَِّة 

َوَحِفَظُه َوَرَعاُه.

بِِرَضاُهْم  اخْلَْلِق  َعْن  ِرَضاُه  آَيٍة  َغرْيِ  يِف  اْلُقْرآِن  يِف  ُسْبَحاَنُه  اْلَباِري  َرتََّب  َفَقْد 
اٍت يِف اْلُقْرآِن، ]مت    ىت    يت    جث    مث[ ]امْلَاِئَدِة:119[، ]التَّْوَبِة:100[  َعنُْه، يِف َأْرَبِع َمرَّ
تَِها،  َضا -ِعَباَد اهللِ- َمظِنَُّة َسَعاَدِة اْلُمْجَتَمَعاِت اْلُمْسِلَمِة بُِرمَّ ]امْلَُجاَدَلِة:22[ ]اْلَبيِّنََة8[. َوالرِّ

ُة ِدينََها، َوَرِضَيْت بِِه َحْكًم َعْداًل يِف مَجِيِع ُشُؤوهِنَا َأْفَلَحْت َوُهِدَيْت  َوَمَتى َعظََّمْت األُمَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم. إىَل ِصَ

َضا ِمْن نِْعَمٍة َعىَل اْلَعْبِد، إَذا َقنَِع فِيَها، َواْلِغنَى ِغنَى النَّْفِس، َواهللُ  َفَيا اهللُ َكْم لِلرِّ
َناُه فيِي َقْلبيِهيِ«)1). ، َوَدَعا H: »َوْجَعَل غيِ حُيِبُّ اْلَعْبَد اْلَغنِيَّ التَِّقيَّ اخْلَِفيَّ

أخرجه ابن ماجه برقم )4105(، والرتمذي ت شاكر برقم )2465(، وصححه األلباين.  (1(
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 :Hْر َقْوَلُه َفاْرَض -َيا َعْبَد اهللِ- بَِم َقَسَم َلَك اهللُ َتُكْن َأْغنَى النَّاِس، َوَتَذكَّ

يَزْت  هيِ، َفَكَأنََّما حيِ ْنَدُه ُقوُت َيْوميِ هيِ، عيِ ْربيِهيِ، ُمَعاًفى فيِي َجَسديِ ًنا فيِي سيِ ْنُكْم آميِ »َمْن َأْصَبَح ميِ

اهلُل  َوَقنََّعُه  َكَفاًفا،  َوُرزيَِق  َأْسَلَم،  َمْن  َأْفَلَح  »َقْد   :H َوَقاَل  ْنَيا«)1)،  الدُّ َلُه 

َمْن  إيَِلى  »اْنُظُروا   :Hَقاَل َتْرَض،  ِمنَْك  َأَقلَّ  ُهَو  ملَِْن  َفاْنُظْر  آَتاُه«)2)،  بيَِما 

اهلليِ  نيِْعَمَة  ــْزَدُروا  َت اَل  َأْن  َأْجــَدُر  َفُهَو  َفْوَقُكْم،  ُهَو  َمْن  إيَِلى  َتْنُظُروا  َواَل  ْنُكْم،  ميِ َأْسَفَل 

َعَلْيُكْم«)3).

إًذا َلْيَس اْلِغنَى بَِكْثَرِة َماٍل َأْو َوَلٍد، َلِكنَُّه ِغنَى النَّْفِس، َواْلَقنَاَعُة ِغنًى وِعزٌّ بِاهللِ، 

َيْقنَْع َلْ َيْشَبْع َأَبًدا؛ َفِفي اْلَقنَاَعِة اْلِعزُّ َواْلِغنَى  ، َوَمْن َلْ  َوَعَدُم اْلَقنَاَعِة َفْقٌر َوُذلٌّ لِْلَغرْيِ

، َوإِْن  ْرَهِم، َوَعْبُد اخْلَِميَصِة، إِْن ُأْعطَِي َريِضَ ينَاِر، َوَعْبُد الدِّ يُة »َتِعَس َعْبُد الدِّ َواحْلُرِّ

َلْ ُيْعَط َسِخَط، َتِعَس َواْنَتَكَس، َوإَِذا ِشيَك َفاَل اْنَتَقَش«)4).

ٌر ِمْن ِعنِْد اهللِ، َلْيَس ُمْكَتَسًبا بِِعْلٍم، َواَل بَِعْقٍل، َقاَل َبْعُض احْلَُكَمِء:  ْزُق ُمَقدَّ َوالرِّ

»َلْو َجَرْت اأْلَْقَساُم َعىَل َقْدِر اْلُعُقوِل َلْ َتِعْش اْلَبَهاِئُم«)5).

نَا َنَطَمُح َلُه. َضا، َوُكلُّ َهَذا ُهَو الرِّ

أخرجه الرتمذي ت شاكر برقم )2346(، وحسنه األلباين.  (1(
أخرجه مسلم برقم )1054).  (2(
أخرجه مسلم برقم )2963).  (3(

أخرجه البخاري برقم )2887).  (4(
بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أحدية )18/4).  (5(
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نا يِف  ِكينََة، َورضِّ َمْأنِينََة َواْلَقنَاَعَة َوالسَّ فاللُهمَّ َأْرِضنَا، َواْرَض َعنَّا، َواْرُزْقنَا الطُّ

اِحنَِي. ْنَيا َسَعاَدًة، َويِف اآْلِخَرِة َمْغِفَرًة َوَرْحًَة، وَأْسِكنَّا اجْلَنََّة بَِرْحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ الدُّ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

ًة(. اخْلُْطَبُة الثَّانَِيُة: )خُمَْتَصَ
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#

ِميمُة الِغيبُة والنَّ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

وحدُه  اهللَ  إال  إلَه  أال  وأشهُد  الداِر،  هذِه  أهِل  عىل  بالفناِء  حكَم  هللِ  احلمُد 

 

حممًدا  سيدنا  أنَّ  وأشهُد  الناِر،  عذاِب  ِمن  النجاَة  هبا  أرجو  شهادًة  له،  رشيَك  ال 
آلِه وأصحابِه  املختاُر، صىل اهللُ وسلَم وبارَك عليِه وعىل  عبدُه ورسولُه املصطفى 
والنهاُر،  الليُل  تعاقَب  ما  بإحساٍن  تبعهم  ومن  والتابعني  واألنصاِر،  املهاجرين 

وسلم تسليًم كثرًيا.

اللهمَّ يا رافَع السمِء بال عمٍد، ويا باسَط األرِض للخلِق، يا واحُد يا أحُد يا 
فرُد يا صمُد، يا رَب العاملني.

ا صغريٌة بجانِب عفوِك، ربنا  اللهمَّ إْن كانْت ذنوُبنا كبريًة بجانِب هنيِك، فإهنَّ
أرحَم  يا  مسلمني،  وتوفنا  صرًبا،  علينا  وأفرْغ  مؤمنوَن،  إنَّا  العذاَب  عنا  اكشْف 

الراحني.
ـــه ــمــا أؤمـــُل ــــــــْن أعــــــــوُذ بــــــهيِ مــــا أحــــــــاذرُهيــــا مـــــْن ألـــــــوُذ بـــــهيِ فــي وَم
أنَت جابُره)1)ال يُب الناُس عظًما أنَت كاسُره وال يهيضوَن عظًما 

عباَد اهلليِ:
أحواِل  ِمن  كثرٍي  يف  متثِلَها  إىل  نحتاُج  وعظيمٌة،  كبريٌة  لألخالِق  حاجَتنا  إنَّ 

البيتان للمتنبي يف رشح ديوانه للواحدي )ص34).  (1(
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يف  ضعٍف  أزمُة  مشكالتِنا  ِمن  كثرٍي  يف  أزمَتنا  إنَّ  بْل  بينَنَا،  فيم  وتعامالتِنَا  حياتِنَا، 
األخالِق، واليوَم سأحتدُث عْن خلقنِي ذميمنِي، ال بدَّ ِمن احلديِث عنهم بالتفصيِل 

النتشاِرمِها، وحتذيًرا منهم خلطورهِتَِم.

أيَّها السلموَن: 
، ويدعو إىل  داٌء ِمن أفسِد األدواِء وأفتِكها باألفراِد واملجتمعاِت، يلُب الرشَّ
الفرقِة، ويوغُر الصدَر، ويثرُي األحقاَد، وحيّط بصاحبِِه إىل أسفِل الدركات، وينرُش 
َر اهللُ ورسوُله منُه، ولكنُه مَع األسِف شاَع بيننا،  بنَي الناِس الكراهيَة؛ ولذلَك حذَّ
ُيمرُس  بْل  بِه،  الوقوِع  من  يسلُم  َمْن  منا  وقليٌل  جمالَسنا،  هبا  نزيُن  فاكهًة  وأصبَح 
وال ُينكُر عليِه، وقد جتُد عابًدا، وصاحَب سنٍن وجنائَز وصدقٍة، لكنُه يقُع بالغيبِة 

والنميمِة والبهتاِن، وال حوَل وال قوَة إال باهللِ.

أيُّها األحبُة:
كبائُر الذنوِب سبُب كلِّ شقاٍء ورشٍّ وعذاٍب يف الدنيا واآلخرِة، ورشُّ الذنوِب 
الغيبَة  واملعاص  الذنوِب  كبائِر  ِمن  وإنَّ  خطُرُه،  وزاَد  رضُرُه،  عُظَم  ما  واملعاص 

َمَها اهللُ يف كتابِه، وعىل لساِن رسولِِه؛ ألهنا تفسُد القلوَب، وتباعُد  والنميمَة، وقد حرَّ
واملهلكاِت،  املوبقاِت  من  عظيٍم  إىل  وجترُّ  الفتَن،  وُتوِرث  الرشوَر،  وتزرُع  بينها، 
ُع شقَة اخلالِف، وُتنبُت احلقَد  وتوقُع بصاِحبِها الندَم يف وقٍت ال ينفعُه الندُم، وتوسِّ
احلسناِت،  وتنقُص  واألقرباِء،  واجلرياِن  البيوِت  بنَي  العداواِت  وجتلُب  واحلسَد، 

وتزيُد هبا السيئاُت، وهي من الكبائِر.
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فالغيبُة والنميمُة صاحُبها ممقوٌت، وعىل غرِي اجلميِل يموُت، تنفُر منه القلوُب، 
اإلنساُن،  يكرُهَها  بصورٍة  فاعَلَها  وشّبه  عنَها،  اهللُ  هنى  وقْد  العيوُب،  فيه  وتكثُر 

وينفُر منها طبُعُه فقاَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ پ    ڀ    ڀڀ     
ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    

ڤڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ     ڦ    ڄ     ڄ[ ]احْلُُجَراِت:12[. 
فهذا النهُي يف غايِة التنفرِي من الغيبِة، حني شبََّه اهللُ املغتاَب للمسلِم بَِمْن يأكُل 
حلَمُه ميًتا، فإذا كاَن املغتاُب يكرُه أكَل حلِم أخيِه وهو ميٌت، وينفُر منُه فال يأكْل حلَمه 

وهو حٌي بالغيبِة والنميمِة، فإنَّ الغيبَة كأكِل حلِمه حًيا. 
ولو تفكَر املسلُم يف هذا التشبيِه لكاَن زاجًرا عن الغيبِة، كافًيا يف البعِد عنها. 

ومعنى الغيبةيِ: ذكُرك املسلَم بم يكرُه حال غيبتِه، يقوُل H: »أتدروَن 
ما الغيبُة؟« قالوا: اهللُ ورسوُله أعلُم، قاَل: »ذكُرَك أَخاَك بما يكرُه« قيَل: أفرأيَت إْن 
كاَن يف أخي ما أقوُل؟ قاَل: »إْن كاَن فيهيِ ما تقوُل فقْد اغتبَتُه، وإْن لْم يكْن فيهيِ فقْد 
بَهَتُه«)1)، أي: إْن كاَن فيه ما تقوُل فقْد وقعَت يف الغيبِة املنهيِّ عنها، وإْن كاَن بريًئا مما 
تقوُل فيِه فقْد افرتيَت عليِه، واعتديَت عىل عرِضِه وشخِصِه، وما أكثَر البهتاَن اليوَم 

بالوشايِة، واهتاِم الناِس بم ليَس فيهم، وال تستثني ِمن ذلَك أحًدا إالَّ َمْن رحَم اهللُ.

دماَءُكْم،  »فإنَّ  قاَل:   H اهللِ  رسوَل  أنَّ   I بكرَة  أب  وعْن 
ُكْم هذا، في شهريُِكْم هذا، في  وأموالُكْم، وأعراضُكْم، بينُكْم حراٌم، كحرمةيِ يوميِ

ُكْم هذا، ليبلَغ الشاهُد الغائَب«)2). بلديِ

أخرجه مسلم رقم )2589).  (1(
أخرجه البخاري رقم )67(، ومسلم رقم )1679).  (2(
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فاحفظوا -أهيا املسلموَن- ألسنَتُكْم ِمن هذِه الغيبِة الشنيعِة، وِمن هذِه املعصيِة 
قاَل  الطاعاِت،  جوارَحه  وألزَم  الزالِت،  ِمن  لساَنه  حفَظ  َمْن  فاَز  فقْد  الوضيعِة، 
H: »َمْن َيْضَمُن ليِي َما بيَن َلْحَيْيهيِ وما َبْيَن رجَلْيهيِ أضمُن له الجنَة«)1). 

وعْن أب موسى I قاَل: قلْت: يا رسوَل اهللِ، أيُّ املسلمني أفضُل؟ قاَل: 
هيِ«)2).  ن لسانيِهيِ ويديِ »َمْن َسليَِم المسلموَن ميِ

وعْن عقبَة بِن عامٍر I قاَل: قلُت: يا رسوَل اهللِ، ما النجاُة؟ قاَل: »أمسْك 
عليَك لساَنَك، وْليسْعَك بيُتَك، واْبكيِ على خطيَئتيَِك«)3).

واحذروا عثراِت اللساِن، وال تطلقوا له العناَن؛ فإنَّ اللساَن يوقُع يف املوبقاِت 
والدركاِت، ويورُث احلرساِت واآلفاِت، يقوُل O: »إذا أصبَح ابُن آدَم 
فإنَّ األعضاَء تذكُر اللساَن، تقوُل: اتقيِ اهلَل فينا؛ فإنَّما نحُن بيَِك، فإْن استقمَت 

استقْمَنا، وإْن اعوَججَت اعوجْجَنا«)4).

وعـْن معاٍذ I قـاَل: قلُت: يا رسـوَل اهللِ، أخربين بعمـٍل يدخلني اجلنَة، 
ـــرُه اهلُل  ويباعُدين عِن الناِر، قاَل: »لقْد ســـألَت عن عظيٍم، وإنَُّه ليســـيٌر على َمن يسَّ
عليهيِ، تعُبُد اهلَل ال تشـــرْك بهيِ شـــيًئا، وتقيُم الصالَة، وتؤتي الزكاَة، وتصوُم رمضاَن، 

وتحـــجُّ البيَت إنيِ اســـتطعَت إليهيِ ســـبيال«، ثمَّ قـاَل: »أاَل أدلَُّك على أبـــوابيِ الخيريِ؟! 

أخرجه البخاري رقم )6474).  (1(
أخرجه البخاري رقم )11(، ومسلم رقم )42).  (2(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2406(، وصححه األلباين.  (3(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2407(، وحسنه األلباين.  (4(
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ُئ الخطيئَة، كما يطفُئ المـــاُء الناَر، وصالُة الرجليِ  الصـــوُم جنٌة، والصدقـــُة تطفيِ
«، ثـمَّ تـال: ]گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     ـــن جـــوفيِ الليـــليِ ميِ
ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ        ہ     

ھ    ھ              ھ[ ]السجدة:16، 17[ ثمَّ قاَل: »أال أخبرُك برأسيِ األمريِ وعموديِهيِ وذروةيِ 

هيِ؟!« قلـُت: بىل يا رسـوَل اهللِ، قـاَل: »رأُس األمريِ اإلســـالُم، وعمـــوُده الصالُة،  ســـناميِ
هيِ الجهاُد في ســـبيليِ اهلليِ«، ثمَّ قاَل: »أال أخبرُك بمالكيِ ذلَك ُكلِّه؟!«،  وذروُة ســـناميِ
قلُت: بىل يا رسـوَل اهللِ، فأخَذ بلسانِِه، وقاَل: »كفَّ عليَك هذا«، قلُت: يا نبي اهللِ، 
َك، وهْل يكبُّ الناَس في الناريِ على  َلْتَك أمُّ ُم بِه؟! فقـاَل: »َثكيِ وإنَّـا ملؤاخذوَن بم نتكلَّ

ْم؟!«)1). ْم إالَّ حصائُد ألسَنتيِهيِ هيِ وجوهيِ

ــن نحاٍس،  أظــفــاٌر ميِ لــهــْم  بــقــوٍم  مـــررُت  بــي  ُعـــريَِج  H: »لما  ويقوُل 
الذيَن  قاَل: هؤالءيِ  يا جبريُل؟  َمْن هؤالءيِ  يخمشوَن وجوَهَهم وصدوَرهم، فقلُت: 

هيِم«)2). ، ويقعوَن في أعراضيِ يأكلوَن لحوَم الناسيِ

حتتقْرها  وال  شأهَنا،  تستصغْر  وال  الغيبِة،  إثَم  املسلُم-  -أهيا  تستسهْل  فال 
وال تغرَنَك لذُة احلديِث املحرمِة هبا، فذنُبَها عظيٌم، وخطُرَها جسيٌم، وال يستطيُع 
فيِه،  تكلمَت  َمْن  إىل  بالرجوِع  إال  العباِد  حقوِق  ِمن  ا  ألهنَّ منها؛  التحلَل  اإلنساُن 
ے[  ھ     ھ     ھ      ھ     ]ہ        فيِه،  قيَل  ما  عىل  دائًم  مساحمتِه  وطلِب 

]النُّوِر:15[.

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2616(، وابن ماجه رقم )3973(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه أبو داود رقم )4878(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )5213).  (2(
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كذا  ِمن صفيَة  H حسُبَك  للنبي  قلُت  قالْت:   J وعْن عائشَة 
وكذا، تعني: قصريَة، فقاَل هلا: »لقد قلتيِ كلمًة لو مزجْت بماءيِ البحريِ لمزجْتُه«)1)، 

: غريْت طعَمُه، فانظروا إىل صغِر هذِه الكلمِة عنَدنا، وِعظِم ِأثِرها عنَد اهللِ. أيَّ

اهلل  -رحُة  الصديَق  بكٍر  أب  عىل  دخَل   I اخلطاِب  بَن  عمَر  أنَّ  وروَي 
هذا  »إنَّ  بكٍر:  أبو  فقال  لَك،  اهللُ  غفُر  َمْه  عمُر:  فقاَل  لساَنه،  يبُذ  وهو  عليهم- 

.I أوردين املوارَد«)2)، لتواضِعِه، وشدِة حماسبتِه لنفسِه

ولذلَك علَم السلُف حرمَة الغيبِة، وأدركوا خطَرها، فأمسكوا ألسنَتهم عن 
التكلِم يف عرِض أحٍد، أو شتِمِه، وشغلوها بذكِر اهللِ وطاعتِه، وإذا جاءهم فاسٌق 

بنبأٍ الموُه عىل نقِلِه للحديِث، وحذروُه من مغبِة فعِلِه، وما قبلوا منُه.

وفاكهَة  املجالِس،  مائدَة  وصارْت  خطُرها،  وكُثَر  رضُرها،  فشا  فالغيبُة 
ُه  املسامرِة، وتنفيَس الغيِظ، وتنفيَس الغضِب واحلقِد واحلسِد، وقد يظنُّ املغتاُب أنَّ
يسرُت بالغيبِة عيوَبه، وأنه يرضُّ َمْن اغتابُه، وما علَم أن أرضاَر الغيبِة عليِه، فاملغتاُب 
النميمُة فهَي أشدُّ رضًرا لنرشها الرشوَر والكذَب  ا  أمَّ ظالٌ، واملتكلَُّم فيه مظلوٌم، 
ُه  والوقيعَة بنَي الناِس، سواًء كاَن الكالُم املنقوُل صدًقا أم كذًبا، أو حتى ِمزاًحا، فإنَّ

يؤثُر بالقلِب.

ويوَم القيامِة يوَقُف النّمُم واملغتاُب بني يدي اهللِ احلكِم العدِل، ويناِشُد املظلوُم 
ربَّه مظلمَته، فيعطي اهللُ املظلوَم ِمْن هذا املغتاِب والنمِم الظالِ حسناٍت، أو يضُع ِمن 

أخرجه أبو داود رقم )4875(، وصححه األلباين.  (1(
موطأ مالك رواية أب مصعب الزهري رقم )2078).  (2(
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سيئاِت املظلوِم فيطرُحها عليِهْم بقدِر مظلمِة الغيبِة والنميمِة، يف يوٍم ال يعطي والٌد 
ولَده حسنًة، وال صديٍق حيٍم يعطي صديَقُه حسنًة، كلٌّ يقوُل: نفس نفس.

وَمْن أراَد األجَر فليدفْع عْن أخيِه الغيبَة والنميمَة، يقوُل H: »َمْن ردَّ 
هيِ الناَر يوَم القيامةيِ«)1). عن عرضيِ أخيهيِ ردَّ اهلُل عْن وجهيِ

فَمْن سمَع غيبًة ألخيِه، فلريْد عىل قائِلها، ويؤّنبُه عىل قوهِلا، ويذّكرُه بحرمتِها، 
روُهْم باهللِ F أن يتمَدوا  فاهنوا املغتابنَي والنّممنَي عن أعراِض املسلمنَي، وذكِّ

]ۀ    ہ     تعاىل:  اهللُ  قاَل   ،D عنَد اهللِ  قوٍل حساًبا  لكلِّ  فإنَّ  يف معصيتهم، 
ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    

ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]اأْلَْحَزاِب:70، 71[. 

عباَد اهلليِ: 
نها الشيطاُن لإلنساِن، فوقَع هبا يف رشاِكِه  إنَّ الغيبَة والنميمَة كبريٌة ِمن الكبائِر، زيَّ
بِه أخاَك املسلَم ِمن كالٍم  ومكِره، وظلَم هبا املسلُم نفَسُه، وكْم ِمن ظٍن يسٍء ظننَت 

سمَعتُه وغيبٍة حرضهَتا له، ثمَّ نقلَتها، ول تتثبْت عم قيَل فيِه، فشاركَت هؤالِء باإلثِم.

وإنَّ النميمَة ِمن أخطِر أنواِع الغيبِة، فهي نقُل كالِم الناِس بعِضهم إىل بعِض 
لإلفساِد بينهم، أْو حتى بدوِن قصٍد يسٍء، لكنها تؤدي إىل اإلفساِد بنَي الناِس، ]ۈ    
 ٴۇ    ۋ       ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې     ى     ى[ ]القلم:12-10[، 

وقاَل H: »ال يدخُل الجنَة نماٌم، أو قتاٌت«)2).

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1931(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )6056(، ومسلم رقم )105).  (2(
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بنَي  وتفرُق  والضغينَة،  الفتنَة  تورُث  فهَي  الغيبِة  ِمَن  خطًرا  أشُد  والنميمُة 
ولو  والزوجنِي،  األصحاِب  بنَي  وتفرُق  واألقربنَي،  اإلخوِة  بنَي  وتباعُد  املتآلفنَي، 
ناَرها هَي  الذي يرضُم  أنَّ احلطَب  الناِس لو جدَت  بنَي  أكثِر اخلالفاِت  نظرَت يف 
الفساِد واإلفساِد، وما علَم  بينهم، وهَي تؤدي إىل  فيم  الناُس  ينقُلها  التي  النميمُة 

هؤالِء أنَّ َمْن نمَّ لَك نمَّ عليَك وَمْن نقَل لَك خرَب سوٍء سينقُل عنَك مثَلُه. 

فاتقوا اهللَ -أهيا املسلموَن-، وحاسبوا أنفَسكم قبَل أْن حتاَسبوا، وزنوها قبَل 
أْن توزنوا، وصونوا ألسنَتُكْم عِن احلراِم.

امرٍئ عـــورَة  بــه  تــذكــْر  ال  ألسُنلساُنك  ولـــلـــنـــاسيِ  عـــــــوراٌت  ـــلـــَك  فـــكُّ
معايًبا إلــيــَك  أبــــدْت  إْن  فدْعَها وُقَل يا عُن للناسيِ أعُن)1)وعــيــنــاَك 

أيُّها السلموَن: 
أْن يذُكَر ظالمَته لويل األمِر، ِمن أمرٍي  أنَّه يوُز للمظلوِم  بيَّنوا  إنَّ أهَل العلِم 
ا، ويوُز ملن رأى منكًرا أن يرفَعه ملْن له واليٌة وقدرٌة عىل التغيرِي،  وقاٍض ونحومُهَ
َ له  وزجٌر للعاص، ويوُز للمستفتي أْن يذكَر ما وقَع عليِه من ظلٍم للمفتي؛ ليبنيِّ
وجَه احلِق، ويوُز ملن شاورَك يف أحٍد لزواٍج أو أمٍر مهٍم أْن تذكَر له بعَض حالِِه، 
ا  وال يوُز أْن تفي عنُه ما يوقُعُه يف الغرِر واخلديعِة، فهذِه األنواُع ذكَر أهُل العلِم أهنَّ
ليسْت من الغيبِة، برشٍط أْن تكوَن حًقا، وباِل هوًى للنفٍس، وألجِل الرضورِة، وملا 
أباحُه الرشُع والدليُل، وما سوى ذلَك ِمن األموِر التي فيها غيبٌة بالتشهي، وفيها 

ظلٌم وعدواٌن فمحرٌم. 

البيتان يف ديوان الشافعي مع تغيري بعض األلفاظ فيها )ص115( دار األرقم ت: د. الطباع.  (1(
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ڤ        ٹ     ٹ     ٹ     ٹ      ٿ     ٿ     ٿ     ٿ        ٺ     ٺ     ]ٺ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ ]احْلُُجَراِت:6[. 

نسأُل اهللَ C أْن يطهَر قلوَبنا وألسنَتنا ِمن الغيبِة والنميمِة والكذِب واخليانِة. 
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اخُلْطَبُة الثانيُة:

احْلَْمُد هللِ عىل إِحَسانِه، والّشكُر له عىل توفيِقِه وامتنانِه، وأشهُد أْن ال إلَه إال اهللَ، 
وحدُه ال رشيَك له تعظيًم لشأنه، وأشَهُد أّن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسوُله، الداعي إىل 

رضوانِه، صىل اهللُ عليِه وعىل آلِه وأصحابِه وإخوانِه، وسلَم تسليًم كثرًيا، أّما بعد: 

أيُّها السلموَن: 
 :H ِم عبادٌة جليلٌة، وقربٌة وفضيلٌة، يقوُل  املحرَّ الصوُم يف شهِر اهللِ 
، وأفضُل الصياميِ بعَد شهريِ  »أفضُل الصالةيِ بعَد المكتوبةيِ الصالُة في جوفيِ الليليِ

رمضاَن صياُم شهريِ اهلليِ المحرميِ«)1).

وكاَن  املحرِم،  ِمن  العارُش  اليوُم  وهَو  عاشوراَء،  يوِم  صياِم  سنُة  ويتأّكُد 

 

رسوُل اهللِ يتحّرى صوَمُه عىل سائِر األياِم، فعْن ابِن عباٍس L قاَل: ما رأيُت 
َلُه عىل غريِه، إالَّ هذا اليوَم يوُم عاشوراَء، وهذا الشهِر  ى صياَم يوٍم فضَّ النبيَّ يتحرَّ

يعني: شهَر رمضان)2). 

أخرجه مسلم رقم )1163).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2006).  (2(
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السنَة  »يكّفُر  فقاَل:  عــاشــوراَء،  يــوِم  صياِم  عن   O وسئَل 
الماضيَة«)1). 

ويستحّب أْن يصوَم التاسَع معُه خمالفًة لليهوِد؛ لقولِه H: »لئْن بقيُت 
إلى قابيٍِل ألصوَمنَّ التاسَع«)2). 

وأجُر صياِم عاشوراء متحقٌق بيوٍم واحٍد، وأجُر املخالفِة بصياِم التاسِع معُه، 
لصالِح  وإياكم  اهللُ  وفقني  أعلَن،  كم  اخلميِس،  يوَم  يوافُق  العام  هذا  وعاشوراء 

العمِل، ووقانا مجيًعا من اإلثِم والزلِل.

عباَد اهلليِ: 
إنَّ اهللَ أَمركم بأمٍر بدأ فيه بنفِسه، وثنى بمالئكتِه املسبِّحِة بقدِسِه، ]ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ 

]اأْلَْحَزاِب:56[.

اللهم صل وسلم عىل عبدك ونبيك حممد...

أخرجه مسلم رقم )1162).  (1(

أخرجه مسلم رقم )1134).  (2(
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#

الِغيــــرُة

اخُلْطَبُة الأُوَل:

إالَّ اهلل، وحَدُه  إلَه  أْن ال  املعبوِد، وأشهُد  الكرِم واجلوِد، اإللِه  احلمُد هللِ ذي 
ال رشيَك له الغفوُر الودوَد، وأشهُد أنَّ حممًدا عبدُه ورسولُه خرُي مَن صىّل وصاَم 
آلِه وصحبِه، وَمْن تبعهم بإحساٍن من  وأوىف بالعقوِد، صىل اهللُ وسّلَم عليِه وعىل 

قائمني وصائمني وُرّكٍع وسجوٍد، وسلَم تسليًم كثرًيا، أما بعد:
عباَد اهلليِ:

وهُو  أاَل  واملجتمِع،  األرسِة،  ببناِء  يتعلُق  مهِم،  موضوٍع  عن  اليوَم  حديُثنا 
موضوُع )الَغرْية( وما أدراَك ما الغرْيُة؟! مفهوٌم أمهَلُه البعُض، أو جتاوَز فبالَغ فيِه، 

واألسوُأ أنَّ هناَك َمْن ال يعرُفه! أْو نسَيه! 
عباَد اهلليِ:

يقوُل H: »إنَّ اهلَل يغاُر، وإنَّ المؤمَن يغاُر، وغيرُة اهلليِ أْن يأتَي المؤمُن 
I بشدِة غريتِه عىل أهلِه، فقاَل  َم عليهيِ«)1)؛ وملا ّصَح سعُد بُن عبادَة  ما ُحريِّ
مني«)2)،  أغيُر  واهلُل  منُه،  أغيُر  أَلَنــا  عد؟!  سيِ غيرة  ــن  ميِ »أتعجبوَن   :H
بطَن«)3)،  وما  منها  ما ظهَر  الفواحَش  حرَم  ولذلَك  اهلليِ؛  ن  ميِ أغيُر  أحَد  »ال  إًذا 

أخرجه مسلم رقم )2761).  (1(
أخرجه البخاري رقم )6846(، ومسلم رقم )1499).  (2(

أخرجه البخاري رقم )4634(، ومسلم )2760).  (3(



171

D: ]ڇ    ڇ      ڍ    ڍ    ڌ     ڌ     ڎ      ڎ    ڈ     ڈ     واستدلَّ العلمُء بقوِل اهللِ 
ژ    ژ    ڑ         ڑ    ک    ک    ک    ک    گ      گ    گ         گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    
 C بتحريمِه  تعاىل،  الغريِة هللِ  إثباِت  ا أصٌل يف  أهنَّ ــَراِف:33[  ]اأْلَْع ڱ    ڱ       ڱ[ 
الصحيِح:  احلديِث  يف  كم  املؤمنني،  غريُة  فهناَك  هللِ،  الغريَة  أّن  وكم  الفواحَش، 
»المؤمُن يغاُر، واهلُل أشدُّ غيًرا«)1)، وغريُة اهللِ صفٌة ِمن صفاتِِه -جلَّ وتعاىل-، غريٌة 
حقيقّيٌة تليُق بجاللِِه، وعظمتِِه، وهَي ليسْت كغريِة املخلوِق، فاهللُ ليَس كمثلِه شٌء، 
وهَو السميُع البصرُي، فاهللُ D مثاًل يغاُر عىل كتابِه )القرآِن( الذي أنزلُه للناِس؛ 
ليكوَن منهًجا هلْم، يتحاكموَن إليِه يف كلِّ صغريٍة وكبريٍة، ومتى ما أعرَض الناُس 
عن كتاِب اهللِ، وحّكموا قوانينَهم الوضعيًة، غاَر اهللُ تعاىل لقرآنِِه، وسنِة نبّيِه، فكتب 
الشقاء عليهم ]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ ]طه:124[، وقاَل 
تعاىل: ]ڃ    ڃ            ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ[ ]ق:5[ ألنَّ القرآَن ُأنِزَل 
أنُه  اهللِ تعاىل عىل كتابِِه  أو زينًة؛ ولذلك ِمن غريِة  بأحكاِمِه، وليَس مظاهَر  لُيعمَل 
ورَد أّن القرآَن ُيرفُع ِمن األرِض آخَر الزماِن، حتى ال يبقى يف األرِض منُه آيٌة، حتى 
من صدور الرجاِل، فيصبُح الناُس، وليس معهم شٌء ِمن القرآن، نسأُل اهللَ -جَل 

- أْن يرَحنا برحتِه، وال يؤاخُذنا بذنوبِنَا. وعزَّ

لكليِ  وإنَّ  باحلديِث: »أاَل  البرِش  يغاُر عىل كلِّ ما حرَمُه ومنَعُه عىل  أيًضا  واهللُ 
ملٍك حمى، أاَل وإنَّ حمى اهلليِ محاريُِمُه«)2)، وإذا َوقَع الناُس بمحارِم اهللِ، وجاهروا 
كقّلِة  العيِش:  سبُل  هبْم  وتضيُق  واملحُن،  واملصائُب  الباليا  تصيُبهم  فحينئٍذ  هبا، 

أخرجه مسلم رقم )2761).  (1(

أخرجه مسلم رقم )1599).  (2(
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H حُمّذًرا: »يا معشَر المهاجريَن  الوظائِف، وارتفاِع األسعاِر، وقْد قاَل 
قوٍم  في  الفاحشُة  تظهْر  لْم  تدركوهَن:  أْن  باهلليِ  وأعــوُذ   ، بهنَّ ابتليتْم  إذا  خمٌس 
ا، إال فشا فيهم الطاعوُن، واألوجاُع التي لْم تكْن مضْت في  ، حتى يعلنوا بهيِ قطٍّ
ْم الذين مضوا، ولْم ينقصوا المكياَل والميزاَن، إيِالَّ أخذوا بالسنيَن، وشدةيِ  أسالفيِهيِ
المئونةيِ، وجوريِ السلطانيِ عليهم، ولم يمنعوا زكاَة أمواليِهْم، إال منعوا القطَر منيِ 
، ولوال البهائُم لم ُيمطروا، ولْم ينقضوا عهَد اهلليِ، وعهَد رسوليِهيِ، إيِالِّ سلَط  السماءيِ
ْم، فأخذوا بعَض ما في أيديهم، وما لم تحكْم أئمُتهم  ن غيرهيِ اهلُل عليهم عدًوا ميِ

بكتابيِ اهلليِ، ويتخيروا مما أنزَل اهلُل، إيِالَّ جعَل اهلُل بأَسُهم بيَنُهْم«)1).

أْو  أوذوا،  إذا  املخلصنَي،  وعباِدِه  الصاحلنَي،  أولياِئِه  عىل  يغاُر  فاهللُ  وكذلَك 
ُضّيَق عليهم، وعىل املستضعفنَي من املسلمنَي، ويف احلديِث: »َمْن عادى لي ولًيا، 
«)2)، وَمْن يتجّرُأ عىل حماربِة اهللِ -جل وتعاىل-، وإمهاِل أوامِرِه  فقد آذنتُه بالحربيِ

ونواهيِه، فلينتظْر سوَء العاقبِة واملصرِي.

أيُّها السلموَن:
ضعٌف  وفقُدها  العبِد،  عىل  النعِم  أعظِم  ِمن  نعمٌة  فهي  املؤمِن  غريُة  ا  وأمَّ
لإليمِن، يقوُل ابُن القيِم V: »وإذا ترحلْت هذِه الغريُة ِمن القلِب ترحلْت منُه 
املحبُة، بل ترحَل منُه الديُن، وإْن بقيْت فيِه آثاُرُه، وهذِه الغريُة هَي أصُل اجلهاِد، 
واألمِر باملعروِف، والنهي عن املنكِر، وهَي احلاملُة عىل ذلَك، فإْن خلْت ِمن القلِب 

أحرجه ابن ماجه رقم )4019(، وحسنه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )6502).  (2(
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لْ ياهْد، ول يأمْر باملعروِف، ول ينَه عن املنكِر، فإنَّه إنَّم يأت بذلَك غريًة منُه لربِِه«)1)، 
فينبغي للعبِد أْن يغاَر عىل دينِِه، ويتأّل ويغضب عىل حقٍّ هللِ هُياُن، أو رشيعٍة ُتنقُض، 
َتُكوُن  والغريُة  ُيعّمُر،  باطٍل  أو  ُيوّقُر،  جُمرٍم  أو  بِه،  ُياَهُر  منكٍر  أو  حُيمى،  باطٍل  أو 
بمسانِدة احلقِّ وأهِلِه، ونصِة الرشيعِة، ودعاهِتا اخلرييَن، ومقاومٍة للباطِل، وفضٍح 
وتكوُن  اخلاصِة،  مصاحِلِه  عىل  املسلمنَي  مصالَح  الَغيوُر  ُيقّدُم  بحيُث  املنافقنَي، 
الفساِد وأهِلِه، ومقاومِة املحاباِة  غريُته عىل وطنِه، بحميِة أرِضِه، وقادتِِه، وحماربِة 
ديِن  عىل  الَغرْيِة  فاقُد  مصاحِلَهم  توىّل  إذا  واألوطاَن  للمسلمنَي  وويٌل  والرشوِة، 
ك بالديِن، وُتنهُب األمواُل، وهُتمُل احلقوُق،  اهللِ، وعىل بلدِه وقيِمِه، فسيقلُّ التمسُّ

وتضيُع املصالُح. 

فإذا أسند األمُر لغرِي أهِلِه، ممّن ال يغاُر عىل دينِه، وال وطنِه، وال والِة أمرِه، 
وال يرى للديِن وأحكامِه ُحرمًة، وال للقيِم واألخالِق عربًة، وال للمسلمنَي ذّمًة، 

وال للعفاِف سبياًل حصَل الفساُد. 

فالغريُة جتعُل املسئوَل عاداًل يف كلِّ قضيٍة، ُمنصًفا هبا، يراقُب اهللَ بكلِّ عمٍل 
يعمُلُه، ال ُيبايل ذّمُه الناُس، أو مدحوُه، أحبُّوُه وجَمّدوُه أم كرهوُه؛ ألنه يستمدُّ توفيَقُه 

ِمن اهللِ وحَدُه، اَل إلَه إال هَو الذي سينُصُه ويؤيُدُه. 

عباَد اهلليِ:
ومما يُب عىل العبِد بعَد غريتِه عىل الديِن: أْن يغاَر عىل عرِضِه، وهَو: نساؤه 
نَقَص  وكلَّم  املؤمننَي،  سمِت  من  املحارِم  عىل  فالغريُة  وأخالُقه،  وقيُمه  وحماِرُمُه 

روضة املحبني ونزهة املشتاقني )ص274).  (1(
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-عياًذا  صار  بالكلّيِة  الغرْيُة  ذهبْت  إذا  أّما  غريُته،  ضُعفْت  العبِد  قلِب  يف  اإليمُن 
 :H باهلل- دّيوًثا، يرض اخلبَث يف أهِلِه، وُحِرَم ِمن دخوِل اجلنِة، كم يقوُل

، والديوُث«)1).  »ثالثٌة قْد حرَم اهلُل عليهم الجنَة: مدمُن الخمريِ، والعاقُّ

العرُب،  تفاخَر هبا  ديٌن- فهي صفٌة  ا  أهنَّ الِعْرِض واألهِل -كم  والغريُة عىل 
وتوارثوها، وعابوا فقَدَها، وعرّيوا املفّرَط فيها، وال يتنازلوَن عنها لكلِّ املغرياِت، 

يقوُل شاُعرُهْم:
أدّنُسُه ال  ــي  مبــاليِ ــرضــي  عيِ بالاليِأصــــوُن  الــعــرضيِ  بــعــَد  اهلُل  ـــارَك  ب ال 
فأكَسُبُه أْوَدى  إْن  للماليِ  )2)أحــتــاُل  ولسُت للعيِرضيِ إْن أودى مُبحتاليِ

ويظهُر حرُصهم الشديُد عىل الَغرْية، وعّفتُهم حتى مع نساِء اآلخريَن، فيقوُل 
عنرتُة:

ـــــواري جـــارتـــي مـــأواهـــا)3)وأغـــضُّ طــريف َمــا بــدْت لي جارتي حــتــى ُي

وبالغوا يف غريهِتِْم هذِه، حتى نسجوا القصَص حوهَلا، وتشّددوا حتى وأدوا 
ڃ     ڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ڄ     ڄ      ]ڦ     تعاىل:  اهللُ  قاَل  كم  البناِت، 
ڃ[ ]النَّْحِل:58[ فجاء اإلسالُم وسٌط بنَي اإلفراِط والتفريِط، فرسَم منهًجا مناسًبا 

يف الغريِة، حيمي املرأَة واألرسَة ِمن كلِّ سوٍء ُيراُد هبا، وأعطى الرجَل القوامَة عليها 
حلميتِها وخدمتِها، وليس إليذاِئها أْو إمهاهِلا. 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )5372(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  (1(
احلمسة  ديوان  رشح  يف  ونسبهم   ،)37/3( العرب  لسان  يف  الطائي  خلف  بن  حلية  البيتان   (2(

)ص1184( حلسان بن ثابت. 
العقد الفريد )3/6).   (3(
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لكنَّ املؤسَف -عباَد اهللِ- أنَّه مع ضعِف التدّيِن والقيِم قّلْت الغريُة لدى بعِض 
كلِّه،  عامَلنا اإلسالمي  نراها غزْت  ونساِئِهْم، يف ظاهرٍة غريبٍة  أهِلِهْم  الناِس، عىل 
إاِلَّ َمْن رحَم اهللُ، فأصبَح السفوُر والترّبُج، وعرُي املالبس مْوضًة، وكثرُة اختالِط 

والعكُس  اخلاصِة  الرجاِل  ملواطِن  النساِء  وحضوِر  ضوابٍط،  بال  بالرجاِل  النساِء 

 

بال فائدٍة، وال جتُد تفسرًيا لذلَك إالَّ أنَّه تقليٌد وتبعّية للغرِب، ويمرُس ذلَك بوجوِد 
املسلمٍة  نرى يف جمتمعاتِنا  فبتنا  للغرْيِة،  آباَء وأمهاٍت وإخوٍة وأخواٍت، يف ضعٍف 
املحافظِة مظاهَر خُمالفٍة للديِن، وخادشٍة للحياِء، بسبِب قلِة الغريِة، وتقليِد الغرِي، 

وال حوَل وال قوَة إال باهللِ. 

كم أنَّ ذلَك خيالُف ما كاَن عليه آباُؤنا وأجداُدنا، مع قّلِة ذاِت يِدِهْم، وصغِر 
بيوهتِْم، وأسواِقهْم، لكنُهْم كانوا عظمَء بقيمِهْم وأخالقِهْم، وثوابِت دينِهْم، خالًفا 
اليوَم ِمن متّرٍد عىل األخالِق والقيِم من بعِض النساِء، فإذا كانْت الصالُة،  ملا نراُه 
وهَي عبادٌة تؤدهيا املرأُة بسرٍت وحجاٍب، وُجعلْت صالهُتا يف بيتها، ولو كانْت بجواِر 

املسجِد احلراِم َخرْيٌ هلا، والغضُّ من صوهِتا أزكى هلا، فكيَف بخروِجها بحجاٍب 
مشّوٍه، أو بال حجاٍب، وال غطاٍء للرأِس، ترُج لألسواِق واملالعِب واحلدائِق، ويف 

السفِر واحلرِض، والربِّ والبحِر، ويف بالِد املسلمنَي وغرِيها!

أو  أبيها،  مع  ا  هذ  وحيصُل  أدٍب،  بال  جريئاٌت،  متربجاٌت  سافراٌت  نساٌء 
أخيها، مع ضعِف الغرْيِة، وإمهاٍل لقيمٍة أصيلٍة، اتصَف هبا حتى احليواُن، فاحليوان 
بْل  بالرجِل،  ليسْت خاصًة  الغريَة  أنَّ  ولنعلْم  اإلنساِن!  فطرُة  يغاُر ألُنثاُه، كم هَي 
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ا وزوجًة وأخًتا، لكننا بلينا ببعِض الذكور، وليسوا رجااًل   حتى املرأِة تتصُف هبا أمًّ
ال ُيبالوَن بعرِض نساِئهم، الالت يظَهرْن متربجاٍت أماَم األجانِب بال حياٍء. 

يعرُض  عّم  يتغاضوَن  أصبحوا  املسلمنَي  من  َكثرٍي  بيوِت  يف  أكرُب  ومصيبٌة 
عرٍي  من  تقّدُمه  بم  وُتضعُفها  الغريَة،  ُتفقُد  ومسلسالٍت  برامَج  من  القنواِت  يف 
وشذوٍذ وأفكاٍر هّدامٍة للخلِق والقيِم، مستنسخًة ِمْن جمتمعاٍت ماتْت الغريُة لدهيا 
أصاًل، فتتساءُل أيَن غريُة اآلباِء واألمهاِت وهْم يتمعوَن عىل مثِل هذِه الربامِج، 

 

بال توجيٍه؟! أو قْد يكوُن ذلَك بدعوى احلرّيِة والرتفيِه، أو بكثرِة خمالطِة املجتمعاِت 
أخالُقُهم،  لتفسَد  الغارِب؛  عىل  احلبَل  هلم  فيرتكوَن  ودين،  قيٍد  كلِّ  من  املتحّررِة 

وتضيَع قيُمُهم، ويقلُّ تعظيَم الديِن يف نفوِسِهم، ثم يّدعوَن اتصافُهْم بالغرْيِة! 

وقْد كاَن الصحابُة أشدَّ الناِس غريًة عىل نساِئِهم، وهْم قدوُتنا -رضواُن اهللِ 
أْن ترج نساُؤُكم؟ وقاَل هناٌد يف  تغاروَن  »َأَما  يقوُل:   I عليهْم-، فهذا عيٌل 
األسواِق،  يف  خيُرْجَن  نساَءُكم  أنَّ  بلغني  ُه  فإنَّ تغاروَن؟  أو  تستحيوَن  »أال  حديثه: 

يزاْحن العلوَج«)1). 

ووضَع اإلماُم البخارُي V يف صحيِحِه يف كتاِب النكاِح باًبا سّمه: )باُب 
أناٍس  من  الغرْية  تشكو  واليوَم  الغرْيِة،  عْن  أحاديٍث  عدَة  فيه  أورَد  الَغرْية()2)، 

أصبحوا يستهينوَن هبا يف بيوهِتْم، وعىل نسائِهْم، واهللُ املستعاُن. 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )1118(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  (1(
صحيح البخاري )35/7).  (2(
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وال بدَّ أْن ننبَه: أنَّ هناَك غرْيٌة حممودٌة، وأخرى مذمومٌة، وهَي التي فيها املبالغُة، 
ن الغيرةيِ ما يحبُّ  وكثرُة الشكوِك، التي هتدُم البيوَت، وقد قاَل H: »إنَّ ميِ
َن اْلخيالءيِ ما يحُب اهلُل، ومنها ما َيْبَغُض اهلُل، فالغيرُة  اهلُل، ومنها ما َيْبَغٌض اهلُل، وميِ
التي يحُب اهلُل الغيرُة في الريبةيِ، والغيرُة التي َيْبَغُض اهلُل الغيرُة في غيريِ ريبٍة«)1). 

أهلـِك ونسـاِئِك،  املسـؤوُل األوُل واألخـرُي عـن  الرجـُل-  وأنـَت -أهيـا 

 

فال ُتلِق بالالئمِة عىل غرِيَك، وقْد قاَل O: »فكلكم راٍع، وكلكَّم مســـؤوٌل 
عـــن رعيتـــهيِ«)2)، فاتقوا اهللَ -أهيا املسـلموَن-، واحوا غرَيتكم، واحفظوا نَسـاءُكم 
وأعراَضُكْم ِمن الفتنِة واالفتناِن، قبَل أْن يصيبنا ما أصاَب غرَينا من سوِء األخالِق، 
واألعـمِل، واعلموا أنَّ الَغـريَة للرجِل مفخرٌة، وللمرأِة حايـٌة ورعايٌة، واهللُ املوفُق 

واهلادي إىل سواِء السبيِل. 
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اخُلْطَبُة الثانيُة:

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
أيُّها السلموَن: 

للظالِ  ُيميل  وإنَّه  انتهكْت حرماُته،  إذا  يغاُر  اهللَ  أّن  واعلموا  تعاىل،  اهللَ  اتقوا 
الذي ياهُر باملنكِر، وال يبايل بوقوِعِه، حتى إذا أخَذُه ل يفلْتُه، واعلموا أنَّ املستقيَم 

عىل النهِج السوي، والطريِق النبوي عنَد فساِد الزماِن غريٌب.

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )23750(، وقال حمققو املسند: »حسن لغريه«.  (1(
أخرجه البخاري رقم )893(، ومسلم رقم )1829).  (2(
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وظهَر  واملنكراُت،  القبائُح  وتظاهرْت  اآلفاُت،  الزمِن  هذا  يف  كثرْت  فلقْد 
والدليِل،  العاِل  قوُل  وُأمهَل  والتضليُل،  اهلوى  واتباُع  والتبديِل،  الديِن  يف  التغيرُي 
الضالالُت  وترادفْت  املتخاذلوَن،  احلقِّ  عن  وزاَغ  الصابريَن،  املتقنَي  صرُب  وَعُظَم 
الشوِك  بطريِق  كأنَّه  العاَلِ  هذا  يف  وعرضِه  دينِه  عىل  الغيوُر  وأصبَح  واملهالُك، 
سالٌك، حتى أصبَح الغيوُر عىل أهلِه يف البلداِن غريًبا وحيًدا، وسَط ركاِم االنحالِل 

والباطِل، الذي فشا يف األرِض وانترَش، وال حوَل وال قوَة إالَّ باهللِ العيل العظيِم.

أيُّها اإلخوُة:
عنَد احلديِث عن الغرْيِة ال بدَّ ِمن اإلشارِة خللِق الِعّفِة، فهَي برهاٌن عىل صدِق 
اإليمِن، وطهارِة النفِس، وحياِة القلِب، وهي ِعزُّ احلياِة ورشُفها وكرامُتها، هبا حتصُل 
النجاُة من َمراراِت الفاحشِة، وآالِم املعصيِة، وحرساِت عذاِب اآلخرِة، فيا سعادَة 
َهنَاَءَة مْن غّض الطرَف، طوبى ملْن حفَظ فرَجُه،  ، ويا  ، ويا فوَز من َكفَّ من َعفَّ
عفيفنَي  برجاٍل  اهللِ-  -بحمِد  اليوَم  نفخُر  وإننا  نفَسُه،  وأحصَن  ِعرَضه،  وصاَن 
وأبدْعَن  القويِم،  باخللِق  وامتْزَن   ، بحجاهبِنَّ التزْمَن  عفيفاٍت،  ونساٍء  غيوريَن، 
بالعلِم والعمِل، ليثبْتَن أنَّ املرأَة املسلمَة ال زالْت بخرٍي، وال يشوُه صورهَتا َمْن تلوا 

عن غريهِتم وعفتِهم هداُهْم اهللُ.
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#

ُدوُه َتَفاَءُلوا ِباخَلرِي َتِ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلمُد هللِ خلَق فسّوى، وقّدَر فهدى، أحدُه سبحانُه وأشكرُه عىل نعمِه التي 
ال تعدُّ وال حتص، وأشَهُد أْن اَل إِلَه إالَّ اهلل وحَده ال رشيَك له، يف اآلخرِة واألوىل، 
وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ورسوُله املصطفى، صىّل اهللُ عليِه، وعىل آلِه وصحبِه، وَمْن 

ُقوا اهللَ عباَد اهللِ: ا بعُد: فاتَّ هبداهم اقتِدى، أمَّ

احلياُة -أهيا اإلخوُة- املؤمنوَن تتقّلُب بنَي خرٍي وشّدٍة، ورسوٍر وحزٍن، ومتوُج 
بأهِلها ِمْن حاٍل إىل حاِل؛ بسٌط وقبٌض، رساُء ورضاُء، ومهوٌم وفتٌن، وهذا طبُعَها، 

فاهللُ تعاىل يقوُل: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]آِل ِعْمَراَن:140[. 

]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ      ويف احلياة مصائُب وحمٌن وابتالءاٌت، 
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ[ ]الَبَقَرِة:155[ وأنَت إذا قّلبَت النظَر، فستجُد 
ِق كلمتِها، قتٌل  ُع وحدهِتا، وتفرُّ حالًة حمزنًة لألمِة املسلمِة، يف كثرِة مآسيها، وتصدُّ
وترشيٌد، وفشّو للجهِل والرشِك، ونكباٌت وتسلٌط لألعداِء، وذٌل وهواٌن، ورخٌص 

لدماِء املسلمنٌي، واهتاُمهم بكلِّ سوٍء يف العالِ. 

واإلغراِء،  اإلغواِء  بصنوِف  األخالقي،  والتحّلِل  للفساِد،  انتشاًرا  وترى 
وبتشجيِع القنواِت املفسدِة، ووسائِل التواصِل.
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املرَء  تورُث  قْد  وأحواٍل،  وشدائَد  أحداٍث  من  فيها  ما  بكلِّ  الصورُة  هذِه 
لوًنا من اليأِس والقنوِط، الذي هو قاتٌل للرجاِل، وُمثبٌِّط للعزائِم، وحُمّطٌم لآلماِل 
يف  واملتَأّمُل  التفاُؤِل،  الستحضاِر  احلاجُة  تعظُم  األزماِت  أوقاِت  ويف  والشعوِر، 

سريِة النَّبِيِّ H يُد تأكيَدُه وحرَصُه عىل التبشرِي يف موضِع اخلوِف، وبسِط 
يف  وتتفاءُل  باإلحباِط،  النفوُس  ُتصاَب  كيال  والقنوِط؛  اليأِس  موضِع  يف  األمِل 
اْلَفْأُل  َوَما  َقالوا:  اْلَفْأُل«  َوَخْيرَها  َيَرَة،  H: »ال طيِ يقوُل  الظروِف،  أحلِك 

 

اليَِحُة َيْسَمُعَها َأَحدُكْم«)1). َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »اْلَكليَِمُة الصَّ

وقاَل خباُب بُن األرّت I: أتيُت النبَي H، وهو متوسٌد بردًة، 
وهَو يف ظلِّ الكعبِة، وقْد لقينا ِمن املرشكنَي شدًة، فقلُت: يا رسوَل اهللِ، أال تدعو 
 ، اهللَ، فقعَد وهو حممٌر وجُهُه، فقاَل: »لقْد كاَن َمْن قبَلُكم ليمشُط بمشاطيِ الحديديِ
هيِ من لحٍم أو عصٍب، ما يصريُِفُه ذلَك عن دينهيِ، ويوضُع المنشاُر على  ما دوَن عظاميِ

مفرقيِ رأسهيِ، فيشُق باثنين ما يصرفُه ذلَك عن دينهيِ، وليتَمنَّ اهلُل هذا األمَر حتى 

يسيُر الراكُب من صنعاَء إلى حضرموَت، ما يخاُف إالَّ اهلَل« زاد بيان: »والذئَب 

هيِ«)2). على غنميِ

أن  حلاجتِه  خرَج  إذا  يعجبُه  فكاَن   ،O هديِه  من  التفاؤُل  وكاَن 
يسمَع: يا راشُد، يا نجيُح)3).

أخرجه البخاري رقم )5754).  (1(

أخرجه البخاري رقم )3852).  (2(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1616(، وصححه األلباين.  (3(
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وكاَن H إذا بعَث عاماًل سأَل عن اسمِه، فإذا أعجبُه اسمُه فرَح بِه، 
ورئي برُش ذلَك يف وجهِه، وإْن كرَه اسَمه رئي كراهيَة ذلك يف وجهِه، وإذا دخَل 
قريًة سأَل عن اسِمها، فإْن أعجبُه اسُمها فرَح، ورئي برَش ذلَك يف وجهِه، وإْن كرَه 

اسَمها رئي كراهيَة ذلَك يف وجهَه)1).

»الذي  فيقوُل:  بالتفاؤِل   H صوُته  ينطلُق  الفتنِة  رِحِم  قلِب  ومن 
أطوَف  أْن  ألرجــو  فإني   ، والبالءيِ الشدةيِ  من  تــروَن  ما  عنكْم  ليفرَجنَّ  هيِ  بيديِ نفسي 
كنوِز  عن  ويقوُل  الكعبةيِ«)2).  مفاتَح   D اهلُل  يدفَع  وأْن  آمًنا،  العتيقيِ  بالبيتيِ 

.(3(» كرسى وقيِص: »والذي نفس بيِده لتنفُقن كنوَزمُها يف سبيِل اهللِ

تفاؤٍل،  إىل  والتشاؤَم  أمٍل،  إىل  األلَ  حُيّولوَن  باإليمِن،  الرجاُل  يكوُن  وهكذا 
والضيَق إىل سعٍة، واملحنَة إىل منحٍة، فتتزيُن احلياُة وتنمو، ويستمُر عطاُؤها، فالبعُض 
يظُن أنَّ مقاليَد نِص اإلسالِم بيدِه، أو َيظنُّ أنَّ غريُه ممْن يكيُد للديِن يستطيُع هدَم 
اإلسالِم، وتشويَه تعاليمِه وشعائِرِه، وكأنَّ اإلسالَم ليَس دينًا اختارُه اهللُ، وتكّفَل 

بحفظِِه وحايِة شعائِرِه ومقدساتِِه عرَب التاريِخ.

إنَّ املسلَم املتفائَل ال يسمُح ملسالِك اليأِس أْن تتسّلَل إىل نفسِه، أو ُتعّشَش يف 
زوايا قلبِه، ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ       ٿ    ٿ[ ]يوسف:87[. 

ول  َيقنْط  ول  َثُبَت  البالِء  صنوِف  تراُدِف  مَع   S يوسَف  للنَّبيِّ  انظروا 
َييأْس، فجاَءه نُص اهللِ، وجعلُه عىل خزائِن األرِض.

أخرجه أبو داود رقم )3920(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى رقم )17863).   (2(

أخرجه البخاري رقم )3120(، ومسلم رقم )2918).  (3(



182

إًذا فالفأُل ُكّله خرٌي؛ ألنَّ اإلنساَن إذا أحسَن الظَن بربِه، ورجا منه اخلرَي، وكاَن 
أملُه باهللِ كبرًيا، فهَو عىل اخلرِي، ولو ل حيصْل له ما ُيريُد، فهَو قْد حصَل له الرجاُء 
واألمُل، والتعلُق باهللِ، والتوكُل عليِه، وكلُّ ذلَك لُه فيه خرٌي، فالتََّفاُؤُل ُحْسُن َظنِّ 
العبِد بربِِه، َواْلُمْؤِمُن َمْأُموٌر بُِحْسِن الظَّنِّ بِاهللِ َتَعاىَل َعىَل ُكّل َحاٍل؛ ولذلك جاَء يف 

ي بي«)1). احلديِث القديس: »أنا عنَد ظنِّ عبديِ
H، ورّسخُه مبدًأ سامًيا، وربَّى عليِه  النبيِّ  التفاؤُل حياَة  وقد غمَر 
صحابَتُه، فحنَي نزَل يف علوِّ املدينِة، بنى أوَل مسجٍد يف حيٍّ ُيقاُل هلم: بنو عمرٍو بن 

. عوٍف، كم يف البخاري)2)، وهذا تفاؤٌل لُه ولدينِه بالعلوِّ
وبّدل اسَم امرأٍة ُتدعى: عاصيُة إىل مجيلٍة)3)، واسَم رجٍل ُيدعى: أصُم إىل 

زرعٍة)4). 
 H عن قريَش، فتفاَءَل H ويف احلديبيِة جاَء سهٌل ُيفاوضُه
تلتمُس  التي  الرائعُة،  القيادُة  هَي  هذِه  أمريُِكم«)5)  من  لكم  سهَل  »لقْد  وقاَل: 

األسباَب؛ لتنرَش وتبذَر يف النفوِس التفاؤَل، ال سيم يف وقِت األزماِت.

عباَد اهلليِ:
عبارِة!  من  أعظَمها  وما  كلمِة!  من  أروَعها  ما  تجدوُه«  بالخيريِ  »تفاءلوا 
العطاِء  نحَو  يدفُعه  التفاؤَل  ألنَّ  الطريِق؛  هنايِة  يف  اخلرَي  سيحصُد  باخلرِي  فاملتفائُل 

أخرجه البخاري رقم )7405(، ومسلم رقم )2675).  (1(
أخرجه البخاري رقم )3932).  (2(

أخرجه مسلم رقم )2139).  (3(
أخرجه أبو داود رقم )4954(، وصححه األلباين.  (4(

أخرجه البخاري رقم )2731).  (5(
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]پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     اهللُ:  قاَل  والتقّدِم، والعمِل والنجاِح، وكم 
ٺ[ ]اأْلَْنَفاِل:70[. 

فاجعْل يف قلبَك خرًيا وأبرْش، وال جتعُلك األزماُت واحلرُب عىل دينَِك وقيِمَك 
تفقدَك الفأَل والبشارَة بالنِص والتوفيِق، واجتمِع الكلمِة عىل الديِن! فالتفاؤُل يف 
هذِه املواقِف الصعبِة ُيوّلُد َأفكاًرا ومشاعَر الرضا، والتحّمَل واألمَل والثقَة، ويبعُد 
باهللِ، والرضا بقضائِه،  الثقُة  التفاؤِل  اليأِس واالهنزاميِة والعجِز. وأساُس  مشاعَر 
وغذاُؤه ِعلُم املؤمِن أنَّه لْن يصيَبه وأمَتُه إالَّ ما كتبُه اهللُ له؛ فهو سبحانُه الذي يملُك 

كلَّ شٍء، فال يستبطُئ الرزَق، وال يستعجُل النجاُة، وال يقلُق عىل حاِل األمِة. 

ولًدا،  فقَد  أو  فقٌر،  أو  أو دمهُه مرٌض،  به مصيبٌة،  نزلْت  بنفسِه، ولو  يتفاَءُل 
دماِئها واختالفِها؛ ألنُه حيمُل  ويتفاءُل ألمتِه حتى مع ضعِفها، وإراقِة  أو زوجًة، 
نصوًصا بالقرآِن والسنِة تعِدُهْم بالنِص والتمكنِي، وهكذا أثبَت التاريُخ بحوادثِه. 

فاملسلُم يتفاءُل، ولكْن مع العمِل، عىل دفِع ما يقدُر من بالٍء، أو تفيِف ما 
، يتفاءُل وهَو يأمُر باملعروِف، وينهى  ، ثّم يصرُب ويتحمُل املشاقَّ نزَل بأمتِه من رضٍّ
عن املنكِر، ويوضُح احلَق، نتفاءُل ألنَّ يف كلِّ حمنٍة منحًة، وال تلو مصيبٌة من غنيمٍة، 
تقوُل أمُّ السائِب: احلّمى ال بارَك اهللُ فيها، فينهاها H: »ال تسّبي الحّمى، 
«)1)؛ فلها فوائٌد:  الكيُر خبَث الحديديِ آدَم، كما يذهُب  ُب خطايا بني  ُتْذهيِ فإنَّها 
خبَث  الكرُي  يذهُب  كم  آدَم،  بني  خطايا  وتذهُب  الذنوَب،  وتغفُر  النفَس،  هتّذُب 
ن مسلٍم يشاُك شوكٌة، فما فوَقها إالَّ كتبْت  H: »ما ميِ احلديِد، وقاَل 

أخرجه مسلم رقم )2575).  (1(
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له بها درجٌة، ومحيْت عنُه بيِها خطيئٌة«)1)، هذا مع املرِض فم باُلَك بغريِه؟! ففي 
معرتِك املصائِب أوِقْد جذوَة التفاؤِل، وِعْش يف أمٍل، وعمٍل ودعاٍء وصرٍب، ترجتي 
H إذا استسقى قلَب رداَءُه بعَد اخلطبِة  ؛ ولذلَك كاَن  اخلرَي، وحتذُر الرشَّ

تفاؤاًل بتحّوِل اجلدِب إىل اخلصِب.

عباَد اهلليِ:
إننا ال نتحدُث عن تفاؤٍل ُيسبب التخديَر والضعَف، ويبعُث األمَل الكاذَب، 
لإلصالِح  يؤّدي  فأٍل  عن  نتحدُث  لكننا  واملصاِب،  األلِ  يف  يزيُد  تديٌر  فهذا 
واالجتمِع، وينفي الفرقَة واالختالَف، فأٌل يدعو للعمِل، وينبُذ التواين والكسَل، 
ما  كلَّ  ويقيُم  بنواهيِه،  وينتهي  اهللِ،  أوامَر  يطّبُق  فإنَّه  اهللِ،  بموعوِد  يرتبُط  كم  فأٌل 

ُيصلُح عمَل األمِة ويقوهّيا، ويزيُد يف نمِئها.

ويّدُد  العزيمَة،  ويبعُث  اهلّمَة،  يوّلُد  الذي  هَو  عنُه  نتحّدُث  الذي  التفاؤُل 
الذي  أثًرا،  الناِس نشاًطا أقواهم  املتفائُل متوّكٌل عىل اهللِ، وأكثٌر  النشاَط، فاملسلُم 

يرى يف كلِّ شدٍة فرًجا قريًبا.

املتفائُل دائًم يتوّقُع اخلرَي، ويبتسُم للحياِة، وحُيسُن الظنَّ باهللِ، واهللُ D بيدِه 
مقاديُر األموِر، وهَو سبحانُه يكشُف الرُضَّ الذي نزَل باألّمِة، ويعُل الُعرَس ُيرًسا، 
والضيَق فرًجا، واحلزَن رُسوًرا؛ ألنَّ املؤمَن يرجو رحَة اهللِ، ويتعّلُق بحبِل اهلل املتنِي، 

ن حسُن العبادةيِ«)2). وتلَك ثمرُة اإليمِن، قاَل H: »حسُن الظنِّ ميِ

أخرجه البخاري رقم )5648(، ومسلم رقم )2572).  (1(
أخرجه أبو داود رقم )4993(، وضعفه األلباين.  (2(
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الُذلِّ  حالَة  األُّمِة  عِن  يرفُع  وعمٍل  النفوَس،  حُييي  أمٍل  إىل  بحاجٍة  فنحُن 

اليأَس  أنَّ  ذلَك  ينهُض؛  فال  َيسقُط  َأمٍل،  بال  عاَش  َمْن  الناِس  وأخطُر  واهلواِن، 

َيسوُق للفعِل اليائِس، فإذا كاَن املرُء ُمصاًبا بِالقنوِط مما نزَل بِه من مصائَب، أو يأٍس 

من إصالِح الناِس غدْت احلياُة يف منظارِه سوداَء، يكرُه الناَس، وال يثُق هبم، وهذا 

يدفعُه لضالِل الفكِر، وسوِء العمِل، والتشاؤِم، فيفّت يف عضِد املسلمني، وُيصاُب 

باحلزِن والقنوِط.

والعجُب أنَّ الذي يرّدُد كلمِت اخلَوِر واالستسالِم، وينظُر لكلِّ شٍء بنظرٍة 

سوداويٍة، يظنُّ أّنه قْد وجَد لنفسِه عذًرا، يتخّلُص بِه ِمْن حماولِة القياِم بالواجِب، 

يبنَي خرًيا،  ولْن  تأرخًيا،  لْن يصنَع  األمِل، وحينذاَك  ثمَّ ال ترسي يف عروقِه روُح 

العطاِء  عىل  ويربيها  النفوَس،  هيّذُب  وهو   H اهللِ  رسوِل  إىل  ولنستمْع 

واخلرِي، فيقوُل: »إذا قاَل الرجُل: هلَك الناُس فهَو أهلُكهم«)1). 

]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ       ۆئۈئ     ۈئ    ېئ     أعوُذ باهللِ من الشيطاِن الرجيِم 

ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی     ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    
جب    حب[ ]النَّْحِل:127، 128[. 

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه مسلم رقم )2623).  (1(



186

اخُلْطَبُة الثانيُة:

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

أيُّها السلموَن: 

لنحذْر ِمْن التشاؤِم عىل مستوى األمِة بم يصبها ِمْن أحداٍث، أو عىل مستوى 

حتى  أو  املرِض،  بذكِر  أو  اجلنازِة،  أو  املوِت،  ذِكر  عنَد  يتشاءُم  فالبعُض  األفراِد، 

األلواِن،  بعِض  ِمن  يتشاءُم  َمْن  ويوجُد  ذلَك،  بغرِي  أْو  اإلسعاِف،  صوِت  بسمعِه 

وتبُث روُح التشاؤِم عرَب ما يسمى باألبراِج، أو تقليًدا للغرِي باألرقاِم، أو بغرِيها من 

عاداٍت، ليسْت من الديِن، والفأِل احلسِن يف شٍء فعلينا مجيًعا أن نؤمَن بقضاِء اهللِ 

نا، وال نتشاءُم؛ ألنَّ القدَر قْد يوافُق كلمًة سيئًة، أو سوَء  وقدرِه، ونحسُن ظننا بربِّ

بالنطِق« ويصرُي  البالَء موّكٌل  قيَل: »إنَّ  املصائُب والبالُء؛ ولذلَك  فتقُع  باهللِ،  ظٍن 

باإلنساِن السوُء الذي ظنُه. 

عالقٌة  له  وهَو  أمٍر،  أي  وقوِع  قبَل  به  ويتألُ  صاحُبُه،  به  يعذُب  والتشاؤُم 

فاملتشائُم  للفشِل،  وُتؤدي  األمَل،  ُتضعُف  ا  باألخالِق، ويورُث طبيعًة سيئًة؛ ألهنَّ

ا املتفائُل فهَو ُمرشُق الوجِه، متبسًم،  دائًم عبوًسا قمطريًرا، ال جتُد عنده نضارًة، أمَّ

بأْن  العبادِة:  بكلِّ حياتِنا، سواًء يف  له عالقٌة  التفاؤَل  به؛ ألنَّ  معتصًم  باهللِ،  مؤمنًا 

يثَق العبُد بربِه يف قبوهلا، ويف العمِل بأنُه ناجٌح إذا ما فعَل أسباَبُه؛ ولذلَك تأملوا 

الناجحني يف العالِ كلِِّه جتُد صفَة التفاؤِل جتمعُهُم »تفاءلوا بالخيريِ تجدوه«.



187

إنَّ كثرَة الكالِم -عباَد اهللِ- عن قّوِة األعداِء: تورُث يف القلِب وهنًا، فتتوّهُم 
عىل  األحكاِم  إطالِق  إىل  ثمَّ  العمِل،  وترِك  لليأِس،  ذلَك  فيجّرها  قوًة،  الضعَف 

الناِس، واعتزاهلِم، أو تكفرِيهم.

ويرى هذا املتشائُم أنَّه هَو الوحيُد الذي عىل احلِق، وغريُه خُمطٌئ، ولو خالَف 
ذلَك  ودواُء  ضالٌل،  وهذا  صواٍب،  عىل  وهَو  خطأٍ،  عىل  فإهنم  والعقالَء،  العلمَء 
أْن متتلَئ النفوُس بالثقِة باهللِ، والتصديِق بوعدِه، ثم تبذُل األسباَب لتحقيِق ذلَك 

بالعمِل والبناِء، يقوُل تعاىل: ]ٿ    ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ         
ڤ    ڦ    ڦ[ ]َغافٍِر:51[.

 :H يقوُل  وتبشرٌي،  وتيسرٌي  تفاؤٌل،  فكلُّه  الدعوِة،  ميداَن  انظروا 
ا َمْن يتنطُع بدعوتِه، ويتشّدُد يف قولِه  »يّسروا وال تعّسروا، وبشروا وال تنفروا«)1)، أمَّ
وسلوكِه، ويستخدُم الديَن مطّيًة لضالِل فكرِه، وتكفرِي غريِه، باسِم اجلهاِد، أْو َمْن 
يستخدُم اتباَع السلِف للتضليِل، واهتاِم النياِت واملؤلفاِت، والتصنيِف والتأديِب، 
فإنَّ عمَل هؤالِء إْن لْ يؤخْذ عىل أيدهيم يثّبُط العزائَم، وحيّطُم املعنوّياِت، وينّفُر ِمن 
َة يف نفسِه، وال غايَة حتدوُه،  الديِن وانتصارِه، وهذا املتشائُم ال عمَل لديِه، وال مهَّ

 

وال هدَف يدفعُه، ]خود[ وأوهاٌم وأحالٌم، ُيعّدُد السلبياِت، ويسُء الظنَّ باآلخريَن؛ 
ألنَّه عبٌء عىل جمتمعِه وأمتِه، ويعيُش عىل هاِمش احلياِة، صغرَي الشأِن، خامَل الذكِر، 

]ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ     ڦ     ڄ    ڄ    ڄ     للمتفائِل  خالًفا 

أخرجه البخاري رقم )69(، ومسلم رقم )1732).  (1(
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ڄ     ڃ    ڃ      ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ       ڇ    ڇ     
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌڎ    ڎ     ڈ       ڈ    ژ        ژ[ ]النُّوِر:55[.

اللهمَّ اجعلنا بنِص دينَِك متفائلنَي، وألحكاِم دينَِك عاملنَي، ولألمِة ناصيَن، 
وعىل األعداِء أقوياَء متمسكنَي، يا ربَّ العاملنَي...
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#

بّيٌة َجاِهلّيٌة ٌب اأَْعَمى َوَع�شَ َتَع�شّ

اخُلْطَبُة الأُوَل:

احلمُد هللِ رزَق العقَل، وأنعَم به، وأشهُد أال إِله إالَّ اهلل وحَدُه ال رشيَك لُه، 
وأشهُد أنَّ سيدنا ونبينا حممًدا عبُده ورسوُله، صىل اهللُ وسلَم وبارَك عليه وعىل آلِه 

وصحبِِه أمجعني، أما بعُد: 

عباَد اهلليِ: 
باإلسالِم،  هَو  إنَّم  نا  فتميزُّ ]احلج:78[  ۆ[  ]ۇ      فقْد  اهللَ  اتقوا 
وعزُتنا بِه، ومهم ابتغينا العزَة بغريِه أضّلنا اهللُ، ونحُن بدونِه ال شَء ُيذكُر، فاإلسالُم 
جاَء لرييس قيَم اخلرِي، وينرَش األخالَق الفاضلَة؛ كإكراِم الضيِف، ونصِة املظلوِم، 

وبذِل املعروِف، وتقديِم النصِح، والرتاحِم، ونرِش احلِب واملودِة والتفاهِم. 

التناحُر  وعالَج أخالًقا سيئَة سادْت املجتمَع اجلاهيل، وأثرْت عليِه؛ ليصبَح 
واألمواُل،  األعراُض،  واستبيحْت  الدماَء،  ألجلِه  سفكوا  هلم،  سمًة  والتباغُض 

حتى صاروا يتفاخروَن:
َعَلْيَنا َأَحـــــــٌد  ــــَهــــَلــــنَّ  َيْ اَل  ليِْيَناَأاَل  اجَلاهيِ ــليِ  ــْه َج َفــــْوَق  َفــَنــْجــَهــَل 
فيِطاًما َلـــَنـــا  ـــُع  ـــي ـــرَّضيِ ال ـــَغ  ـــَل َب ينا)1)إذا  ديِ ساجيِ اجَلــبــابيِــُر  َلـــُه  ــــرُّ  َتيِ

ورشح   ،)423/1( األرب  وغاية  األدب  خزانة  ينظر:  معلقته،  من  كلثوم  بن  لعمرو  البيتان   (1(
القصائد العرش )ص249).
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أثِرها!  لعظيِم  والتعصِب  العصبيِة،  من  ليحّذَر  بترشيعاتِه  اإلسالُم  فجاَء 
كالتعصِب للوِن، أو للقبيلِة، أو للنسِب، أو بلٍد، أو لرأيٍّ أو مذهٍب، وغرِي ذلك، مما 
ُيرجُع للجاهليِة، وملا كسَع -أي رضَب- رجٌل ِمن املهاجريَن رجاًل ِمن األنصاِر، 
ذلَك  فسمَع  للمهاجريَن،  يا   : املهاجريُّ وقاَل  لألنصاِر،  يا   : األنصاريُّ فقاَل 

 

رسوُل اهللِ H فقاَل: »ما باُل دعوى الجاهليةيِ؟« قالوا: يا رسوَل اهللِ، كسَع 
رجٌل ِمن املهاجريَن رجاًل ِمن األنصاِر، فقاَل: »دعوها فإنَّها منتنٌة«)1)، فغضَب 

H لذلَك، وُهْم إنَّم تنادوا بدوِن مسّبٍة!

عباَد اهلليِ:
يظنُّ اإلنساُن األفضليَة عن غريِه؛ للونِه أو جنسِه، أو ميولِه، أو لنسبِه وقبيلتِه، 
التعصَب،  عنا  فدعوا  اآلخريَن،  وازدراِء  التعصِب،  يف  فيقَع  مهنتِه،  أو  مذهبِه  أو 
يقلُل  أفسدُه،  إال  قُه، وال يف عمٍل صالٍح  فرَّ إال  ل يدخْل يف جمتمٍع وال وطٍن  فإنَّه 
، وما نجَح الشيطاُن يف شٍء مثله، واهللُ تعاىل خلَق الناَس  الكثرَي، وُيضعُف القويَّ
ِمن تراٍب، متساويَن، وقّسَم بينهم معيشَتهم، وجعلهم شعوًبا وقبائَل؛ ألنَّ التمّيَز 

بالتقوى ]ڄ    ڃ    ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇڇ    ڇ      
ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]احْلُُجَراِت:13[. 

يرتفُع قدُرُه عنَد اهللِ، ويرتفُع شأُنه،  باهللِ،  بالتقوى واإليمِن  فميزاُن اإلنساِن 
وما عدا ذلَك فلْن ُيغنَي شيًئا، أكّد ذلَك H يف حجِة الوداِع حنَي قاَل: »يا 
 ، أيها الناُس، أال إنَّ ربكم واحٌد، وإنَّ أباكم واحٌد، أال ال فضَل لعربيٍّ على عجميٍّ

أخرجه البخاري رقم )4905(، ومسلم رقم )2584).  (1(
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، وال أحمَر على أسوَد، وال أسوَد على أحمَر، إال بالتقوى  وال لعجميٍّ على عربيٍّ
 .(1(» أبلغْت؟«، قالوا: بلَغ رسوُل اهللِ

واهللُ يقوُل: ]ڇ      ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]احْلُُجَراِت:13[ ولو كان النسُب، 
أو املاُل، أو اجلنُس، أو املكانُة، تنفُع صاحَبها عنَد اهللِ، آلمَن ابُن نوٍح S ]ڱ     
ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ          ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہ    
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ       ڭ    ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    
ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې      ې    ى[ 
]ُهوٍد:42، 43[. وبينم يطوُف األصمعي بالكعبِة، رأى شاًبا متعلًقا بأستاِرها، يبكي 

بكاًء شديًدا، وُيغمى عليِه، ويقوُل:

َف الَضّر والبلَوى َمع الَسَقميِيا َمن ُييب ُدعاَء اُلضطَر يف الُظَلميِ يا كاشيِ
َتَنميَِقد ناَم وفُدَك َحوَل الَبيتيِ وانَتَبُهوا مَل  ـــوم  ـــُي َق يـــا  حـــُي  يـــا  وأنـــــَت 
)2)إن كاَن ُجودَك ال َيرُجوُه ذو َسَفٍه

َن بيِالَكَرميِ ود على الَعاصيِ فَمن َيُ

فإذا هَو زيُن العابديَن بُن عيل بُن احلسنِي بُن عيل -ريض اهلل عنهم أمجعني-، 
فسألُه ِلَ البكاُء واجلزُع؟ وأنَت ِمن أهِل بيِت النبوِة، ومعدِن الرسالِة؟ فقاَل: هيهاَت 
هيهاَت يا أصمعي، إنَّ اهللَ خلَق اجلنَة ملن أطاعُه، ولو كاَن عبًدا حبشيًّا، وخلَق الناَر 

ا قرشيًّا، أليَس اهللُ تعاىل يقوُل: ]ې    ې     ى    ى    ائ     ملن عصاُه، ولو كاَن حرًّ
ائ    ەئ      ەئ      وئ      وئ[ ]املؤمنون:101[. 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )23489(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.  (1(
ينظر: ثمرات األوراق يف املحارضات )239/2(، واملستطرف يف كل فن مستطرف )ص141).  (2(
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عنكم  أذهــبَ  قْد   D اهلَل  »إنَّ  والتفاخِر:  التعايل  H حمذًرا من  ويقوُل 
ن تراٍب،  عبّيَة الجاهليةيِ، وفخريِها باآلباءيِ، مؤمٌن تقٌي، وفاجٌر شقٌي، أنتْم بنو آدَم، وآدُم ميِ
ليدعنَّ رجاٌل فخَرهم بأقواٍم، إنَّما هْم فحٌم من فحميِ جهنَم، أو ليكوننَّ أهوَن على اهلليِ 
من الجعالنيِ التي تدفُع بأنفها النتَن«)1)، فهذا حتذيٌر من آثاِر اجلاهليِة؛ ألنَّ اإلسالَم 

جاء لُيحطِّمَها، ويقيَم عليها ُأخّوًة ال ترقى إليها عصبيٌة، وال تؤثُر فيها جاهليٌة.
ويبكي  الديِن،  شعائَر  يقيُم  رجاًل  جتَد  أْن  املسلموَن-  -أهيا  الغريِب  وِمن 
خشيًة هللِ، ويتصدُق ولديه علٌم، أو َعمٌل، وفيه خرٌي كثرٌي، لكنَّ قلَبه يمتلُئ عصبيًة 
لقبيلٍة، أو حزٍب، أو رأيٍّ ومذهٍب، أو مناطقّيٍة، أو أنديٍة، ألجِلها حُيُب وُيعادي، 
وحيتقُر أو يقاتُل وينتُص، وبعضهم يعرُف أنَّه خمطٌئ يف قولِه وفعلِه وسلوكِه، لكنُه 
يتعصُب باحلِق وبالباطِل، وينتُص ملوقفِه، ولو خالَف مجيَع الرشائِع والقيِم، والنبيُّ 
H يقوُل: »... وَمْن دعا بدعوى الجاهليةيِ، فهَو من جثاءيِ جهنَم« قالوا: 
يا رسوَل اهللِ، وإْن صاَم، وإْن صىل؟! قاَل: »وإْن صاَم، وإْن صلى، وزعَم أنَّه مسلٌم، 
ْم، بما سماُهْم اهلُل D: المسلميَن، المؤمنيَن، عباَد  فادعوا المسلميَن بأسمائهيِ

.(2(»D اهلل

أيُّها السلموَن:
إنَّ داَء العصبيِة يوجُد وُيتوارُث مع الزمِن، بنرِش االحتقاِر لألجناِس واأللواِن، 
واملناطِق والبلداِن، ألسنا نرى بعَض صغاِرنا يزدروَن العملَة واخلدَم، وربم آذوُهْم؛ 
أثَر  كيَف  لونِه؟  أو  ومنطقتِه  لفقرِه  بأحٍد  هيزُأ  َمْن  نسمْع  أل  أجانٌب؟  فقْط  ألهنْم 

أخرجه أبو داود رقم )5116(، وحسنه األلباين.  (1(
أخرجه أحد، ط الرسالة رقم )17170(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  (2(
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التعصُب وتغلغلْت العبيُة للقبيلِة، وِمن أجلها هندُم الزواجاِت، ونقطُع القراباِت؟! 
يف مالعبنا يتنابزون باأللقاِب وباأللواِن! أيَن نحُن من تعاليِم اإلسالِم؟ 

تعّصٌب ذميٌم، يؤدي ملفاخرٍة وإرساٍف يمرُس يف املناسباِت، ويظهُر يف قصائِد 
نعراٌت خمتلفٌة،  فيه  املجتمَع، وتظهُر  وُيقّسُم  القيَم،  احلياَة، ويشّوُه  ُيدمُر  الشعِر مما 

تؤدي إىل التفرِق والتعصِب. 

وأنَّ  كذاٌب،  أنََّك  »أشهُد  ملسيلمَة:  قاَل  النمريي  طلحَة  »أنَّ   : الطربيُّ روى 
يوُم  معُه  فُقتَل  مرض«  صادِق  من  إلينا  أحبُّ  ربيعَة  كذاَب  ولكنَّ  صادٌق،  حممًدا 
هلْم  واستباَن  قْد علموا  »وكانوا  بعَد رسِد قصِصهم:  الطربي  فقاَل عنهم  َعْقُرباء، 

كذُب مسيلمَة، ولكنَّ الشقاَء َغلَب عليهْم«)1).

إنَّ العصبّيَة والتعّصَب حنَي يبّثه اإلعالُم، ويكوُن سائًدا يف وسائِل التواصِل، 
الفكِر  هّشَة  أجيااًل  وُينتُج  التفرقَة،  يورُث  ُه  فإنَّ ونثًرا،  شعًرا  باملجالِس،  وحديًثا 

والثقافِة، فتتوارُث العصبيَة منهَج حياٍة.

وحُيِلُّ  الصاعاِت،  وُيكثر  احلقوَق،  وُيضّيُع  احلقائَق،  يطمُس  التعصَب  إنَّ 
لبِلِد  االنتمِء،  قائمًة عىل  الناِس  بنَي  واملودِة  واإلخاِء  احلبِّ  قيُم  وتصبُح  البغضاَء، 

]ۈ     ، مع إمهاٍل لقولِه تعاىل:  ناٍد ريايضٍّ أو  قبيلٍة، أو طائفٍة، أو لفكٍر معنٍي،  أو 
في  المؤمنين  »مثُل   :H النبيُّ  ويقوُل  ]احْلُُجَراِت:10[،  ۋ[  ٴۇ    
هْم مثُل الجسديِ إذا اشتكى منُه عضٌو تداعى له سائُر  هْم، وتعاطفيِ تواديِهْم، وتراحميِ

الجسديِ بالسهريِ والحمى«)2).

تاريخ الطربي )286/3).   (1(
أخرجه البخاري رقم )6011(، ومسلم رقم )2586).   (2(
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لساَنُه يف األحياِء واألمواِت، واهتَم  أطلَق  لرأيِه  جَتُد طالَب علٍم متعصًبا  قد 
النياِت واملؤلفاِت، وال حيتمُل رأَي املخالِف، وبسبِب تعصبِه يتخىل عن قيِم الديِن، 
وخلِق السلِف بالتأليِب واملشاغبِة ملن خالَف رأيُه، ويقلُب احلقائَق، برؤيتِه اخلطأِ، 

بينم هو ُيقسُم بفعلِه املجتمَع فرًقا وأحزاًبا. 

أيُّها السلموَن: 
إنَّ التعصَب يؤثُر يف احلياِة، ويفقُد فهَم قيِم اإلسالِم ومعانيِه، واملؤسُف أنَّ 
وجوَد العصبيِة يؤثُر عىل عالقاتِنا، وتعامِلنا مع بعِضنا البعِض، من خالِل اإلعالِم أو 
وسائِل التواصِل، التي ساهَم بعُضها بتغذيِة روِح التعصِب والعصبيِة، حتى الكرِة 
التي هَي للمتعِة صارْت تعصًبا وحزًبا، فتجُد ِمْن يتهُم غرَيُه بم ليَس فيِه، ويركبوَن 
املقاطَع والنكاِت عىل بعِضهم، ولو كذًبا، ويبالغوَن يف الذِم، وتنشُأ العداواُت، بْل 
كذٍب  وإىل  وعنصّيًة،  شعرّيًة،  وقصائَد  قبلّيٍة،  لنعراٍت  ويؤّدي  ألجِله،  والطالُق 

وانتقاٍص من الناِس بسبِب ال شَء، وإنَّم من أجِل توافَه! 

يِن َوُيرِسِه،  إنَّ التعصَب دليٌل َعىَل ضعِف ُعُقوِل َأهِلِه، َوُبعِدِهم َعن َوَسطِيَِّة الدِّ
تي َتُكوُن َعَليَها امُلَواالُة َوامُلَعاَداُة؛ فيتعصبوُن  وقيمتِه احلقيقيِة، َوَجهِلِهم بِاألَسَباِب الَّ
ا، َوإِنََّم تعصٌب يف الرأي، َيَتَجاَوُز امَلرُء ألَجِلِه  ملا ال َفاِئَدَة ِمن َوَراِئِه ِدينِيًّا َوال ُدنَيِويًّ
بِيِل، َفُيِحبُّ  ُحُدوَدُه، َوال َيِقُف ِعنَد َمَعاملِِِه، َوخَيُرُج َعِن الَقصِد، َوَيِضلُّ َعن َسَواِء السَّ
، َوَيَوايل  خطًأ، وُيبغُض خطًأ، َوَيمَدُح َمن ال َيسَتِحقُّ َمدًحا، َوَيُذمُّ َمن َقد ال َيلَحُقُه َذمٌّ
َوُيَعاِدي بال سبٍب، وخيلقوَن املشكالِت ِمن ال شَء، بتعصبِهم، وينسوَن أنَّ رابطَة 

الديِن التي قاَل تعاىل عنها: ]ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    
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وئ    وئ      ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئ    ی    
ی[ ]امْلَاِئَدِة:55، 56[.

إنَّ التعصَب والعصبيَة إذا متكنْت وانترشْت أدْت لظهوِر جيٍل ساذٍج ضعيٍف 
ُل فكَرُهْم:  ُمقلٍد، يسرُي وراَء كلِّ ناعٍق، وينزُل مستواُه مع اخلالِف، يثرُيهم وُيشكِّ
طرٌح ال ُيفرُق بنَي احلقِّ والباطِل، وال يقووَن عىل خدمِة دينِِهْم، وجمتمعِهْم، وأمتِهْم، 

لساُن حاهِلم يقوُل: ]حط    مط    مظ     جع[ ]املدثر:45[. 
أو  والتعصِب،  اخلالَف  يثريوَن  حاقدوَن  باخلارِج  هناَك  كاَن  إْن  واخلطرُي 
ال  للرأي  متعّصٌب  يأتيَك  ثم  والعباِد،  البالِد  خراَب  ويريدوَن  حييونُه،  مندّسوَن 
يناقُش، وال حياوُر غرَيُه ِمن الناِس، فيهدُم أكثَر مما يبني، وُيدّمُر وال ُيعّمُر، نسأُل اهللَ 

أْن يعافينا من تعّصِب الرأي، وعمى القوِل. 
بمسلِكِهم،  وُينّدُد  عليهم،  ينكُر  متعصبنَي،  نمذَج  لنا  الكريُم  القرآُن  حكى 

ڑ     ڑ     ]ژ     إرسائيَل:  بني  عن  اهللُ  يقوُل  مشاهبتِِهم،  من  للمسلمنَي  وحُمذًرا 
ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ       گ     گ     ک     ک     ک     ک    
]ٱ    ٻ      ٻ    ٻ     ]الَبَقَرِة:91[، وقاَل عن املرشكني:  ڱ    ڱ     ڱ    ں[ 
ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ     ٺٺ    ٺ    ٺ      ٿ    ٿ    ٿ    

ٿ    ٹ       ٹ[ ]الَبَقَرِة:170[. 
]ے     ۓ    ۓ       ڭ    ڭ     قاَل تعاىل:  للرأِي منطٌق فرعوين،  التعّصَب  أنَّ  كم 
معرفَة  صاحَبه  حيرُم  للرأي  والتعصُب  ]َغافٍِر:29[  ۆ[  ۇ     ۇ     ڭ     ڭ     

، وتأييَدُه، ويعميِه تعصُبُه عن رؤيتِه للحِق، وإذا تعصبْت األمُة واملجتمُع يف  احلقِّ
آرائِهْم، ول حيرتموا أراَء بعِضِهْم، ُحرموا اإلصالَح واحلضارَة، وإقامَة احلياِة. 
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وما أحوَجنا لفهِم اإلماِم الشافعي V حنَي يقوُل حمذًرا من هذا التعصِب: 
»رأيي صواٌب حيتمُل اخلطَأ، ورأُي غريي خطٌأ حيتمُل الصواَب«. 

بْل  أْن خيطَئ،  فأحببُت  أحًدا،  ناظرُت  »ما  يقوُل:  الرائعِة، حني  نفسيتِه  وإىل 
َ اهللُ احلَق عىل لساين أو  أحُب أْن يوفَق ويسدَد، وما ناظرُت أحًدا إالَّ ول أباِل بنيَّ

لسانُه«)1).

عباَد اهلليِ: 
يدخُل  للكرِب  باٌب  فهي  مظاِهرها،  بجميِع  والعصبيِة  التعصِب  ِمن  لنحذْر 
صاحَبه الناَر، ولو كاَن مثقاُل ذرٍة! ولنحذْر من ألفاٍظ للتعصِب تنترُش بيننا، ونتهاوُن 
هبا، وتلوُكها األلسُن، وننرُشها وَتراها يف بعِض التصفاِت، مما ال يساعُد عىل بناِء 

البالِد، وال يصلُح العباَد، وال ُيلبي الطموحاِت. 

ولننرْش يف جمتمعاتِنا ثقافَة احلبِّ والتسامِح والرتاحِم، ولنحذْر من وساوِس 
والديِن  باحلبِّ  بلداَننا  ولنبني  صَفنا،  ونوحَد  أخوتِنا،  ولنقوِّ  ونزغاتِه،  الشيطاِن 
واخللِق، ولنكْن عباَد اهللِ إخواًنا، كم سمنا اهللُ )املسلمني( ولنقْم بواجباتِنا، ونؤدِّ 
مقبلوَن،  اهللِ  أننا عىل  ولنتذكْر  واملجتمِع،  والبعيِد وللوطِن  للقريِب  حقوًقا علينا، 

ومن الدنيا راحلوَن، وعىل أعملنا حماسبوَن، فلنحسْن العمَل. 

وجنبنا  السالِم،  سبَل  واهِدنا  بيننا،  ذاَت  وأصلْح  قلوبِنا،  بنَي  أّلْف  اللهمَّ 
التعصَب واآلثاَم. 

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )137/10).  (1(
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َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اخُلْطَبُة الثانيُة: 

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

أيُّها األحبُة:
للديِن،  خمالٌف  كلُّه  فذلَك  التعصِب،  وداِء  الغلِو،  أفكاِر  ِمن  جمتمَعنا  لنطّهْر 
وقيمِه  اإلسالِم  بناَء  ولنُقْم  للعداواِت،  للمجتمِع، وموجٌد  للقيِم، ومفسٌد  وهادٌم 
قبَل  بأخالِقهم،  الدنيا  فتحوا  مِمَْن  وصحابُته،   ،H أقاَمُه  كم  وأخالقِه، 
جهاِدِهم، وتوّحدوا حتَت رايِة اإلسالِم: إخوًة متآلفنَي؛ فنجحوا وسادوا، ول يرفعوا 
إال رايَة الدين، وتعاملوا بأخالِق اإلسالِم، ففتحوا بلداًنا كثريًة بأخالِق اإلسالِم 
وقيمِه، فدخَل أهُلها اإلسالَم أفواًجا؛ ملا شاهدوا تطبيَق اإلسالِم، وهذا ما نرجوُه 
بيننا، وشّوَهْت  فرقْت  وتعصباٍت  نعراٍت وخالفاٍت  من  بداًل  اليوَم،  تعامالتِنا  يف 

دينَنا.

اللهمَّ إنا نسأُلك أْن جتعَلنا باحلِق هداًة مهتديَن، حامنَي لإلسالِم، وناصيَن 
للمسلمنَي...
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#

َرْدَغـــُة اخَلَبــاِل!

ْطَبُة الأُوَل: اخْلُ

َناَيا  الدَّ َعْن  ْعَراِض  بِاإْلِ َوَأَمَر  َأْلَفاًفا،  َجنّاٍت  ريَن  امُلتطهِّ ِعَباَدُه  َوَعَد  هللِ  احْلَْمُد 
يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ َنبِيَّنَا حممًدا َعْبُدُه  إِْعَراًضا، َوَأْشَهُد َأنَّ اَل إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ
َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوَأْلَفاًظا،  فَِعااًل  اْلَمَكاِرم  إىَِل  اِعنَي  الدَّ آلِِه  َوَعىَل  َعَلْيِه  َصىلَّ  َوَرُسوُلُه، 

ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ اًبا َطُهوًرا َوِحياًضا، َوَسلَّ بإْحَساٍن َيْرُجو رَشَ
َفاتَُّقوا اهلَل َعّباَد اهلليِ :

اَلِة، َوِمن ُقّراِء الُقرآِن، َوَيّتبُِع اجلَنائَز، وَيزوُر  ُر لِلصَّ َما َأْعَظُمَها ِمن َخَساَرٍة! ُيبكِّ
َم َيَتصّدُق وُينفُق، َلكنَُّه اَل ُيمسُك لَِساَنُه َعن َأْعَراِض النَّاِس، َفُيْفِرهيِم  اْلَمْرَض، َوُربَّ

اًء َوهُبَتاًنا، ُمضيًِّعا لِِدينَِه، َوُمفِسًدا أِلَْخاَلَقِه . َفْرًيا، َنْقاًل لأِْلَْخَباِر، َوهُتَمًة َواْفرِتَ

َباَد اهلليِ : عيِ
وخَمَاَفُتُه  اْلُمْسِلِمنَي،  ُحُقوِق  َتْعظِيُمُه  اْلَمْرِء:  َتْقَوى  َعىَل  َيُدلُّ  َما  َأعظِم  َمْن  إنَّ 
ِدينِِه،  َوَفَساِد  اْلَعْبِد،  َتْقَوى  َدلِيٌل َعىَل َخَراِب  َذلَِك  َوَفْقُد  َأْعَراِضِهم،  اْلُوُقوِع يِف  ِمْن 

َوَأْخاَلِقِه، َوَلْو َقاَم بَِظاِهِر اْلِعَباَداِت .

َن : َر اْلُْسليِميِ َمَعاشيِ
ى، َوَداٌء َعظِيٌم، َدبَّ يِف جُمَْتَمَعاِت اْلُمْسِلِمنَي: َوُهَو اْنتَِشاُر الِقيِل َواْلَقاِل،  آَفٌة ُكرْبَ
ْساَلِم َواْلُمْسِلِمنَي؛  ُدوَن ُبْرَهاٍن َقاطٍِع ، َواَل َدلِيٍل َساطٍِع، َوتِْلُكم فِتنٌة َوحِمْنٌة َعىَل اإْلِ
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ِمن  وجُترُّ  اْلُمْسِلِمنَي،  َبنْيَ  َة  األُُخوَّ وُتفِسُد  اْلُعُقوَل،   ُ وُتغريِّ ُدوَر،  الصُّ ُتوِغُر  َا  ألهَنَّ
وِر َما اَل ُيستقَص، َفاَل َيليُق بِاْلُمْجَتَمِع اْلُمْسِلِم َأْن  ُ الويالِت َما اَل حُتَص، َوَمن الرشُّ
ْجِم بِاْلَغْيِب، ِمْن َغرْيِ تثبيٍت  ُيَتَداَوَل َأَقاِويَل َوَأَحاِديَث َسنَُدَها الظنِّ َوالتَّْخِمنِي، َوالرَّ

ى . ُن آَثاًما ُكرْبَ َواَل َتْبِينِي، َفَذلُِكم مِمَّا حيِمُل َمَفاِسَد ُعظمى، َويَتَضمَّ

َأيَُّها اإْليِْخَوُة :
َأَحٍد  َعىَل  الّتجنِّي  الّظْلِم  َأْعَظِم  َوَمن  ْساَلِم،  اإْلِ يِف  َعظِيمٌة  اأْلَْعَراِض  ُحْرَمُة 
َعنُْه  َوَقد َصحَّ  َبْلَهاَء،  َوَتبِعيٍَّة  َعْمَياَء،  َوْفَق َعواطَِف  َلُه  ِض  التعرُّ َأو  اْلُمْسِلِمنَي،  ِمْن 
 ،(1(» ْرضيِ اْلُمْسليِميِ بيَِغْيريِ َحقٍّ ْستيَِطاَلَة فيِي عيِ ْن َأْرَبى الرَِّبا االيِ ُه َقاَل: »إيِنَّ ميِ H َأنَّ
َفالواِجُب َعىَل َمن خَياُف َمَقاَم َربِِه، َوخَيَْشى امُلثوَل َبنْيَ َيَدِيِه: الُبْعُد َعن اخلَْوِض َمع 
َربِِه؛  لَِغَضِب  ُضُه  َوُيعرِّ ِدينَُه،  خَيِْدُش  بِم  َنْفَسُه  ُيْشِغُل  اَل  َوَأْن  َوَقاَل،  بِِقيٍل  اخلَاِئِضنَي 
اْلَخَباليِ  َرْدَغــَة  اهلُل  َأْسَكَنُه  فيِيهيِ  َلْيَس  َما  ٍن  ُمْؤميِ فيِي  َقــاَل  »َوَمْن   :H َيقوُل 
بِِلَسانَِك  َتُقْل  َفاَل  النّاِر،  َأْهِل  ُعَصاَرِة  اخَلَباِل:  َوَرْدَغُة  َقاَل«)2)،  ا  مَّ ميِ َيْخُرَج  َحتَّى 

 

 . إاِلَّ َمْعُروًفا، َواَل َتْبُسْط َيَدَك إاَِل إىَِل ِخرْيٍ

إيِْخَوُة اإليِْساَلميِ: 
ْثميِ اُلبيِنيِ: التََّسارُع يِف َنرْشِ َأْخَباٍر اَل َيْعُضُدَها َدلِيٌل، َوإَِشاَعُة َأَحاِديَث  ن اإليِ ميِ

 

ٿ     ٿ     ٿ     ٿ        ٺ     ٺ     ]ٺ     َيُقوُل:   C نا  َفربُّ ُبْرَهاٌن،  َيْسنُُدَها  اَل 
ِمن  ]احْلُُجَراِت:6[،  ڦ[  ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ        ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     

أخرجه أبو داود رقم )4876(، وصححه األلباين.  (1(

أخرجه أبو داود رقم )3597(، وصححه األلباين.  (2(
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َوَتَصيُِّد  الَباطَِلِة،  َوالظُّنوِن  الَواِهيِة،  األَْخَباِر  َوَنرْشِ  التَّثبُِّت،  َتْرُك  احلُْمِق:  َعاَلَماِت 
ُكوِك.  وِء َوالشُّ األََحاِديِث الَكاِذَبِة، َوُسوُء الظنِّ بِاملسِلمنَي، َوَحِْلِهم َعىَل حَمَاَمَل السُّ

َياِن  رَسَ َأْخاَلِقَها  يِف  ى  رَسَ َخبِيٍث،  َوَوَرٍم  ُعَضاٍل،  بَِمَرٍض  ُة  األمَّ ابُتليْت  َوَقد 
الُقُلوَب،  َغريَّ  َذلَِك  ُكلُّ  َوَتنّوِعَها،  التَّواُصِل  َوَساِئَل  انتَِشاِر  َمع  اهلَِشيِم؛  يِف  النَّاِر 
َوَأْفَسَد الُعُقوَل، َوَأّثر َعىَل األَْوَطاَن، َوَفّرَق اجلََمَعاِت، َزوًرا َوهُبَتاًنا، باَِل بّينٍة َقاطَِعٍة، 
ٍة َساطَِعٍة، َواَل َواِزٍع ِمن ِديٍن، َواَل َضِمرٍي، َوإنَّم بِمْحِض ُشُكوٍك َوُظنُوٍن،  َواَل ُحجَّ
َما  َتْسَمْع  َوَأل  َوَيُقولوَن،  َوَسِمْعُت،  َوُربَّم،  َوَأْحُسُب،  ، وأُظُن،  َوَلعلَّ َوقاَل،  َوِقيَل 

ٍة َبريئٍة َمْعُصومٍة!  ِقيَل َوُيقاُل؟! ُكلُّ َذلَِك يِف ِعْرٍض َمُصوٍن، َوِذمَّ

َيْعَلُم،  اَل  بِم  ُم  َفَيَتَكلَّ اّللَساِن،  َعىَل  ُحَّاُه  ي  َفَترْسِ َفاِرًغا،  َقْلًبا  َمَرٌض ُيصيُب  إِّنُه 
َعاَدِة  ُه النَّاُس َمَع اإْلِ َعاَن َما َينرُْشُ َوَتنَْتِقُل َعْدَواُه َمع اهْلََواِء لَِتِصيَب َآَذاًنا َمِريَضًة، َورُسْ
َياِر، َواْنِقَطاِع الَعاَلَقاِت، َواْلَقَضاِء َعىَل  َياَدِة، َواجِلنَاَيِة، َفسبََّب َذلَِك يِف َخَراِب الدِّ َوالزِّ
َماِء َواأْلَْعَراِض يِف حَلََظاٍت، َوَتْفِرَقِة اأْلَْوَطاِن َواملجَتَمعاِت، َأَلْ َتْسَمْع َما َيُقوُلوَن؟!  الدِّ
ْيُخ  َيا رُجل َأْنَت َقِديٌم، َواَل َتِعيُش َبنْيَ النَّاِس! اْلَمْسُؤوُل اْلُفاَليِنّ ُمَتَعدٍّ َوَفاِسٌد، َوالشَّ
َق َماَل األّمِة،  َواْلَعاِلُ ُمَتَجاِوٌز، وامًلَوظَُّف اْلُفاَليِنُّ َعَقَد الّصْفَقَة، َوَقبَض الّرشوَة، ورَسَ
ِسْلِسلٍة  يِف  َوَسِمُعوَها،  َورَأوَها  َوَجُدوَها  َيُقوُلوَن:  ُيَعافِينَا،  رّب  َتْسَمْع؟  َأَلْ  َوُفاَلَنَة 

 

اَل َتنَْتِهي َمْن ِقيَل َوَقاَل، يِف مرٍض َخبِيٍث، صنعٌة لكلِّ أّفاٍك َأثِيٍم، َيَقُع فِيِه ِمْن َكاَن 
َوَقاَل،  ِقيَل  َعْن   H هَنَى  َوَقْد  َوُخُلَقُه،  َدْينَُه  بِِه  ُب  خُيرِّ التَّْقَوى،  ِمْن  َفاِرًغا 

َؤاِل)1). َوإَِضاَعِة اْلَماِل، َوَكْثَرَة السُّ

أخرجه البخاري رقم )1477(، ومسلم رقم )593).  (1(
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َعىَل  َعْوَراٍت  َوَنرَشَ  َوَقاَل،  ِقيَل  َمْن  الَفّتاُك  اْلَمَرُض  َهَذا  ِة  اأْلُمَّ َعىَل  َجنَى  َكْم 
َأْبِرَياَء، َوَأْشَعَل َناَر الِفْتنَِة َبنْيَ اأْلَْصِفَياِء، َوَكْم َناَل ِمْن ُعَظَمَء! َوَكم هّدَم ِمن َوشاِئَج! 
َبُب: ِقيَل  َك َأَواِصَ َوَعاَلَقاٍت! َوَدّمَر َأرَسَّ َوُبُيوَتاٍت! َوالسَّ َوَتسّبَب يِف َجَراِئَم! َوَفكَّ

ٌم . ُه حُمرَّ َوَقاَل، َوُكلُّ

ِة اأْلَْمِر، َأو َمْسُؤوٍل َأْو َعاِلٍ ، َأْو َأيِّ إْنَساٍن َكبرٍِي أم َصِغرٍي،  َوَكَذا النَّْيُل ِمْن َوالَّ
َمِء، ُثّم اْسَتْغَفْرَت اهللَ َلَوَجْدَته  ُة َعنَاَن السَّ َغنِيٍّ َأْو َفِقرٍي، َأْنَت َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك اخْلَاصَّ
َغُفوًرا َرِحيًم، َوَلِكن ُحُقوَق اْلِعَباِد مِمَّن َتَكلَّْمَت َعنُْهم، َوَأَسْأَت إَلْيِهم، َكْيَف النََّجاِة 

ِمنَْها؟!

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن :
ْغِو بَِأْنَواِعِه، والُفْحِش بَِشتى ُصوِرِه، َوالّتساِرِع يِف َشْتِم َأْعَراِض  اِْبَتَعُدوا َعْن اللَّ
َيُقوُل يِف َحقِّ  ُبْرَهاٍن، َفاهللُ  ، َواَل  َوَأَماَنتِِهم بَِغرْي حقٍّ َأْدَياهِنِْم  َواْلَقْدِح يِف  اْلُمْسِلِمنَي، 

]ڇ     ويقول:  ]املؤمنون:3[،  ٺ[  ٺ         ڀ     ڀ     ]ڀ     اْلُمْفِلِحنَي: 
ڇ    ڇ        ڍ    ڍ[ ]القصص:55[.

ِعيٍَّة،  رَشْ أسباٍب  ُدوَن  اْلُمْسِلِمنَي  ِمْن  َأَحٍد  َعىَل  ُحْكًم  اْلُمْسِلُم  ُيْصِدُر  َفاَل 

 

َواَل ُحَجِج َقْطِعيٍَّة، َواَل َبَراِهنَي َصِحيِحٍة، َواَل أدلٍة َواِضَحٍة، َواْعَلم -َأِخي املسِلُم- 
اَك َأْن َتِقَف َعىَل َشِفرِيَها . َأن َأْعَراَض اْلُمْسِلِمنَي ُحْفرٌة ِمن ُحفِر النَّاِر، إيَّ

يِف  الطَّْعِن  َعىَل  أقدمَت  ٍز  َواَل حترُّ تثبٍُّت،  بَِغرْي  ُمسِلًم  َجَرْحَت  إِْن  َأنََّك  َواْعَلْم 
مسلٍم َبِريٍء ِمْن َذلَِك، ووَسْمَته بُِسوٍء، َسَيْبَقى َعَلْيِه َعاُرُه َأَبًدا، َوَيْبَقى َعَلْيَك إثُمُه 

َأَبًدا .
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َيَتَساَهَل  َأْن  َوِعَقاًبا:  َبالًء  َوَأْكَثُرَها  َأْهِلَها،  َعىَل  َها  َوَأرَضُّ الِغيبِة،  َأْنَواِع  َوَأَشدُّ 

اْلَمْرُء بَِم ُتطُّه َيِمينُُه بَِم اَل َسنََد َلُه، َواَل ُمعتَمَد؛ َفَيَقَرُأُه ِحينئٍذ اْلَمأَلُ، َوَيْشَهُد َعَلْيَك 
َما  بيِالَكليَِمةيِ،  َلَيَتَكلَُّم  الَعْبَد  H: »إيِنَّ  َقاَل  َكَتْبَت،  بَِم  َمِء  َوالسَّ اأْلَْرِض  َأْهُل 

 .(1(» ا َبْيَن الَمْشريِقيِ مَّ َيَتَبيَُّن فيِيَها، َيزيِلُّ بيَِها فيِي النَّاريِ َأْبَعَد ميِ

َباَد اهلليِ : عيِ
اماِت اْلَباطَِلِة، َفِمنُْهْم َمْن  َأْنَواًعا ِمن اأْلَْخَباِر اْلُمَتَداَوَلِة، َواالهتِّ َيَتنَاَقُل الناُس 
َقْوُلُه  َعَلْيِه  َينَْطبُِق  َوَهَذا  َعنُْه،  َوُتنَْقُل   ، َفَتنَْترِشُ َها،  َينرُْشُ ُثّم  َأحٍد،  َعىَل  اْلَكْذَبَة  ع  خَيْرَتِ

ُث  اٌب ُيَحدِّ ْدُقُه، َفَكذَّ ي َرَأْيَتُه ُيَشقُّ شيِ ا الَّذيِ اِء: »َأمَّ ْؤَيا لإِْلِرْسَ H يِف َحِديِث الرُّ
بيِالَكْذَبةيِ، َفُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اآلَفاَق«)2). 

َوَنوٌع آَخُر َيْسَمُع اخلرََبَ الَكاِذَب اّلِذي اَل ُيَصِدُقُه ُعْقٌل، َلكنُّه جِلَْهِلِه، َأو ملِؤاَمَراتِِه 
َوَهَذا  َعَلْيِه،  َوالّتألِيِب  َيْكَرَهُه،  َمن  بَِتْشويِه  َمَأِربِِه،  ِقيِق  حَتْ يِف  َطَمًعا  ِه  َنرْشِ يِف  ُيَساِهُم 

َتاٌن، َيُقوُل اإِلَماُم َأحُد: »َما َرأيُت أَحًدا َتَكّلَم يِف النّاِس َوعاهَبُم إاِل َسَقَط«)3).  هُبْ

يؤّلُب  ُثّم  َوَجَدَها،  إَذا  َفَيْفَرُح  فِيَها،  َوَيْقِلُب  األَْخَطاِء،  َعْن  َيْبَحُث  والّثالُث: 
يهيِ  َأخيِ َرَة  َعــوْ َتَتبََّع  َمْن  »َفإيِنَُّه   :H َيُقوُل  اْلَعْوَراِت،  َتَتبَِّع  ِمْن  َوَهَذا  َعَلْيَها، 

اْلُمْسليِميِ َتَتبََّع اهلُل َعْوَرَتُه، َوَمْن َتَتبََّع اهلُل َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه َوَلْو فيِي َجْوفيِ َرْحليِهيِ«)4).

أخرجه البخاري رقم )6477(، ومسلم رقم )2988).  (1(
أخرجه البخاري رقم )1386).  (2(

بنحوه يف جزء ابن باكويه )ص36).  (3(
أخرجه الرتمذي رقم )2032(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  (4(
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اماِت،  ْثُم اْلُمبنُِي، َفَيْسَمُع اأْلَْخَباَر واالهتِّ ا الرَّابيُِع: َفاَل َناَقَة َلُه، َواَل مَجََل، إالَّ اإْلِ َأمَّ
َها، َوُتنَْقُل َعنُْه، َفَيْأَثَم، َوَسنَُدُه يِف َذلَِك: َواهللِ َيُقوُلوَن! َلِكنََّها َلن َتنَْفُعُه ِعنَْد  ُثّم َينرُْشُ

اهللِ، َبْل ِهَي ُعُقوَبٌة .
ُن بيِاهلليِ َواْلَيْوميِ  ُس: إَذا َسِمَعَها َسَكَت، َفَلَعّلُه َعىَل َخرْيٍ »َمْن َكاَن ُيْؤميِ اميِ َواخْلَ

ريِ َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ليَِيْصُمْت«)1).  اآْلخيِ
ا،  وأّما الّسادُس: َفُمؤِمٌن َوُمؤِمنٌَة، َسِمُعوا اإلَشاَعاِت واالهِتاَماِت، َفَظنُوا َخرْيً

ڃ     ڃ     ڃ     ڃ      ڄ     ڄ     ڄ      ]ڄ     اهللِ:  َقوَل  ِمْصَداُق  َوَهَذا 
چ    چ    چ      چ[ ]النُّوِر:12[.

اللغَو  َسِمُعوا  ا  َلمَّ َحِقيِقيوَن؛  َوُمواطِنُوَن  َتِقيُّوَن،  ُمْؤِمنُوَن  َفِرَجاٌل  َسابيًِعا:  ا  َأمَّ
َأْعَرُضوا َعنُْه، َوَداَفُعوا ِضّدِه ملَِْصَلَحِة ِدينِِهم َوأوَطاهِنم، وَذبُّوا َعن أعراِض النَّاِس، 
ُهْم  َهُؤاَلِء  ُشُكوًرا،  َواَل  جزاًء  النَّاِس  ِمْن  َيْرُجوَن  اَل  باِلِدِهْم،  َعْن  بِاحْلَقِّ  َوَداَفُعوا 
يهيِ  َأخيِ ْرضيِ  عيِ َعْن  َذبَّ  »َمْن   :H َيُقوُل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  النَّاُجوَن  اْلُمْخِلُصوَن 

َن النَّاريِ«)2). ا َعَلى اهلليِ D َأْن َيْعتيَِقُه ميِ بيِاْلَمغيِيبيِ َكاَن َحقًّ

َأيَُّها السليُِم: 
ْك َعَلْيَك ليَِساَنَك،  إنَّ الّسعاَدَة ِعنَْد ُكلِّ فِتنٍة ِهي الَعَمُل بَِقولِِه H: »َأْمسيِ
يَئتيَِك«)3)، َفَكيَف بِمن خاَض َمع اخلاِئضنَي، َوَتنَاَوَل  َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبكيِ َعَلى َخطيِ

َأْعَراِض املسِلمنَي؟!

أخرجه البخاري رقم )6018(، ومسلم رقم )47).  (1(
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم )443(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )6240).  (2(

أخرجه الرتمذي رقم )2406(، وصححه األلباين.  (3(
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َعْبَد اهلليِ :
 ، احْلَقَّ َوحترَّ   ، َوَتَروَّ تثبَّت  َبل  ُقُه؛  ُتصدِّ َفاَل  ُمْسِلٍم  َعىَل  ُيشنُِّع  ِمن  َسِمْعَت  إَذا 
اِئَعاِت امُلغِرضِة، َواأْلَْخَباِر اْلَواِهَيِة، َقاَل  ْدَق، َواَل َتُكْن َعوًنا يِف َنرْشِ الشَّ وَتوخَّ الصِّ

َع«)1). َث بيُِكلِّ َما َسميِ H: »َكَفى بيِاْلَمْرءيِ إيِْثًما َأْن ُيَحدِّ

َأْو  اهتاٌم،  َوفِيه  االتَِّصاِل،  َوَساِئِل  َوَعرْبَ  بِاجلَواِل،  اخْلرََبُ  َيِصُلُه  النَّاِس  َفَبْعُض 
َأو  إِْرَجاًفا،  َيُكوُن  َفَقْد  َمْأُزوٌر،  آثٌم  َوُهو  َمْأُجوٌر،  ُه  َأنَّ َيُظنُّ  ِه،  لِنرَْشِ فُيَسابُِق  ُمَباَلَغٌة، 

ا َكاِذًبا، َأو إَشاَعًة ]ژ    ژ    ڑ     َاًما ، َأْو َظنَّ ُسوِء، َأْو َقْوَل ُزوٍر، َأْو َخرَبً اهتِّ
ڱ     ڱ     ڳ      ڳ     ڳ     ڳ        گ     گ     گگ     ک     ک     ک     ک        ڑ     
ڱ    ڱ    ں    ںڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ    ہ       ہ    

ہ    ہ[ ]النَِّساِء:83[.

ِق اهلل -َأِخي الَكِريَم- َوأْحَذْر الِقيَل َوالَقاَل، َفِهي يِف النَّاِر َرْدَغَة اخلََباِل.  َفاتَّ

]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئېئ     ېئ    ېئ     الّرجيِم  الّشيطاِن  ِمن  بِاهللِ  َأُعوُذ 
اِء:36[.  رْسَ ىئ     ىئ    ىئ      ی    ی            ی    ی[ ]اإْلِ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم . ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

اِنَيُة : ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد : اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َعىَل  النُُّفوِس  َتْربَِيُة  َواْلَقاِل:  اْلِقيِل  َمَرِض  ُمَواَجَهِة  يِف  اخْلُُطَواِت  َأْوىَل  َمْن  َأنَّ 

أخرجه أبو داود رقم )4992(، وصححه األلباين.  (1(
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ُأُذًنا لُِكّل ناِعٍق،  َيُكوَن  َأْن  َينَْبِغي  َفاْلُمْسِلُم اَل  َوالتََّثبُِّت يِف اأْلُُموِر،  ِمْن اهللِ،  اخْلَْوِف 
، وَطلُب الرباهنِي اْلَقْطِعيَِّة، واألدّلِة  ُق والتبنّيُ َبْل َعَلْيِه ُحْسُن الظنِّ أّواًل، ثمَّ التََّحقُّ
ُتوِر،  السُّ َخْلَف  َيْعَمُلوَن  ِذيَن  الَّ األْدِعياِء،  إَماَم  الطَِّريَق  ُيَسدُّ  َوبَِذلَِك  اْلَمْوُضوِعيَِّة؛ 
َوَلْ  وَسمعُت  تَر،  َوَل  رأيُت  َتُقل  »ال  َقَتاَدُة:  َقاَل  وِر،  الزُّ َقوَل  بَِأْلِسنَتِِهم  َوَيُلوُكوَن 

َتْسَمْع، َوَعِلمُت َوَلْ َتْعَلْم؛ َفإِنَّ اهللَ َسائُلَك َعْن َذلَِك ُكلَُّه«)1). 

َما  ُيرتَك  َأْن  َيُوُز  َواَل  َوَقاَل،  ِقيَل  د  النَّاِس ملجرَّ يِف  اليقنُي  ُيرتَك  َأْن  َينَْبِغي  َفاَل 
ُعِلَم ِمْن اْلَيِقنِي يِف ِصْدِق النَّاِس َوَطَهاَرهِتِم ملجّرِد َقْوِل َأّفاٍك َأثِيٍم! أيَن ُحسُن الظَّنِّ 
ُ والسرُت والنُّصُح َبْينَك َوَبنْي َأِخيَك ثالثُة أْمَتاٍر؟ َهِذِه  بِالنَّاِس؟ َوَأْيَن التثبُُّت والتبنيُّ
اِر اآْلِخَرِة،  ْصاَلِح َلْو َكاَن يِف اْلُقُلوِب إيمٌن وإرادٌة هللِ، َوالدَّ ُكلُّها َأْخاَلٌق َكِفيلٌة بِاإْلِ

َفَكْيَف بَِمْن خاَض َمَع اخْلَاِئِضنَي، َوَتنَاَوَل َأْعَراَض اْلُمْسِلِمنَي؟!

يَمَن،  َنْسَأُل اهللَ التَّْوفِيَق إىَل ُحْسِن اْلِعْلِم، َوُحْسِن اْلَعَمِل، اللَُّهمَّ َحبِّْب إَِلْينَا اإْلِ
اِشِديَن. ه إَِلْينَا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ نُْه يِف ُقُلوبِنَا، وكرِّ َوَزيَّ

تفسري ابن أب حاتم - حمقًقا )2331/7(، وتفسري حييى بن سالم )135/1).  (1(
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#

وا َعْن َم�َشاِعِرُكْم ِلأَِحَبِتُكْم  ُ َعبِّ

َوَراُعوُهْم َقْبَل َفْقَدُهم

ْطَبِة اْلأُوَل: اخْلُ

إَلَه إالَّ  اَل  أْن  َوَأْشَهد  ُمَتَعاِوننَِي،  اخْلرَْيِ  َوَعىَل   ، نْيَ ُمَتَحابَّ َأُخوًة  َجَعْلنَا  احْلَْمُد هللِ 
ُقْدَوٌة  َوَرُسوُلُه،  اهللُ  َعْبُد  حُمّمًدا  َأنَّ  َوَأْشَهُد  اْلَعامَلنَِي،  َلُه، َربِّ  يَك  رَشِ اَل  َوْحده  اهللُ، 
َوَسلََّم  َوالتَّابِِعنَي،  َوَصْحبِِه  آلِِه  َوَعىَل  َعَلْيِه  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ اهللُ  َصىلَّ  َأمْجَِعنَي،  لأِْلََناِم 

ا َبْعُد: َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
ُيَقاِرُنه  ُثّم  َوَقْهٍر،  َوَقْمٍع  َوُعنٍْف،  َقْسوٍة  ِمْن  ُه  ُكلَّ اْلَعاَلِ  يِف  َيْري  ملِا  َل  املتأمَّ َأن 
اْلَيْوَم  اْلَعاِلُ  خَيْرَسَ  َماَذا  َفَسُيْدِرُك  َتَعالِيِمِه،  َرْحٍَة وحمبٍة َوَسالٍم يِف  ِمْن  ْساَلِم  اإْلِ بَِم يِف 
َمْعِرِض  يِف  َها  ُكلُّ اٍت،  َمرَّ َسْبَع  َوَرَدْت  َمَثاًل  اْلُقْرآِن  يِف  َفالَقْسَوَة  اْلُمْسِلِمنَي،  بَِضْعِف 
َها  ُمِر:22[ َوَغرْيِ مِّ ]ڳ    ڳ    ڳ[ ]الَبَقَرِة:74[، ]ڀ     ڀ    ٺ[ ]الزُّ الذَّ

ِمن اآلََياِت. 

َوَمَعايِن  ِحيِم،  الرَّ ْحَِن  الرَّ اْسِم اهللِ  ِمْن  َأَواًل  ْحَِة اسُتِلَهمْت  الرَّ َمَعايِن  َنِجُد  َبْينََم 
َوالطِّْفِل،  املرأِة،  ِضدَّ  َتَراُه  َواِقًعا  َواْلُعنُْف  اْلَقْسَوُة  َأْصَبْحْت  َواْلَيْوَم  اْلَعظِيِم،  يِن  الدِّ
ُقلوهُبُم  َفَقَسْت  ِْم،  بَِرهبِّ َكَفُروا  قوٍم  ِمن  َتْسَتْغِرُبُه  اَل  َوَأْنَت  َواْلَقِريِب،  َوالّضِعيِف، 
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َتُكوَن  َأْن  ُض  ُيفرَتَ مِمَّن  اْلُمْسِلِمنَي،  َلَدى  َقاِئٌم  ُعنٌْف  َأْيًضا  املْؤِسف  َلِكْن  وا،  رَبُ َوجُتْ
ُبُيوهُتْم ُجنٌَّة، َحتَّى َلْو َكاَنْت َضيَِّقًة، َوَأْن َتُكوَن َحَياهُتُم َرْحًَة، َوَلْو َكاَنْت َخِشنًَة!

َباَد اهلليِ: عيِ
إَذا ُوِجَد الُعنُْف والَقْسَوُة َفاَل ِديَن َيعُظ، َواَل ِعْلَم َينَْفُع، َواَل ُخُلَق حُيِْسُن! َفَقد 

ي َنْفَسُه ُمَثَقًفا! َأْو َمْسُؤواًل َعْن النَّاِس َلِكنُّه َقاٍس! جَتُِد َعنِيًفا ُيسمِّ

َأو َيَقُع الُعنُْف مِمَّن ُيوّجُه اْلِعَباَد، وَيَتَظاَهَر بِالتََّواُضِع، َفإَِذا َناَلُه َأحٌد بَِكِلَمٍة َبَطَش 
ِذي َيُقوُل َعنُْه َجِريُر  اَلِم، الَّ ْساَلِم، َوَتَعاُمِل َنبيِّ السَّ بِِه َبْطَش اجْلََبابَِرِة، ِخاَلًفا خِلُِلِق اإْلِ

 

َرآيِن  َواَل  َأْسَلْمُت،  ُمنُْذ   H اهللُ  َرُسوُل  َحَجَبنِي  »َما   :I َعْبِد اهللِ  اْبُن 

 

إاِلَّ َتَبّسَم يِف َوْجِهي«)1). 

َباَد اهلليِ: عيِ
ِه؛  ُه ااِلْنتَِصاُر لَِرْأِيِه، َواْلَفْوُز بالنَِّقاِش، َوتْسّفيِه َرأيِّ َغرْيِ َبْعُض النَّاِس اْلَيْوَم مهُّ
لَِينَاَل ِمنُْه، وُيّصغرُه لَِقسوٍة يِف َطْبِعِه، َحتَّى َأْصَبَح الُعنُْف يِف اْلَمَشاِعِر ِصَفًة ُماِلِزَمًة 

لِلَبْعِض يِف َقْولِِه َوفِْعِلِه َوُخِلِقِه، َويظنَُّها ُقوًة، َوِهَي َضْعٌف!

اْلَغرْيِ  ُع احْلَنِيُف التلّطُف، وَحسُن املَعاَمَلِة، َوُمَراَعاُة َمَشاِعِر  ْ َومِمَّا َجاَء بِِه الرشَّ
 H َوَخَواطِِرِهم، َفَذلَِك أمٌر َيَْمُع الُقلوَب، َوِخاَلُف َذلَِك ُيْؤِذهَيا، ُيوِص
َرُح  َيْ الَ  لَِكي   ،(2(» الثَّاليِثيِ ُدوَن  اْثــَنــانيِ  َيَتَناَجى  َفــاَل  َثــاَلَثــًة  َكــاُنــوا  »إيَِذا  بَِقْولِه: 

ُشُعوَرُه. 

أخرجه البخاري رقم )3035(، ومسلم رقم )2475).  (1(

أخرجه البخاري رقم )6288(، ومسلم رقم )2183).  (2(
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ِها ِمن  هيِ ُثمَّ َيْجليُِس فيِيهيِ«)1)، َوَغرْيِ ْن َمْجليِسيِ يُم الرَُّجُل الرَُّجَل ميِ َوَيُقوُل: »اَل ُيقيِ
 . َتْوِجيَهاٍت َتَتَعّلُق بُِمَراَعاِة َمَشاِعِر الغرْيِ

َبُة:  َأيَُّها اأَلحيِ
ْنَساُن َبنْيَ َمَشاِعَر ُحبٍّ َوَرْحٍَة، وُبْغٍض َوَقْسَوٍة، َوَخْوٍف َوَكراِهيٍة، والنَّاُس  اإْلِ
يِف َذلَِك خُمَتِلُفوَن َوُمَتباِينُوَن، َبنْيَ َمْن يكُتُمَها، َأو ُيظُهُرَها، َوَبْعُضُهْم اَل ُيْعَرُف َمَتى 
اأْلَْنبَِياَء  َحتَّى  َبرَشّيٌة،  َطبِيَعٌة  اْلَمَشاِعُر  َوَهِذه  ُيْؤِذهَيا!  اَل  َأْو  النَّاِس،  َمَشاِعر  ُيراعي 
م َوَقدوهِتم، َعَرَض اهللُ َلنَا َمَشاِعَرُهم، فنوٌح َناَدى اْبنَُه َعْن اْلَغَرِق، َفِقيَل:  َعىَل َكَمهِلِ
]ٻ         ٻ    ٻ    پ[ ]ُهوٍد:46[، َوإِْبَراِهيُم َدَعا َأبِيِه، َوَحاوَر النّْمُروَد يِف ُحَجِجِه، 

َوَيْعُقوَب َقاَل: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې    
ى    ى[ ]يوسف:84[.

َعىَل  َوَبَكى  َجاءُه األَْعَمى!  َأْن  َوَتوىّل  َعَبَس  َأّنُه  ُه  َربُّ َعاَتَبُه   H َوحُمّمٌد 
َوَفاِة ابنِِه إِْبَراِهيَم، َوَفاضْت َعْينَاُه! 

َوَأْوَثُق ُعَرى اإِليَمِن َمَشاِعُر »الُحبِّ فيِي اهلليِ، َوالُبْغض فيِي اهلليِ«)2)، إًِذا َفاملَشاِعُر 
َتِلُجَها الَقْلُب، وُتعرّبُ َعنَْها َحركاُت اجِلْسِم: َطبيِعٌة َبرَشّيٌة، َينَْبِغي التََّعاُمُل َمَعَها  التي خَيْ
َجّيًدا، بِإْظَهاِرَها ِمن حَمَّبٍة َوَرْحٍَة، َوالتَّْعبرُِي َعنَْها برّقٍة، َفِلَذلَِك َفَوائُد مَجٌّة، َوَسَبٌب لِنرَِشِ 
َحَصاَنًة  َوإِْعَطاِئَها  َوَتآلِفِها،  اْلُمْجَتَمعاِت  لِنََجاِح  ُيؤدِّي  مِمَّا  َواملحّبِة،  اُحِم  َ الرتَّ َثَقاَفِة 
ْحَِة، َفَسَبٌب  ا ِغَياُب َمَشاِعِر اْلَمَحبَِّة َوالرَّ اَلِف، َوآَفِة اْلَعَداَوِة! َأمَّ وِر اخْلِ ِميَها ِمْن رُشُ حَتْ

أخرجه البخاري رقم )6269(، ومسلم رقم )2177).  (1(
تيمية  البن  اإليمن  حتقيق  يف  األلباين  وصححه   ،)783( رقم  الطيالس  داود  أبو  أخرجه   (2(

)ص119).
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َعاَوى  ِفيَها بَِشتى الدَّ لَِقْسَوِة اْلُمْجَتَمِع، َوَعاَلمٌة َعىَل ِغْلَظتِِه، َحتَّى َوَلْو اّدَعى ِمن خُيْ
! َراِت، َفُهَو خُمْطٌِئ، َواَل َشكَّ َواملرَبِ

ٍة،  ْساَلُم َحثَّ َعىَل إْظَهاِر اْلَمَشاِعِر احْلََسنَِة ِمَن حَمَبٍَّة َوَرْحٍَة واعتذاٍر َوَمَودَّ َفاإْلِ
َوهَنَى اهلل َعْن إْظَهاِر َمَشاِعٍر َكاْلَغَضِب َمَثاًل ]ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    
ي  َرَعةيِ َوإيِّنما الَّذيِ يُد بيِالصُّ ديِ ٹ[ ]آِل ِعْمَراَن:134[، َوَقاَل H: »َلْيَس الشَّ

.(1(» ْنَد اْلَغَضبيِ َيْمليُِك َنْفَسُه عيِ

التََّساُمِح  ُة  َوِقلَّ َواْلِغْلَظُة،  اْلَغَضُب  َسَبُبَها  ِخاَلَفاٍت  ِمن  جُمَْتَمِعنَا  يِف  َنْشُكو  نَا  إِنَّ
واملحبَِّة، َوَنْشُكو ِمن َأٍب اَل ُيبدي َمَشاِعُره َوحَمَبَّتِه أِلَْواَلِدِه، َبْل َيْسَتِعيُب َذلَِك، َحتَّى 

َقاَل َبْعُض َوَلِدِه اَل َنْذُكُر َيْوًما َضّمنَا َأُبوَنا لَِصْدِرِه، َأْو قّبلنَا!

وَقْسَوُة  َأْقِرَباِئِه،  َمع  َوَقِريٍب  َوَأَخَواتِِه،  إْخَوتِِه  َمَع  َأٍخ  ِمن  َأْيًضا  َذلَِك  َوجَتُِد 
بِإِْخَفاِء  َيَتَفاَخُروَن  َفُكّلُهم  الَوَطِن!  َوُسّكاِن  اْلَعَمِل،  ُزَمالِء  َوَبنْي  ِجرَيانِِه،  َمَع  جاٍر 
َفرَتاَها  والّتَجاُهِل،  َواْلُعنِْف  َواْلَبْغَضاِء،  اْلَعَداَوِة  َمَشاعُر  ا  َأمَّ َبْينَُهْم!  فِيَم  َمَشاِعِرِهم 
َوإِْظَهاِر  التََّفاُخِر،  بَِدافِِع  َأو  َواْلَقْسَوِة،  َوالّتعّصِب  اجْلَْهِل  بَِدافِِع  اأْلََسِف  َمع  َتْظَهُر 

ِة! َفُتْحِدُث الُفرقَة َوالتَّنَاُزَع َبنْي اأْلرَْسِ واملجتمعاِت َواأْلَْوَطاِن! اْلُقوَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
َواْلَبْعُض  َضْعًفا،  َذلَِك  َيُظنُّ  َلُه،  النَّاِس  َأْقَرِب  َعن  َمَشاِعَرُه  خُيِْفي  اْلَبْعَض  إنَّ 

َوَفْهٍم َسِقيٍم!  َذِميٍم،  نَِفاًقا، يِف َخطأٍ  إِْظَهاِرَها  َأنَّ يِف  َيُظنُّ  َأِحبَّاِئِه  َمَشاِعَرُه َعن  خُيفي 

أخرجه البخاري رقم )6114(، ومسلم رقم )2609).  (1(
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َفَواِت  َبْعَد  َتْأِت  ُثمَّ  بِاحْلََياِة،  َتْظَهُر  َفاَل  بِإِْخَفاِئَها،  َيَتَباَرْوَن  َمَشاِعُر  َأْصَبْحْت  َحتَّى 
ا بُِمِصيَبٍة، َأْو َوَفاٍة! األََواِن، إمَّ

ِذي ُيِضرَيُهم َلو َأْظَهُروَها، َوَما َأْخَفوَها، َواسَتْمَتُعوا هِبَا يِف احْلََياِة  َتَتَساءُل: َما الَّ
فِيَم َبْينَُهْم؟! َوجَتُِد ِمن ُدَعاِئنَا اْلُمَتَواَرِث أِلِحَباِئنَا: )اهللُ اَل ُيْظِهُر املْكنُوَن( َوَيْقِصُدوَن 
ِذي َجَعَلُه َمْكنُوًنا؟ َوملَِاَذا اَل ُيظهُر؟! َوإَِذا قّدَر اهللُ اْلُمِصيَبَة َفْلَتظهْر  يِف اْلُمِصيَبِة، َوَما الَّ

اْلَمَشاِعر!

لأِْلََناِم،  ُقْدَوٌة  َوُخُلِقِه  ِعِه  برَِشْ َوُهو  والّسالِم،  املحبِة  نبيُّ   H َرُسولِنَا 
َرَأْينَاُه ُيبدي حمّبتِه لَِزْوَجتِِه َخِدَيَة، َوحَينُّ إَلْيَها، َكَم َتُقوُل َعاِئَشُة J: »َما ِغْرُت 
َيُقوُل:  اَة  َذَبَح الشَّ إَِذا  َوَكاَن َرُسوُل اهللِ  ُأْدرَكها،  َوإيّن ل  إاَِل َخِدَيَة،  النَّبيِّ  نَِساِء  ِمن 
َفقاَل  َخِدية!  َفُقْلُت:  َيْوًما،  َفأْغَضْبُتُه  َقالْت:  يَجَة«  َخديِ َقاءيِ  َأْصديِ إيَِلى  بيَِها  ُلوا  »َأْرسيِ

َرُسوُل اهللِ H: »إيِنِّي َقْد ُرزيِْقُت ُحبََّها«)1). 

ُعَمَر،  َوَكَذلَِك  يِق،  دِّ الصِّ َوَأبِيَها  َعاِئشَة،  حَمَبَة   O َكَذلَِك   ُ َوُيبنيِّ
ْهَراَء،  ًة َفاطِمَة الزَّ ، َحتَّى ُعرَف َعنُْه، َوَرَأْينَا حَمَبَّتِِه َوَحنَّانِِه لَِبنَاتِِه َخاصَّ َوُعْثَمَن، َوَعيِلَّ

َوِدَفاِعِه هَلَا أَماَم َعيِلّ -َريِض اهللُ َعنُْهْم َأمْجَِعنَي-.

ُه:  بَِأنَّ َوَكَذلَِك حَمَبَّتِِه اْلَعظِيَمِة لَِصحاَبتِِه، َواأْلَْعَظُم ِمنَْها أِلََمتِِه َحتَّى َوَصَفُه اهللُ 
]ۇ      ۆ    ۆ[ ]التَّْوَبِة:128[ َوإّن َمَشاِعَرُه َهِذِه َلْو ُفقدْت ملا َأْسَلُموا 
ٹ[  ٹ      ٿ     ٿ     ٿ     ٿ     ٺ         ٺ     ٺٺ     ڀ     ڀ     ڀ      ڀ      ]پ    

]آِل ِعْمَراَن:159[ َفَصلواُت َرب َوسالُمُه َعىَل الّرحِة امُلهداِة. 

أخرجه مسلم رقم )2435).  (1(
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َقِميَصاِن  َعَليهَم  واحلسنُي،  احلسُن  َجاَء  إِْذ  اجلُُمَعِة،  َيوَم  بِاملنرِب  خَيُْطُب  َوَكاَن 

َفَحَمَلُهَم،   ، امْلِنرَْبِ ِمْن   H اهللِ  َرُسوُل  َفنََزَل  َوَيْعُثَراِن،  َيْمِشَياِن  َأْحراِن، 
ڄ[  ڄ     ڄ     ]ڄ     اهلُل:  »َصَدَق  َقاَل:  ُثمَّ  َيَدْيِه،  َبنْيَ  َوَوَضَعُهَم 

، َفَلْم أصبْر َحتى َقطعُت  ]اأْلَْنَفاِل:28[ َنَظرُت إلى َهذينيِ الصبيينيِ َيمشيانيِ َويعُثرانيِ

ّبُه«)2).  َحديثي َوَرفعُتُهَما«)1)، َوَيُقوُل َعن احلسِن I: »اللهّم إيِّني ُأحبُُّه َفَأحيِ

ُأَماَمَة بِنَْت َأِب اْلَعاِص، َفإَِذا َسَجَد َوَضَعَها، َوإَِذا  َوُيَصيلِّ َوُهَو حَيِْمُل َحفيدتِِه 
اَلُة ِعَبادٌة رَشعّيٌة، َوَمَع َذلَِك ُيَراِعي H َمَشاِعَر الطِّْفِل  َقاَم َحََلَها)3)، َوالصَّ
 ، بيِيِّ الصَّ ُبَكاَء  َفَأْسَمُع  فيِيَها  ُأَطــوَِّل  َأْن  ُأريِيــدُ  اَلةيِ  الصَّ فيِي  أَلُقــوُم  َفَيُقوُل: »إيِنِّي  وُأِمِه، 

هيِ«)4). َيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمِّ َفَأَتَجوَُّز فيِي َصاَلتيِي َكَراهيِ

حَيْرُضُ ِعنَْدُه H األَْقَرُع بُن َحابٍِس الّتميمي، َفرَياُه ُيقبُِّل احلَسَن واحلسنَي، 

بياَن؟! َفُيجيبه O بُِكِل  َفيَتساءُل ُمَتعِجًبا بَِفظاظتِِه َوِغْلَظتِِه: َأتقّبلوَن الصِّ
َيظنُّ  أَحًدا!  ِمنُْهم  قّبلُت  َما  الولِد  ِمن  َعرَشٌة  يِل  إّن  األقرُع:  َفَيُقوُل  »َنَعم«  َبَساَطٍة: 
ْن َقْلبيَِك  َذلَِك ُرُجولًة َوُقوًة، َفنَظَر إَِليِه H َوَقاَل: »َأَو َأْمليُِك َلَك َأْن َنَزَع اهلُل ميِ

الرَّْحَمَة«)5)، َوَقاَل: »َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم«)6). 

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3774(، وأبو داود رقم )1109(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )3749(، ومسلم رقم )2422).  (2(

أخرجه البخاري رقم )516(، ومسلم رقم )543).  (3(
أخرجه البخاري رقم )707).  (4(

أخرجه البخاري رقم )5998(، ومسلم رقم )2317).  (5(

أخرجه البخاري رقم )5997(، ومسلم رقم )2318).  (6(
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َمْن  َمَع  َسُيحرُش  ُه  َوَأنَّ بِاجْلَنَِّة،  فُيبرِشُه  بَِمَحبَّتِِه،  ه  رِبُ خُيْ َحاَبِة  الصَّ َأَحُد  َوَيْأتِيه 
َأَحبَُّه)1)، َوَيْطُلُب َكَذلَِك ِمْن امُلحبِّ َأْن خُيرَبَ ِمن حّيبُه بُِحبِِّه)2). 

ا ِمْن َأَثٍر يِف َنرْشِ  َوَجَعَل اإِلْساَلُم الَبْسَمَة يَف َوِجِه األَخ ِاملسِلِم َصَدقًة)3)؛ ملَِا هلََ
اْلَمَشاِعِر الطّيبِة َبنْيَ النَّاِس!

ُ ُوُجوَب إْظَهاِر  َها ُتبنيِّ َها َوَغرْيُ َفَهِذِه ُنُصوٌص رشعّيٌة عظيمٌة -ِعباَد اهللِ- َوُكلُّ
اْلَمَشاِعِر احْلََسنَِة، َوأْن اَل َغَضاَضَة ِمن إظهاِر حَمََبتِنَا َوَرْحتِنَا ملَِن ُنحبُُّهم!

َفَم َلنَا إًِذا -ِعَباَد اهللِ- َنَتَباَرى يِف إْخَفاِئَها، َوَنْعَتِقُد َذلَِك َقّوًة َوُرُجوَلًة! َفَأْظَهُروا 
ْحََة أِلَواَلِدُكم َوزوجاتُِكم  َمَشاِعَرُكم -َأِحبتِي- َواَل َتْكبُِتوها! َوَأْظَهُروا اْلَمَحبََّة َوالرَّ
ِه، َأْظَهُروَها باَِل َقْسوٍة ُتدمُر، َواَل تعّصٍب ُيفّرُق،  َووالديُكم َوأَقرباِئُكم وجمتمِعُكم ُكلِّ
َواَل َدالٍل ُيفسُد! إْظَهاُرَها َفَلْيَس َذلَِك َضْعًفا، َبْل ِمْن اْلِكرْبِ إْخَفاُؤَها َخاَصًة َوْقَت 
نَُها  ُتوهِّ وُمسلسالٍت  مَتْثِيٍل  ِمْن  ُيْعَرُض  بَِم  اْلَيْوَم  اْلَعَواطَِف  َوَتْشِويِه  إَلْيَها!  احْلَاَجِة 
َلْيَسْت  َلْيَس َضْعًفا، والطيبُة  َلْيَسْت ِمنَْها، َفالتسامُح  وُتدّمُرها، َأو بِعاداٍت ُمتوارثٍة 

َغباًء، َوااِلْعتَِذاُر َلْيَس َعيًبا، َوَبْذُل املحّبِة لِلنَّاِس ِحْكَمٌة، َوَلْيَس َجْهاًل، َوَكَم ِقيَل:
ُمَعاتيًِبا اأْلُُمـــوريِ  ُكــلِّ  يفيِ  ُكْنَت  ُتَعاتيُِبهإَذا  اَل  ي  ــذيِ الَّ َتْلَق  مَلْ  يَقَك  َصديِ
َفإّنُه َأَخـــاَك  ــْل  َأْو صيِ ـــًدا  َواحيِ ْش  ـــهَفعيِ ـــُب ـــانيِ ــــــٌب َمـــــرًة َوُمَ ُمـــــَقـــــاريٌِف َذْن
َراًرا َعَلى الَقَذى ْئَت َوَأيُّ الّناسيِ َتْصُفو َمَشاريُِبه)4)إَذا َأْنَت مَلْ َتْشَرْب ميِ َظميِ

أخرجه البخاري رقم )3688(، ومسلم رقم )2639).  (1(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2392(، وصححه األلباين.  (2(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1956(، وصححه األلباين.  (3(

األبيات لبشار بن برد يف الرسائل السياسية )ص492(، والرسائل للجاحظ )37/1(، والعمدة   (4(
يف حماسن الشعر وآدابه )167/2).
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وا َعنَْها َبْينَُكم، َفَمَذا َتنَْتظُِروَن؟! َهل َتنَْتظُِروَن َفْقَد  َفَأْظَهُروا َمَشاِعَرُكم، َوَعرّبُ
َهاِت  َأِحَبتُِكم َوُمَصاهَبُم لُِتْظِهُروها َبْعَد َفَواِت األََواِن؟! َفَبْعُض اآْلَباِء، َوَقِليٌل ِمْن اأْلُمَّ
ْخَوِة  َيْأَنُف ِمْن ضّم َأْواَلِدِه، وَتْقبِيِلِهم، َوَبْعُضُهم َيْسَتِعيُبُه َجْهاًل َوِغَلَظًة، َوَكَذلِك اإْلِ
ِصينَُها  َوحَتْ َعالقاهِتِم،  بِتْقِويِة  املحّبِة  إْظَهاِر  َأَثَر  ُيدرُك  اَل  مِمَّْن  ِهم،  َوَغرْيِ َواأْلََخَواِت 

، واهلجراُن َواْلَقطِيَعُة إْثٌم! اَلَفاِت، َفاْلُبْعُد َواْلَقْسَوُة رشٌّ ِضدَّ اخْلِ
َفَمَتى ُنرّب َأْطَفاَلنَا لُِينَِفّسوا َعن َمَشاِعِرِهم، َفإِْن َكاَنْت إيابّيًة َشْجَعنَاَها، َوإِْن 
َوَحِفِظ  ُحُقوِقِهم،  َوِرَعاَيِة  اآْلَخِريَن،  اِم  اْحرِتَ َعىَل  ُنَربِيهم  َعاجلْنَاَها؟!  ِسلبيًَّة  َكاَنْت 
ِعنَْد  اْلَقْوِل، َحتَّى  ِمْن  اأْلَْحَسَن  َواْختَِياِر  ِليِم،  السَّ ْوِق  الذَّ َواْلتَِزاِم  ِة،  اْلَعامَّ اْلَمَصالِِح 

تِي ِهَي َأْحَسُن! ااِلْختاَِلِف َوامُلَجاَدَلِة بِالَّ
بَُّة: َأيَُّها اأْلَحيِ

َقاِسَيٍة،  َجافِيٍة،  ٍة  َأرَسَ ِمْن  ََيْبَدُأ  جَتُِدُه  ِعنَْدَنا  الُعنِْف  أِلْسَباِب  َعِميَقًة  َنَظَرًة  إِنَّ 
َحتَّى  َوَتْقِليٍد  َومَتْثِيٍل  وماّدياٍت  َمَظاِهٍر  ُد  جُمَرَّ َوَيُسوَدها  َبْينََها،  فِيَم  بِالَعواطِِف  َفِقرَيٍة 
 ، ، َوِعيٌد لِْلَحبِّ َنا، َفِعيٌد لأِْلُمِّ تِي َجَلُبوا هَلَا َأْعياًدا َوُمناَسباٍت ِمْن َغرْيِ بالعواطِف، الَّ
َعِقيَدٍة  ِمن  َتنَْطِلْق  َلْ  َا  أِلهَنَّ ُتنِميها؛  َوَل  اْلَعَواطَِف،  ْت  اْخَتَصْ ُمنَاِسَباٍت  ِمْن  َها  َوَغرْيِ

ْساَلِم! َوَأْيَمٍن، َكَم ُهَو يِف اإْلِ
َفْلنَْعَتْز بِِدينِنَا، َوْلننرُشُ َثَقاَفَة احْلَبِّ َبْينَنَا، َوَلنَُعرّبُ َعن َمَشاِعِرَنا، َنْسَأُل اهللَ َأْن ُيِديَم 
ُه  ، َوَعىَل اخْلرَْيِ ُمتعاوننَي، إنَّ نْيَ ْحََة، َوَيعَلنا َأُخوًة ُمَتَحابَّ َة َوالرَّ اأْلُْلَفِة َواْلَمَحبََّة َواْلَمَودَّ

يٌب. َسِميٌع جُمِ
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ



214

اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َباَد اهلَل: عيِ
ْحَِة َداِخَل ُبُيوتِنَا، َوَنرْشَ ثقافتِها، َفاأْلَُب  نَا َنْحَتاُج َلبِث َعواطَِف اْلَمَحبَِّة َوالرَّ إنَّ
ْلَم َوالتََّساُمَح، َواأْلَُب  َة َواحْلِ قَّ ْحََة َوالرِّ َها الرَّ ِة ُكلِّ ِقيُق َيِشيُع يِف اأْلرَِسَّ اهْلَاِدُي احْلَِليُم الرَّ
لَِغَلَطاٍت  ًحا،  ُمربِّ ُب  َوُيرْضَ َوَوَلِدِه،  بَِزْوَجتِِه  َوَيسَتهزُئ  َصْوُتُه،  َيْعُلو  ِذي  الَّ اْلَعنِيُف 
تِِه الُعنَْف َواْلَقْسَوَة، َواْرتَِفاَع  َتافَِهٍة، َوَينرُْشُ َثَقاَفَة الثَّْأِر َوااِلْنتَِقاِم، َفَهَذا ُيشيُع يِف َأرَسْ
ِه،  ْوِت، مِمَّا ُيسبُِّب َأْمَراًضا َنْفِسيًَّة، واكتِئاًبا، وَتوُتًرا ُيسبُِّب العنَف بِاْلُمْجَتَمِع ُكلِّ الصَّ

اَلِف. ًحا لاِلهِنياِر َواخْلِ َفَتْجَعُله اْلَقْسَوُة ُمَرشَّ

َوَرْثنَاَها  َقْسَوٌة  ُمَعامالتِنا؟  إىَل  اْلَقْسَوُة  َتَسلَّلْت  َوملَِاَذا  َعَواَطَفنَا؟  ْت  َجفَّ َفِلَمَذا 
ْيِن إِْطاَلًقا، َفَأْحُيوا اْلَمَحبََّة َبْينَُكم، َوَأْظَهُروَها  ِمْن َعاَداِت َوَتقالِيَد اَل َعاَلَقَة هَلَا بِالدَّ

بِأْخاَلِقُكم َوَمَشاِعرِكُم، فِيَمن َحْوَلُكم.

ها إالَّ َأْنَت، اللَُّهمَّ اْهِدَنا أِلَْحَسِن  اللَُّهمَّ اْهِدَنا لَِصالِِح اأْلَْعَمِل، اَل هَيِْدي لِصاحِلِ
اأْلَْخاَلِق، اَل هَيِْدي أِلَْحَسنَِها إالَّ َأْنَت.

َلنَا ِمْن ُكلِّ  َزاًدا  احْلََياَة  َأْمِرَنا، َواْجَعْل  ِذي ُهَو ِعْصَمُة  الَّ ِدينِنَا  َلنَا  َأْصِلِح  اللَُّهمَّ 
. ، َواْجَعْل اْلَمْوَت َراَحًة َلنَا ِمْن ُكلِّ رَشٍّ َخرْيٍ

يِّ َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم. ٍد النَّبِيِّ اأْلُمِّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َعىَل َسيِِّدَنا حُمَمَّ

َواحْلَْمُد هللِ َربِّ اْلَعامَلنَِي.
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#

ياِع الأََماَنِة! َخَطُر الَف�َشاِد َو�شَ

اخُلطبُة الأُول:

املْفِسديَن،  َعَمَل  أّنُه ال ُيصلُح  الفساِد يف األرِض، وأخرَب  هَنَى عْن  احلْمُد هللِ 
وَأشهُد أْن اَل إلَه إال اهللَ وحَدُه ال رَشيَك لُه ويلُّ املتقنَي، وَأشهُد أنَّ حمّمًدا عبُد اهللِ 

ا بعُد:  ورسوُلُه إماَم املرسلنَي، صىّل اهللُ عليِه، وَعىَل آلِه وصحبِه أمجعنَي، أمَّ

باَد اهلليِ فاّتُقوا اهلَل: عيِ
فيتأثُر  َأصَحاهَبا،  رَضُرها  َيتعّدى  التي  اآلفاِت،  أعظِم  مْن  آفٌة  الفساَد  إّن 
وَهِدٍم  بالٍء  سبَب  كانْت  ْت،  واستقرَّ املجتمِع  يف  انترشْت  فإَِذا  أمجعنَي،  الناُس  هبا 

للمجتمِع واإلْنَساِن. 

أّن أصَل رسالتِهم  مَع  َفاألنبياُء  سِل!  والرُّ األْنبياِء  َمهاِم  ِمْن  الفساِد  وُمقاومُة 
ِك، إال إهِّنم َأْيًضا َقاوُموا الَفساَد، َوَحاَرُبوُه.  الّتوحيِد، ونْبَذ الرشِّ

باَد اهلليِ:  عيِ
لإلصالِح؛  وَتْسَعى  الَفَساَد،  ُتقاوُم  َة،  املَتحرضِّ واألمَم  املتقِدمَة،  وَل  الدُّ إنَّ 
َجديٌد،  َوَعْهٌد  َمَلِكيٍة،  َوأَواِمَر  تارخيّيٍة،  بِقراراٍت  ِعندَنا  النّاُس  احَتَفى  ولذلَك 
وَبدأْت  وُسلطاٌت،  َصالحياٌت  ُمنَِحْت  الَفساِد،  ملكاَفحِة  ُعْليا  جلنٍة  َتشِكيَل  َشِهَد 
األوامِر  تِلَك  ِجديَة  َأَكَد  ممّا  َشخصّياٍت،  ََوتْوِقيِف  بِإْعَفاِء  الَقراَراِت،  بِتطبيِق  فِْعلًيا 
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لَِساَنَك  فاحفْظ  الّتحقيقاِت،  َطْوِر  يِف  َتزْل  ل  اهتاماٌت  َتْبَقى  َوهي  والتَِّصحياِت، 
َوِدينََك َعن اهتاٍم، َأْو َشَمَتٍة، أْو جتريٍح، َودْع األمَر جلهاتِِه الرسميِة. 

ننَا َنْسعُد بِبدايٍة ُمهمٍة يف ُمقاومِة الفساِد الذي َدّمَر البالَد والعباَد، َفالتساهُل  لكِّ
واهنياِر  األمِم،  لِدماِر  َسبٌب  آخريَن  وَتْرِك  ُمفسديَن،  انتقاِء  أو  الفساِد،  بِظواهِر 
وِل؛ َولذلَك حّذَر القرآُن من الفساِد بِأنواِعِه؛ أِلّنِه َسبٌب لِنقمِة اهللِ، وعقوبتِِه، َقاَل  الدِّ

]چ    ڇ    ڇ     ڇ        ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     َتعاىَل: 
ڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک      گ    گ    گ    
گ    ڳ    ڳ    ڳ      ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    

ڻ           ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ[ ]النمل:51-48[. 

]ی     َتعاىَل:  اهللَ  َقاَل  اهللِ،  إىل  جوِع  والرُّ التَّوبِة،  َيْستدِعي  الَفساِد  َوُظهوُر 
ی          جئ    حئ      مئ    ىئ    يئ                 جب    حب     خب         مب    ىب     يب    جت    
حت[ ]الروم:41[، َكم أنَّ حُماربَة الَفساِد ُسبٌب لِلنّجاِة، َقاَل َتعاىَل: ]ۉ     ې           ې    
ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ    ۇئ       ۇئ    ۆئ    ۆئ    

ۈئۈئ    ېئ    ېئ      ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]ُهوٍد:116[.
َوالَفْرَحُة بِمَقاَومِة الَفَساِد َتَتمُّ َمع اجتمِع الكلمِة، ونبِذ الُفرقِة، وبِأْن َتكوَن َهَذِه 
ُة،  املحاربُة شاملًة لُِكلِّ َأْوِجِه الفساِد واملفسديَن؛ لِينجَح بِذلَك العمَل، َوتربُأ الذمِّ
َكقبلِة  هَبا،  الالئقَة  الدولُة، وَتبلُغ بالُد احلرمنِي مكانَتَها  َوَتتطّهُر  املجتمُع،  وَيصلُح 

املسلمنَي؛ وليتَحّقَق قوُل اهللِ: ]ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ      ژ    
ڑ    ڑ    ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[ ]احلج:41[. 
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النفوِذ،  واستغالَل  الديِن،  خمالفَة  َيشمُل  كبرٌي،  َمعنًى  اهللِ-  -ِعباَد  َفالفساُد 
َوِخيانَة أمانِة اهللِ ورسولِِه، ووالِة األمِر، واملسلمنَي.

َأيَُّها اإليِخوُة: 

َمشاريُع تعّطلْت، وأمواٌل َضاعْت، وأمواٌل ُأهدرْت، وأرواٌح ُفِقدْت بِسبِب 

إمهاٍل وفساٍد مما َدعا والَة أْمِرَنا لِلتدّخِل يف منِع هذا الفساِد.

ُه  أمهيِة حماربتِِه؛ ألنَّ وأثِرِه، وَعىَل  الفساِد  َونّبُهوا عىَل  املْخِلُصوَن،  َتنادى  َوكْم 

َبِليٍة، وِمن الفساِد ضياُع األمانِة، فإَذا ُضيِّعْت فانتظْر الساعَة، وِخيانُتَها  َسبُب ُكلِّ 

َسبٌب لِلَفساِد َخاَصًة أمانَة الديِن، واهللُ َيقوُل: ]ۆ      ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    

ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې    ې    ې[ ]النَِّساِء:58[، َووصَف املؤمننَي 

م ]ڇ    ڇ    ڍ[ ]املؤمنون:8[، َوَقاَل H: »اَل إيماَن لمْن  َبأهنَّ

فبئَس  باخليانِة  َتلبََّس  وَمْن  اإليمِن،  كَمَل  ُحرَم  األمانَة  ُحرَم  فَمْن  َلُه«)1)،  َأَمانَة  اَل 

-واهللِ- البطانُة، وِمن آياِت املنافِق: »إَِذا َحّدَث َكَذَب، وإَذا َوَعَد َأخلَف، وإَذا ُأؤمتَِن 

َخاَن«)2).

وَمن َكُمَل إيمُنُه َكُمَلْت أمانُتُه، وإذا َضاَعْت األََماَنُة َفَسَد ُكلُّ َشٍء، وَهلكْت 

أمواُل املسلمنَي، وأعراُضُهم بالباطِل، وأعظُم ِخيانٍة ِخيانُة اهللِ، ورُسولِِه، وَتْفريُق 

َكلمٍة جُمتمعٍة! 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )13199(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«.  (1(
أخرجه البخاري رقم )33(، ومسلم رقم )59).  (2(
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]ٿ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ 
ُه َأْمًرا، فقّصَ فيِه،  ]اأْلَْنَفاِل:27[. آيٌة َنزلْت يف َأحِد صحابِة رُسوِل اهللِ H والَّ

وا الراعي والرعّيَة،  َفَجاَء الوعيُد لُكلِّ مَن ُوكَلْت إليِهم َمسؤولياٌت، َفَخاُنوَها، وَغشُّ
وهَذا ِمن أعظِم الذنوِب والفساِد. 

ويوَم كانْت أمُتنُا أصدَق الشعوِب واألمِم يف حِل األمانِة، والوفاِء، كانْت خرَي 
ُأمٍة ُأخرجْت للنّاِس. 

استداَن ابُن عمُر بِن اخلطاِب ِمن أب ُموَسى األشعريِّ وايل الُكوفَة أْموااًل ِمن 
َبلَغ  َتاَجر وربَِح  َها كاملًة غرِي منُقوصٍة؛ وملا  َيردَّ أْن  هَبا عىل  لُيتاجَر  الدولِة؛  خزينِة 
َذلَِك عمُر،َ فقاَل َلُه: إِّنَك حنَي اشرتيَت أنقَص َلَك البائعوَن يف الثمِن، وملا بِعَت زاَد 
لَك املشرتوَن يف الثمِن؛ ألّنك ابِن أمرِي املؤمننَي، فللمسلمنَي َنصيٌب فيم ربحَت، 
ُه  فقاسَمُه نصَف الربِح، واسرتدَّ منُه القرَض، وعنََّفُه عىل ما َفَعَل، وَعاقَب الوايل أنَّ
أرسَف ِمن أمواِل الدولِة، هكَذا كانْت أمانُة َحاكٍم َيسهُر عىل َماِل األمِة، فال حُياب 

هَبا َصِديًقا، َواَل َقِريًبا. 

فاألمانُة إًذا ُشعوُر املرِء بمسؤوليتِِه يِف ُكلِّ أْمٍر ُيوكُل إليِه، ومن اخلطأِ قُص َفهُم 
؛ ألهّنا َفريضٌة  ا حلفِظ الودائِع فقْط، َفحقيقُتَها يف ديِن اهللِ أضخُم وأجلُّ ِأهنَّ األمانة 
َيتواَص املسلموَن بِرعاَيتَِها، َوَيستعينوَن باهللِ عىل ِحْفظَِها، حتى بِالسفِر »َأْسَتْوديُِع اهلَل 

ديِيَنَك َوَأَماَنَتَك، َوَخَواتيَِم َعَمليَِك«)1). 

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3443(، وأبو داود رقم )2600(، وابن ماجه رقم )2826(،   (1(
وصححه األلباين.
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وكاَن H إَذا َخَطَب َقاَل: »اَل إيِيَماَن ليَِمْن اَل َأَماَنَة َلُه، َواَل ديِيَن ليَِمْن 

 

اَل َعْهَد َلُه«)1). 

للكفِء  والوظيفُة  بِه،  للحقيِق  َفاملنصُب  َموضِعُه،  يف  اليشِء  َوضُع  واألمانُة 
هلَا، وليَس لقريٍب، أو صديٍق، َقاَل أُبو ذرٍّ I: َيا رُسوَل اهللِ، أال َتْسَتْعِمْلني؟ 
يٌف، َوإيِنََّها َأَماَنُة، َوإيِنََّها  َب بَِيِدِه َعىَل َمنِْكبِي، ُثمَّ َقاَل: »َيا َأَبا َذرٍّ، إيِنََّك َضعيِ َقاَل: َفرَضَ

ي َعَلْيهيِ فيِيَها«)2).  َها، َوَأدَّى الَّذيِ ْزٌي َوَنَداَمٌة، إيِالَّ َمْن َأَخَذَها بيَِحقِّ َياَمةيِ خيِ َيْوَم اْلقيِ

جُل َخُلوًقا مَتدينًا، لكنُه ليَس أْهاًل للمنصِب، فيوسُف الصديُق  قْد َيكوُن الرَّ
َح نفَسُه ل يذكر نبّوَته وتقواُه، بْل طلَبَها بحفظِِه وعلِمِه، ]ڄ     ڄ     S ملا رشَّ
أحسِن  اختياَر  َتْقَتِض  فاألمانُة  ]يوسف:55[  ڃ     ڃ    ڃڃ    چ       چ    چ[ 
وفساٌد،  خيانٌة  فتلَك  قرابٍة،  أو  رشوٍة،  أْو  هِلوًى،  تركناُهْم  فإَذا  لألعمِل،  الناِس 

وحماربُة الفساِد اإلداري بالتعطيِل والروتنِي مثُل الفساِد املايل!

َأيَُّها اأُلْخَوُة: 
فيِه،  بُِه، واإلخالِص  املنوِط  العمِل  َكاماًل يف  املرِء واجَبُه  َأداُء  ِمَن األمانِة  إِنَّ 

وإجادتِِه، أّما إمهاُلُه، واستهانُتُه بِه، فإّن ذلَك من الفساِد، وخيانِة األمانِة. 

َترى بعَضُهم َيستغلُّ منصَبُه للظلِم، أو لإلثراِء، فتجُد ُموظًفا َصغرًيا باَِل ُمؤهٍل 
َيصُل بالفساِد ألعىل الرتِب، واألمواِل، عياًذا باهللِ!

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )13199(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«.  (1(
أخرجه مسلم رقم )1825).  (2(
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وهَذا  لُكْم،  هَذا  َقاَل:  رِجَع،  فلم  الزكاِة،  جللِب  َصَحابًِيا   H َبَعَث 
هيِ،  ُأمِّ َبْيتيِ  َأْو  َأبيِيهيِ  َبْيتيِ  فيِي  َجَلَس  »َفَهالَّ  َفقاَل:   O َفَخَطَب   ، إيلَّ ُأهدَي 
ْنُه َشْيًئا إيِالَّ َجاَء بيِهيِ َيْوَم  هيِ اَل َيْأُخُذ َأَحٌد ميِ ي بيَِيديِ ي َنْفسيِ َفَيْنُظَر ُيْهَدى َلُه َأْم اَل؟ َوالَّذيِ
يًرا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر، َأْو َشاًة َتْيَعُر«  ُلُه َعَلى َرَقَبتيِهيِ، إيِْن َكاَن َبعيِ َياَمةيِ َيْحميِ القيِ

ُثمَّ َرَفَع بَِيِدِه، َحتَّى َرَأْينَا ُعْفَرَة إِْبَطْيِه: »اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت، اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت« َثاَلًثا)1). 

ُيؤدِّي األمانَة  أْن  ُويّلَ عىل شٍء خاٍص أو عاٍم، فهَو أمنٌي عليِه، يُب  إّن من 
فيِه، فالقايض أمنٌي، واألمرُي أمنٌي، ورؤساُء الدوائِر ومديروها أمناٌء، أوكَل إليهْم 
وا عليِه، وأّما استغالُل منصبِِه، أو ثروتِِه جلرِّ َمنفعٍة  ويلُّ األمِر منصًبا لُيحسنوا فيم ُولُّ

إىل شخِصِه، أو قرابتِِه فإنَّ ذلَك ِمن الفساِد!

فالتشّبُع من املاِل العاِم جريمٌة، وقْد قاَل H: »َمنيِ اْسَتْعَمْلَناُه َعَلى 
َعَمٍل َفَرَزْقَناُه ريِْزًقا، َفَما َأَخَذ َبْعَد َذليَِك َفُهَو ُغُلوٌل«)2). 

هَبا  وحُيسُن  أمانتِِها،  خيانِة  ِمْن  وَيأنُف  وظيفتِِه،  يف  اهللِ  حدوَد  يلتزُم  َمْن  أّما 
ُل  للمواطِن، فهَو عنَد اهللِ جماهٌد لنصِة دينِِه، خملٌص لوطنِِه، قاَل H: »اْلَعاميِ
ديِ فيِي َسبيِيليِ اهلليِ، َحتَّى  ، َلْم َيَزْل َكاْلُمَجاهيِ ، َوَأْعَطى اْلَحقَّ َل، َفَأَخَذ اْلَحقَّ إيَِذا اْسُتْعميِ
َع إيَِلى َبْيتيِهيِ«)3)، ونحُن -وهللِ احلمُد- َنْفَخُر يِف َدوائِرَنا بموظفنَي أمناَء، جاّديَن،  َيْرجيِ

ِكَباًرا وِصَغاًرا، اَل َيْسَتِغُلوَن َمنِْصَبُهم وَيرفضوَن َكْسًبا َمْشُبوًها، َوَما َأْكثَرُهْم.

أخرجه البخاري رقم )2597(، ومسلم رقم )1832).  (1(
أخرجه أبو داود رقم )2943(، وصححه األلباين.  (2(

أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم )281).  (3(
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باَد اهلليِ: عيِ
إنَّ األمانَة ِحايُة الديِن والقيِم، ونبُذ ما ُيفسُد األُمَة، وُيسّبُب ُعقوباٍت ماِحقٍة، 
، ُثمَّ  ومصائَب مهلكًة، يقوُل H: »َأنَّ اأَلَماَنَة َنَزَلْت فيِي َجْذريِ ُقُلوبيِ الرَِّجاليِ
ـــنَّةيِ« َوحّدَث عن رفِعَها َفقـاَل: »َيَناُم الرَُّجُل  َن السُّ ، ُثمَّ َعليُِموا ميِ َن الُقـــْرآنيِ َعليُِمـــوا ميِ
، ُثمَّ َيَناُم النَّْوَمَة  ْثَل َأَثريِ الَوْكتيِ ْن َقْلبيِهيِ، َفَيَظـــلُّ َأَثُرَها ميِ النَّْوَمـــَة، َفُتْقَبُض اأَلَماَنُة ميِ
َط، َفَتَراُه  ، َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُه َعَلى ريِْجليِـــَك َفَنفيِ ْثَل الَمْجـــليِ َفُتْقَبـــُض َفَيْبَقـــى َأَثُرَها ميِ
ُمْنَتبيِـــًرا َوَلْيـــَس فيِيهيِ َشـــْيٌء، َفُيْصبيُِح النَّـــاُس َيَتَباَيُعوَن، َفاَل َيَكاُد َأَحٌد ُيـــَؤدِّي اأَلَماَنَة، 
: َمـــا َأْعَقَلُه َوَمـــا َأْظَرَفُه َوَما  يًنا، َوُيَقـــاُل ليِلرَُّجليِ ـــي َبنيِـــي ُفاَلٍن َرُجـــال َأميِ َفُيَقـــاُل: إيِنَّ فيِ

ْن إيِيَماٍن«)1).  ْثَقاُل َحبَّةيِ َخْرَدٍل ميِ َأْجَلَدُه، َوَما فيِي َقْلبيِهيِ ميِ
هَذا أثُر األمانِة العظيِم، وخطُر فقِدها اجلسيُم -ِعياًذا باهللِ- فيا ُبئًسا لإلنساِن 

ى     ې     ې     ې     ې     ۉ       ۉ     ۅ     ۅ     ]ۋ     حِلَها  يف 
ى    ائ    ائ     ەئەئ    وئ    وئ           ۇئ    ۇئ[ ]اأْلَْحَزاِب:72[.

اللهّم ارزْقنا األمانَة، وجنْبنا اخليانَة، واهْدَنا للرشاِد، واكِفنَا رشَّ الفساِد.
أقوُل ما تسمعوَن، وأستغفُر اهللَ العظيَم اجلليَل، يل ولكْم، ولسائِر املسلمنَي 

من كلِّ َذنٍب، فاستغفُروُه إّنُه هَو الغفوُر الرحيُم.

اخُلطبُة الثانيُة: 

احلمُد هللِ وحدُه، والصالُة والسالُم عىل من ال نبيَّ بعدُه، أّما بعُد:
األمانُة حفُظ حقوِق املجالِس، والبيوِت، فال ُتفشى أرساَرها، فكْم تقطَّعْت 

القراباُت، وتعطّلْت املصالُح من إفشاِء األرساِر. 

أخرجه البخاري رقم )6497(، ومسلم رقم )143).  (1(
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واألمانُة ُتؤدَّى للمؤمِن والكافِر، ولْو اعتدى عليَك، قاَل ميموُن بُن مهراَن: 
»ثالثٌة يؤدْيَن إىل الربِّ والفاجِر: األمانُة، والعهُد، وصلُة الرحِم«)1).

ومعاِدِهم،  ومعاِشِهم  ومصاحِلِهم  الناِس  وحقوِق  العدِل،  ضمُن  واألمانُة 
وعدُم العبِث بمصاحِلِهم، أو هبدِم منجزاِت الوطِن، أو إثارِة الفتِن واإلرهاِب، أو 
ي عىل األرايض، واحلقوِق وانتهاِك النظاِم كائنًا من كاَن، فهذِه خيانٌة َتستلزُم  التعدِّ

املحاسبَة.

واملؤسُف أّن معايرَي األمانِة اآلَن تقّلبْت، وتغرّيْت، حتى باَت كثرٌي من الناِس 
وأصبحْت  وبطولًة،  ذكاًء  منُه  والنيِل  العام،ِ  املاِل  عىل  االعتداُء  فصاَر  يستغرهُبا، 
الدواِم، أو  َساِئدًة ومسّوغًة، وتغرّي ُمسّمها هديًة وعمولًة، وأصبَح إمهاُل  الرشوُة 
االنشغاُل عن معامالِت الناِس، وعدِم اإلنجاِز ُيمرُس بسهولٍة، والكذُب وأكُل ماِل 
الناِس، وسوِء األخالِق، وخمالفِة النظاِم ُرجولٍة، ثّم نّدعي بعَد كلِّ ذلَك أّن األمانَة 
موجودٌة، كنّا نستغرُب الرشوَة، ونتَّهُم هبا غرَينا، فإذا هَبا أْمٌر عادي يمرُسُه البعُض 

-ِعياًذا باهللِ- رغَم لعِن اهللِ للراش واملرتيش، وكلُّ ذلَك من إضاعِة األمانِة. 

مبدأِ  لتحقيِق  مجيًعا  نتعاوَن  أْن  ونحتاُج  الفساِد،  ملقاومِة  نحتاُج  فنحُن  إًذا 
عليها،  يعينُُه  َمن  اإلنساُن، وحيتاُج  ثقيلٌة، حتمَلَها  فاألمانُة فضيلٌة ضخمٌة  األمانِة، 

ولو بِالقوِة.

اللهّم إّنا نسألَك أْن ُتصلَح قلوَبنا، وأْن تزكي أعمَلنا، وَترزَقنا الصدَق واألمانَة 
والسداَد، وُتطَّهَرنا ِمن الكذِب واخليانِة والفساِد...

تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )109/10).  (1(
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#

وَمَة َبْيَنُكْم! �شُ َل َتْن�ُشُروا اْلَقِطيَعَة َواخْلُ

ْطَبُة اْلأُوَل: اخْلُ

َحَاِت، َوَأْشَهُد إن ال إَِلَه إالَّ اهللُ  احْلَْمُد هللِ َجَعَل املَتَحابِّنَي يِف َجاَللِِه ِمْن َأْهِل الرَّ
َوَرُسولِِه،  حُمّمًدا عبُد اهللِ  َنبِيِّنَا  أنَّ  َوَأْشَهُد  رجاِت،  الدَّ املُثوَبِة، وأْعىَل  َجِزيَل  َمنُْحُهم 
َتاِت، َصىلَّ اهللُ َوَباِرك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه الثَِّقاِت،  مَجََع اهللُ بِِه اْلُقُلوُب َبْعَد الشَّ

ا َبْعُد: َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ َوَسلَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
اْلُمْسِلَم  َتْأُمُر  َوُمَعاَماَلٌت،  َوعبِاَدٌة  َعِقيدٌة  َوَنَقاٍء،  َصَفاٍء  ُأمُة  اإلسالِم  ُأمُة 
ُيَزْعزُع َذلَِك  َما  َوَتنَْهاُه َعْن ُكلِّ  َأَقاِربِِه َوإِْخَوانِِه،  َمَع  اْلَمَحبَِّة َواأْلُْلَفِة  َأَواِصِ  بَِتْقويِة 
اَلَفاِت، َوَقْد هَنَى  ْحنَاُء َسَبٌب الهْنِياِر اْلُمْجَتَمعاِت، َوَكْثَرِة اخْلِ َبْينَُهْم، َفاْلَقطِيَعُة َوالشَّ
ْحنَاِء، َفَقاَل: »اَل َتَباَغُضوا،  ُدوَر، َوَيْبَعُث َعىَل اْلُفْرَقِة َوالشَّ H َعمَّ ُيوِغُر الصُّ
لُّ ليُِمْسليٍِم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه  َباَد اهلليِ إيِْخَواًنا، َواَل َيحيِ َواَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا عيِ
ُنوا  ُنوا، َواَل ُتْؤميِ َفْوَق َثاَلثيِ َلَياٍل«)1)، َوَقاَل H: »اَل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤميِ
اَلَم َبْيَنُكْم«)2)،  َحتَّى َتَحابُّوا، َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء إيَِذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ
 » ، َصُدوقيِ اللَِّسانيِ َوُسِئَل H َأيُّ النّاِس َأْفَضُل؟ َقاَل: »ُكلُّ َمْخُموميِ اْلَقْلبيِ

أخرجه البخاري رقم )6076(، ومسلم رقم )2558).  (1(
أخرجه مسلم رقم )54).  (2(
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إيِْثَم  اَل   ، يُّ النَّقيِ يُّ  التَّقيِ »ُهَو  َقاَل:  اْلَقْلِب؟  خَمُْموُم  َفَم  َنْعِرُفُه،  اللَِّساِن  َصُدوُق  َقاُلوا: 
ْدِر ِصَفٌة لِلمؤِمِن، َونِْعَمٌة ُتوهُب  ، َواَل َحَسَد«)1)، َوَسالَمُة الصَّ لَّ فيِيهيِ، َواَل َبْغَي، َواَل غيِ
يِف اجلنَِّة، َقاَل َتَعاىَل: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې     ى[ 
ْنَيا، َوَغنِيمٌة يِف اآلِخرِة؛ َومَلَّا َذَكَر H َعن َرُجٍل  ]احلجر:47[ َوِهي َراَحٌة يِف الدُّ

َيُِد يِف  اَل  ُه  َأنَّ َذلَِك:  َأنَّ َسَبَب   َ َتَبنيَّ َذلَِك،  َعْن  ُجُل  الرَّ َفَلمَّ ُسئَل  اجْلَنَِّة،  َأْهِل  ِمْن  ُه  َأنَّ
اُه)2). ا، َواَل حْيُسُد َأَحًدا َعىَل َخرْيٍ َأْعَطاُه اهللُ إيَّ َنْفِسِه أِلََحٍد ِمْن امُلْسِلِمنَي ِغشًّ

َباَد اهلليِ: عيِ
َدٌة بِاْلَقطِيَعِة  إِنَّ َنْظَرًة َفاِحَصًة ملُِْجَتَمَعاتِنَا ُتبنيِّ َلَك َأْن الَعاَلَقاِت َأْصَبْحْت ُمَهدَّ
أَلَْتَفِه اأْلَْسَباِب، َواْنَترَشَ الِغلُّ َواحْلََسُد َبنْيَ النَّاِس ألَْبَسِط األَْشَياِء، َرِغَم النُُّصوِص 
ُدوَنم  إْخَوانِِه  َعىَل  ْقَد  َواحْلِ الِغلَّ  َقْلبِِه  يِف  حَيِْمُل  َفاْلَبْعُض  َذلَِك!  ِمْن  املَحِذَرِة  اْلَكثرَِيِة 
يِض  َسَبٌب َيْذُكُر، َيِغيُظُه َنَجاُح إْخَوانِِه َوَأْصِدَقاِئِه، َفَيْلِمُز هِبِم، وُيظهُر َمَعاِيَبُهم؛ لرُيْ

َتِلُفوَن أِلَْمٍر َتافٍِه، َوَيَتَقاَطُعوَن لِِسننَِي َطِويَلٍة. َنْفَسُه اْلَمِريَضَة، َوآَخُروَن خَيْ

َباَد اهلليِ:  عيِ
ْخَوِة، بُِسوِء َتَعاِمِلنَا فِيَم َبْينَنَا،  نَا ُنَساِهُم يِف َتْفِريِق جُمَْتَمِعنَا، َومَتِْزيِق َأَواِصَ اإْلِ إِنَّ
َأِخيِه  َأْن َيَرى َعىَل  َبْعُضنَا  ُق  َتاٍن، َواَل ُيَصدَّ َوَنِميَمٍة َوهُبْ ِمْن ُسوِء ظٍن واهِتاٍم، َوِغيَبٍة 
َوَفِضيَحَتُه،  اخْلََطَأ  َذلَِك  لِنرَْشِ  بَِفْرَحٍة  ُيَباِدُر  َم  َوإِنَّ بِاحْلُْسنَى،  ُينَاِصُحُه  َفاَل  َما،  َخطأٍ 

ْيَطاَن َعَلْيِه. ي ِمنُْه؛ لُيعنَي الشَّ َوااِلْستِْهَزاِء بِِه، والتشفِّ

أخرجه ابن ماجه رقم )4216(، وصححه األلباين.  (1(
رشط  عىل  صحيح  »إسناده  املسند:  حمققو  وقال   ،)12697( رقم  الرسالة  ط  أحد  أخرجه   (2(

الشيخني«.
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ًيا، َواَل َمْسؤواًل، َواَل َداِئرًة ُحُكوِميًَّة،  ًم، َواَل ُمَصلِّ وكثرٌي ِمْن النَّاِس َلْ َيرتُك ُمْسلِّ
َواَل مَجِْعيًة َخرّييًة، َساملًِا ِمْن النَّْقِد َوالتَّْجِريِح واالهِتاِم؛ َوَقْد َيُكوُن َذلَِك اِلْختاَِلٍف يِف 

َم َتُكوُن َخاطَِئًة. تِي ُربَّ ِوْجَهاِت النََّظِر الَّ

ِليَم، َوإِنََّم َسبٌّ َوَطَعٌن يِف  نَا إَذا َنْقَدَنا َجاَنْبنَا اخلُلَق اْلَقِويم، َواْلَكاَلَم السَّ َكَم َأنَّ
اَلِح، ورّواِد اْلَمَساِجِد، َفَتِجَد  ِريٌح، َحتَّى َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َواْلَفْضِل َوالصَّ َمِم َوجَتْ الذِّ

َة إالَّ بِاهللِ. ، َوَضِغينٍة، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ َبنْيَ َبْعِضِهم ُخُصوَمًة َوَقطِيَعًة، َوُسوِء َظنٍّ

َنبِيِّنَا  َوَتْوِجيِه  اْلُقْرآِن،  وَتَعالِيم  ْساَلِم،  اإْلِ َأْخاَلِق  ِمْن  اأْلَْفَعاُل  َهِذِه  َفَأْيَن 
َوالنََّظِر  احْلََراِم،  َأْكِل  ُع َعْن  َيَتَورَّ َبْعَض َهُؤاَلء  جَتُِد  إِنََّك  َوالَعِجيُب  O؟! 

َلِكنَُّه  َياَم،  َوالصِّ َدَقَة  الصَّ وُيقّدُم  اجلنائَز،  َوَشِهَد  َوِقَياٍم،  لَِصاَلٍة  بّكَر  َم  َوُربَّ احْلََراِم، 
ْقِد َواحْلََسِد والغلِّ َوالّضِغينِة، َوالتََّباُغِض  ِك َقْلبِِه َمْرَتًعا ملَهاِوي احْلِ ُيْذِهُب َحَسنَاتِِه برَِتْ

ُه بَِقْلٍب ُسَلْيٍم؟! َواْلَقطِيَعِة، َواْلَبْحِث َعْن زلٍل َوَخطِيَئٍة، فأّنى َلُه َأْن َيْأِتَ َربَّ

َأيَُّها األيِْخَوُة:
ألّن  احلَنِيِف؛  ِدينُنا  َعنَْها  هَنَى  املْسِلِم  املجَتمِع  َأْفَراِد  َبنْيَ  والَبْغَضاُء  الشْحنَاُء 
َقاَل  َكَم  الّشْيَطاِن،  ِمن  َوِهي  َواملجتمِع،  الَفْرِد  َعىَل  َوِخيمٌة  َوَعواِقَبَها  َألِيَمٌة،  هِنَاَيَتها 

اهللُ َتَعاىَل: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    
ْيَطاَن َقْد َأييَِس  اِء:53[، َوَقاَل H: »إيِنَّ الشَّ رْسَ ک      ک     ک    ک[ ]اإْلِ

ْن فيِي التَّْحريِيشيِ َبْيَنُهْم«)1). ، َوَلكيِ َأْن َيْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن فيِي َجزيِيَرةيِ اْلَعَربيِ

أخرجه مسلم رقم )2812).  (1(
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تِي َيَتَساَهُل هِبَا النَّاُس، َوَقْد َتْأِت  : النَِّميَمُة الَّ ْن َأْسَبابيِ التََّشاُحنيِ َوالتََّباُغضيِ َوميِ
َوَلْو بُِدوِن َقْصٍد؛ َولَِذلَِك  ُقُلوهَبُم،  َفَتْفُسَد  َبنْيَ النَّاِس،  ِمَزاًحا، بِالوَشايِة  َأْو  َعَرًضا، 
 :H َوَقاَل  ]القلم:11[،  ې[  ۉ     ]ۉ     بَِقْولِِه:  َذلَِك  َفاِعَل  اهللُ  َذّم 

 

»اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقتَّاٌت«)1)، َوُهَو النَّّمُم.

يَمُة: متنِّي َزَواِل النِّْعَمِة َعْن َصاِحبَِها  ْن َأْسَبابيِ التََّشاُحنيِ َوالتََّباُغضيِ اْلَعظيِ َوميِ
ِذ ِمنْه، يِف َقْولِِه:  ]احلََسُد[ َوفِيه َتَعٍد، َوَأًذى لِْلُمْسِلِمنَي، َوَقْد َأْرَشَد اهللُ ِعَباَدُه إىَل التََّعوُّ
َواْلَحَسَد،  ]الفلق:5[، َوَقاَل H: »إيِيَّاُكْم  ]چ    چ       چ    چ    ڇ[ 
ُه  نَّ َسُد َمْذُموٌم؛ أِلَ َفإيِنَّ اْلَحَسَد َيْأُكُل اْلَحَسَناتيِ َكَما َتْأُكُل النَّاُر اْلَحَطَب«)2)؛ َفاحلَْ

. ْلَم، َواْلِكرْبَ ُينْتُِج الغيبَة والنِّميَمَة والُبْهَتاَن، َوالظُّ

، َوَقـْد َأْوَص H َرُجـاًل َفَقـاَل:  ـا اْلَغَضـُب َفُهـَو ِمْفَتـاُح ُكلِّ رَشٍّ َأمَّ

 

ّنُه ُيْفِقُد الَعْقَل، َوخُيرُج اإِلْنَسـاَن َعن َطْوِرِه، َوِمن  »اَل َتْغَضْب«)3)، َوَرّددَها ِمَراًرا؛ أِلَ
ِقَيِمِه َوُخُلِقِه.

ِذي َيَتَساَهُل بِِه اْلَبْعُض، َفُهَو  : َكْثَرُة امْلَِزاِح الَّ ْحَناءيِ يَعةيِ َوالشَّ ْن َأْسَبابيِ اْلَقطيِ َوميِ
ِغينََة، َوَيُرُّ إىَل اْلَقبِيِح. ُيوِرُث الضَّ

: اْنتَِشاُر َوَساِئَل التََّواُصِل،  ًرا بيُِقّوٍة يفيِ التََّشاُحنيِ َوالتََّقاُطعيِ ا َساَهَم ُمَؤخَّ َّ َوميِ
َوفِيِه   ، ودبَّ هبَّ  مِمَّا  هِبَا،  ُيْعَرُض  ملَِا  النَّرْشِ  َعِة  برُِسْ َوَذلَِك  اْستِْخَداِمَها؛  َوُسوِء 

أخرجه البخاري رقم )6056(، ومسلم رقم )105).  (1(
أخرجه أبو داود رقم )4903(، وابن ماجه رقم )4210(، وضعفه األلباين.  (2(

أخرجه البخاري رقم )6116).  (3(
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َيْفَعُلُه  بَِم  ُيَبايِل  َواَل  َينرُْشُ  َوامْلِْسِكنُي  لإِْلِْعَراِض،  َواهِتاٍم  َوُسْخِرَيٌة،  َوَسبٌّ  اْستِْهَزاٌء 
َواْلُمْجَتِمِع،  ِه  َوَغرْيِ َنْفِسِه  َعىَل  ٍر  ُينْتُِجُه ِمن رَضَ َما  َواَل  إثٍم،  ُلُه ِمن  ، وحيصِّ ِمْن رشٍّ
 ، َتِفي ِمْن النَّاِس بِاْسٍم ُمْسَتَعاٍر، َفَينَاُل بِِه ِمْن اْلَغرْيِ يِح، َأْو ِحنَي خَيْ ِ َسواًء بِاْسِمِه الصَّ

َواهللُ َأْعَلُم بِِه.

بَِأنَّ  هِبِم:  َظنِِّه  َواهِتَاِمِه هَلُم، َوُسوِء  النَّاِس،  ِمْن  َوَنْيُلِه  بُِسْخِريتِِه  َتُج  حَيْ َواْلَبْعُض 
اَلِت، َوخَيْرَسُ الّصَداَقاِت،  َهِذِه َطبِيَعُتُه وِخْلَقتِِه، َواَل َيْسَتطِيُع َتْغِيرُيَها، َفَيَتَجنَُب الصِّ
ِل  التحمِّ َعىَل  َنْفِسِه  َتْعويُد  َعَلْيِه  َفاْلَواِجُب  َصِحيٍح،  َغرْيُ  َوَهَذا  اْلُقُرَباِت،  َوَيْقَطُع 

ٍة ِمْن َقَراَبتِِه، َفَلُه يِف َذلَِك أجٌر َعظِيٌم، َحتَّى َمَع َمْن َيْقَطُعوَنُه. ، َوبَِخاصَّ رْبِ َوالصَّ

بِالنَّاِس،  َظنُُّه  َوَحُسِن  َتَعاُمِلِه،  ُحْسِن  َعىَل  ُتِعينُُه  َأَسباًبا  ْنَساُن  اإْلِ َأَراَد  َوإَِذا 
َفلُيخلْص نِيََّتُه هللِ F، وليبذل النَِّصيَحَة خِلَْلِق اهللِ، َفَقْد َقاَل H: »َثاَلٌث 
يَن، َوُلُزوُم  يَحُة ليُِواَلةيِ اْلُمْسليِميِ يِ، َوالنَّصيِ ٍن: إيِْخاَلُص اْلَعَمليِ هلليِ لُّ َعَلْيهيِنَّ َقْلُب ُمْؤميِ اَل ُيغيِ

ْم«)1). ْن َوَرائيِهيِ يُط ميِ ْم، َفإيِنَّ َدْعَوَتُهْم، ُتحيِ َجَماَعتيِهيِ

َواْلُغّل،  َوالّدَغِل  اْلِغشِّ  ِمْن  َساملًِا  َنِقيًّا،  َقْلَبُه  َعُل  َيْ ربِّه  َعن  العبِد  َوِرَضا 
َضنٌْك  اهللِ  َعْن  ْعَراُض  َواإْلِ َضا،  الرِّ َوَعَدِم  َخِط،  السَّ َمَع  اْلَقْلِب  َساَلِمُة  َوَتْسَتِحيُل 

َوَشَقاٌء ]ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ېى    ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    
َوَقاَل:  ]فصلت:44[،  وئ     وئ    ۇئ     ۇئۆئ    ۆئ     ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ 

]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ      ڎ    ڈ    ڈ    ژ       ژ    ڑ      ڑ    ک    
ک[ ]ُيوُنَس:57[. 

أخرجه ابن ماجه رقم )3056(، وصححه األلباين.  (1(
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 ، ُم ُمَعلََّقٌة بيِاْلَعْرشيِ َوَتْعُظُم إثُم الَقطِيعِة َمع األَْرَحاِم، َقاَل H: »الرَّحيِ
َتُقوُل: َمْن َوَصَلنيِي َوَصَلُه اهلُل، َوَمْن َقَطَعنيِي َقَطَعُه اهلُل«)1)، َوالَقطِيَعُة إِْفَساٌد يِف اأَلْرِض، 
]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[  َتَعاىَل:  َقاَل 
]حممد:22[، والَقطِيَعُة َواهلُْجَراُن َسبٌب لَِعدِم َرْفِع األَْعَمَل، َقاَل H: »ُتْفَتُح 

َعْبٍد اَل ُيْشريُِك بيِاهلليِ َشْيًئا،  َفُيْغَفُر ليُِكلِّ   ، يسيِ َوَيْوَم اْلَخميِ  ، َيْوَم ااْلْثَنْينيِ َأْبَواُب اْلَجنَّةيِ 
ُروا َهَذْينيِ َحتَّى َيْصَطليَِحا،  يهيِ َشْحَناُء، َفُيَقاُل: َأْنظيِ َوَبْيَن َأخيِ َبْيَنُه  إيِالَّ َرُجاًل َكاَنْت 

ُروا َهَذْينيِ َحتَّى َيْصَطليَِحا«)2).  ُروا َهَذْينيِ َحتَّى َيْصَطليَِحا، َأْنظيِ َأْنظيِ
ملَِن  َحّتى  املسِلُم  َفيدُعو  َوقلبِِه،  ِدينِِه  إِْصاَلِح  َعىَل  لِلَعبِد  َفَعْوٌن  َعاُء:  الدُّ َأّما 

نَي، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     اخَتَلَف َمَعُه، َوَهَذا َدْأُب الّصاحِلِ
پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    

ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[.  
ي النّْفَس، َقاَل َتَعاىَل: ]ڱ    ڱ    ڱ     ُر الَقَلَب، َوُتزكِّ َدَقُة: ُتطهِّ َوَكَذليَِك الصَّ

ڱ    ں    ں    ڻ[ ]التَّْوَبِة:103[. 
بَّ ليِلّناسيِ  َوَكَذا إيِْفَشاُء الّسالميِ، َفُهَو َسبٌب لِنرَْشِ املحّبِة، َكَم يِف احلَِديِث: »َوَأحيِ
َعن  والنِّميَمِة  لِلغيبِة  َتْسَتمْع  َوالَ  اإلَيمِن،  َصِيُح  َوَهَذا  َك«)3)،  ليَِنْفسيِ تحبُُّه  َما 
ْن  إِْخَوانَِك؛ لِيبَقى َقْلُبَك َسِليًم َعَلْيِهم، َقاَل H: »اَل ُيَبلُِّغنيِي َأَحٌد َعْن َأَحٍد ميِ

ْدريِ«)4). ْم َوَأَنا َسليِيُم الصَّ بُّ َأْن َأْخُرَج إيَِلْيهيِ َأْصَحابيِي َشْيًئا؛ َفإيِنِّي ُأحيِ

أخرجه مسلم رقم )2555).  (1(

أخرجه مسلم رقم )2565).  (2(
أخرجه الرتمذي رقم )2305(، وابن ماجه رقم )4217(، وحسنه األلباين.  (3(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3896(، وأبو داود رقم )4860(، وضعفه األلباين.  (4(
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َواَسَع يِف إِْصاَلِح َذاِت الَبنْيِ َوَلْو ل َتنَْجْح يِف َسْعيَك َفُهَو َخرْيُ الِعَباَدَة ]ڀ    
ڀ     ڀ    ڀ    ٺ[ ]اأْلَْنَفاِل:1[، َقاَل H: »َأاَل ُأْخبيُِرُكْم بيَِأْفَضَل 
َدَقةيِ؟« َقاُلوا: َبىَل، َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: »إيِْصاَلُح َذاتيِ  اَلةيِ َوالصَّ َياميِ َوالصَّ ْن َدَرَجةيِ الصِّ ميِ

 .(1(» اْلَبْينيِ

َوإِْخَوانَِك،  َأَقاِربَِك  َحقِّ  يِف  َأْخَطْأَت  إَذا  َوالتَّْوِضيِح  لاِِلْعتَِذاِر  َأِخي  َباَدْر  ُثّم 
َوااِلْعتَِذاِر  بِاخْلََطأِ،  اِف  َوااِلْعرِتَ اُجِع  َ الرتَّ َعن  ْأي  الرَّ َوَصاَلَبُة   ، اْلِكرْبُ يمنعنَّك  َواَل 
َتْكَرُه،  َما  َعنُْه  َبَلَغَك  َأْو  َخطًأ،  َأحٍد  ِمْن  َرَأْيَت  َوإَِذا  َوظلْمَتُه،  َعَلْيِه،  َأْخَطْأَت  ن  َعمَّ
َم  َفاَل ُتْضِمُره يِف َنْفِسَك َوُتَقاطِْعُه، َكَم َيْفَعُل اْلَبْعُض، َبل َصاِرْحُه َوَأْبِلْغه بِعتبَك، َفُربَّ
ُفِهَمَت َخطًأ، َأو َنبَّْهُتُه لِِفْعِلِه، َوَهِذِه املصاَرَحُة َلو َتَعّوْدَنا َعَلْيَها لَِوْجِدَنا َراَحًة َعظِيَمًة 

ْخَواِن. يِف ااِلْعتَِذاِر َوالتَّْوِضيِح، ُتْغنِينَا َعْن اْلَقطِيَعِة واهلجراِن، َواْلُفْرَقِة َبنْي اإْلِ
نَِبنَا اْلَقطِيَعَة َواخْلُُصوَمَة. َنْسَأُل اهللَ َأْن ُيِديَم اْلَمَحبََّة َواأْلُْلَفَة َبْينَنَا، َوإِن ُيَ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
َوالتََّشاُحِن  َواأْلَْحَقاِد،  ــَراِض  اأْلَْم ِمْن  ْدِر،  الصَّ َوَساَلَمُة  النَّْفِس،  َصَفاُء 

َوالتََّباُغِض، َسَبٌب ملَِْغِفَرِة اهللِ.

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2509(، وأبو داود رقم )4919(، وصححه األلباين.  (1(
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ِمن  َشيًئا،  ُتَساِوي  اَل  ُأُموٌر  َا  َأهنَّ َلَوَجَد  اْلَقطِيَعِة  َأْسَباِب  يِف  تأّمَل  َلو  َواْلُمْسِلُم 
اْنِسَجاًما  َوَتْزَداُد  بِالّتَغايِض،  َتُدوُم  الَعاَلَقاِت  َأنَّ  َكَم  اْلَفانَِيِة،  ْنَيا  الدُّ َهِذِه  َأْوَساِخ 
احْلُْزِن،  َلَتَجاَوَز  َفاْبَتسْم  بِالتَّْحِقيِق،  َوَتْفَشُل  بِالتَّْدِقيِق،  مَتَْرُض  َلِكنََّها  ايِض،  َ بِالرتَّ
 ْ َتَتَكربَّ َواَل  ْل،  َوحتمَّ َصْدَرَك،  َداِئًم  ووّسْع  احْلََمَقِة،  َعن  َواْصُمْت   ، اهْلَمِّ َعىَل  َواْصرِبْ 
َواَل ُتْسَتَفْز، وانتقْد َواَل َتْطَعْن َوَتَتِهْم، َفروعُتَك بَِم ُتَتَملَُّك ِمْن ُخُلٍق َوِقَيٍم، َوإَِذا َناَل 
َم اْصرِبْ  ، َوإِنَّ ِمنَْك َأَحٌد اَل ِسيََّم َعرْبَ َوَساِئَل التََّواُصِل، َفاَل تردَّ َعَلْيِه، َفاملشِكلُة َتْكرُبُ

اَهْل. َمْل َوجَتَ َوحُتْ

نَا رَشَّ  اَلِم، َوَأُكفِّ اللَُّهمَّ َأْصِلِح َفَساَد ُقُلوبِنَا، َوَأْصِلْح َذاَت َبْينَنَا، َوأْهِدَنا ُسُبَل السَّ
اِر، َوَكَيَد اْلِفَجاِر... اأْلرَْشَ
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#

ـــاَرٌة �َشــْوَداُء َنظَّ

ْطَبُة الأُوَل: اخْلُ

َأَمَر  اَلَلَة َعىَل اخْلرَْيِ َأْفَضُل اْلُقُرَباِت، َوَأْشَهُد َأنَّ اَل إَلَه إالَّ اهللُ،  احْلَْمُد هللِ َجَعَل الدَّ
َفاِت،  ِعَباَدُه بِنَْبِذ ُسوِء اْلَقيِِّم يِف ُكلِّ اأْلَْوَقاِت، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمّمًدا َرُسوُل اهللِ، متّيَز بَِأْحَسَن الصِّ

ا َبْعُد: َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه إىَل َيْوِم اْلَمَمِت، َوَسلَّ

َباَد اهلليِ: َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
َواْعَلُموا َأنَّ احْلََياَة ُبنيْت َعىَل َكَدٍر، والَبْعُض ُيريُدَها َصْفًوا َخالِيًة ِمْن اْلُمَعاَناِة 
ْساَلِم بِالتََّفاُؤِل؛  والصُعوباِت َواْلِفَتِن َواْلُمْشَكاَلِت، َوَمَع ُكلِّ َذلَِك َفَقْد ُأمرنا يِف اإْلِ
لُِكلِّ  َيابِيَُّة،  اإْلِ النّظرُة  التََّفاُؤِل  َأْعَظِم  َوِمْن  اخْلرَْيِ -بِإِْذِن اهللِ-،  حِلُُصوِل  َسَبٌب  أِلَنَّه 
ِذي  الَّ التََّشاُؤُم  َذلَِك  وضدُّ   ، َّ الرشَّ َعنُْه  َوُيْبَعُد   ، لِْلَخرْيِ وُيوجُهُه  املجتمَع،  ُيصلُح  َما 
َصاِحَبها  وكأنَّ  َحَسٍن،  َشٍء  ُكلَّ  َناظِِرَها  إَماَم  ُتْغِلُق  َسْوَداَء،  ِسْلّبيٍة  بِنَظرٍة  َيُكوُن 
وَء َفَقط، َوهُيمُل احْلََسَن، وُيكثُر ِمْن النَّْقِد  َيْلَبُس َنَظارًة َسْوَداَء، َيرى ِمن ِخاَلهِلا السُّ

 

َفَهُؤاَلِء  وقٍت،  كلِّ  يِف  ُتْعِجُبُه  اَل  تِي  الَّ َفاُت  َوالتََّصُّ اْلِفَتُن  َوَتسَتثرُِيُه   ، حقٍّ َوجِه  باَِل 
ُضوَن املنَجزاِت، َحتَّى  ْلبِيَِّة َمَعاوَل َهدٍم اَل بِنَاٍء، ُيفّرقوَن اْلُمْجَتَمَع، وُيَقوِّ بِنََظرهِتم السَّ

ِة، َفاَل َيسَتمتُِعوَن هِبَا بَِسَبِب َنْظرهِتم َهِذه! بِحياهِتم اخْلَاصَّ

يًرا  َترْبِ األَلِيمِة  َواْلَمَصاِئِب  اْلَعظِيَمِة،  ِت  َواْلُمِلمَّ اأْلَْحَداِث  ِمْن  َفَيَتِخُذوَن 
يِف  َوَأْمَراٍض  َحَواِدَث  ِمْن  ُيِصيُبُهْم  بَِم  بَِأْنُفِسِهم  ا  إمَّ َلَتَشاُؤِمِهم،  َوَسَبًبا  لُِقُعوِدِهم، 
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َفَيْحَتاُروَن  َوإِْحَداٍث،  ِمْن َمَصاِئٍب  ُيلمُّ باألمِة  بَِم  َأْو  م،  َوَأْمَواهِلِ َوَأْواَلِدِهْم  َأْنُفِسِهْم، 
بِالّتَعاِمِل الرّشعيِّ هَلَا، ُثّم َيِزيُدوَن ُمَصاهَبا َوآَثَرَها َعَلْيِهم بَِتشاُؤِمِهم، َوُسوِء َنظرهِتِم!

َجاِء  َل َنرْشَ الرَّ ِه َعىَل الّتخويِف َوالتَّْهِويِل، َوَأمْهَ يِن ُكلَّ َوُهنَاَك َمْن اْقَتَصَ يِف الدِّ
َأَلْيَس هِلَُؤاَلِء  ُأُفِقِه َوَتشاُؤِمِه! َفُسْبَحاَن اهللِ  والُبرشى بَِرْحَِة اهللِ، ُكلُّ َذلَِك ِمْن ِضيِق 
َأْزَمًة،  اْلَمَواِقِف  َوَنْظَرًة إَيابِيًَّة يِف أشدِّ  َفْأاًل  َيْزَداُد  َنَراُه  ِذي  الَّ ُقْدَوٌة؟!  يِف َرُسوِل اهللِ 
َحاَبُة، َوَيْشُكوَن ُظْلَم النَّاِس وَعَذاهَبم، َوَيُقوُلوَن: َيا َرُسوَل اهللِ  َة َيْأُتوَنُه الصَّ َفِفي َمكَّ
َشاطيِ  َلُيْمَشُط بيِميِ َقْبَلُكْم  َمْن  َفَيُقوُل: »َلَقْد َكاَن  َلنَا؟!  َتْسَتنِْصْ  َلنَا؟ إالَّ  َتْدُعو  إالَّ 
َوُيوَضُع  ديِينيِهيِ،  َعْن  َذليَِك  َيْصريُِفُه  َما  َعَصٍب،  َأْو  َلْحٍم  ْن  ميِ هيِ  َظاميِ عيِ ُدوَن  َما   ، يديِ الَحديِ
نَّ اهلُل َهَذا  هيِ، َفُيَشقُّ بيِاْثَنْينيِ َما َيْصريُِفُه َذليَِك َعْن ديِينيِهيِ، َوَلُيتيِمَّ ْنَشاُر َعَلى َمْفريِقيِ َرْأسيِ الميِ
ْن َصْنَعاَء إيَِلى َحْضَرَمْوَت، َما َيَخاُف إيِالَّ اهلَل« َزاَد َبَياٌن:  ُب ميِ يَر الرَّاكيِ اأَلْمَر َحتَّى َيسيِ

 .(1(» ْئَب َعَلى َغَنميِ »َوالذِّ

ُهم، َوُهم َيَتَأملَُّوَن، َوَيْرِجُع ِمْن الّطاِئِف َمْهُموًما حَمُْزوًنا  َوَكاَن H ُيَبرِشُ
 ، اأْلَْخَشَبنْيِ َعَلْيِهْم  َلِئن َشَت ألطبقنَّ  َرُسوَل اهللِ:  َيا  اْلُمْلُك:  َلُه  َفَيُقوُل  أَذاُهْم،  ِمْن 
ْم َمْن َيْعُبُد اهلَل َوْحَدُه،  ْن َأْصاَلبيِهيِ َفَيُقوُل النَّبِيُّ H: »َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخريَِج اهلُل ميِ

اَل ُيْشريُِك بيِهيِ َشْيًئا«)2).

ُهم  ى، َوُهو ُماَلِحٌق، َويِف َبْدٍر ُيَبرِشُ َويِف َرْحِلِة ِهْجَرتِِه، ُيبرُش رُساقَة بِِسَواَرْي ِكرْسَ
وِم، َواْلَيَمِن)3). ُهم بَِفْتِح َفاِرٍس، َوالرُّ وَن ُيَبرِشُ ، َويِف اخْلَنَْدِق َوُهْم حُمَاِصُ بِالنَّْصِ

أخرجه البخاري رقم )3852).  (1(
أخرجه البخاري رقم )3231(، ومسلم رقم )1795).  (2(

أخرجه أحد، ط الرسالة، رقم )18694(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  (3(
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ُه َكاَن ُيربِِيِهم  ْن إيابيِّيتيِهيِ H يفيِ َتَعاُمليِهيِ َمَع َصَحاَبتيِهيِ: َأنَّ َوَقْد َكاَن ميِ
َجاِل؛  ، َوُرْؤَيِة َأْحَسَن َما يِف النَّاِس، َرِغم َأْخَطاِئِهم، فُيؤَتى بَِأَحِد الرِّ َعىَل ُحْسِن الظَّنِّ
َتُقوُلوا  »اَل   :H َفَقال  اهللُ،  َأْخَزاَك  اْلَقْوِم:  َبْعُض  َفَقاَل  اخْلَْمِر،  يِف  لُيجَلَد 
ُيعاُدوَننَا  الَ  ِذيَن  الَّ اْلُمْسِلِمنَي  َغرْيِ  َمَع  َحتَّى  ْيَطاَن«)1)،  الشَّ َعَلْيهيِ  يُنوا  ُتعيِ اَل  َهَكَذا، 
َعُلُه َشِفيًعا اِلْبنَتِِه)2)،  ، َفَيْذُكُر َأْحَسَن ِصَفاهِتِم، فُيثني َعىَل َحاتِِم الطَّاِئيِّ بِاْلَكَرِم، َوَيْ
َوُيْثنِي َعىَل ِشْعِر َلبِيِد بِن َربِيعِة َقْبَل إِْساَلِمِه)3)، َوَيْمَدُح النَّجاِش، َوُيْرِسَل َأْصَحاَبَه 
َشاَرَك  َلْو  َوَيَتَمنَّى  ْنَدُه«)4)،  َأَحٌد عيِ ُيْظَلُم  اَل  َمليًِكا  اْلَحَبَشةيِ  بيَِأْرضيِ  َوَيُقوُل: »إيِنَّ  َلُه، 
ُة َكثرَِيٌة، َوِهي َتْدُعوَنا َدْوًما  ْصاَلِح، واألْمثَِلُة النََّبِويَّ يِف ِحْلِف اْلُفُضوِل؛ أِلََثِرِه يِف اإْلِ
لَيْسُهَل  َوَمَصاِعبَِها؛  احْلََياِة  َجَوانِِب  َولُِكّل  لِلنَّاِس،  بِإيابّيٍة  َوالنََّظِر  بَِتَفاُؤٍل،  لِْلَعَمِل 
َعَلْينَا َأَثُرَها، َوَنّتِخَذ ِمنَْها ُمنَْطَلًقا لِْلُحُلوِل، َعْكُس َذلَِك التََّشاُؤُم، َوالنََّظُر بِِسْلبِّيٍة، َفَم 

َيِزيُد إالَّ َوْهنًا لأِْلَْفَراِد، َوَضْعًفا لِلُمْجَتمعاِت، َوَتعظِيًم لِْلُمَصاِب.

َأيَُّها اإْليِْخَوُة:
، َواَل مبالغًة يِف  َيابِيَُّة َلْيَسْت جُمَاَمَلًة َمْذُموَمًة ملَِْن اَل َيْسَتِحقُّ التََّفاُؤُل َوالنَّْظَرُة اإْلِ
ِة،  لأِْلُمَّ َواْلُمْجَتَمِع، واملسُؤولنَِي، َوَغٌش  لأِْلَْفَراِد،  َونَِفاٌق  ٌر،  ُه رَضَ ُكلُّ َفَهَذا  اْلَمديِح، 
ُدُم  ، َوالَعْدِل، َواملَشاَركِة يِف اْلَعَمِل، فِيَم خَيْ َفالّتفاؤُل بِنَبِذ الَكَسِل َوامَلَلِل، َوَقوِل احْلَقِّ
يَن، َوالنَّاَس، َواأْلَْوَطاَن، والنقِد بعقٍل َوإيابّيٍة َوِحْكَمٍة، َوَمْوِعظٍة َحَسنٍَة، لُِكلِّ  الدِّ

أخرجه البخاري رقم )6777).  (1(
أخرجه البيهقي يف شعب اإليمن، رقم )7649( مرفوًعا بلفظ: »خلوا عنها، فإن أباها كان حيب   (2(

مكارم األخالق، واهلل حيب مكارم األخالق«.
أخرجه البخاري رقم )3841(، ومسلم رقم )2256).  (3(

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى رقم )17734(، وانظر: صحيح السرية النبوية )ص170).  (4(
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َواْبَتَعدَت  َحَسنًَة،  فِيِه  نّيُتَك  َوَكاَنْت  َعَواِقَبُه،  َوَدَرْسَت  اسَتوَعْبَتُه،  إَذا  َخطًأ  َتَراُه  َما 
ِة ِدينَِك، َوبِنَاِء  ا بِاإلْصاَلِح، َوبِنُْصَ يَِّئِة، َفَسَتكوُن ِحينَذاَك ُمَسامِهً فِيِه َعْن الظُّنُوِن السَّ

جُمَتَمِعَك، َوِحايِة َوَطنَِك، َوُأوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن، ]ٿ    ٿ        ٿ    
ٹ    ٹ     ٹ    ٹ[ ]آِل ِعْمَراَن:110[.

الّسلبيُة  النّظرُة  َعَلْيَها  َتْطَغى  جُمَتَمَعاتِنَا  َفاِت  َتَصُّ ِمن  َكثرًِيا  َأّن  امُلْؤِسِف  َفِمن 
َحتَّى  ِمنَّا،  اْلَكثرِِييَن  فاِت  َتَصُّ يِف  تتحّكُم  تِي  الَّ املْسَبَقُة،  الّسيئُة  َواألَْحَكاُم  اجلائرُة، 
َفَينَْزوي  َحَياتِِه،  يِف  ُمَتَشاِئٌم  َفاْلَبْعُض  َوَفِشْلنَا،  َوَتنَاَزْعنَا  َبْعًضا،  َبْعُضنَا  َنا  َخرِسْ
ُلوَن ِمن َشأنِِه، َفيْغِمُطوَن  ُه، َوُيقلِّ ُد، َوآَخُروَن اَل ُيطِيُقوَن أِلََحٍد َنَجاًحا َيْسَتِحقُّ َوَيتعقَّ
ِمْن  َلَدهْيِْم  َما  لُِيْصِلُحوا  اْنَشَغُلوا  َوَلْيَتُهم  ِت؛  َوالَزالَّ األْخَطاَء  وَن  َوُيكربِّ احْلََسنَاِت، 
َأْخطاٍء َوِصَفاٍت، ُثمَّ اَل ُيْدِرُكوَن َعاِقَبَة ِسْلبِّيتِِهم، َوُسوِء َنْظَرهِتم، َوآَثَرَها َعَلْيِهْم َوَعىَل 
ْصاَلِح،  ِف اإْلِ اْلُمْجَتِمِع يِف َتْقِوَيِة اْلُمنَْكِر، َوِشيوِع اْلَفَساِد َواخْلََطأِ، َوَتْعِميُمُه، َوَضعَّ
والّتقّدِم َواْلبِنَاِء وَتْقِزُيمُه، َوالنَّبِيُّ H َيُقوُل: »إيَِذا َقاَل الرَُّجُل: َهَلَك النَّاُس 

َفُهَو َأْهَلُكُهْم«)1).

َتِهُد، َبْل  َوَبْعُضُهم َمع َنْظَرتِِه الّسوَداّويِة، َوَتشاُؤِمِه مِمَّا حَيُْصُل اَل َيْعَمُل، َواَل َيْ
َدْوًما الَيْأَس َواإلْحَباَط يِف جَمَالِِسِه َوَطرِحِه،  َوَيُبُث  َيْعَمُل، َأو َيَتِهُد،  َأَحًدا  اَل يرتُك 
ِمْن  إَلْيِه  َأَحبَّ  َفالّذُم  ِمَزاُجُه،  َيْعَجُب  َلْ  ُه  أِلَنَّ َفَقط؛  َوَيسَتْصِغُرُه  ُجْهٍد  َأيَّ  َوحْيَتِقُر 
بُِجْهٍد،  َيأَبُه  َواَل   ، بَِحقِّ اْلَمْدِح  يِف  َبِخياًل   ، مِّ الذَّ يِف  ُمَبالًِغا  َعنِيًفا،  َوَتراُه  اْلَمْدِح، 

 

ا لُِكّل َناِصٍح، َشَعَر َأْم َلْ َيْشُعْر،  َواَل إْصاَلٍح، َوَهَكَذا َفَقد َأْصَبَح َعْوًنا لُِكّل َحاِقٍد، َعُدوًّ

أخرجه مسلم رقم )2623).  (1(
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َيْدُعو لِْلُمنِْكِر، َواَل َيَرى َبْأًسا بِِه، َوُيَْهُل اْلَمْعُروَف، َواَل َيْأَبُه َلُه، َفَهُؤاَلِء بِِسْلبِّياهِتم، 
َفاهِتِم، هَيِْدُموَن اْلُمْجَتَمَع، َواْنُظُروا إىَل َوَساِئَل التََّواُصِل َلَدْينَا  َوُسوِء ُظنُوهِنِم، َوَتَصُّ
يِف َبْعِض َطْرِحَها ُمؤَخًرا، َكْيَف َأْظَهَرْت ِسْلّبيًة َواِضَحًة، َوَتَشاُؤًما َظاِهًرا، َوُمَساَرِعٍة 
ُمَبااَلٍة،  باَِل  هِبِم  َوَيْسَتْهِزُئ  لِلنَّاِس،  ُيسُء  َما  َينرُْشُ  ِخاَلهِلَا  ِمْن  َفَبْعُضُهم  اْلِفْتنَِة،  يِف 
اَلَفاِت والَعَصبِياِت َوااِلْنتَِقاِم والثاراِت  ُه ِمَزاًحا، ُثّم ُيَساِرُع آَخُروَن يِف ُفتِِن اخْلِ َوَيعدُّ
َفَهاِء، َوَلْواَل اهللُ، ُثّم اْلُعَقاَلُء، َل َينَْتبُِهوا! َوَطْرٌح آَخُر  ملجّرِد استشاَرهِتم ِمْن َأَحِد السُّ
ُيبالُِغ يِف األَْخطاِء، َواَل ُيَساُهم يِف اْلبِنَاِء، َوَينرُْشُ اْلُمنَْكَر، وُيْشِهُرُه، َوخُيِفي اْلَمْعُروَف، 
التََّفاُؤِل، والظنِّ  إَيابِيَِّة  ِمْن  َنْحُن  َوَأْيَن  َذلَِك؟!  ِمْن  أعظُم  ِسْلبيٍِّة  فأيُّ  َيْذُكُرُه،  َواَل 
الُقُدَراِت اإليابيِِّة  َوَتْعِزيِز  َوالتَّْقَوى،  الربِّ  َعىَل  حِة والتَّعاوِن  َوالتََّألُِّف والرَّ احْلََسِن، 
َواِئِر اْلَعاِمَلِة بجدٍّ  اَوِز َسيَِّئاهِتِم، َما َلْ ترّض، َوُشْكِر الدَّ َلَدى النَّاِس بِِذْكِر حَمَاِسنِِهم، َوجَتَ
َواِجًبا  وَنُه  ُيؤدُّ َما  َكاَن  َوَلْو  َحتَّى  هِبِم،  لُيقَتَدى  اْلُمْخِلِصنَي؛  لَِتْشِجيِعِهم، واملَوَظِفنَي 

َعَلْيِهم، لِكنَّنَا َنْشُكُر هَلُم إْخاَلِصِهم، َواْجتَِهاُدُهم َبَداًل ِمْن َكْثَرِة انتقاِدِهم باَِل َفاِئَدٍة.

َباَد اهلليِ: عيِ
إّن القرآَن الكريَم ُيْعِرُض َلنَا َنَمِذَج اإليابّيِة، َداِعًيا إَِلْيَها، ُمْثنًِيا َعَلْيَها، َفَيُقوُل 
اهللُ َتَعاىَل: ]ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ      ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ 

]يس:20[، ُثّم َيُسوُق هَلُم احلَُجَج؛ لُِيْقنَِعُهم بَِتْوِحيِد َربِّ الَعاملنَي ]ڄ    ڄ    ڄ    

ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ[ ]َغافٍِر:28[. 

بِإيابّيِة  ِة  لِلُمَسامَهَ ُمْدعّوٌة  َوَوْضِعِها،  َحِْلِها،  ُرْغَم ُصُعوَبِة  ابنُة ِعمَراَن  َوَمْرَيُم 
َكاِمَلٌة  َدْعَوٌة  ]َمْرَيَم:25[  ىئ[  مئ     حئ     جئ     ی     ی     ی     ]ی    
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لإِليابّيِة، َوَنْبِذ الَيْأِس َوالّسْلبّيِة، َوَيُقوُل O لَِعْبِد اهللِ بِن ُعَمَر، ُمَشِجًعا: 
«)1)، َوُيوكُل امَلَهامَّ لَِصَحاَبتِِه ِكَباًرا  َن اللَّْيليِ »نيِْعَم الرَُّجُل َعْبُد اهلليِ، َلْو َكاَن ُيَصلِّي ميِ
َخْيٌر   ، اْلَقويِيُّ ُن  »اْلُمْؤميِ  :H َوَيُقوُل  اإليابّيِة،  ُقُدَراهِتِم  ُمْسَتِغالًّ  َوِصَغاًرا، 
َيْنَفُعَك،  َما  َعَلى  اْحــريِْص  َخْيٌر  َوفيِــي ُكلٍّ   ، عيِيفيِ الضَّ نيِ  اْلُمْؤميِ َن  ميِ اهلليِ  إيَِلــى  َوَأَحــبُّ 
ْن بيِاهلليِ َواَل َتْعَجْز، َوإيِْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا،  َواْسَتعيِ

 .(2(» ْيَطانيِ ْن ُقْل َقَدُر اهلليِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفإيِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ َوَلكيِ

َواْلَيْوَم َنَرى اإليابيََّة ِمن ُأناٍس َينُْظُروَن لِْلَحَياِة بَِتَفاُؤٍل، َرِغَم ُصُعوَباهِتا؛ لِيَقّدِموا 
ْيِن،  ، اَل َيْأهَبُوَن بُِجُهوِد ُمْفِسِديَن، َواَل َكاَلَم حُمبِّطِنَي، َتَراُهم َناِصيَن لِلدَّ اخلرَي لِْلَغرْيِ

ُبنَاًة لأِلْوَطاِن، بُِخطًى َثابِتٍة َواثَِقٍة، َوبِرؤيٍة َعِميَقٍة َثاِقَبٍة، ُأوَلِئَك ُهْم اإِلَيابِّيوَن ]ٿ    
ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ     ٹڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ    ڃ     ڃ    ڃ[ ]َفاطٍِر:32[ َهَذا 
َفْضُل اهللِ بِالّسْعي لِلَخرِي، َوَبْذِل الَعَمِل، والنََّظِر لِلَحياِة بِإيابّيٍة، َمع الثَِّقِة بِاهللِ َأواًل 

مت     خت     جت     حت     يب     ىب     مب     خب     حب     جب      يئ     ]مئ    ىئ     َوَأِخرًيا، 
َوُقْدَرتَِك  َطاَقتَِك  َحَسِب  َيُكوُن  اخْلرَْيِ  َوَبْذُل  ]النجم:41-39[  جث[  يت     ىت    
َيابِيَِّة، َوَنْبِذ  ا َيُكوُن يِف اإْلِ َوَمَواِهبَِك، َواأْلَْجُر العظيُم، والنّجاُح الَكبرُي َنْفِسيًّا َوَمْعنَويًّ
الّسْلبّيِة، َوَعدِم النَّظِر لِلَحياِة بَِسْوَداوّيٍة، َواهللُ َخَلَق النَّاَس ُمَتَفاِوتنَِي، َفاْخرَتْ لِنَْفِسَك 
ُمَتَفاِوُتوَن  النَّاُس  َوَهَكَذا  َوُيوِهنَُك،  ُيْضِعُفَك  َما  وجنَّبْها  ِجُعَك،  َوُيشِّ َك  َينُصُ َما 

أخرجه البخاري رقم )1157(، ومسلم رقم )2479).  (1(
أخرجه مسلم رقم )2664).  (2(
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]ڑ    ک    ک    ک     ک    گ    گ    گ       گ    ڳ    ڳ     ڳ    
ڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ںڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ     ۀ    ہہ    ہ     ہ    

ھ    ھ[ ]النَّْحِل:76[. 

َوَجنِْبنَا  اَلِم،  السَّ ُسُبَل  واْهِدَنا  َبْينِنَا،  َذاَت  َوَأْصِلْح  ُقُلوبِنَا،  َبنْيَ  أّلْف  ُهّم  اللَّ
اآْلَثاَم.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

ْطَبُة الّثاِنّيُة: اخْلُ

ا َبْعُد: اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

بَُّة: َأيَُّها اأْلَحيِ
اإليمِن  قّوِة  َحَسِب  َشكَّ  َواَل  َتَتَأثَّر  ْنَساِن  اإْلِ يِف  املوُجودُة  واإِلَيابّيُة  لبيَُّة  السِّ
ا  ْنَساِن، إمَّ ُدُث لإِْلِ تِي حَتْ بِاهلل، والتوّكِل َعَلْيِه، َوَتَتأثُر ِسَلًبا َأو إَِيابِيًّا بَِمواقَف احلياِة الَّ
ْنَساِن َمَع ُمَصابِِه  تِِه، َوَتَعاُمِل اإْلِ بَِم ُيِصيُبُه يِف َنْفِسِه َوَمالِِه، َأْو مِمَّا ُيِصيُب جُمَْتَمِعِه َوأمَّ
َحَسِب ِدينِِه َوُخُلِقِه، َفاْنُظُروا إىَِل َحاِدَثٍة َعظِيَمٍة، مّرْت بِالنبيِّ H َوَصَحاَبتِه 
َتاُبوا  ِمنُْهم،  ِقّلٍة  َوِسلبيِِّة  َوإيابّياهِتِم،  أِلْخاَلِقِهم  َكبرًِيا  اْختَِباًرا  َوَكاَنت  اْلَمِدينَِة،  يِف 
َوَأْعَطْت  آياٍت،  َعرْشِ  يِف  اْلُقْرآُن  َعنَْها  َتكّلَم  َفَقد  ْفك،  اإْلِ حادثُة  َوِهَي  َأالَّ  ِمنَْها، 
َيَقُع  ملَِا  ْلبِيَِّة واإليابّيِة؛  السَّ النَّْظَرِة  يِف  َعظِيَمًة  ُدُروًسا  َهَذا  اْلَيْوَم  َوإىَِل  ِحينَذاَك  َة  اأْلُمَّ

بَِعَمِل  ًرا  َتأثُّ فِيه،  اخْلَاِئِضنَي  َمَع  َوَخاَض   ، النَّبِيِّ ِعْرِض  ِمْن  ناَل  َوملَِن  َأْحَداٍث،  ِمْن 
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ُه رأُسُهم، فَتلّقوُه َهُؤاَلِء بَِأْلِسنَتِِهم، َوَقاُلوا َما َلْيَس هَلُْم بِِه  ِذيَن توىلَّ ِكرْبَ اْلُمنَافِِقنَي، الَّ
ا اإليابّيوَن  ِعْلٌم، َوحَيَسُبوَنُه َهّينًا َوُهَو ِعنَْد اهللِ َعظِيٌم، َهُؤاَلِء َتَعاَمُلوا َمَعُه بِسٍلبّيٍة، َأمَّ

ٴۇ     ۈ     ۈ     ۆ     ۆ     ۇ     ۇ        ڭ     ]ڭ     َوَقاُلوا:  بِإيابّيٍة،  لأِْلَْمِر  َفنََظُروا 
َحتَّى  َواْنَتَظُروا  الطَّْعِن،  َعِن  َأْلِسنََتُهْم  وا  َوَكفُّ  ، الظَّنَّ َفَأْحَسنُوا  ]النُّوِر:16[  ۋ[ 
ى لَِعاِئَشَة J، َفَكاَن َذلَِك  اْنَجىَل اأْلَْمُر؛ لَِيْظَهَر َفْضُل اهللِ اْلَعظِيِم، َوَبَراَءُته اْلُكرْبَ
، َوَنْسَتْخِرَج ِمْن  َمِن، بَِأْن َننُْظَر بِإيابيٍة، َوَنْحُكَم بُِحْسِن الظَّنِّ َدْرًسا وِعظًة َلنَا َعرب الزَّ
النَّاِس َأْحَسَن َما فِيِهْم، َحتَّى َوَلْو َكاُنوا َعىَل َخَطأٍ َوَتْقِصرٍي، َفإَِذا َرَأْيَت ِمْن َأَحٍد َخَطًأ 
ُه، َوَما َتَراُه ِمْن إِْحَساٍن َوَمْعُروٍف َفأْشِهْرُه، َواَل َتُكْن  َفاْغِمْرُه يِف َجانِِب َحَسنَاتِِه َوَأْسرَتْ
َيْقطُِف ِمْن ُكلِّ زهرٍة مجيلٍة َرِحيًقا  َيَقُع إالَّ َعىَل َما َساَء، وُكْن َكالنّْحِل  َباِب اَل  َكالذُّ

. َهِذه اإليابّيُة لِْلُمْسِلم احْلَقِّ

اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا مِمَّْن حُيِْسُن الظَّنَّ بِِعَباِدَك، َوحُيِْسُن إَلْيِهْم، َوَجنِْبنَا إَِساَءَة الظُّنُوِن، 
اِحنَِي. َوَما َشاَن َمْن اأْلَْخاَلِق، َيا َأْرَحَم الرَّ
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#

ُل َوا�شُ َو�َشاِئُل التَّ

ْظَهَرْت َتَفاَهًة؟! َهْل اأَْخَرَجْت َثَقاَفًة اأَْم اأَ

اخلطبة الأول:

يَك َلُه، اللَّطِيُف  احلَْمُد هللِ العيلِّ اْلَكبرِِي، َوَأْشَهُد َأنَّ اَل إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَده اَل رَشِ
اِعي ألكَمِل َدْيٍن، َوَأْهَدى َسبِيٍل، َوَصىلَّ  اخْلَبرُِي، َوَأْشَهُد أنَّ حُمَّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، الدَّ

ا َبْعُد: اَلِة َوالتَّْسِليِم، َأمَّ اهللُ َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأْزَكى الصَّ

َفاتَُّقوا اهلَل َعّباَد اهلليِ:
م َمَكارَم  ْساَلَم َجاء لَِينَْهَض باألمِة ُكلِّها، ِدينًا َوَتْوِحَيًدا، ولُيتمِّ َواْعَلُموا َأنَّ اإْلِ
َمَعايِل  َعىَل  َدْيٌن حيثُّ  َفُهَو  ِه،  ُكلِّ يِن  الدِّ َعىَل  لُِيْظِهَرُه   ، احْلَقِّ َوِديِن  بِاهْلَُدى  اأْلَْخاَلِق، 
َصَحاَبَتُه،   H النَّبِيُّ  َعَلْيِه  ربَّى  ُسَلْيٍم،  نبويٍّ  ومنهٍج  كريٍم،  بقرآٍن  اأْلُُموِر 
ِك، َوَوَضِع  ْ َفاْسَتَطاُعوا -بَِتْوفِيِق اهللِ ُسْبَحاَنه- يِف َعرْشٍ َسنََواٍت حَتريَر العرِب ِمْن الرشِّ
قيٍم وأخالٍق ُجِذَبْت َمْن َحْوهَلَا؛ َفاْقَتُدوا هِبِم، َبْل إْن َهِذِه اأْلَْخاَلِق َغَلَبْت َحَضاراِت 
ْساَلِم، َوبَِمَعايل اأْلُُموِر، َوَدَخَل النَّاُس يِف َدْيٍن اهللِ  الّروِم َوَفاِرَس، واجتاحْتَها بِقيِم اإْلِ
َأْفواًجا، وقّدُموا للعالِ حضارًة وِعْلًم اْسَتْوَعَب الناَس َأمْجَِعنَي، بَِقواِعَد ُتصلُحهم، 
ُة بِتفاهاٍت  َمِم اْلَعالَِيِة، لتتخلََّف اأْلُمَّ َتهم، وتزُكو هِبِم، َلِكن اخلطَر بضعِف اهْلِ وترفُع مهِّ
ْت،  اْنَترَشَ َوالتََّواُصِل  ْعاَلِم  اإْلِ ووسائُل  قّلْت،  َفاألمّيُة  اجْلَْهِل،  بَِسَبِب  َلْيَس  َغالَِبٍة! 
ْت ُأَميَُّة اْلَعْقِل! فُوِجَد  ْت، َفَغاَبْت أمّيُة الَقَلِم، َوَحرَضَ َوَتَقاَرَب اْلَعاِلُ، والتقنيُة اْنَترَشَ
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الّتْوِحيِد  َعْن  النَّاِس  َبْعُض  َواْبَتَعَد  ْت!  اْنَترَشَ َواجْلَاِمَعاِت  املدارَس  َأّن  َرِغم  اجلهُل 
ُسُل أِلَْجِله، َوانشغُلوا بتقديِس أشخاٍص، وأرشُكوا  ْساَلُم، وُبعَث الرُّ ِذي َجاَء اإْلِ الَّ

َم احْلَّد َبْعُضُهم، َوُهم ُمتعلِّموَن. َمَع اهللِ آهلًة ُأْخَرى، َوُربَّ

حيترُض  اْلَعاِل  َأْصَبَح  َحتَّى  اْلُمْسِلِمنَي،  َأْوَساِط  يِف  اْلَيْوَم  َضُعَفْت  واألخالُق 
التََّوافُِه  َواْنَترَشَ  والوفاِء،  َواحْلَقِّ  َواإِلَخاِء  َواأْلََماَنِة  اْلَعْدِل  قيٍم  بِغياِب  أخالقيًّا، 
ِدَماِئَها،  َوإَِراَقِة  َأْوَطاهِنَا،  َوَضَياِع  َبْينََها،  اَلِف  بِاخْلِ ُمَصاَبًة  ًة  ُأمَّ َفَأْصَبَحْت  والغثاُء! 

َفَأْصَبَحْت تعيُش تفاهًة َواِضَحًة، يِف َوَساِئل التََّواُصِل!

َضُعَفْت،  اْلَوالَِدْيِن  ومكانُة  اْلَوَساِئل!  هِبَِذه  باالنشغاِل  اهتزَّ  ِة  اأْلرَِسَّ وبناُء 
َماِت يِف تِْلَك  فُه َتَْلَخَل، واجلرأُة َعىَل َبْعٍض اْلَقيِِّم َواْلُمَحرَّ ومتاسُك اْلُمْجَتَمِع وتكاتُّ

اْلَوَساِئل اِْسَتْفَحَل.

َتُهم،  َواْلَبْعُض َيِعيُشوَن هلًوا وغفلًة ُمسيطرًة، ُمْهَمِلنَي َما ُينرُي عقوهَلم، ويرفُع مِهَّ
اْلَعالَِيُة،  اهلمُم  َفَسَقَطْت  َطاِغَيًة،  َأْصَبْحْت  غالبٍة،  تافهٍة  بثقافٍة  ِهم  َكَغرْيِ فتأثروا 

 

بِم اَل َيْرَقى بفكٍر، َواَل عقٍل، َواَل علٍم!

َوَساِئُل  ْت  َواْنَترَشَ ِة،  اْلُمنَْترِشَ وثقافتِها  التََّفاَهِة،  ِسَياَدِة  لَِزَمِن  ْلنَا  َوصَّ َحتَّى 
َها،  َوَغرْيِ بوك  وفيس  َشات  وسناب  وتويرت  َواتس  ِمن  اجلواِل،  َعربَّ  التََّواُصِل 
َأبِينَا،  َأم  ِشْئنَا  َنْعِرُفَها،  َنُكْن  َوَلْ  ِعنَْدَنا،  سلبياٍت  إْظَهاِر  يِف  َكبرٍي  بِشكٍل  وَسامهْت 
ُيتابُعها  تافهًة،  ثقافًة  وبّينْت  وقيِم،  ُخلٍق  ضعِف  َعْن  َوَكَشْفْت  أوقاَتنَا،  قْت  ورَسَ
َكثرٌِي بمشاهداٍت َهاِئَلٍة لتوافَه وسخافاهِتم، وترِف اأْلَْغنَِياِء َوُمَباَهاهتِم، ُيضيِّعوَن هِبَا 

ِهم! َأْوَقاهَتِم، َوَأْوَقاَت َغرْيِ
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َتْثُبٍت  باَِل  َشاَعِة  اإْلِ َوَنرْشِ  َوُمَتاَبَعتِِه!  َذلَِك  َنرْشِ  َعرْبَ  ملُِْجَتَمَعاتِنَا  َتْشويٍه  َمَع 

َواجلَْمِعياِت،  لِْلَبَلِد  وُتشويٌه  َوَأْعَراِضِهم،  ِذمَمِِهْم  يِف  لأِْلَْشَخاِص  واهتاٌم   ، تروٍّ َواَل 

يِف  َواْلَقَلَق  َواخْلَْوَف  َواجلَريمَة  الَكِذَب  َوَتنرُْشُ  َواْلُمْجَتَمِع،  بِاأْلَْمِن  ُتلُّ  َوإَشاَعاٍت 

َها، َوَلْو َكاَنْت َكِذًبا،  َها، فاملهمُّ ِعنَْده حتقيُق َسبٍق بِنرَْشِ النَّاِس، َواَل ُيَبايِل بِآَثاِرَها َنارِشُ

َصْت ُمؤاَمراٍت َوَمَراِكَز  َها َوَأَثِرَها، َحتَّى َتَصَّ َأو تّم َنْفُيَها اَلِحًقا، َمع َنْيِلِه إلثِم َنرْشِ

َها، َوَتُبُث الّتغريداِت َوالشائعاِت هِبََدِف التَّْدِمرِي،  َ بِاْلِعْلِم َتْسَتْهِدُف أَمَن اْلُبْلَدان َعربَّ

َوَزَرِع اْلِفَتِن فِيَها ]ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک       ک    ک    ک    گگ    گ    گ    

]النَِّساِء:83[  ں[  ں     ڱ     ڱ     ڱ     ڱ     ڳ      ڳ     ڳ     ڳ       
َأو  ُمستعاٍر،  باسٍم  َيكتُب  َوَقد  َوالِغيبِة،  اإِلْثِم  ِمن  َسِلَم  َأّنُه  َتَثبٍُّت  باَِل  النَّارِشُ  َوَيُظنُّ 

وعِة، والّشفافّيِة والوُضوِح، ثم  َوَيلمُز بِكالٍم! َويرتُكوَن باَب املنَاَصَحِة املرْشُ َيرمُز 

يّدُعوَن اإلْصاَلِح! َوَهذا يعطِيَك َدلِياًل َعىَل َثقافِة َتِفاهٍة ُمنَترشٍة يف َوَسائِل الّتواِصِل 

اُر  َفأرْسَ َوالِقيِم،  َواألْخالِق  الَعقِل  َقَواِعِد  َأْبَسَط  ُينايف  َوَترٍف  اٍف  َوإرِْسَ إَِشاَعٍة  ِمن 

َضًة اِلطِالِع الَغريِب، َواخرِتاِق الَبعيِد، َوالَفِضيَحِة  الُبيوِت َأصَبَحْت َمكُشوفًة، َوُمعرَّ

بِإرَساِف  ُيفاِخروَن  َأغنياَء  َتافِهنَي  َوُسفوٍر،  بِتربٍج  فيها  َيظَهْرن  َوالَبناُت  َوالتَّهديِد، 

بِالّتفاهاِت  األّمَة  ُيشغلوَن  َوَغرْيِه  السناِب  عرْب  وأناٌس  الَفَقَراَء،  لَِيِغيُظوَن  َأمَواهِلم 

َوُمتابُِعوهم ُيالحقوهَنم َعىَل َما فِيِهم ِمن ِعوٍج، لِيَتنَاَفُسوا بِإظهاِر الّتوافَه، َوُيتابِعوَن 

ِخالَل َسنابِه َأو َغرْيِه َأْفَعااًل َخاِدَشًة لِلحياِء، َوقد َتكوُن حُمّرمًة، َأْو أقلُّ َما ُيَقاُل َعنَْها 

ِغرِي َوالَكبرِِي هلَا.  َأهّنا ال َتليُق أْن ُتنرَش أو ُتشاهَد، َفَكيَف بِانتِشاِرَها، َوُمَتاَبَعِة الصَّ
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النّساَء!  وُيقلِّدوَن  ُيَصّدقوهَنا!  َفالنّاُس  َنْفِيها  َوَمَع  َفيشَتهُر،  أحُدُهم  َيْكِذُب 
َعرْب  لِلّتفاهِة  َثَقاَفًة  يُدوَن  َأَفرُتِ َعْقِلِه!  يِف  ملَِْجنُوٍن  َأْو  بِِلْحَيتِِه،  لَِكبرٍي  هستريّيٌة  َوأفعاٌل 

ِل، َوَضياًعا لِْلِهَمِم َوالَعَزاِئِم َأْكَثَر ِمن َذلَِك؟  َوَساِئِل الّتَواصُّ

اهللِ  ِمْن  نِْعَمٌة  ِهَي  تي  الَّ الَوَساِئِل  هِلَِذِه  َواملْسَتْخِدُموَن  ُفوَن  اْلُمرْتَ خَيَْشى  َأالَّ 
ُروَن  َأْن َيُكوُنوا مِمَّن حقَّ َعَلْيِهم قوُل اهللِ، فُيدمَّ َفاهِتم إىَل نِْقَمٍة  تِي حّوُلوَها بَِتَصُ َوالَّ

]ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ         
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ        ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڦ    ڦ    
النَِّعِم!  َوَفْقِد  لِلّتْدِمرِي  َسَبٌب  ِف  َ َوالرتَّ اِف  اإِلرْسَ َفَمْظاَهِر  ]النَّْحِل:112[  ڃ[ 

]ائ    ەئ    ەئ      وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ      ۆئ[ ]يوسف:21[.

َباَد اهلليِ: عيِ
َثَقاَفٍة  إىَل  َيْرَقى  اَل  َأْغَلَبُه  َأّن   ُ ُيبنيِّ اْلَوَساِئِل  َهِذِه  يِف  ُينرُش  ملَِا  َيْسرَيًة  ِدَراَسًة  إنَّ 
َوَكِذٌب  َوتِْكَراٌر،  َوَتَرٌف  َتَفاَهٌة  ُهَو  َم  َوإِنَّ بِِه،  ُيقتَدى  ُخلٍق  َأو  ُينرُش،  َوِعْلٍم  َحِقيِقيٍة، 
الَبْعُض  َفسُيواِجُهُه  النَّْفَع  َوَيْعِرُض  اْلَقيَِّم،  َينرُش  َما  ُوجَد  َوإَِذا  إْهَداٌر،  َولِْلَوْقِت 
َتْأثرِِيَها،  ِة  َوُقوَّ ُعوِب،  الشُّ َعىَل  آَثاِرَها  ِمْن  ُتَعايِن  َأْصَبَحْت  َول  الدُّ َحتَّى  بِاْستِْهَتاٍر! 

َعِة اِْنتَِشاِرَها. َورُسْ

َماِت، َوَنْعَتاُدَها بَِكْثرِة اْلَمَقاطِِع، َوُظُهوٍر لِنَِساٍء  ِة اْلُمَحرَّ َوَأْصَبْحنَا َنَتَهاَوُن بُِرْؤيَّ
َها بِاْسِم: اَل َيُفَتُكم ُمَشاَهَدُتُه،  ٍة، َوُكلُّ لَّ َجاٍت، َوُموِسيَقى َوَأَغايِن، َوُمَشاَهَداٍت خُمِ ُمَترَبِ
اَبٍة، اَل ُيسَتثنى ِمنَْها  ِه ِمْن َعنَاويَن اَلِمَعٍة َجذَّ َمْقَطٌع َغِريٌب، َوَمْقَطٌع َمْضَحٌك، َوَغرْيِ
َواحلَِديُث  النَّاِس،  اهتاُم  فِيَها  ٍء  َشْ َفَأْسَهُل  ِهْم،  َغرْيِ َواَل  طِْفٌل  َواَل  اْمَرأٌة  َواَل  رجٌل 
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]ۓ    ۓ     َيُقوُل:  َبْينََم اهللُ  ي بُِمَصاهِبم، َوالنَّاُس ُيصّدقوَن،  َأْعَراِضِهْم، َوالتََّشفِّ َعْن 
]النُّوِر:16[  ڭ     ڭ       ڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ[ 
املْعُروَضِة،  بِالتََّوافَِه  اجلَّذابةـِ  َوَثَقاَفتِِها  ِل،  التََّواصُّ َوَساِئِل  ُمَتاَبَعِة  بِاْسِم  َذلَِك  َوُكلُّ 

نَا َلْسنَا حُمَاَسُبوَن َعىَل َما َنْكُتُب َوَنُقوُل َوُنَشاِهُد، ]ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئ       َوَكَأنَّ
اِء:36[. رْسَ ی    ی            ی    ی[ ]اإْلِ

َوَساِئٌل َأْعَطْت بَِطْرِحَها ُصوَرًة َعن اْلُمْجَتَمِع ِشْئنَا َأم َأبِينَا، َمع إضاعٍة لِْلَوْقِت، 

هِبَا  ُر  والتَّأثُّ اْستِْخَداِمَها،  وكثرُة   ، اأْلرَْسِ َبنْيَ  والودِّ  ِة  حَّ َوالصِّ التََّواُصِل  َعىَل  َوأّثرْت 

وَرِة ااِلْهتَِمِم هِبَا، إَِضاَفًة ملَِخاطَِر ُأْخَرى َحْوهَلا َتْدُعو  ُ أمهيَة احلَِديِث َعنْها، َورَضُ ُتبنيِّ

ى  اِئدُة بَِم ُيْعَرُض َتعدَّ لاِْلْنتِباِه هَلَا، َفالُبيوُت مَمُلوءٌة َوُمَتأثرٌة بِاْستِْخَداِمها، َواجلَُرأُة الزَّ

َتاُج لَِوَقَفاٍت َوَوَقَفاٍت  َوِل، مِمَّا يثرُي اْلِفْتنََة َواملُجوَن، َوحَيْ الثَّوابَِت َواْلَقيَِّم َوَأْنظَِمَة الدُّ

ًما، َأْو ِصْدًقا، َأو  َيْأتِيِه اَل ُيبايِل إْن َكاَن حُمرَّ َحْوهَلا، َفاْلَيْوَم أْصَبَح ُكلُّ َأَحٍد ُيْرِسُل َما 

بُِمَتاَبَعِة  َومَتِْييُزُهم  َعْقُلُهم  َضاَع  النَّاِس  بعَض  َوَكأَن  إَشاَعًة،  ُيثرُِي  َأو  َعْقاًل،  ُينَاُسُب 

ۆ     ]ۆ      اهللِ:  َقْوِل  َعَلْيِهْم  اْنَطَبَق  َحتَّى  لِلَمَشاِهرِي  فِيَها  َما  َوَنرْشِ  اْلَوَساِئِل،  َهِذه 

ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉۉ    ې         ې    ې    ې     ى    ى    ائ    
ائ[ ]األَْنَعاِم:116[.

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن:
ِة باٍق، بُِدَعاٍة َوُمثّقفنَي  ُم الرّشَّ َوالتََّفاَهَة، َكالًّ َواهللِ، َفاخلرَُي يِف َهِذِه اأْلُمَّ َلْسنَا ُنعمِّ
لِْلِفْكِر،  َراٍق  بَِتنَاوٍل  التََّواُصِل،  َوَساِئِل  يِف  َوُيِفيُدوَن  َيْسَتِفيُدوَن  ْيَن،  َجادَّ َوُأَناٍس 
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َوَعْرٍض   ، لِْلَحقٍّ ُمَعرٍب  َوَصوٍت  لِْلُهُموِم،  َوُمَتنَِفٍس  لِْلُمْشِكاَلِت،  ُمنَاِسٍب  َوِعاَلٍج 
اْلَمْسُؤوَل  ُجِعَلْت  النَّاِس  وِم  مُهُ َعن  َوَحِديٍث  َوَغْرًبا،  ًقا  رَشْ َوآالِمَها  ِة  اأْلُمَّ ملَِآيِس 

َوِذْكًرا  َوْقتِِه،  يِف  بِاحْلَقِّ  َوَتْذِكرًيا  َوإِْرَشاًدا  َوَنِصيَحًة  َوْعًظا  َوَكَذلَِك  َمَعَها،  َيَتَجاَوُب 

اِظ َعىَل  H َرَأْينَا أثًرا إيابيًّا هَلَا يِف احْلُفَّ هللِ، َوَصاَلًة َوَساَلًما َعىَل َرُسوِل اهللِ 
مَتاَسِك ُدَوٌل! َواملْؤِسُف َأنَّ َذلَِك خرٌي َقِليٌل إَماَم ُركاٍم َكبرٍِي ِمن َتَفاَهٍة ُتنَْترَشُ يِف َهِذِه 
َغَراَبَة  اْلَقاِئِل: »اَل  َقْوَل  َمَعُه  َتْسَتْغِرُب  َواَل  َوُمَتاَبَعًة،  َوَقُبواًل  َرْغَبًة  َوَتْلَقى  اْلَوَساِئِل، 
ُتْثُبُت  ُمَتابِِعيها،  َوَكْثَرُة  هِبَا،  ُيْطَرُح  َما  بَِتَفاِهِة  اْلَوَساِئُل  َفَهِذه  اِل  جَّ الدَّ ُمَتابِعي  لَِكْثَرِة 

َة َذلَِك«. ِصحَّ

َوَأْكَثَرُت  اْلَمَواِعَظ،  ُطِرَحُت  َأينِّ  َلْو  َيُقوُل:  َوَمَشاِهرِيِه  نَاِب  السَّ ُعَقاَلِء  َأَحُد 
َيُقوُد  َأْصَبَح   ، لِْلُمَتابَِعنْيَ َتَفاَهِة  َحْجِم  َعىَل  َيُدلُّ  َوَهَذا  هِبَا،  النَّاُس  َتاَبَعنِي  ملَِا  ِمنَْها 

َعًة، َتُقوُلوَن: إيِْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا،  اْستِْخَداَمها! َيُقوُل H: »اَل َتُكوُنوا إيِمَّ
ُنوا، َوإيِْن َأَساُءوا  ُنوا َأْنُفَسُكْم، إيِْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن ُتْحسيِ ْن َوطِّ َوإيِْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َوَلكيِ

َفاَل َتْظليُِموا«)1). 

اَلِح، َوَأْعطِنَا ِمْن َخرْيِ َهِذِه اْلَوَساِئِل  اللَُّهمَّ اْهِدَنا لِْلَعْقِل َواخْلرَْيِ َواهْلَُدى َوالصَّ
َما ُيْرِضيَك، َوَجنِّْبنَا فِيَها َما ُيْغِضُبَك.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه َأنَّ

أخرجه الرتمذي رقم )2007(، وضعفه األلباين.  (1(
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اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمْن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد: اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َباَد اهلليِ: عيِ
َفاملَسافُر  اْلَبِعيَد،  بْت  قرَّ اَها،  إِيَّ اهللُ  َرَزقنَا  اهللِ،  ِمْن  نِْعَمٌة  التََّواُصِل  َوَساِئَل  إِنَّ 
ْم،  َلِة َوالتََّواُصِل، َوَمْعِرَفِة َأْخَباِر النَّاِس َوَأْحَواهِلِ ُيطمِئُن َعىَل َأْهِلِه، َوِهَي َسَبُب لِلصِّ
ْكَر! َوُشْكُرَها بِاْستِْخَداِمَها بِاملِفيِد،  َوُشُجوهِنم َوُشؤوهِنم! َفِهَي نِْعَمٌة َتْسَتحقُّ ِمنَّا الشُّ
اتِيَِّة، َفاهللُ َرِقيٌب َعَلْيَك -َعْبَد  َقاَبِة الذَّ ُد َمعنًى إيمنًيا َعظِيًم لِلرَّ َوِهي َوَساِئٌل أيًضا تؤكِّ
ّيٍة، اَل َيْعِرُفَها  َهاِز، َوَأْنَت َتْسَتْخِدُمُه بِنَْفِسَك بُِخُصوِصيٍَّة َوَأْرَقاٍم رَسِ اهللِ- يِف َهَذا اجْلِ
َينرُْشُ اَل َرِقيَب َعَلْيك إالَّ  َيْسَتْقبُِل، َوَأْنَت ِمْن  ُل، َوَأْنَت ِمْن  َأْنَت ِمْن َتَرسَّ َأْنَت،  إالَّ 
اهللُ، َفإِْن َأَسأَت َتْأَثُم، َوإِْن َأْصَلْحْت ُتْؤَجُر! َفاْسَع أِلَن َتْعُبُد اهللَ كأنََّك َتَراُه، َفإِْن َلْ 

ُه َيَراَك، َواْحِرْص َأْن َتَتَعاَمَل َمَعَها بَِم ُيريِض اهللُ َعنَْك. َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

َوالّتْعِليِم  َواملْدَرَسِة  ِة  َواألرْسَ َواألِب  الّدولِة  َمْسؤولِيَة  دْت  أكَّ َا وسائُل  َأهنَّ َكَم 
اْلَوَساِئِل،  َهِذه  بُِمَراَقَبِة  اهللِ،  إَمام  َمْسُؤوُلوَن  ُكلُُّهم  بَِأْكَمِلِه،  ْعاَلِم  َواإْلِ بِمْجَمِلِه، 
اِجَرِة واملؤّدبِة ملَِن حُياوُل الَعبَث ِمن ِخالهِلا، َأو َينرُْش فِيَها َما ُيسُئ  َوَوَضِع األْنظَِمِة الزَّ

يِن. لَِبَلِدِه، َأو لِلنَّاِس، َأو َيَتَطاَوُل َعىَل ثوابِت الدِّ

ُسمعَتنَا،  َوُتشّوُه  َوباَِلِدنِا،  َأْمننِا  َعىَل  ُتؤّثُر  َمَقاطٍِع  انتشاُر  اْلَمْعُقوِل  ِمْن  َفَلْيَس 
َيْلَمُسُه  اَل  ُحًرا  َنْفَسُه  ْخُص  الشَّ َهَذا  َيعترُب  ُثّم  َوَثوابِتِنَا،  ِدينِنَا  َعىَل  بُِجْرَأٍة  َتَتطاوُل  َأو 
ِخاَلِل  ِمْن  املَتَطاولنَِي  َعىَل  ُتطّبُق  راِدعٍة،  أِلنظمٍة  فنحتاُج  َغرْيُ َصِحيٍح،  َفَهَذا  َأَحٌد، 

وَرَها َوخَمَاطَِرها، َوُنْحسَن اْستِْخَداَمَها. َهِذه اْلَوَساِئِل؛ لِنَُحاَرَب رُشُ
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اَلِح  َوالصَّ َواهْلَُدى  لِْلَخرْيِ  مَجِيًعا  هَيِْدينَا  َوإِْن  نِْعَمتِِه،  ُشْكَر  َيْرُزَقنَا  َأْن  اهللَ  َنْسَأُل 

َوالتَّْوفِيِق.

اللَُّهمَّ اْحَفْظ َعَلْينَا َأْمنَنَا، َوآَدْم َعَلْينَا النَِّعَم، َواْرُزْقنَا ُشْكَرَها َوَباِرَكها، َواْنُصْ 
الطَُّغاِة  رَشَّ  نَا  َوَأُكفِّ ُمْسَتْضَعَفَها،  َوَأْنَقْذ  ِة،  اأْلُمَّ َكِلَمَة  ْد  َوَوحَّ اْلُمَرابِطِنَي،  ُجنَْدَنا 

واملرِجفنَي، َوَأْصَلْح ُواَلَة ُأُموِر اْلُمْسِلِمنَي.

َواحْلَْمُد هللِ َربِّ اْلَعامَلنَِي.
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#

َنْع َما �ِشْئَت اإَِذا َلْ َت�ْشَتِح َفا�شْ

ْطَبُة اْلأُوَل:   اخْلُ

َكاَء  احْلَْمَد هللِ ُجِعَل احْلََياُء َأْعَظُم اأْلَْخاَلِق، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رُشَ
ُف اخْلَْلِق، َوَخرْيُ اْلِعَباِد، َصىلَّ  ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َأرْشَ َلُه َواَل َأْنَداَد، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ
َشاِد، َوَعىَل َمْن َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إىَِل  َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْهِل الرَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد:  َيْوِم التَّنَاِد، َأمَّ

َباُد:  َفاتَُّقوا اهلَل َأيَُّها اْلعيِ
بَِمَباِدِئ  َوَتتَِّصُل  واملجتمعاِت،  اأْلَُمِم  َصاَلِح  ُعنَْواُن  َواأْلَْخــاَلُق  اآْلَداُب 
اِط  َ ِليِم، َوالصِّ ِة َوِقَيِمَها، َوَدلِيُل مُتِْسُكَها بَِعِقيَدهِتَا، َوَرَمُز اْلتَِزاِمَها بِاْلَمنَْهِج السَّ اأْلُمَّ

َجاَيا  السَّ َوَكِريِم  َفاِت،  الصِّ َنبِيِل  َعىَل  النَّْفِس  ِويِض  برَِتْ اخْلاَُلِق  َوُحْسِن  اْلُمْسَتِقيِم، 
ْنَساِن لِنَْفِسِه، خَيَاُف  َواْلَعاَداِت، تعليًم وهتذيًبا، َواْقتَِداًء وتقويًم، َوِرَقاَبًة َذاتِيًَّة ِمْن اإْلِ

َفاِت  التََّصُّ بُِسوٍء  َواْلُمَجاَهَرِة  اأْلَْخاَلِق،  ُسوِء  ِمْن  َيْمنَُعُه  َما  َفَلْيَس  فِِه،  َتَصُّ يِف  اهللَ 
نَِظاٌم، َأْو َمْرَحَلٌة زمنيٌة، َبْل َدْيٌن ُيْؤِمُن بِِه، َوَخْوٌف ِمَن اهللِ َيْرَدُعُه، َوَحَياُؤُه ِمَن النَّاِس، 
ُة بِْعَثتِِه،  ْساَلُم َأَمَر بِاْلُمَحاَفَظِة َعىَل اأْلَْخاَلِق احْلََسنَِة، َوَجَعَلَها H ُمِهمَّ َواإْلِ

 .(1(» َم َصاليَِح اأْلَْخاَلقيِ َُتمِّ ْثُت أليِ وَهَدُف ِرَساَلتِِه، َفَقاَل: »إيِنََّما ُبعيِ

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )8952(، وقال حمققو املسند: »صحيح«.  (1(
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ــا بقيت ــــُم اأْلَْخـــــاَلُق َم ــــا اأْلَُم َ َوإيِنَّ
َفإيِْن ُهُمو َذَهَبْت َأْخاَلُقُهْم َذَهُبوا)1)

َعىَل  َوالتََّطاُوِل  َواأْلَْخاَلِق  اْلَقيِِّم  َعىَل  َواجْلُْرَأِة  اأْلَْفَعاِل  ُسوَء  اْسَتْغَرَبْت  َوإَِذا 
متناسًيا  َذلَِك،  َيْفَعُل  َمْن  ِعنَْد  يِن،  الدِّ لَِضْعِف  َفَأْرِجْعُه  َفاِت،  بِالتََّصُّ يِن  الدِّ َثَوابَِت 

نَِّة.  َتَعالِيَم اْلُقْرآِن َوالسُّ

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
َصاِل احْلََسنَِة: ِمْعَياُر مَجِيِل اخْلَْلِق َوَقبِيِحِه،  َباٌب َعظِيٌم لأِْلَْخاَلِق اْلَفاِضَلِة، َواخْلِ
َأَخاُه  َيِعُظ  َرُجٍل  َعىَل   H َمرَّ  النَّاِس،  َوِمَن  اهللِ،  ِمَن  احْلََياِء،  ُخُلُق  َوُهَو  َأاَل 
H: »اْلَحَياُء  َوَقاَل   ،(2(» اإْليِيَمانيِ َن  اْلَحَياَء ميِ َفإيِنَّ  َفَقاَل: »َدْعُه؛  احْلََياِء،  يِف 

 

 :H اَل َيْأتيِي إيِالَّ بيَِخْيٍر«)3)، َويِف ِرَواَيٍة ملُِْسِلٍم: »اْلَحَياُء َخْيٌر ُكلُُّه«)4)، َوَقاَل

َعنيِ  اأْلََذى  إيَِماَطُة  َوَأْدَناَها  اهلُل،  إيِالَّ  إيَِلَه  اَل  َأْفَضُلَها  ُشْعَبًة،  َوَسْبُعوَن  بيِْضٌع  »اإْليِيَماُن 
H َأَشدَّ َحَياًء  «)5)، َوَكاَن َرُسوُل اهللِ  َن اإْليِيَمانيِ ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ميِ ريِيقيِ الطَّ

ِمَن اْلَعْذَراِء يِف ِخْدِرَها، َفإَِذا َرَأى َشْيًئا َيْكَرُهُه ُعِرَف يِف َوْجِهِه.

َفَهَذا ُهَو احْلََياُء -ِعَباَد اهللِ- ُخُلُق اإِلْساَلِم اْلَفاِضُل، حَيِْمُل َعىَل َتْرِك اْلَقبِيِح ِمَن 
َفاِت َواأْلَْفَعاِل َواأْلَْقَواِل، َوَيْمنَُع التَّْقِصرَي يِف َحقِّ اهللِ ِذي اجْلَاَلِل. الصِّ

كتابه جممع احلكم واألمثال )ص240( ونسبه ألحد شوقي،  أورده أحد قبش يف  البيت  هذا   (1(
وليس يف ديوانه الذي بني أيدينا.

أخرجه البخاري رقم )24(، ومسلم رقم )36).  (2(
أخرجه البخاري رقم )6117(، ومسلم رقم )37).  (3(

أخرجه مسلم رقم )37).  (4(

أخرجه مسلم رقم )35).  (5(
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ُنوَن:  َياُء َأيَُّها اْلُْؤميِ احْلَ
ُق  َوالتََّخلُّ َوَلْوٌم،  َذمٌّ  َيْعُقُبُه  ٍء  َشْ َوَتْرُك  ُيَعاُب،  َما  فِْعِل  َعْن  النَّْفِس  اْمتِنَاُع  ُهَو 
ِمْن  َوُشْعَبٌة   ، اخْلرَْيِ ِخاَلِل  ِمْن  ٌة  ُخلَّ َفاحْلََياُء   ، َورَشٍّ َمْعِصَيٍة  ُكلِّ  َعْن  بِااِلْمتِنَاِع  بِاحْلََياِء 

ْساَلِم.  يَمِن، َوَعَلْيِه َمَداُر َكثرٍِي ِمْن َأْحَكاِم اإْلِ ُشَعِب اإْلِ
اْلَقْلِب،  يِف  اْلَقْسَوُة  ْقَوِة  الشِّ َعاَلَماِت  »ِمْن   :V ِعَياٍض  ْبُن  اْلُفَضْيُل  َقاَل 

ْنَيا، وطوِل األمِد«)1).  ْغَبُة يِف الدُّ ُة احْلََياِء، َوالرَّ ، َوِقلَّ َومُجُوُد اْلَعنْيِ
َعْقِل  َكَمِل  َدلِيُل  َوُهَو  َوَجْهٍل،  َأْصُل رَشٍّ  َوَتَرُكُه  َواْلَعْقِل،  اخْلرَْيِ  َأْصُل  َواحْلََياُء 
ِه، َوَمَتى َفاَرَقُه احْلََياُء َقاَدْتُه َنْفُسُه َوَشْيَطاُنُه إىَل اهْلاََلِك اْلَمْحُتوِم،  َصاِحبِِه، َفِفيِه اخْلرَْيُ ُكلِّ

َوَأوَرُدُه َمَواِرَد اْلَفَساِد. 
َحَياُؤُهحـــيـــاَءكيِ فــاحــفــْظــُه عــلــيــَك فإيِنا ــَكــريِيــميِ  اْل َفــْضــليِ  َعــَلــى  ـــُدلُّ  َي
ـــلَّ َحـــَيـــاُؤُه ـــهيِ َق ـــَوْج ـــلَّ َمــــاُء اْل ـــاُؤُه)2)إَذا َق َفــاَل َخــرْيَ يفيِ َوْجــٍه إَذا َقــلَّ َم

بِاهْلَْيَبِة َواحْلََياِء -ِعَباَد اهللِ- ُتْعَمُر اْلُقُلوُب، َوَتْزُكو النُُّفوُس، َفإَِذا َذَهَبا َلْ َيْبَق فِيِه 
وِح.  ُة احْلََياِء َمْوٌت لِْلَقْلِب َوالرُّ ، َوِقلَّ َخرْيٌ

اللََّياليِي ـــَبـــَة  َعـــاقيِ ـــــَش  َتْ مَلْ  َتَشاُءإيَِذا  ـــا  َم َفـــاْصـــَنـــْع  َتـــْســـَتـــحيِ  َومَلْ 

َخــــرْيٌ ـــْيـــشيِ  ـــَع اْل يفيِ  َمــــا  َواهلليِ  ــــاَل  ـــَيـــاُءَف احْلَ َذَهــــــَب  إيَِذا  ـــا  ـــَي ْن الـــدُّ َواَل 

ـــريٍ َ ــيــُش اْلَـــــْرُء َمــا اْســَتــْحــَيــا بيِ اللَِّحاُء)3)َيــعيِ َي  َبقيِ َمــا  اْلــُعــوُد  َوَيْبَقى 

مدارج السالكني، البن القيم )271/2).  (1(
البيتان يف لباب اآلداب ألسامة بن منقذ )285/1( بال نسبة لقائل. ونسب البيت الثاين زهر   (2(
األكم يف األمثال واحلكم )174/1( لصالح بن جناح. ويف الدر الفريد وبيت القصيد )62/3) 

ليحيى بن أكثم.
هذه األبيات تنسب للشافعي أو أب متام، انظر الشوارد )40/1(، وأمثال الشعر العرب )ص16).   (3(
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ِذْكُرُه  َوَكاَن  حَمَاِسنَُه،  َوَنرَشَ  َمَساِوِئُه،  َوَدَفَن  ِعْرَضُه،  َصاَن  َحَياُؤُه  َقِوَي  َمْن 
َمَساِوُئُه،  َوَظَهَرْت  َحَياُؤُه،  َذَهَب  َوَمْن  َمْرُفوًعا،  اهللِ  َوِعنَْد  حَمُْموًدا،  النَّاِس  ِعنَْد 
َوُدفِنَْت حَمَاِسنُُه، َكاَن ِعنَْد النَّاِس ُمَهاًنا، َوِعنَْد اهللِ مَمُْقوًتا، َوتِْلَك ِرَساَلٌة ملَِْن ُيْظِهُروَن 
ًرا ِمْن ِرَجاٍل  َ َوَساِئِل التََّواُصِل، َكَم َنَراُه ُمَؤخَّ َمَساِوَئَهْم، َوُيَاِهُروَن بَِمْعِصَيتِِهْم َعربَّ
َونَِساٍء، وحفاَلٍت، َفَيا َهُؤاَلِء: اْسَتُحوا ِمَن اهللِ، َوِمَن النَّاِس، َواَل ُتسيُئوَن لِِدينُِكْم، 

َفاِت اَل َتِليُق.  وْأوطانَُِكْم، بِاْلُمَجاَهَرِة بَِتَصُّ

ُج ِمْن فِْعِل َما اَل َينَْبِغي، َوَيْكُسو اخْلََجُل َوْجِهِه إَِذا  ُجَل َيَتَحرَّ َوِعنَْدَما َتَرى الرَّ
ُعوِر،  ا إَذا َرَأْيَتُه َصِفيًقا، َبِليَد الشُّ ِمرِي، َأمَّ ُه ُمْؤِمٌن، َحيٌّ الضَّ َبَدَر َما اَل َيِليُق، َفاْعَلْم َأنَّ

ُلوِك، َفَلْيَس َلَدْيِه َحَياٌء َيْمنَُعُه، َواَل َواِزٌع َيْمنَُعُه.  ُمْعَوجَّ السُّ

 :I ُعَمُر  َيُقوُل  اآْلَخُر،  َتبَِعُه  ا  َأَحُدمُهَ ُنِزَع  إَذا  َناِن  ُمْقرَتِ يَمُن  َواإْلِ َواحْلََياُء 
»َمِن اْسَتْحَيا اْخَتَفى، َوَمِن اْخَتَفى اتََّقى، َوَمْن اتََّقى َوَقى«)1)، َوَكَم َيْسَتْحِيي اْلُمْسِلُم 
َمْعُروًفا،  هَلُْم  ُينِْكُر  َواَل  بُِحُقوِقِهْم،   ُ ُيَقصِّ َواَل  َعْوَرًة،  هَلُْم  َيْكِشُف  َفاَل  اخْلَْلِق،  ِمْن 

 

بُِشْكِر  َواَل  َطاَعتِِه،  يِف   ُ ُيَقصِّ َفاَل  ُسْبَحاَنُه،  اخْلَالِِق  ِمَن  احْلََياُء  َعَلْيِه  َفإِنَّ  ُحُقوًقا،  َواَل 
نِْعَمتِِه؛ ملَِا َيَرى ِمْن ُقْدَرتِِه َعَلْيِه، َوِعْلِمِه بِِه، َفاهللُ َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيى ِمنُْه، َوَمْن اْسَتْحَيى 

اْلَمْوَت  َوَذَكَر  َحَوى،  َوَما  َواْلَبْطَن  َوَعى،  َوَما  ْأَس  الرَّ َحِفَظ  احْلََياِء،  َحقَّ  اهللِ  ِمَن 
َعَلْيِه،  َتَعاىَل  اهللِ  نِْعَمِة  َوَشَكَر  ْنَيا)2)،  الدُّ احْلََياِة  ِزينََة  َتَرَك  اآْلِخَرَة  َأَراَد  َوَمْن  َواْلبىَِل، 
َعىَل  َنْفَسُه  حُيَاِسُب  ُثمَّ  ُدوُر،  الصُّ ُتِْفي  َوَما   ، اأْلَْعنُيِ بَِخاِئنَِة  َوِعْلَمُه  َعَظَمَتُه  َوَأْدَرَك 

حماسبة النفس البن أب الدنيا )ص113).  (1(
أخرجه الرتمذي رقم )2458(، وحسنه األلباين.  (2(
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ُة َواْلَوَفاُء،  التَّْقِصرِي، َفاَل َيَراُه اهللُ َحْيُث هَنَاُه، َواَل َيْفِقُدُه َحْيُث َأَمَرُه، َوَثَمَرُة احْلََياُء اْلِعفَّ
َفَمْن اتََّصَف بِاحْلََياِء َصاَر َعِفيًفا وفًيا، َبِعيًدا َعْن ُكلِّ َمنَْقَصٍة، َقِريًبا ِمْن كلِّ فضيلٍة. 

َعىَل  َواجْلُْرَأِة  َواْلَوَقاَحِة،  احْلََمَقِة  َوَدَرَكاِت  ِذيَلِة،  الرَّ ملَِْيَداِن  ُهُبوٌط  احْلََياُء  َوَفْقُد 
الثََّوابِِت. 

َسيَِّئٍة  ِمْن  َيُقوُد  َوَذلَِك  َواخْلُُلِق؛  يِن  الدِّ َضْعِف  ِمَن  َيِم  َوالشِّ األَْخاَلِق  َوخُمَاَلَفُة 
َوهَتَاُوٍن  َجاِل،  الرِّ َمَع  َواْختاَِلٍط  لِلنَِّساِء،  َرْقٍص  ِمْن  اْلَقَباِئَح،  َيْفَعُل  َحتَّى  أِلُْخَرى، 
َقاَل  ُيَاِهُروَن،  َوبِاْلَمَعاِص  خُيَالُِفوَن،  َولِلنَّظَّاِم  َيَتَميَُّعوَن،  َباُب  َوالشَّ َجاِب،  بِاحْلِ
ْن َكاَلميِ النُُّبوَّةيِ اأْلُوَلى، إيَِذا َلْم َتْسَتحيِ َفاْصَنْع  ا َأْدَرَك النَّاُس ميِ مَّ H: »إيِنَّ ميِ
ْئَت«)1)، َفَمْن َذَهَب َحَياُؤُه َذَهبْت ُمُروءُتُه، َوَمْن َذَهَبْت ُمُروءُتُه َقلَّ إْحَساُسُه،  َما شيِ

َفَلْم َيْدِر َعْيَب النَّاِس َواْنتَِقاِصِهْم. 
َحــــــــاَل ــــــــا  َم ـــــٍة  ـــــَح ـــــي ـــــبيِ َق احَلياُءَوُربَّ  إيِاّل  ــهــا  ُركــوبيِ ــــْنَ  َوَب ــْيــ�يِ  َب
ـــْن ـــكيِ ي َأهلــــى َوَل ــــــذيِ ــــَو الَّ َدَواُء)2)َوَكــــــاَن ُه َفـــال  ــــَيــــاُء  احْلَ َذَهـــــَب  إيَِذا 

ِذيَلِة، َوُأْقِصَيِت اْلَفِضيَلِة،  َماُت، َوُجْوِهَر بِالرَّ َيْوَم َضاَع احْلََياُء ُاْسُتبِيَحِت اْلُمَحرَّ
ْت  َ َلَواِت، َوَتَغريَّ َأَثُر الصَّ ٍن، َوَتْقِليٍد َعىَل َغرْيِ ُهًدى! َوَضُعَف  بَِدْعَوى َحَضاَرٍة ومتدُّ
اْلَمْعِصَيِة،  يِف  َوَقُعوا  َعنُْه،  النَّاُس  واْبَتَعَد  اهللِ،  ِمَن  احْلََياُء  َقلَّ  َيْوَم  يِن،  الدِّ َأْحَكاُم 
َيْلَعُبوَن، َواَل ُيَصلُّوَن،  َأْهَوَن النَّاظِِريَن إَلْيِهْم! جَتُِدُهْم بِِجَواِر اْلَمْسِجِد  َوَجَعُلوا اهللَ 
، ويتطاولوَن، َوَفَساٌد  َجاٍت، َواَل ُيَباُلوَن َمْن َأْكِل اْلَماِل اْلَعامِّ َوُيْظِهُروَن نَِساَءُهْم ُمَترَبِّ

أخرجه البخاري رقم )6120).  (1(
سبق تريه.  (2(
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ُيْزِعُجوَن،  َولِلنَّاِس  ُيْفِسُدوَن،  َولِلبِيَئِة  َيَتَجاَوُزوَن،  َولِلَقواننَِي  َيَقُعوَن،  اجْلََراِئِم  يف 
ُفوَن. َولِلنََّعِم ُيرْسِ

َكُهْم خُيَالُِطوَن ُقَرَناَء َسْوٍء، َوَيْسَتْعِمُلوَن  َوَأْيَن احْلََياُء مِمَّْن َضيََّع َبننَِي َوَبنَاٍت، َفرَتَ
َعاتِِقِه،  َعىَل  اْلُمْلَقاِة  َيِة  بِامَلْسؤُولِّ َيْسَتْهرِتُ  ُمَوظٍِّف  ِمَن  احْلََياُء  َوَأْيَن  َراِت؟!  اْلُمَخدَّ
َوَتاِجٍر  َبْعَدْيِن!  َراِجْعنَا  َوَيُقوُل:  َوُرُعوَنٍة؟!  َصَلٍف  بُِكلِّ  اْلُمَراِجِعنَي  َمَع  َوُيَتَعاَمُل 
احْلََياُء،  َفَقُدوا  َهُؤاَلِء  ُكلُّ  اْلُمَعاَمَلِة؟!  يِف  َوَيْكِذُب  َلِع،  السِّ يِف  َوَيُغشُّ  النَّاَس  َدُع  خَيْ

ْئَت«)1). َوَصَدَق H: »إيَِذا َلْم َتْسَتحيِ َفاْصَنْع َما شيِ

َفُيْعِرُف َقْدَرَها َوَيْشُكُرَها، ُثمَّ  اْلَعْبُد نَِعَم اهللِ َعَلْيِه،  ُيَطالُِع  َواحْلََياُء ُيوَجُد ِحنَي 
ِه، َوِمَن النَّاِس فِيَم َيْفَعُل، َوَطَهاَرُة  ُيَراِجُع َنْفَسُه َوحُيَاِسُبَها َعىَل التَّْقِصرِي، َوخَيَْجُل ِمْن َربِّ
اللَِّساِن ِمْن ُفْحٍش َوَمِعيِب َلْفٍظ، َوِمَن احْلََياِء اْلَقْصُد يِف احْلَِديِث يِف اْلَمَجالِِس، َوَأنَّ 
ْنَساُن َأْن ُيْعَرَف بُِسوٍء، َأْو َتَتَلطََّخ َسِمْعَتُه بَِم اَل َيِليُق، َوَيْبَتِعَد َعْن َمَواِرِد  َيَتَحاَشى اإْلِ

يَِّئِة. َشاَعاِت السَّ َبِه، َوَمَواطِِن اإْلِ الشُّ

َا، َوِحْفِظ َحقِّ  َوِمَن احْلََياِء حُمَاَفَظُة اْلَمْرَأِة َعىَل َكَراَمتَِها َوِحْشَمتَِها، َوُمَراَقَبِة َرهبِّ
ِذيَلِة. يَبِة، َوَمَواطِِن الرَّ َزْوِجَها، َواْلُبْعِد َعْن َمَسالِِك الرِّ

اهللِ  َرُسوِل  َمَع  اْلَغَزَواِت،  َبْعِض  يِف  َوَلٌد  َحابِيَّاِت  الصَّ ْحَدى  إِلِ اْسُتْشِهَد 
َعنُْه  َتَبَحثنَِي  هَلَا:  َفِقيَل  ُمنَْتِقَبٌة،  َوِهَي  اْلَقْتىَل،  َبنْيَ  َعنُْه  َتْبَحُث  َفَجاَءْت   ،H

َبٌة؟! َفَأَجاَبْت: أِلَْن َأْرَزُأ َوَلِدي، َفَلْن َأْرَزَأ َحَياِئي!)2).  َوَأْنِت ُمنَْتِقَبٌة ُمَتَحجِّ

البيتان يف غرر اخلصائص الواضحة )ص30( بال نسبة لقائل.  (1(
أخرجه أبو داود رقم )2488(، وضعفه األلباين.  (2(
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ُر  َوِمَن احْلََياِء إِْنَزاُل النَّاِس َمنَاِزهُلُْم، َوَمْعِرَفُة ُكلِّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه، َفااِلْبُن ُيَوقِّ
ُب َمَع اْلَكبرِِي، َقاَل H: »اْلَحَياُء  ِغرُي َيَتَأدَّ ُم اْلُمَعلَِّم، َوالصَّ رَتِ َأَباُه، َوالتِّْلِميُذ حَيْ

، َواْلَجَفاُء فيِي النَّاريِ«)1).  َن اْلَجَفاءيِ ، َواإْليِيَماُن فيِي اْلَجنَّةيِ، َواْلَبَذاُء ميِ َن اإْليِيَمانيِ ميِ

َزٌة،  َوَمنُْزوُع احْلََياِء اَل َتَراُه إاِلَّ َعىَل ُقْبٍح، َواَل َتْسَمْع ِمنُْه إالَّ َلْغًوا وَتْأثِيًم، َعنْيٌ ُغمَّ
َوُصْحَبتِِه   ، رَشٌّ َوجُمَاَلَستِِه  ُفْحِشِه،  َقاَء  اتِّ النَّاُس  ُكُه  َيرْتُ َبِذيٌء؛  َولَِساٌن  اَزٌة،  مَهَّ َوَنْفٌس 

، َوفِْعِلِه ُعْدَواٌن، َيُظنُّ َذلَِك ُجْرَأًة. رُضٌّ

لِِفْعِل  َباِعٌث  َفُهَو  َواْلَعَفاَف،  احْلََياَء  َفاْلَتَزُموا  َلُه،  إِيَمَن  اَل  َلُه  َحَياَء  اَل  َوَمْن 
الطَّاَعاِت، َوَتْرِك اْلَقَباِئِح َواْلُمنَْكَراِت ]گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    
ہ     ہ     ہ      ہ     ۀ     ۀ      ڻ     ڻ     ڻ      ڻ        ں     ں     ڱ      ڱ      
ھ    ھ    ھ    ھ    ےے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    
ۇۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې    ېې    

ې    ى    ى    ائ[ ]اأْلَْحَزاِب:53[.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
ُه اَل َيْمنَُع  يِن، َفإِنَّ ُه اَل َحَياَء يِف الدِّ إَذا َكاَن احْلََياُء حَمُْموًدا، َواْلَوَقاَحُة َمْذُموَمًة، َفإِنَّ

، َأْو َطَلِب اْلِعْلِم، َأْو اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهِي َعِن اْلُمنَْكِر.  ِمْن َقْوِل احْلَقِّ

أخرجه الرتمذي رقم )2009(، وابن ماجه رقم )4184(، وصححه األلباين.  (1(
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ْمَن  َيَتَعلَّ َأْن  َيْمنَْعُهنَّ احْلََياُء  َلْ  َيْرَحُم اهللُ نَِساَء اأْلَْنَصاِر؛   :J َتُقوُل َعاِئَشُة 
 .(1( ُأُموَر ِدينِِهنَّ

َة J َأنَّ َتُقوَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ اهللَ اَل  َوَلْ َيْمنَِع احْلََياُء ُأمَّ ُسَلْيٍم اأْلَْنَصاِريَّ
َرَأتيِ  إيَِذا  َفَقاَل: »َنَعْم،  إَِذا ِهَي اْحَتَلَمْت؟  اْلَمْرَأِة ُغْسٌل  َفَهْل َعىَل   ، َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِّ

اْلَماَء«)2).

َعْن  َصاِحَبُه  َيُكفُّ  اْلَمْمُدوَح  احْلََياَء  َأنَّ  َواْعَلُموا  اهللُ-،  -َرِحَُكُم  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
ِذي َيْمنَُع َصاِحُبُه  ا احْلََياُء الَّ نُُه، َأمَّ ُلُه َوُيَزيِّ ِمُلُه َعىَل فِْعِل َما ُيَمِّ َمَساِوِئ اأْلَْخاَلِق، َوحَيْ

ْيَطاِن. ُه َحَياٌء َمْذُموٌم، َوَتِْذيٌل ِمَن الشَّ ْعِي فِيَم َينَْفُعُه ُدْنَيا َوُأْخَرى، َفإِنَّ ِمْن السَّ

اللَُّهمَّ اْهِدَنا أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق، َوَجنِّْبنَا َمَساِوَئَها.

صحيح البخاري )38/1).  (1(
أخرجه البخاري رقم )130(، ومسلم رقم )313).  (2(
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#

اأَْوُفوا ِباْلُعُقوِد

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

َأالَّ  َوَأشَهُد  اْلُمتَِّقنَي،  َوَعاَلَماِت  اأْلَْنبَِياِء،  ِصَفاِت  ِمْن  اْلَوَفاَء  ُجِعَل  هللِ  احْلَْمُد 
اْلرَبُّ  اِدُق  َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، الصَّ ًدا  َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ َلُه،  يَك  إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ
َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَمْن َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن َوإِيَمٍن  اأْلَِمنُي، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ إىَِل َيْوِم الدِّ

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
ُد الثَِّقَة يِف اأْلَْفَراِد، َوَتْدُعو لِلتََّقاُرِب  اْلَوَفاُء ِقيَمٌة إْنَسانِيٌَّة َوَأْخاَلِقيٌَّة ُعْظَمى، ُتَؤكِّ
َياَنُة َمَكاَن اأْلََماَنِة، َفاْلَوَفاُء بِاْلَعْهِد َأَدٌب  َبنْيَ اْلُمْجَتِمِع، َوإاِلَّ ُفِقَدْت الثَِّقُة، َوَحلَّْت اخْلِ

ايِنٌّ َكبرٌِي، َوُخٌلٌق َنَبِويٌّ ُحَْيٌد، َوُسُلوٌك إِْساَلِميٌّ َنبِيٌل، َأَمَر اهللُ بِِه يِف ِكَتابِِه ]ڑ     َربَّ
]النَّْحِل:91[  ڳ[  گ     گ      گ     گ     ک     ک     ک     ک    

]ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ                  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعنَْها  َمْسُؤواًل  َصاِحَبَها  اهللُ  َوَجَعَل 
َيُوُز  اَل  َوُوُعوٍد،  َوُعُهوٍد  ُعُقوٍد  ِمَن  َبْينَُهْم  النَّاُس  َيَضُعُه  َوَما  اِء:34[  رْسَ ]اإْلِ ۅ[ 
َنْكُثَها، َوإِْخاَلُفَها، َوَهَكَذا هَنُْج األَْنبَِياِء، َفاخْلَِليُل إِْبَراِهيُم S َوَصَفُه اهللُ بَِقْولِِه: 
بِاْلَوْعِد  َواْلَوَفاُء   ، َُّهنَّ َفَأمَت بَِكِلَمٍت  اهللُ  َواْبَتاَلُه  ]النَّْجِم:37[  ىئ[  ىئ     ]ېئ    

ِصَفُة إْسَمِعيَل O، ]ٺ     ٿ    ٿ    ٿٿ    ٹ        ٹ               ٹ    ٹ     ڤ    
ڤ    ڤ[ ]َمْرَيَم:54[ َكَم َأنَّ اْلَوَفاَء بِاْلُعُهوِد ِصَفٌة لِْلُمْؤِمننَِي ]ڇ    ڇ     ڇ    
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]ڄ    ڃ    ڃ    ڃڃ     چ    چ     ]امْلُْؤِمنُوَن:8[،  ڇ    ڍ[ 
چ    چ[ ]اْلَبَقَرِة:177[. 

َباَد اهلليِ:  عيِ
اْلَوَفاُء بِاْلَعْهِد ُهَو ِقَياُم اْلُمْسِلِم -َوَحّتى َغرُي اْلُمْسِلِم- بَِم اْلَتَزَم بِِه، ِمْن ُعُقوٍد 
بِاْلَوَفاِء بِِه، َوِعنَْدَما خُيِْلُف  ُأ إالَّ  َيرْبَ ِكَتاَبًة، َواَل  َأْم  وٍط، َسَواٌء َقْواًل َكاَن  َوُعُهوٍد َورُشُ
يَمِن، َوَيَقُع يِف َداِئَرِة النَِّفاِق؛ فـ»ال إيِيَماَن  اْلُمْسِلُم َعْن َقْصٍد َفَسَيْخُرُج َعْن نَِطاِق اإْلِ
ليَِمْن اَل َأَماَنَة َلُه، َواَل ديِيَن ليَِمْن اَل َعْهَد َلُه«)1)، َوَقاَل H: »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ 
َث َكَذَب، َوإيَِذا َوَعَد َأْخَلَف،  ٌق َوإيِْن َصاَم َوَصلَّى َوَزَعَم َأنَُّه ُمْسليٌِم، إيَِذا َحدَّ فيِيهيِ َفُهَو ُمَنافيِ

َن َخاَن«)2).  َوإيَِذا اْئُتميِ

L: »ُكلِّ َما َأَحلَّ  اْبُن َعبَّاٍس  َفِمنَْها ِمْن اهللِ لِلنَّاِس، َقاَل  َأْنَواٌع:  َواْلُعُهوُد 
ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ]ٹ     َعْهٌد«)3)،  َفُهَو  اْلُقْرآِن  يِف  ُفِرَض  َوَما  َم،  َحرَّ َوَما  اهللُ، 
ڃ[  ڃڃ     ڄ     ڄڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ      ڦ     ڤ     ڤ     ڤ    

]اأْلَْعَراِف:172[. 

]ۇ      َعْهٌد،  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاُء  اَلِة،  الصَّ َوإَِقاُم  َعْهٌد،  َواْلِفْعِل  بِاْلَقْوِل  ْحَساُن  َفاإْلِ
ۉ     ۉ     ۅ     ۅ      ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ     ۆ     ۆ     ۇ    
ې    ې    ې      ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    

ەئ     وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]اْلَبَقَرِة:83[. 
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )12383(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«.  (1(

أخرجه مسلم رقم )59).  (2(
تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )144/2).  (3(
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ْوَجِة َوالنَّاِس؛ َوَذلَِك َعْهٌد، ]چ    چ     َواْلَعْدُل َيُكوُن َمَع النَّْفِس َواأْلَْهِل َوالزَّ
چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]النَّْحِل:90[ َفَياَلُه ِمْن ِديٍن َعظِيٍم، 

ثُّنَا َعىَل اْلَعْدِل َواْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َمَع اأْلَْقَربنَِي َواأْلَْبَعِديَن. حَيُ

َتاُرَها النَّاُس، َفِهَي  ا اْلُعُهوُد َواْلُعُقوُد َمَع النَّاِس َبْعُضُهْم َبْعًضا َفِهَي َكثرَِيٌة، خَيْ َأمَّ
ِة  َمَواثِيُق َوُوُعوٌد َواْلتَِزاَماٌت، بَِحاَجٍة لِْلَوَفاِء، َكْي اَل َتَْتلَّ َمَواِزيُن التََّعاُمِل َواْلُمَعارَشَ
اُه؛ َفَقاَل:  َبنْيَ النَّاِس؛ َولَِذلَِك َأْرَشَدَنا H لِِقيَمِة اْلَوَفاِء، َوَضِمَن اجْلَنََّة ملَِْن َأدَّ
َوَأْوُفوا  ْثُتْم،  َحدَّ إيَِذا  اْصُدُقوا  اْلَجنََّة:  َلُكُم  َأْضَمْن  ُكْم  َأْنُفسيِ ْن  ميِ تًّا  سيِ ليِي  »اْضَمُنوا 
وا  َوُكفُّ َأْبَصاَرُكْم،  وا  َوُغضُّ ُفُروَجُكْم،  َواْحَفُظوا  ْنُتْم،  اْئُتميِ إيَِذا  َوَأدُّوا  َوَعــْدُتــْم،  إيَِذا 

َيُكْم«)1).  َأْيديِ

ِذي َيُقوُل: »َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم  َوناِكُث اْلَعْهِد َخْصُمُه َربُّ اْلَعامَلنَِي D، الَّ
َياَمةيِ: َرُجٌل َأْعَطى بيِي ُثمَّ َغَدَر -َأْي: َحِلٌف بِاْسِم اهللِ َوَعْهِدِه- َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َوَأَكَل  اْلقيِ
هيِ َأْجَرُه«)2)، َواهللُ َكِفيٌل َوُمِعنٌي ملَِْن  ْنُه َوَلْم ُيْعطيِ يًرا َفاْسَتْوَفى ميِ َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأجيِ

َعاَهَد َوَواَعَد َوَعَزَم َعىَل اْلَوَفاِء، َوَصَدَق يِف َعْهِدِه، َفاهللُ َسُيَؤدِّي َعنُْه َكَم َوَعَدُه. 

َأيَُّها اإليِْخَوُة: 
َ َعاِمٍل َوَكِفيٍل،  َفاُق َأْصَحاِب اْلَعَمِل فِيَم َبْينَُهْم َبنيَّ ْن ُصَوريِ اْلَوَفاءيِ بيِاْلُعُقوديِ: اتِّ ميِ
ا ُمَواَفَقًة لِِديِن اهللِ، َقاَل  َفاَل ُبدَّ َأْن َيِفَيا بَِم َتَعاَقَدا َعَلْيِه، َوَأنَّ َيْلَتِزَما بِِه َما َداَمْت ُعُقوُدمُهَ
ُمْلَتِزٌم  اْلَعَمِل  َفُربُّ  ]امَلاِئَدِة:1[  ک[  ڑ     ڑ     ژ     ]ژ     َتَعاىَل:  اهللُ 

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )22757(، وقال حمققو املسند: »حسن لغريه«.  (1(
أخرجه البخاري رقم )2227).  (2(



258

َيْلَتِزَم  َأْن  َعَلْيِه  َواْلَعاِمُل  َفاِق،  ااِلتِّ َحَسِب  َوَزَمنِِه،  َوِمْقَداِرِه  اْلَعَمِل  َوَنْوُع  بِاأْلُْجَرِة، 
ُه، َوَيْأَمُن اْلَعاِمُل  ُن َصاِحُب اْلَعَمِل َحقُّ بِاْلِقَياِم بَِم ُوِكَل إَلْيِه، َعىَل َأْحَسِن َوْجٍه، َفُيَؤمِّ
بُّ إيَِذا  لَِوْضِعِه َوالنََّجاُح لِْلَجِميِع -بِإِْذِن اهللِ-، َقاَل H: »إيِنَّ اهلَل F ُيحيِ
ْنظَِمِة،  اَلَفِة األَْ َل َمْن خمَُ َنُه«)1)؛ َوْلَيْحَذْر ِمْن َيْسَتْخِدُم اْلُعمَّ َل َأَحُدُكْم َعَمال َأْن ُيْتقيِ َعميِ

ْلُم ُظُلَمٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة. َوُظْلِم اْلِعَمَلِة، َفالظُّ

ِل اْسَتْدَعاُهْم َصاِحُب َمْزَرَعٍة ُهنَا، قبَل  َثنِي َأَحُدُهْم َشاِكًيا: إِنَّ َسْبَعًة ِمْن اْلُعمَّ َحدَّ
ِة ُأْسُبوٍع، ُثمَّ َفَتَح اْلَباَب َوَأْخَرَجُهْم،  ٍة، ُثمَّ َقاُموا بِاْلَعَمِل َلَدْيِه بِالتُُّموِر َلْيَل هَنَاَر ملُِدَّ َفرْتَ
ْكَوى؛  َف هَلُْم ريااًل واحًدا، َوُهْم اَل َيْسَتطِيُعوَن الشَّ ُغ َعنُْهْم ُدوَن َأْن َيْصِ َوإاِلَّ َسَيَبلِّ
ُْم َأْيًضا َخاَلُفوا النَِّظاَم، َوَصاِحُب اْلَمْزَرَعِة َوْيَلُه ِمْن اهللِ لُِظْلِمِهْم! إِنَّ يِف باَِلِدَنا  أِلهَنَّ
ِقَطاًعا َعِرَيًضا ِمْن اْلَبرَشِ اَل ُيَباُلوَن َمْن َأيِّ اْلَماِل َأَكُلوا، َأْو َأْطَعُموا َأْبنَاَءُهْم، َأِمَن َكدِّ 
اْلَفِقرِي َوَتَعبِِه، َأْم ِمْن َحقِّ اْلَعاِمِل َوَسْعِيِه؟! اَل ُيَباُلوَن يِف َأيِّ َأْوِدَيِة النَّاِر َهَلُكوا؛ لَِذا 
ْنَيا باَِل ِحَساٍب َواَل ِعَقاٍب،  ُْم َمَلُكوا الدُّ ْم، َكَأهنَّ هِلِ َتَراُهْم َيَتَطاَوُلوَن َعىَل ُمَوَظِفيِهْم َوُعمَّ
َفَيْمنَُعوَن َأْصَحاَب احْلُُقوِق ُحُقوَقُهْم، َوحَيِْملُّوهَنُْم َفْوَق َطاَقتِِهْم، َوُيَمطُِلوَن يِف َأَداِء َما 

هَلُْم ِمْن َرَواتَِب َوَأْمَواٌل.

َشَفَقَة  َوال  َرْحََة  اَل  آاَلٌت  ُْم  َوَكَأهنَّ ِل  اْلُعمَّ َمَع  النَّاِس  ِمَن  َكثرٌِي  َتَعاُمَل  َلَقْد 

 

َخَوُلُكْم،  »إيِْخَواُنُكْم   : ِحيَحنْيِ الصَّ يِف  َكَم   H َقاَل  َوَقْد  إِْحَساَن،  َواَل 

 

ا َيْأُكُل، َوْلُيْلبيِْسُه  مَّ ْمُه ميِ هيِ َفْلُيْطعيِ يُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيديِ َجَعَلُهُم اهلُل َتْحَت َأْيديِ
يُنوُهْم«)2).  ا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغليُِبُهْم، َفإيِْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأعيِ مَّ ميِ

أخرجه البيهقي يف شعب اإليمن رقم )4929(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )1880).  (1(
أخرجه البخاري رقم )30(، ومسلم رقم )1661).  (2(
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َهْم، َفَتْمنََعُهْم احْلَقَّ  َل، َفَتْسَتْويِف اْلَعَمِل ِمنُْهْم، َوَتَبَخَسهْم َحقِّ َفَيا َمْن َتْظِلُم اْلُعمَّ
َعىَل  ُمتَّ  إِْن  َت  َوَخرِسْ َفَخبَِت  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  اهللُ  َخْصَمَك  َأنَّ  اْعَلْم  َبْعَضُه،  َأْو  ُه،  ُكلَّ

لَّْل ِمنُْهْم. َذلَِك، َفَباِدْر لِلتَّْوَبِة، َوَردَّ اْلَمَظاِلَ، َوحَتَ

َوَتْغِيرُي  ُيطِيُقوَن،  اَل  َما  اْلَعَمِل  يِف  ْوإِْتَعاهُبُْم  إِْكاَلهلُُم  ِل  الُعمَّ ُظْلِم  ُصَوِر  َوِمْن 
ِل  اْلُعمَّ َعىَل  َوالتَّأِشرَياِت  الِفَيِز  َوَبْيُع  َعَلْيَها،  اْلُمتََّفِق  َغرْيَ  َرِديَئٍة  أِلَْعَمٍل  ُعُقوِدِهْم 
َفِقرٍي َغِريٍب، َواْستِْقَداُمُهْم  اْلُمَوظَُّف َفْضاًل َعْن َعاِمٍل  َيْسَتطِيُعَها  بَِمَبالَِغ باهظٍة، اَل 
ُر هَلُُم اْلَكِفيُل،  َواِرِع َوالطُُّرَقاِت، َوُمَطاَلَبُتُهْم بَِدَخٍل َشْهَرٍي، َواَل ُيَوفِّ َوإِْلَقاُؤُهْم يِف الشَّ
تِي َينُصُّ َعَلْيَها نَِظاُم  ِة الَّ وِريَّ ُ َكَن اْلُمنَاِسَب، َواَل َأَقلَّ اخِلْدَماِت الرضَّ َسُة السَّ َأْو اْلُمَؤسَّ
َباِت  ُمَتَطلَّ بَِأْدَنى  َتِفي  اَل  َضيَِّقٍة  ُغَرٍف  يِف  ُيَْمُعوَن  َبْل  اْلَمْمَلَكِة،  يِف  ِل  َواْلُعمَّ اْلَعَمِل 

احْلََياِة، مِمَّا هُيَيُِّئ اْلُفَرَص حِلُُصوِل اجْلََراِئِم ااِلْجتَِمِعيَِّة َواأْلَْخالِقيَِّة.

َبْل  َوَشَتُمُهْم،  َوَسبُُّهْم  َواْحتَِقاُرُهْم  َعَلْيِهْم،  التََّسلُُّط  ُظْلِمِهْم  ُصَوِر  َوِمْن 
ْيِن، َوَخَرٌق لألنظمِة  هُبُْم يِف َبْعِض اأْلَْحَياِن ُدوَن خَمَاَفَة اهللِ، َوُكلُّ َذلَِك خُمَاَلَفٌة لِلدَّ رَضْ

ڄ     ڄڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ     ڤ         ڤ     ڤ         ]ڤ     اْلَمْوُضوَعِة، 
ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    ڇ     ڇ[ ]اأْلَْنبَِياِء:47[.

َل: َف اْلَعاميِ ي اْلَُوظَّ ُثمَّ َأْنَت َيا َأخيِ
ِق اهللَ فِيَم َتْعَمُل، َوَتْأُخُذ ِمْن َماٍل،  ِق اهللَ يِف َعَمِلَك، َواتَّ ِق اهللَ يِف َنْفِسَك، َواتَّ اتَّ
َا َأَماَنٌة يِف ُعنُِقَك، وأنَت مسؤوٌل َعنَْها،  َفإِنَّ اهللَ َساِئُلَك ِمْن َأْيَن اْكَتَسْبَتُه؟ َواْعَلْم َأهنَّ
ِمْن  َواْنَتَبَه  ]النَِّساِء:58[  ۅ[  ۋ      ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ     ۆ     ]ۆ       َتَعاىَل:  َقاَل 
َوخُمَاَلَفٌة  َخَساَرٌة  اْلَواِقِع  يِف  َلِكنََّها  َلَك،  َفاِئَدًة  َتُظنَُّها  َفَقْد  اْلَعَمِل،  َأْنظَِمِة  خُمَاَلَفاِت 
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ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ      ٹ     ]ٿ     َوَمَفاِسُد،  اٌر  َأرْضَ َفُهنَاَك  لألنظمِة، 
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ ]اأْلَْنَفاِل:27[.

َولِنَْعَلَم َأْن التَّْشِغيَل لِِعَمَلٍة َغرْيَ َنَظاِميٍَّة، َأْو ِعنَْد َغرْيِ َمْن اْسُتْقِدُموا َلُه، َوإِيَواُئُهْم، 
َوامُلواطِننَي  اْلَوَطِن  َعىَل  ِجنَاَيٌة  َقاَمِة  اإْلِ نَِظاَم  خُيَالُِفوَن  ُهْم  مِمَّْن  َعَلْيِهْم،   ُ َوالتََّسرتُّ
َوَكَساِد  لَِفَساِد  ُتَؤدِّي  اِئَبَة  السَّ اْلِعَمَلَة  أِلَنَّ  ِة؛  اْلَعامَّ لِلَتوجيهاِت  َوخُمَاَلَفٌة  َواْلُمِقيِمنَي، 
نَا َنْسَمُع َعْن خمالفاٍت  ُسوِق اْلَعَمِل، َوَنرْشِ اْلَفْوَض، َوِحْرَماِن َمْن َيْسَتِحقُّ اْلَعَمَل، َوإِنَّ
ُر َعىَل ُسوِق اْلَعَمِل، َوُيْفِسُد َعىَل  أِلَْنظَِمِة اْلَعَمِل َغِريَبٌة، َتَتَجاَوُز َحدَّ اْلَمْعُقوِل مِمَّا ُيَؤثِّ

ُه ُمْسَتِفيٌد.  اجْلَِميِع مِمَّْن َيُظنُّ َأنَّ

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
َ َلُه َطبِيَعَة الَعَمِل بَِصِغرِي َأْمِرِه  َل َما َيُِب لِْلَعاِمِل َعىَل َربِّ َعَمِلِه َأْن ُيَبنيِّ إِنَّ َأوَّ
وَجِليِلِه، َفالُوُضوُح ِصَفٌة َأَساِسيٌَّة يِف احلََياِة، َفَهذا َنبِيُّ اهللِ ُموَسى S مَلَّا َذَهَب إىَِل 

الِِح، َقاَل َلُه: ]ۇ        ۇ    ۆ    ۆ    ۈ       ۈ      ٴۇ    ۋ    ۋ       ۅ     ُجِل الصَّ الرُّ
ۅ    ۉۉ    ې    ې    ې    ې    ىى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    ۇئ    
ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ      ىئىئ    ی    ی        ی    ی    
جئ    حئمئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب[ ]اْلَقَصِص:27، 28[ َفَهَذا َعْقٌد َكاِمٌل َواِضٌح 
ُيْثِمُر َعَماًل ُمنْتًِجا َرابًِحا، ]ىئ    يئ    جب    حب    خب[ ]اْلَقَصِص:28[ اهللُ َأْكرَبُ َضِمرٌي 
وبِالُوُضوِح  َطاَقاتِِه،  َيْعَلُم  لِْلَعَمِل  َقُبولِِه  ِحنَي  اْلَعاِمَل  إْن  َوَعَمَلُه  َنْفَسُه  ُيَراِقُب  َحيٌّ 
يِف  إَِضاَفٍة  َأو  َتْعِديٍل  وَأيُّ  امُلَتعاِقَديَن،  يَعُة  رَشِ والَعْقُد  وَمسؤولِيَّاتِِه،  َواِجَباتِِه  ُيْدِرُك 
ِمْن  َأدَنى  َأو  ِمنَْها،  َأَشقَّ  ِمْهنٍَة  إىَِل  الَعاِمِل  ِمهنَِة  َفَتْغيرُي   ، َرَفنْيِ الطَّ بِِرَضا  يكون  ُبنُوِدِه 



261

ُمسَتواَها، َيُكوُن بِِرَضاُه َوُقواُه، َوَربُّ الَعَمِل حَيِْسَب، لُِيَجنَِّب َنْفَسُه والَعاِملنَي َمَعُه 
َعَلْيِه،  ْنَفاَق  اإْلِ َوَيْسَتطِيُع  َلُه،  ُينَاِسُب  ملَِا  إالَّ  َعاِماًل  َتاُر  خَيْ َفاَل  َعاَب،  والصِّ األََزَماِت 
فَّ َعَرُقُه« )1)  يَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيجيِ َوإِْعَطاَئُه ُأْجَرُتُه، َيُقوُل H: »َأْعُطوا اأْلَجيِ
تِي  إَضاَفًة إىَل َتْوفرِِي َسَكنُُه َوِغَذاُئِهُ َوَأَماُنُه َوَتْأِمينُُه، َوَكَذلَِك َساَلَمُتُه ِمْن اأْلَْخَطاِر الَّ
ِذي اَل ُينَاِسُب َعَمَلُه، َوَغرْيِ َذلَِك، َوتِْلَك ِمْن  تِِه، َأْو يِف ُعُمِرِه الَّ ا يِف ِصحَّ َقْد ُتْؤِذيِه إمَّ

ْساَلِم َوَعَظَمتِِه. َرْحَِة اإْلِ
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليِل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

ا َبْعُد:  اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َتَعاَرَف  َوَهَكَذا  َتنْظِيًم،  اْلَعْقُل  َوَواَفَقُه  ِدينًا،  ْساَلُم  اإْلِ َوَضَعُه  احْلََياِة  يِف  النَِّظاُم 
َفُقوا َكْي َيِعيُشوا َحَياهَتُْم بِنَِظاٍم، َوإَِذا ُخولَِف النَِّظاُم َصاَر َفْوَض،  اْلُعَقاَلُء َعَلْيِه، َواتَّ
اْلَمْعنِيَِّة  َهاِت  اجْلِ َمَع  التََّعاُوُن  ُثمَّ  اًل،  َأوَّ ااِلْلتَِزاُم  اْلَواِجِب  َوِمَن  َقَسا َصاَر ُظْلًم،  َوإَِذا 
يِف ُكلِّ َما ِمْن َشْأنِِه حتقيُق املصالِح، َوَدْفُع اْلَمَفاِسِد، َوَقْد َعِلَم اجْلَِميُع َأنَّ يِف خُمَاَلَفِة 
َتْشَمُل  َواْجتَِمِعيٍَّة َواقتصاديٍة،  ُأْمنَِيٍة،  َعٍة،  ُمَتنَوِّ َكثرَِيٍة  َمَفاِسَد  َواْلَعَمِل  َقاَمِة  اإْلِ َأْنظَِمِة 
َعىَل  احْلُُقوِق  لَِضَياِع  َسَبٌب  َفِهَي  اْلَعَمِل،  َوَصاِحَب  َواْلَكِفيَل،  َواْلَعاِمَل  اْلُمَوظََّف 
، َوَكِفَلَها النَِّظاُم لِْلَجِميِع، وَما َيِضرُي اْلَكِفيَل َلْو  يِنُ َعَها الدِّ اجْلَِميِع، َوِهَي ُحُقوُق رَشَ
فِيَم  َأْبَرُموَها  تِي  الَّ َواْلُعُهوِد  اْلُعُقوِد  َوَوفَِق  َدِة،  اْلُمَحدَّ بِاألَْنظَِمِة  َوَمْكُفوُلُه  ُهَو  اْلَتَزَم 

ِهْم. َبْينَُهْم، َوَمَع َغرْيِ

أخرجه ابن ماجه رقم )2443(، وصححه األلباين.  (1(
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ْزِق،  الرِّ يِف  َكِة  لِْلرَبَ َسَبٌب  َظاملٍَِة  اْلَغرْيُ  َواْلُعُهوَد  َواْلُعُقوَد  بِالنَِّظاِم  ااِلْلتَِزاَم  إنَّ 
ُبدَّ  اَل  َوُهنَا  احْلََياِة،  يِف  بِاأْلََماِن  ُعوِر  َوالشُّ اْلَقْلِب،  َوَراَحِة   ، اْلَمَضارِّ ِمْن  اَلَمِة  َوالسَّ
َأْن َتُكوَن باَِل نَِظاٍم؛  ُيْمِكُن  َنْعَلَم َأنَّ ُشُؤوَن الَتَعاُمالِت يِف احْلََياِة َوَبنْيَ النَّاِس اَل  َأْن 
وًطا وَأْنَظَمٍة  َولَِذلَِك ُهنَاَك َباٌب َكاِمٌل يِف ِديِن اهللِ: اْسُمُه اْلُمَعاَماَلِت، ُوِضَع َلُه رُشُ
َوَكَفااَلٍت، َنْحَتاُج َأْن َنْعِرَفَها َوُنَطبَِّقَها َكْي َتِسرُي ُأُموَر َحَياتِنَا بِنَِظاٍم َوُتَوافٍِق، َواجْلَِميُع 

َيْبَحَث َعْن َذلَِك. 

فِيَها  تِي  الَّ ُدْنَياَنا  َلنَا  َوَأْصِلْح  َأْمِرنا،  ِعْصَمُة  ُهَو  ِذي  الَّ ِدينَنَا  َلنَا  َأْصِلْح  اللَُّهمَّ 
 ، تِي إَِلْيَها َمَعاُدَنا، َواْجَعِل احْلََياَة ِزَياَدًة َلنَا يِف ُكلِّ َخرْيٍ َمَعاُشنَا، َوَأْصِلْح َلنَا آِخَرتِنَا الَّ

. َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة َلنَا ِمْن ُكلِّ رَشٍّ

ْن  اللَُّهمَّ اْكِفنَا بَِحاللَِك َعْن َحَراِمَك، َوبِطاَعتَِك َعْن َمْعِصَيتَِك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ
َك، َوال ُتنِْسنَا ِذْكَرَك َيا َربَّ اْلَعامَلنَِي،  ِسَواَك، اللَُّهمَّ اَل ُتْؤِمنَّا َمْكَرَك، َوال هَتْتِْك َعنَّا ِسرْتَ
يِن، َواْنُصْ اإِلْسالَم َوَأِعزَّ اْلُمْسِلِمنَي،  اللَُّهمَّ بَِفْضِلَك َوَرْحَتَِك، َأِعِل َكِلَمَة احلَقِّ َوالدِّ

َجاَبِة َجِديٌر.  َوُخْذ بَِيِد ُواَلهِتِْم إىَِل َما حُتِبُّ َوَتْرَض، إِنََّك َعىَل َما َتَشاُء َقِديٌر، َوبِاإْلِ

ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. َم َوَباَرَك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ َوَصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
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#

ُمُروَءٌة َوَوَقاٌر َوِح�ْشَمٌة َوَقَراٌر

ْطَبُة اْلأُوَل:   اخْلُ

ِك َوالتَّْفِريِط  ْ ْفَعِة، َوهَنَاَنا َعْن الرشِّ نَا َعىَل التَّْوِحيِد َواخْلرَْيِ َوالرِّ ِذي َدلَّ احْلَْمُد هللِ الَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َأْرَشَدَنا  يَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّ َواْلَغْفَلِة، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه َوْحَدُه، اَل رَشِ

ا َبْعُد:  ْشَمِة، َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َتْسِليًم َأمَّ لِْلُمُروَءِة َواْلَوَقاِر َواحْلِ

َباَد اهلليِ-:   َفاتَُّقوا اهلَل -عيِ
ُبْغَيَتُه، َيْرِوي  يَن َمتنٌِي َعظِيٌم، َيُِد فِيِه ُكلُّ ِذي ُخُلٍق نبيٍل  َواْعَلُموا َأنَّ َهَذا الدِّ
وَفْوٌز  ْنَيا،  لِلدُّ َمْصَلَحٌة  َتْوِجيَهاتِِه  َوَتْطبِيُق  بِِه  َوااِلْهتَِمُم  َعِليَلُه،  َوَيْشِفي  َغِليَلُه، 

بِاآْلِخَرِة.

ْساَلَم ِديُن ُخُلٍق َوُسُلوٍك َوُمَعاَمَلٍة، َوَأْعَظُم َمَقاِصِد بِْعَثتِِه G َأْن  اإْلِ
َم َمَكاِرَم اأْلَْخاَلِق، َوَصالَِح اآْلَداِب؛ لُِينِْشَئ َنَمِذَج أخالقيًة راِقَيًة، َوَيُسنُّ ُمُثاًل،  ُيَتمِّ

ًة لِْلَفْرِد َواأْلََمِة. َوآَداَب َساِمَيًة، َتَكُفُل َحَياًة َكِريَمًة، َوَسَعاَدًة َعظِيَمًة، َوِعزَّ

َكامُلُروَءِة  َعظِيَمٍة،  ُأُصوٍل  يِف  َتِمُع  جَتْ َوِهَي  َبٌة،  ُمَتَشعِّ َكثرَِيٌة  اِقَيُة  الرَّ َواأْلَْخاَلُق 
لِْلَعْقِل،  َرْمٌز  َوِهَي   ،H اأْلََناِم  َخرْيُ  َوَطبََّقَها  ْساَلُم،  اإْلِ َعَلْيَها  َدلَّ  َواْلَوَقاِر، 
ا  َوَأمَّ النَّاُس،  بِِه  يُبُه  َيِعِ َما  فِْعِل  َعْن  ْنَساُن  اإْلِ َيْبَتِعُد  ِحنَي  َفاْلُمُروَءُة  اأْلَْفَهاِم،  َوَذِوي 

َفاِت. ْكَمِة يِف التََّصُّ اْلَوَقاُر: َفبِاْلتَِزاِم اْلَعْقِل َواحْلِ
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ِج  َوالتَّرَبُّ ُفوِر  السُّ نُِّب  َوجَتَ فِْعٍل،  ُكلِّ  يِف  ْشَمِة  بِاحْلِ النَِّساَء  ْساَلُم  اإْلِ َأَمَر  َوَكَذلَِك 
اْلُبُيوِت،  يِف  بِاْلَقَراِر  َأْيًضا  النَِّساَء  اهللُ  َأَمَر  َوَقْد  َفاِت،  َوالتََّصُّ َواْلُمْظِهِر،  اْلَمْلَبِس  يِف 
ُه َأْسَلَم لِْلَمْرَأِة َقَراُرَها يِف َبْيتَِها.  َوالتَّْقِليِل ِمْن اخْلُُروِج لَِغرْيِ َحاَجٍة، َدْفًعا لِْلِفْتنَِة؛ َوأِلَنَّ

يَمِن؛  ُه H َمْن اإْلِ ْشَمُة، مِمَّا َعدَّ دُّ اْلَوَقاَحةيِ َواْلَقَباَحةيِ: احْلََياُء َواحْلِ وضيِ
ُه َيْمنَُع َصاِحَبُه َعْن اْلَمَعاِص، َوحَيِْجُزُه َعنَْها، َوُهَو »اَل َيْأتيِي إيِالَّ بيَِخْيٍر«)1)، َوَمْن  أِلَنَّ
ْشَمِة، َفَقْد َوَضَع َحاِجًزا ُصْلًبا َبْينَُه َوَبنْيَ اْلُفُجوِر،  حَتَىلَّ بِاحْلََياِء َواْلُمُروَءِة َواْلَوَقاِر َواحْلِ
باملُروَءِة  َفاْلُمتَِّصُف  اأْلُُموِر،  َوَسَفاِسِف  َناَيا،  الدَّ َعْن  ِع  فُّ َ َوالرتَّ اْلَمَحاِرِم،  َواْرتَِكاِب 

والَوَقاِر َيْزَداُن ِعنَْد النَّاِس، َوَيْرَتِقي، َوَلْو َكاَن َقِليَل اْلَماِل َواْلَمنِْصِب.

فِْطَرٌة  َوِهَي  اًما،  َواْحرِتَ ُرِقيًّا  اجْلَِميِع  بَِأْعنُيِ  َتْرَتِفُع  اْلُمْحَتِشَمُة  اْلَمْرَأُة  َوَكَذلَِك 
ٍح، َوَتْرُك َذلَِك َسَبُب َذمِّ َوَخَساَرٍة.  ، َوَأْصُل ُكلِّ َخرْيٍ َوَفالَّ ِويِّ ْنَساِن السَّ لإِْلِ

َكريِمَيًة ــــاَلُل  اخْليِ َلــُتــْطــريُِبــ�  ـــي  ـــالقـــيإيِّن َطــــــَرَب الـــغـــريـــبيِ بـــأوبـــٍة َوَت
َوالَندى الُــــروَءةيِ  ذيِكـــرى  ــي  ــُهــزُّنيِ )2)َوَت

اُلشتاقيِ َهـــــزََّة  ــليِ  الــَشــمــائيِ َبـــَن 

َأيَُّها اإليِْخَوُة: 
َوَتَواُصٍل،  اتَِّصاٍل  َوَساِئِل  َتَساَرِع  َمَع  اْلُمْجَتَمَعاِت  ِمَن  َلَكثرٍِي  اْلَيْوَم  ُع  اْلُمَتَطلِّ
ملَِا  وَفْقًدا  ْنَساِن،  اإْلِ ُمُروَءِة  جِلَانِِب  َعظِيًم  ِغَياًبا  يَِّئِة  السَّ اأْلُُموِر  ِمَن  َكثرٍِي  َواْستِْمَراِء 
وَنُه،  َوَينرُْشُ ُروَنُه  ُيَصوِّ َبْل  وَن،  َيْسَترِتُ َواَل  َفَيْفَعُلوَنُه،  اْلَمِعيِب،  ِف  بِالتََّصُّ ى  ُيَسمَّ

ُمْهَمِلنَي َوَقاَرُهْم. 

أخرجه البخاري رقم )6117(، ومسلم رقم )37).  (1(
البيتان حلافظ إبراهيم يف جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب )248/2).  (2(
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ِذي َيْمنَُعَها  ْشَمِة، َواْلتَِزاِم احْلََياِء الَّ َوَكَذلَِك النَِّساُء َأْصَبَح َبْعُضُهنَّ اَل ُيَبايِل بِاحْلِ
ِمْن  َنَرى  َفبِْتنَا  لِْلَحَياِء،  َناَزَعًة  َفاهِتَا،  َوَتَصُّ َوَكاَلِمَها  ُلْبِسَها  يِف  َيِليُق  اَل  َما  فِْعِل  ِمْن 
َفِر، َويِف اْلَمَقاِهي  َواِرِع َواْلَقنََواِت، َوِعنَْد السَّ ُيَاِهَرَن بَِذلَِك، َوال ُيَبالنَِي بِإِْظَهاِرِه يِف الشَّ
ِديَقاِت، َوُلْبُس َما اَل َيِليُق ِذْكُرُه يِف الَزواَجاِت، يِف  ِت، َوَمَع اأْلَْقِرَباِء َوالصَّ َواْلَمَحالَّ
َيِليُق  اَل  مِمَّا  َفاِت،  َوالتََّصُّ ْبِس  اللُّ يِف  ااِلْنِحاَلِل  َنْحِو  َوُمَساَرَعٌة  َيْسَتْغِرهُبَا،  ُكلٌّ  ُجْرَأٍة 

بُِمْسِلَمٍة َعاِقَلٍة.

ا َقَراُر اْلَمْرَأِة يِف َبْيتَِها َفَأْصَبَح ُمْسَتْغَرًبا، َبْل َيِعيُبُه اْلَبْعُض َمَع األََسِف، َفَيِصُفوَن  َأمَّ
ُه اَل َوظِيَفَة َلَدهْيَا، َمَع َأنَّ َذلَِك َأْمُر اهللِ  اْلَمْرَأَة يِف َبْيتَِها ُتَربِّ َأْواَلَدَها َقِعيَدًة َعاطَِلًة؛ أِلَنَّ

َجاِل، ]ڃ     ڃ    ڃ     َهاِد َواْلُعْمَرِة لِلرِّ هَلَا، َوِهَي ُتْؤَجُر َعَلْيِه، َوَيْعِدُل فِْعَل اجْلِ
ڃ    چ    چ    چ    چ[ ]اأْلَْحَزاِب:33[ إاِلَّ إِْن َخَرَجْت حِلَاَجٍة.

َعاَيِة َوااِلْهتَِمِم  : َفِغَياُب ُدوِر اْلَوالَِدْيِن اْلَكاِمِل َعْن التَّْوِجيِه َوالرِّ ُ ا اأْلَْمُر اْلُْؤمليِ َأمَّ
بَِأْواَلِدِهْم، َوَعَدُم إْلَزاُمُهْم بُِخُلِق ُمُروَءٍة َوَوَقاٍر َوِحْشَمٍة َوَحَياٍء، َواْستِْقَراٍر بِاْلَمنِْزِل، 
َقابِيَُّة َواأْلُْمنِيَُّة  َهاُت الرِّ ٌ َخطِرٌي، َباَتْت َتْشُكو ِمنُْه اجْلِ َهَذا الِغَياُب لُِدوِر اْلَوالَِدْيِن ُمَؤرشِّ
َأْمِن  َعىَل  َوُتْؤثُِر  َواْلَقيَِّم،  يَن  الدِّ َتَاُلُف  َفاِت  َتَصُّ َمَع  َوَجَراِئَم،  َحَواِدَث  بُِوُقوِع 
يِن  ُل َسَبٍب هَلَا َبْعَد َضْعِف َواِزِع الدِّ َقاَبِة َأوَّ ُف الرَّ ِه، َوَهَذا اْلُغيَّاُب َوَضعَّ اْلُمْجَتِمِع ُكلِّ

َواخْلُُلِق. 

يِف  يُن  الدِّ َوَضُعَف  َة،  اْلَغرْيَ َفَقُدوا  َوالَدْيِن  َتَرى  ِحنَي  ــَك:  َذليِ ْن  ميِ اأْلَْخَطُر  ــا  َوَأمَّ
ى  َفرَتَ ْم،  َوَأْشَكاهِلِ َولَِباِسِهْم،  َوَأْخاَلِقِهْم،  َأْواَلِدِهْم،  َفاِت  بَِتَصُّ ُيَباُلوَن  َفاَل  ُنُفوِسِهْم، 
َفاِت،  َجاٍت، َوَأْبنَاُؤُه ُيِسيُئوَن التََّصُّ ٍق، َواْلَبنَاُت ُمَترَبِّ اْلَوالَِدْيِن ُيَرافُِقوهَنُْم يِف َسَفٍر، َأْو َتَسوَّ
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]ائ     بِاهللِ،  إاِلَّ  َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  َواَل  َسيَِّئًة،  خُمَْتِلَطًة  َوَأَماِكَن  َحَفاَلٍت  َمَعُهْم  حَيْرُضُ  َأْو 

 

ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ ]آِل ِعْمَراَن:8[.

ي الَكريِيُم:  أخيِ
فَِك َوَأْلَفاُظَك َوَتَعاُمَلَك َيُدلُّ َعىَل َشَخِصيَّتَِك  لَِباُسَك َوُمْظِهُرَك َوفِْعُلَك َوَتَصُّ
، َأَلْيَس َعْيًبا ُأْلبَِسٌة َوُمَظاَهُر  ْوِق اْلَعامِّ َوِجَدَيتَِها َوِدينَِها َوُمُروَءهِتَا، َوحُمَاَفَظُتَك َعىَل الذَّ
َوَتْقِليد  َوَأْوَطاهِنِْم،  لِِدينِِهْم  ُيِسيُئوَن  بِِصَلٍة؟  ِقَيِمِهْم  َواَل  ملِِْجَتَمَعاهِتِْم  مَتُتُّ  لَِشَباٍب اَل 
َوخُمَاَلَفُة  َسيَّاَراٍت،  َوُجنُوُن  ُمِريَبٌة،  َفاٌت  َوَتَصُّ َغِريَبٌة،  ُشُعوٍر  اُت  َوَقصَّ لِلَشواِذ، 
َوإِْفَساٌد  َوُمَعاَكَساٍت،  ِة،  لِْلَمرَّ َوإِيَذاٌء  َتِليُق،  اَل  َوَأْلَفاٌظ  ْوِق،  بِالذَّ َواْستِْهَتاٌر  َأْنظَِمٍة، 

َفاٍت َتْصُدُر ِمنُْهْم َهَداُهُم اهللُ.  لِْلبِيَئِة، َوَرْمٌي لِلنَِفاَياِت، َوَغرْيِ َذلَِك ِمْن َتَصُّ

َعْن  َبْيتِِك  يِف  َواْلَقَراُر  َفاتِِك،  َتَصُ يِف  ْشَمُة  احْلِ َأْيَن  اْلُْسليَِمُة:  بيِْنتيِ  َيا  َأْنتيِ  ُثمَّ 
ِة، َفَبْعُض اْلَبنَاِت  نَي بِاآْلَداِب اْلَعامَّ ْيَتَك إَذا َخَرْجِت هْتَتمِّ َكْثَرِة ُخُروٍج َغرْيِ ُمِفيَدٍة؟ َولَّ
َمَكاٍن  يِف  َوَلْيَسْت  َبْيتَِها،  يِف  َا  َوَكَأهنَّ  ، اْلَباِئَعنْيِ َوَمَع  َواْلَمَقاِهي،  بِاأْلَْسَواِق  ُف  َتَتَصَّ

]ڑ    ڑ           ک    ک     بَِقْولِِه:  َعنَْها  اهللُ  َحَكى  مِمَّْن  َبنَاٍت  َيا  َأْنُتنَّ  َفَأْيَن  َعاٍم، 
َا َكاَنْت يِف  ک[ ]اْلَقَصِص:25[ ُيْثنِي اهللُ َعىَل تِْلَك اْلَمْرَأِة الطَّاِهَرِة العفيفِة؛ أِلهَنَّ
ٍج،  َترَبُّ َواَل  ٍل،  َتَبذُّ َغرْيِ  ِمْن  َفَأَتْت  َعَلْيَها،  َغِريًبا  َرُجاًل  َسُتَخاطُِب  َفِهَي  َعظِيٍم،  َحَياٍء 

 

ِمَن  بَِسْلَفٍع  َلْيَسْت  إَِلْيِه  »َفَأْقَبَلْت  َوْصِفَها:  يِف   I ُعَمُر  َقاَل  َوَكَم  ُسُفوٍر،  َواَل 
َجٌة، َواِضَعًة َثْوهَبَا َعىَل َوْجِهَها«)1) َأْي: َلْيَسْت َسِليَطًة،  اَجٌة، َواَل َوالَّ النَِّساِء، اَل َخرَّ

َجاِل. َواَل َجِريَئًة يِف ِخَطاهِبَا الرِّ

التفسري الوسيط للواحدي )396/3).  (1(
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ِذي  َأاَل َينُْظْرَن اْلَبنَاُت حِلََياِء َعاِئَشَة J ِحنَي َتُقوُل: »َوُكنُْت َأْدُخُل َبْيتِي الَّ
َم ُهَو َزْوِجي َوَأِب، َفَلمَّ ُدفَِن ُعَمُر  ُدفَِن فِيِه H َوَأِب، َفَأَضُع َثْوِب، َأُقوُل: إِنَّ

َمَعُهَم، َفَو اهللِ َما َدَخْلُت إاِلَّ َوَأَنا َمْشُدوَدٌة َعيَلَّ ثَِياِب، َحَياًء ِمْن ُعَمَر«)1).
ُه بَِسنٍَد َصِحيٍح[ ]َرَواُه َأْحَُد َوَغرْيُ

بَِيٍة َصاحِلٍَة  َحَياٌء َوِحْشَمٌة َمْن َرُجٍل َميٍِّت َمْدُفوٍن يِف اأْلَْرِض، ُجبَِلْت َعَلْيِه، برَِتْ
نَِساٍء،  َوَمَع   ،H ُتَباِيُعُه   J ُعْتَبَة  بِنُْت  َفاطَِمُة  َوَجاَءْت  َعَلْيَها،  َنَشَأْت 
َشْيًئا، َوال َيْزننَِي، َفَوَضَعْت َيَدَها َعىَل َرْأِسَها َحَياًء  ْكَن بِاهللِ  َفَأَخَذ َعَلْيِهنَّ َأْن اَل ُيرْشِ
ُتَها  ي َأيَّ َب H َمْن َحَياِئَها، َفَقاَلْت هَلَا َعاِئَشُة: »َأِقرِّ ِمْن َكِلَمٍة )َيْزننَِي( َفَتَعجَّ

اْلَمْرَأُة، َفَواهللِ َما َباَيَعنَا إاِلَّ َعىَل َهَذا« َقاَلْت: َنَعْم إَذا َفَباَيَعَها بِاآْلَيِة«)2).
ُه بَِسنٍَد َصِحيٍح[  ]َرَواُه َأْحَُد َوَغرْيُ

َنا، َوِهَي َحِديَثُة َعْهٍد بِإِْساَلٍم!  َفَكاَنْت مْذهولًة ُمْسَتْغَرَبًة ُمْسَتِحَيًة ِمْن ِذْكِر الزِّ
ا َأْنَزَل اهللُ: ]ں    ڻ     َتُقوُل َعاِئَشُة J: »َيْرَحُم اهللُ النَِّساَء اأْلَُوِل؛ َلمَّ

.] ، َفاْخَتَمْرَن هِبَا«)3) ]َرَواُه اْلُبَخاِريُّ ڻ    ڻ[ ]النُّوِر:31[ َشَقْقَن ُمُروَطُهنَّ

َساَلَمِة  َعىَل  َوحُمَاَفَظتِِه  َوِحْشَمتَِها،  اْلَمْرَأِة،  ِة  ِعفَّ َعىَل  اإِلْسالِم  ِحْرِص  َوَمْن 
َتْحُقْقَن  َأْن  َلُكنَّ  َلْيَس  َفإيِنَُّه  ْرَن،  »اْسَتْأخيِ لِلنَِّساِء:   H َقاَل  ُه  َأنَّ اْلُمْجَتَمِع: 
َداريِ، َحتَّى إيِنَّ َثْوَبَها  ُق بيِاْلجيِ ، َفَكاَنتيِ اْلَمْرَأُة َتْلَتصيِ ريِيقيِ ريِيَق، َعَلْيُكنَّ بيَِحافَّاتيِ الطَّ الطَّ

أخرجه أحد برقم )25660(، وقال حمققو املسند: »أثر إسناده صحيح عىل رشط الشيخني«.  (1(
أخرجه أحد ط الرسالة رقم )25175(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح، رجاله ثقات   (2(

رجال الشيخني«.
أخرجه البخاري رقم )4758).  (3(
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[، َحَياٌء َوِحْشَمٌة  ْلَبايِنُّ نَُه األَْ َأُبو َداُوَد، َوَحسَّ ]َأْخَرَجُه  َها بيِهيِ« )1).  ْن ُلُصوقيِ َداريِ ميِ َلَيَتَعلَُّق بيِاْلجيِ
َواْحتَِياٌط َواْلتَِزاِم بَِأْمِر اهللِ َوَرُسولِِه. 

َباَد اهلليِ:  عيِ
َجاِل َوَلِكنَُّه  ْشَمُة، َواحْلََياُء لِلرِّ ْساَلِم اْلُمُروَءُة َواْلَوَقاُر َواحْلِ إنَّ اأْلَْصَل يِف َأْهِل اإْلِ

رْتَ ِسَمٌة ِمْن ِسَمهِتَا، َوِصَفٌة ِمْن ِصَفاهِتَا النَّبِيَلِة. بَِحقِّ اْلَمْرَأِة َأْكَثُر؛ أِلَنَّ السَّ

ڻ     ڻ     ڻ     ں     ں     ]ڱ     ِجيِم:  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  بِاهللِ  َأُعوُذ 
ۓ     ۓ      ےے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہہ     ہ     ۀ     ۀ       ڻ    

ڭ    ڭ[ ]اأْلَْحَزاِب:59[.
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعَد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َبْل  مَجَاٍل،  ِصَفُة  لِْلَمْرَأِة  ْشَمُة  َواحْلِ احْلَِديِث،  لَِتْصِديِق  َسَبٌب  امُلُروَءُة -إِْخَوِت- 
ِمْن  َوإَِقاَلتِِهْم  اْلُمُروَءِة،  َأْهِل  َمَع  التََّساُمِح  َعىَل  احْلَِديِث-  يِف  -َكَم  َحثَّ  ْساَلُم  اإْلِ
ُموَن  رَتِ ْشَمِة ُمْلَتِزُموَن بِِدينِِهْم، حَيْ َعَثَراهِتِْم ملُُِروَءهِتِْم، َوَأْصَحاُب اْلُمُروَءِة َواْلَوَقاِر َواحْلِ
ْم، َواْلُقْرآُن َيْشَتِمُل َعىَل  ُهْم بَِتَعاُمِلِهْم َوَأْخاَلِقِهْم َوَمَظاِهِرِهْم َوَأْشَكاهِلِ َأْنُفَسُهْم َوَغرْيَ

]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ     اهللُ:  َفَيُقوُل  َذلَِك،  َعىَل  حَتُثُّ  حُمَْكَمٍت  آَياٍت 
چ[ ]اأْلَْعَراِف:199[. 

أخرجه أبو داود رقم )5272(، وحسنه األلباين.  (1(
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]ڭ    ڭ     ۇ                ۇ    ۆ    ۆ     َأنَُّهْم:  نيِ  الرَّْحَ َباديِ  عيِ َفاتيِ  ْن صيِ َوميِ
ُكوَن  ْغِو َواْلَكِذِب، َواَل ُيرْشِ ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]اْلُفْرَقاِن:63[ ُمْعِرُضوَن َعْن اللَّ
ِمْن  ُكَرَماُء  نَِظاًما،  َواَل  ُعْرًفا  خُيَالُِفوَن  َواَل  اْلُمْسَتِقيَم،  اَط  َ الصِّ َوُمْلَتِزُموَن  بِاهللِ، 
إِْفَراٍط،  َواَل   ، ُغُلوٍّ َغرْيِ  ِمْن  الوسطيَة  َيْلَتِزُموَن  ُبْخٍل،  َغرْيِ  ِمْن  ُعَقاَلُء  اٍف،  إرْسَ َغرْيِ 

 

َواَل َتْفِريٍط.

ا َعابًِسا يِف َحَياتِِه  ْنَساُن َجادًّ اْلُمُروَءُة َواْلَوَقاُر -إِْخَوِت- َأنَّ َيُكوَن اإْلِ َوَلْيَسْت 
َأْهِلِه َوَصْحبِِه، َبْل َوَيْسَتْمتُِع بِاحْلََياِة،  َط َواْلُمَمَزَحَة َمَع  ُك التََّبسُّ َوُشُؤونِِه دوًما، َوَيرْتُ

يَلٍة، َواَل مِمَّا ُيْفِسُد َسِمْعَتُه. اٍف َواَل خَمِ َوبَِم َأْعَطاُه اهللُ ِمَن َغرْيِ إرْسَ

بَِم  ِقَياِمَها  َوَعَدِم  َزْوِجَها،  َحقِّ  يِف  بِالتَّْقِصرِي  َلْيَسْت  ْوَجِة  لِلزَّ ْشَمُة  احْلِ َوَكَذلَِك 
بِيِعيَِّة، َفَهَذا َفْهُم َخاطٌِئ، َبْل  نَُها يِف َعْينِِه، َوُيَلبِّي َحاَجتِِهَم الطَّ ُيْصِلُح َشْأهُنَا َمَعُه، مِمَّا ُيَزيِّ

ِلَها لَِزْوِجَها ِمْن ُحْسِن إِيَمهِنَا، َوِخْدَمتَِها َوَقَراَرَها يِف َبْيتَِها َخرْيٌ هَلَا.  ُحْسُن َتَبعُّ

َباَب َباُتوا َيْشُكوَن ِمْن َكْثَرِة ُخُروِج َزْوَجاهِتِْم،  ًة الشَّ َوَبْعُض اأْلَْزَواِج اْلَيْوَم َخاصَّ
اأْلُُموِر  َوَأْفَضُل  الطَّاَلِق،  َأْسَباِب  َأَحُد  ًرا  ُمَؤخَّ ُيَعدُّ  َبْل  أِلَْهِلَها،  َكاَنْت  َوَلْو  َحتَّى 

ڇ     ڇ      چ     چ     ]چ     َفاْلَزُموا،  َواْلَعْدُل  َواْلُمُروَءُة  َواْلَعْقُل  اْلَوَسُط، 
ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     ڎ    ڎڈ    ڈ    ژ    
َفْضُل  َوَرَد  َفَقْد  َياِم،  بِالصِّ شعباُن  َهَذا  َشْهَرُكْم  َواْسَتَغلُّوا  ]النَّْحِل:90[  ژ[ 
، َوَكَذلَِك ملَِْن َعَلْيِه َقَضاٌء ِمْن َرَمَضاَن اْلَمايِض ُيَباِدُر  َياِم فِيِه يِف احْلَِديِث النََّبِويِّ الصِّ

ًة النَِّساِء.  َياِم َخاصَّ بِالصِّ

َياِم َواْلِقَياِم. َغنَا َشْهَر الصِّ َنْسَأُل اهللَ َأْن َيَتَقبََّل ِمنَّا َوِمنُْكُم، َوُيَبلِّ
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#

ُلوا الِقَمَم ِبُعُلوِّ الِهَمِم َو�شَ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

يَك َلُه،  احلَْمُد هلل الَقِويِّ امَلتنِِي، ِذي الِعزِّ َوالتَّْمِكنِي، اَل إَِلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدِه اَل رَشِ

َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعىَل  اِدُق األَِمنُي،  َوَرُسوُلُه الصَّ َعْبُدُه  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  امُلبنُِي،  احلَقُّ 

ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم، َأمَّ يِن، َوَسلِّ َوالتَّابِِعنَي، َوِمْن َتَبِعُهْم بِإِْحَساٍن إىَِل َيْوِم الدِّ

َباَد اهلل:  َفايِتََّقْوا اهلَل عيِ

َبْل  َفاهُتُْم،  َوَتَصُّ النَّاِس،  َوَأْخاَلَق  النُُّفوِس،  َطَباِئَع  أنَّ  َواْعَلُموا  إَِلْيِه،  َوُتوُبوا 

يَفٌة، َوُخْلٌق  ٌة، َوَخْصَلٌة رَشِ َوَمَعاُشُهْم يِف َكْسبِِهْم َوَخَساَرهُتُْم تقُف َوَراَءُه َطبِيَعٌة َهامَّ

ُسُن َأْخاَلَقُهْم، َوَتْرَتِفُع  َم َتْعُلو َأْقَداُرهْم، َوحَتْ ِة َوالَعِزيَمِة، َفالنَّاُس إِنَّ َا ُعُلوُّ اهِلمَّ َرفِيٌع: إهِنَّ

اِتََّصَف بُِكلِّ مَجِيٍل،  ُتُه  مِهَّ َفَمْن َعَلْت  امَلْقَصِد،  ِف  ِة، َورَشَ َمنَاِزهَلُْم، بَِحَسِب ُعُلوِّ اهِلمَّ

يَفُة َتَرَض ِمْن األَْشَياِء بَأَعاَلَها، كم  ِ ُتُه اِتََّصَف بِالقبيِح، َوالنُُّفوُس الرشَّ َوَمْن َدَنْت مِهَّ

َناَءاِت.  وُم َحْوَل الدَّ نِيَُّة حَتُ النُُفوُس الدَّ
الَعزائيُِم تأتي  الَعْزم  أْهليِ  َقْدريِ  ــــراميِ اَلـــكـــارُمَعلى  ـــــْدريِ الــــكيِ ــى َق تــأتــي عــَل
صغاُرها الّصغرييِ  َعــنيِ  يف  َوَتْصُغُر يف َعن الَعظيميِ الَعظائيُِم)1)َوَتْعُظُم 

البيتان للمتنبي يف رشح ديوانه للواحدي )ص274).  (1(
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وِرْفَعًة،  َنَباَهًة  بِاخلُُموِل  هُلُْم  َفُتَبدِّ ُسُقوٍط،  ِمْن  الَقْوَم  َتْرَفُع  الَعالَِيُة  ُة  اهِلمَّ
فُّع  َ َأَدبِيًَّة، وتدُعوهم للَمَعايِل، َوالرتَّ ًة، َوبِالطَّاَعِة الَعْمَياِء َشَجاَعًة  يَّ َوبِااِلْضطَِهاِد ُحرِّ

راِت األُُموُر.  َغاِئِر، وحُمَقِّ َناَيا، َوالصَّ َعْن الدَّ

ُغثاًء  ُقْدَراهُتُْم  َلْت  وَّ َوحَتَ َهَباًء،  َمَواِهُبُهْم  َوَذَهَبْت  َأْعَمُرُهْم،  َضاَعْت  َمْن  ُهنَاَك 
ِمهم، َوَعىَل النَِّقيِض: فُهنَاَك َمْن َيْمِلُك ُقْدَرًة  َوَأْصَبُحوا َعىَل امُلْجَتَمِع َعاَلًة؛ لَِضْعِف مِهَ
َأْعىَل  ُل  تِِه َوُطُموِحِه َجْعَلُه -بَِتْوفِيِق اهللِ- حُيْصِّ َبِسيَطًة، َلُكنَّ ُعُلوَّ مِهَّ َوَمْوِهَبًة  َقِليَلًة، 

ُم لِِدينِِه َوَوَطنِِه َوجُمَْتَمِعِه ُكلَّ اخِلْدَماِت.  امَلَراتِِب، َوَيتَِّصُف بَِأْحَسِن الِصفاِت، فُيَقدِّ

األَْجِر  َونِيِل  ْنَيا،  الدُّ يِف  اإِلْنَساِن  ُعْمِر  ِمْن  لاِِلْستَِفاَدِة  َمْطَلٌب  ِة  اهِلمَّ َفُعُلوُّ  إًِذا 
بُّ  بُّ اْلَكَرَم، َوُيحيِ َوالثََّواِب يِف األُْخَرى، َقاَل H: »إيِنَّ اهلَل D َكريِيٌم ُيحيِ

ايِن[.  ، َوَيْكَرُه َسْفَساَفَها«)1) ]رواُه الَطرْبَ َمَعاليَِي اأَلْخاَلقيِ

واهلل يقول: ]ڦ    ڦ[ ]الَبَقَرِة:148[، ويقول: ]ٱ    ٻ    ٻ    
ٺ     ٺ     ٺٺ     ڀ      ڀ     ڀ     ڀ     پ       پ     پ     پ     ٻ     ٻ    
ٿ    ٿ        ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ]النَِّساِء:95[ وملا َوَصَف اجلَنََّة وَعَملَها 

ل هلَا، َقاَل: ]ڎ     ڈ    ڈ    ژ[ ]الصافات:61[.  امُلْؤهِّ

ا يِف َأْوَساِط َكثرٍِي  ِة َباَت ُمنَْترِشً ِمِهْم، بل إنَّ َضْعَف اهِلمَّ والنَّاُس خيتلفوَن يِف مِهَّ
النََّتاِئِج،  َع  َأرْسَ َتْطُلُب  َوَعَزاِئُمُهم  َفاِسِف،  السَّ ِعنَْد  َتِقُف  َرْأِينَاَها  َحتَّى  النَّاِس،  ِمْن 
َوَلْو َكاَنْت َعىَل ِحَساِب َنْفِسِه َوِدْينِِه، َوَمَشاِريِع اخلرَْيِ بَِبَلِدِه، َنَراُهْم ُمَتَخاِذلنَِي ُضَعَفاَء 

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)5928( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   (1(
.(1801(
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َوُحُضوِرِهْم  بَِواِقِعِهْم  الَباطِِل  ِة  لنُْصَ َأَبْوا  َأْم  َشاُؤوا  ُمنساِقنَي  ْتِه،  َ َوُنصَّ احلَقِّ  َعْن 
ِف  َوَضعَّ ْتِه،  مِهَّ ُدُنوِّ  ِمْن  َوامَلْكَسِب،  األَْفَعاِل  بَِديِنِء  ُيَبايِلْ  اَل  وَبْعُضُهْم  َوُمَشاَرَكتِِهْم، 

ٍة:  ٍف، َأْو َيطمُع إىَِل ِقمَّ ُتُه، َفاَل َيتَطلَُّع لرَشَ َعِزيَمتِِه، ِمنُْهْم ِمْن َقُعَدْت بِِه مِهَّ
ـــال ـــَب ـــْب ُصــــُعــــوَد اجْليِ َفْر)1)َوَمــــــْن َيـــَتـــَهـــيَّ احْلُ َبـــْنَ  ْهــريِ  الــدَّ ـــَد  َأَب ــْش  َيــعيِ

ًة َعالَِيًة، َوإِْن  ْضَتُه َعىَل َطَلِب ِعْلٍم َوَدْعَوٍة َوُنْصٍح َلْ جَتِْد َأَماَمَك مِهَّ وَبْعُضُهْم إِْن َحرَّ
يٌّ َبِخَل بِنَْفِسُه َوُجْهِدُه َعنُْه، َواألَْسَوُأ من ُيثبُِّط الناَس َعِن  ِ ِعيٌّ َأْو َخريِّ ُوِجَد َعَمٌل َتَطوُّ
اٍع، َأْو َغرْيَ َذلَِك،  اَرٍة َرابَِحٍة، َأْو َعىَل ِصنَاَعٍة، َأْو َعىَل اِْخرِتَ ثُُّه َعىَل جِتَ ، َوُهنَا َمْن َلْو حَتُ اخلرََيِ
ِة ُمنَْخِفًضا، ُيَقيُِّد َنْفَسُه بالَكَسِل، نرى النبَي H حَيُثُّ َصَحابتَه  َوَجَدَتُه َقاِعَد اهِلمَّ
ْرَدْوَس« َأْي:  : »َفإيَِذا َسَأْلُتُم اهلَل، َفاْسَأُلوُه الفيِ ِة الَعالَِيِة، َفَيُقوُل فِيَم َرَواُه الُبَخاِريُّ لِلِهمَّ

 

َم َأَفَضَل َما فِيَها: الِفْرَدْوَس األَْعىَل، َقاَل: »َفإيِنَُّه َأْوَسُط الَجنَّةيِ،  اَل َتْطُلُبوا اجلَنََّة َفَقْط، َوإِنَّ
َوَأْعَلى الَجنَّةيِ«)2)، َنْسَأُل اهللَ لِنَّا َوَلُكْم َولَِوالِِديُكْم الِفْرَدْوَس اأَلْعىَل ِمْن اجَلنَِّة.

ْحَِن بِاْلُفْرَقاِن ]ڭ    ڭ    ڭ     ۇ   ۇ    ۆ     ا َوَصَف اهللُ ِعَباَد الرَّ َوَلمَّ
]ھ      َتُهْم  َومِهَّ َدَعاَءُهْم  َذَكَر  ]اْلُفْرَقاِن:63[  ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ 
ًة  َم َأْن َيُكوُنوا َأِئمَّ ے      ے[ ]اْلُفْرَقاِن:74[ َفَلْم َيْطُلُبوا َأْن َيُكوُنوا ِمْن امُلتقنَي، َوإِنَّ

ْم لِلَخرْيِ َوامَلْعُروِف.  هَلُْم، َيْقَتِدي الناُس هِبُِم يِف ِدينِِهْم، َويِف إِْصاَلِحِهْم، َوَبْذهِلِ
وُعْمُر بِن َعْبِد الَعِزيز َيُقوُل: »إِنَّ يِل َنْفًسا َتواَقًة، َتاَقْت إىَِل اإِلَماَرِة َفنَاَلْتَها، ُثمَّ َتاَقْت 

إىَِل اخِلاَلَفِة َفنُْلتَها، ُثمَّ َتاَقْت َبْعَد َذلَِك إىَِل اجلَنَِّة، َوَأْرُجو -بِإِْذِن اهلل َتَعاىَل- َأْن َأَناهَلَا«)3).

البيت ألب قاسم الشاب، يف صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال )281/1).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2790).  (2(

البداية والنهاية ط إحياء الرتاث )208/9).  (3(
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َ H َوُهَو ُغاَلٌم َصِغرٌي َلْ َيْبُلِغ احلُْلَم  َوَعْبُد اهلل بُِن َعبَّاٍس L مَلَّا ُتُويفِّ
َقاَل لُِغاَلٍم ِمثَِلُه: َهُلمَّ لِنُْصبَِح ُعَلَمَء! َفَردَّ َعَلْيِه الُغاَلُم: َوَكيَف ُتْصبُِح َعاَلًما َويِف الَقْوِم 
َكُه لَِيَتَعلََّم َصنَْعًة، َوَمَض اِْبُن َعبَّاٍس يِف َطَلِب الِعَلِم،  ؟ َفرَتَ َأُبو َبْكٍر َوَعْمَر َوُعثَمَن َوَعيَلٍّ

ِة، َوُتْرمُجَاَن الُقْرآِن، َوالُكلُّ َيْسَأُلُه.  َفَلْم َيْبُلَغ الثَّاَلثنَِي، َحتَّى َأْصَبَح َحرْبَ األُمَّ

َوَرُجٌل َواِحٌد َفَقْط ِمْن آِل فِْرَعْوٍن، َجاَء ِمْن َأْقَص امَلِدينَِة َيْسَعى، َقاَل: َيا َقْوِم 
َبُعوا امُلْرِسِلنَي.  اِتَّ

وَعْبد الَرْحَِن الِسميط V َرُجٌل َأْسَلَم َعىَل َيَدّيِه َأْكَثُر ِمْن َأَحَد َعرَشَ ِمْلُيوَن 
َشْخٍص، وَأَغاَث النَّاَس َوَأْطَعَمُهْم وعاجَلَُهْم، َوَلَقْد َرأَينَا مَجََعيَّاٍت َنَشَأْت ِمْن َخالِل 
البّيْئِة  َوَحَاَيِة  َوالتََّطوِع،  لِلُفَقَراِء، َوَذِوي اإَلَعاَقِة  َعاَلِيٍة  ٍة  هِبِمِّ َوبَراَمَج َتطَّوَرْت  فِْكرٍة 

وًحا َماثَِلًة، َوَمَشاِريَع َقاِئَمًة.  َوالنََّظاَفِة َأْصَبَحْت َبَعَد َتْوَفيِق اهللِ، ثَم بُِعُلوِّ اهلمة ُصُ

هَبَْمٍة  ُثمَّ  بِِفْكَرٍة،  َبَدَأْت  َفاِت  وامُلؤلَّ َساِت  َوامُلَؤسَّ َوِل  لِلدُّ َمَشاِريٌع  َوَكَذلَِك 
َأْعىَل  َوَأَخُذوا  َوَنَشاٍط،  ٍة  هِبِمَّ َبَدُأوا  ُفوَن  ُمَثقَّ ُعوَن  خُمرَْتِ َوُرْؤَيٍة،  لَِعَمٍل  َلْت  َفَتَحوَّ
اخْلُُلِق  يِف  َأْيًضا  َتُكوُن  َا  َفإهِنَّ َواْلِعَباَدِة،  َواْلِعْلُم  لِْلَجنَِّة  اْلَعالَِيُة  ُة  مَّ اهْلِ َوَكَم  َهاَداِت،  الشَّ
َتاُج  ، َوِخْدَمِة اْلُمْجَتَمِع َواْلَوَطِن، َوَيا اهللُ َما َأْكَثَر ُفَرَص اخْلرَْيِ يِف احْلََياِة حَتْ احْلََسِن َواْلرِبِّ
َقُه اهللُ إَِلْيَها، َوَقْد جَتُِد معاَق اأْلَْطَراِف  ْقَداِم َعَلْيَها، ملَِْن َوفَّ ِة اْلَعَمِل هِبَا، َواإْلِ َفَقْط هَلَمَّ
ْدَمِة  تِِه اْلَعالَِيِة خِلِ نِّ َرُجٌل َأْو اْمَرَأٌة اْمَتدَّ اْلُعُمُر هِبِمَّ اَء، َأْو َكبرُِي السِّ تِِه اأْلَِصحَّ ُينَافُِس هِبِمَّ

أهِلِه وجُمَتمعِه، إَِذا ِهَي مهة َتنَْطِلُق ِمنَك َأِخي َفَباِدْر إَِلْيَها! 
بَلُغوا قد  اُعون  والسَّ ليِْلَمْجديِ  اأُلُزَرادَبْبَت  دونــه  وألــَقــْوا  النفوسيِ  َجْهَد 
أكثُرهم ملَّ  حتَّى  اجملَد  وعانق اجملَد َمن أوَفى وَمْن َصَبافكاَبروا 
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أنــَت آكُلُه ا  ا)1)ال حتَسبيِ اجملــدَ متــرً بيِ َلْن َتْبَلَغ اجملَد َحتَّى تْلَعَق الصَّ

َعىَل  وامَلْرُء  الَعالَِيِة،  اهِلَمِم  َأْصَحاَب  َفَرافِْق  َعالَِيًة،  ُتَك  مِهَّ َتُكوَن  َأْن  َأَرْدَت  إَِذا 
ِة َوالطَُّموِح َتِصرُي ِمْثَلُه،  َدْيِن َخِليِلِه، َفِلَينُْظْر َأَحُدُكْم ِمْن ُيَخالِْل، َصاِحْب َعايِلَ اهِلمَّ
َوالَعْكُس بِالَعْكِس، َيُقوُل َعْمر I: »إيِنِّ ألْكَره َأْن َأرى أحَدكم َسَبْهَلاًل، اَل يِف 

َعَمل ُدنيا، َواَل يِف َعمل آِخَرٍة«)2)، وَأْوَص اهللُ B َنبِيَُّه O ]ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀڀ    ڀ    ڀ    ٺ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     

ڦ    ڦ[ ]اْلَكْهِف:28[. 

ْستِنَْهاِض اهِلَمِم، َوَبَعِث الَعَزاِئِم، َوَأْن  َي اِلِ ةيِ: َأْن ننرَْبِ ُن َعَلى علوِّ اهليِمَّ ا ُيعيِ َّ َوميِ
ْلبِيَِّة َوالُعْزَلِة، َفاإِلْساَلُم حَيُضُّ َعىَل ُعُلوِّ  نُكوَن َسبَّاِقنْيَ ملَِّا ُيْصِلُح امُلْجَتَمُع، وَنْبِذ السِّ
نيِ  ْن الُمْؤميِ ُن الَقويِيُّ َخْيٌر َوَأَحبَّ إيَِلى اهلليِ ميِ ثُّنا َعىَل َكْسبَها َباحلَِديِث: »الُمْؤميِ ِة، َوحَيُ اهِلمَّ
ْن بيِاهلليِ، َواَل َتَعَجْز«)3).  ، َوايِْسَتعيِ يُف، َوفيِي ُكلِّ َخْيٌر، َوَأْحريُِص َعَلى َما ييِْنَفعكيِ عيِ الضَّ

الَعِقيَدِة  ِصْدُق  ]الَبَقَرِة:63[  ڄ[  ڄ      ڦ     ]ڦ      :C َوِيُقوُل 
َوُوُضوِحَها، َوطِيَبُة الَقْلِب، َوُحْسُن اخلُْلِق ُتَبنّيُ مهًة عاليًة َلَصاِحَبَها ُتْثِمُر ُقَوًة َتْظَهُر 
َم َكاَن َواثًِقا، َوإَِذا َعَمَل َكاَن َثابًِتا، َوإَِذا َجاْدَل َكاَن َواِضًحا،  َها، َفإَِذا َتَكلَّ يِف َأْعَملِِه ُكلِّ
َر َكاَن ُمْطَمِئنًّا، حيَد اخِلَصاَل، عزيَز النفس، َوَعفيَف اليِد والِلَساِن، َوَتْعُلو  َوإَِذا َفكَّ

و مَكاَنُتُه بقدِر َعِزيَمتِِه َعىَل اخلُُلِق النَّبِيِل. ُته، وتَسمُّ مهَّ

األبيات يف أمايل القايل )113/1( بال نسبة.  (1(
النهاية يف غريب احلديث واألثر )340/2).  (2(

أخرجه مسلم رقم )2664).  (3(



275

ٍ بيَِهنيِّ َوَلــيــَس  الــُدنــيــا  يف  )1)َواخُلـــلـــُد  ــبــانيِ  َ ُتــَتــح جليِ مَل  ــبيِ  ــراتيِ اَل ُعليا 

عن  أقعَد  أَر  ل  فإينِّ  ُتُكم،  مهَّ َتْصُغَرنَّ  »ال   :I اخلَطَّاِب  بُن  ُعَمُر  َقاَل 
ُتْكَسُب  فهي   ، الَعامَلنَيَ َربِّ  ِمْن  توفيٌق  اهلمِة  علُّوُّ  اهلمم«)2)،  َصِغرِي  َمْن  امَلْكُرَماِت 

ْمِس:9[.  بِامُلَجاَهَدِة َوامُلَمَرَسِة ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ[ ]الشَّ

َيَتَحرَّ  َوَمْن  الُحْلُم بالتحلُّم،  َوإيِنََّما   ، بيِالتََّعلُّميِ ْلُم  العيِ H: »إيِنََّما  َوَقاَل 
ُه«)3).  رُّ ُيَوقِّ ُه، َوَمْن َيَتَوقَّ الشَّ الَخْيُر ُيْعطيِ

َفاَل  الِرْفَعِة،  َعىَل  جَمُْبوَلٌة  اإِلْنَساِن  َطبِيَعُة  َتُكوَن  َأْن  ةيِ:  اهليِمَّ ُعلوِّ  َأْسَبابيِ  ــْن  َوميِ
َغاِئِر.  ُت لِلصَّ وِن، َواَل َيْقنَُع بِالَقِليِل، َواَل َيَلتفِّ َيْرَض بِالدُّ

ولِلَوالِِديِن َوامُلْجَتَمِع َتْأثرٌِي يِف تربيٍة َصِحيَحٍة، َوَتنِْشَئِة الَوَلِد َعىَل ْكِريِم اخِلاَلِل، 
نِيبِِهْم مساوِئ األَْخاَلِق، َوَمْرُذوِل األَْعَمِل، َفُهنَاَك َمْن هُيِمُلُهْم  َوَحِيِد اخِلَصاِل، َمَع جَتْ
ُتِه يِف خُمَاَلَفِة  ِهْم َوامُلْجَتَمِع، أما األَْسَوُأ ِمْن ُيَربِّ َوَلًدا َتُكوُن مِهَّ لَِيُكوُنوا َعاَلًة َعىَل ُأرَسِ
اِف َوامَلَهايِط َوالَعَبِث َواخلََطِر، وَيُظنُّوَن َذلَِك ُرُجوَلًة، َأَلْيَس َلنَا ُقْدَوًة  النَِّظاِم، َواإِلرْسَ

َحاَبِة أِلَْواَلِدِهْم؟!  بَِيِة الصَّ برَِتْ

ُه لِْلَمَعاِرِك، َويِف امَلَحافِِل، َوُهَو َصِغرٌي،  ُ َبرْيِ َكاَن َخْلَف َوالَِده حُيَرضِّ َعْبُداهلل بِْن الزُّ
ِة،  ْأِس، َعايِل اهِلمَّ ثُُّه َأَن َيَظلَّ َرافَِع الرَّ ُه َأْسَمُء بِنُْت َأِب َبْكٍر َحتَّى آَخَر َحَياتِِه حَتُ َبْينََم ُأمُّ
ِة، َوُمَهيَِّئاُت النُُّبوِغ، َويِف َقَصِص التَّاِريِخ َبَياُن َذلَِك.  َقّوي الَعِزيَمَة تِْلَك َبَواِعُث اهِلمَّ

العرب  لغة  وإنشاء  أدبيات  يف  األدب  وجواهر  )ص528(،  ديوانه  يف  شوقي،  ألحد  البيت   (1(
.(395/2(

أدب الدنيا والدين )ص319).  (2(
أخرجه أبو نعيم يف احللية )174/5(، وحسنه األلباين يف اجلامع الصغري رقم )4093).  (3(
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جاِل الُعقالِء، َوُكلُّ امُلْجَتَمِع مِمَّْن َيْسَتْحرِضُ  ُه َدْوٌر لِلُمَعلِِّمنَي َوامُلَثَقِفنَي والرِّ َكَم َأنَّ
ِة، وِسَعِة األُْفِق، وّجُهوُهْم التَّْوِجيَه  ، وَيْبَتِسُم بُبعِد النَّْظَرِة، وُعُلوِّ اهِلمَّ ِعَظَم امَلْسؤولِيِةِ

ليَم، وَراَعوا ُمُيوهَلُْم.  السَّ

َأْلوَيِة  َوَرْفِع  اهلُدى،  َمنَاَراِت  َوإَِعالِء  النَّاِس،  َتوِعَيِة  يِف  َكبرٌِي  َدَوٌر  ولإلعالِم 
تَمَعاِت ِمْن َعواِمَل الَفَساِد َوالِفَتِن.  الَفِضيَلِة، َوِحَايِة املُجْ

امُلْؤِمَن  َيَْعُل  مما  َوْجِهَها،  َعىَل  بِاألَْسَباِب  باألَْخِذ  ِة  اهِلمَّ َوُعُلوَّ  الَعزِم،  َة  ُقوَّ إِنَّ 
ِقيِق َغاَياتِِه، ويبذُل ُقَصاَرى ُجْهِدِه يِف ُبُلوِغ َمآِربِِه، َغرْيَ ُمْسَتْسِلٍم  َيْسَتْجِمُع يِف َسبِيِل حَتْ
َواهلََواِجِس،  لِلَيْأِس  واالْستِْساَلُم  ُد  فالرتدُّ َتْعَجْز،  َواَل  بِاهللِ  فاِْسَتَعْن  لِلُحُظوِظ، 
يِف  ُة  َواهِلمَّ اجلَْزِم،  يِف  ُة  َفالُقوَّ اهِلَمِة،  َضْعِف  َمْن  َوالَتَشاُؤِم  ْيِب،  الرِّ َجواَنَب  َوَتْغِلِيِب 

احلَْزِم، َواألَْخُذ بُِكلِّ الَعْزِم.
هيِ َنْفسيِ ــُة  ــمَّ الــَعــْلــيــاُء هيِ ــنيِ  ــُك َت )1)َوَمــــْن  فيِيَها حَمبَُّب  َيْلَقاُه  ي  الَّــذيِ َفُكلُّ 

ْعِف  اَمِة الَعجُز َوالَكَسُل َواجلُْبُن َوالُبْخُل؛ ألهنا ُصوٌر للضَّ وَأْعَظُم امَلَصاِئِب اهلَدَّ
َن  َواخلََوِر َيْسَتِعيُذ ِمنَْها دوًما َنبِيُّنَا H َحْيُث َكاَن َيُقوُل: »اللَُّهمَّ إيِنِّي َأُعوُذ بيَِك ميِ

.(2(» ، َوَغَلَبةيِ الرَِّجاليِ ْينيِ ، َوَضَلعيِ الدَّ ، َوالُبْخليِ َوالُجْبنيِ ، َوالَعْجزيِ َوالَكَسليِ الَهمِّ َوالَحَزنيِ

ٍة  ٍة، َومِهَّ َقْوا اهللَ -َرِحُُكْم اهللِ- َواِْسَتْمَسُكوا بُِعَرى ِدينُِكْم َوُخُذوا َأْمَرُكْم بُِقوَّ َفاِتَّ
ُكْم، ُمْعَتِصِمنَي بَِحْبِلِه،  َعالَِيٍة، َوِسرُيوا يِف َدْرِب احلَقِّ بَِعِزيَمٍة َصاِدَقٍة، ُمَتَوِكَلنَي َعىَل َربِّ

اِشِديَن. َتُكوُنوا ِمْن الرَّ

البيت ملحمود باشا سامي البارودي، يف جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب )277/2).  (1(
أخرجه البخاري رقم )2893(، ومسلم رقم )1365).  (2(
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َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َهاَدَة  ُة امُلْؤِمِن َأْو نِّيُتُه خرٌي ِمْن َعَمِلِه، َقاَل H: »َمْن َسَأَل اهلَل الشَّ َومِهَّ
هيِ«)1) ]َرْواُه ُمْسِلَم[، َويَف احَلِدْيِث:  َراشيِ ، َوإيِْن َماَت َعَلى فيِ َهَداءيِ ْدٍق، َبلََّغُه اهلُل َمَنازيَِل الشُّ بيِصيِ
ُل فيِيهيِ  ي فيِيهيِ َربَُّه، َوَيصيِ ْلًما َفُهَو َيتَّقيِ َْرَبَعةيِ َنَفٍر، َعْبٍد َرَزَقُه اهلُل َمااًل َوعيِ ْنَيا أليِ »إيِنََّما الدُّ
ْلًما َوَلْم َيْرُزْقُه  ، َوَعْبٍد َرَزَقُه اهلُل عيِ ا، َفَهَذا بيَِأْفَضليِ الَمَنازيِليِ يِ فيِيهيِ َحقًّ َمُه، َوَيْعَلُم هلليِ َرحيِ
ْلُت بيَِعَمليِ ُفاَلٍن َفُهَو بيِنيِيَّتيِهيِ َفَأْجُرُهَما  َمااًل َفُهَو َصاديُِق النِّيَّةيِ َيُقوُل: َلْو َأنَّ ليِي َمااًل َلَعميِ
ي  ْلٍم اَل َيتَّقيِ ْلًما، َفُهَو َيْخبيُِط فيِي َماليِهيِ بيَِغْيريِ عيِ َسَواٌء، َوَعْبٍد َرَزَقُه اهلُل َمااًل َوَلْم َيْرُزْقُه عيِ
، َوَعْبٍد  ا، َفَهَذا بيَِأْخَبثيِ الَمَنازيِليِ يِ فيِيهيِ َحقًّ َمُه، َواَل َيْعَلُم هلليِ ُل فيِيهيِ َرحيِ فيِيهيِ َربَُّه، َواَل َيصيِ
ْلُت فيِيهيِ بيَِعَمليِ ُفاَلٍن َفُهَو  ْلًما َفُهَو َيُقوُل: َلْو َأنَّ ليِي َمااًل َلَعميِ َلْم َيْرُزْقُه اهلُل َمااًل َواَل عيِ

، َوَقاَل: َحَسٌن َصِحيٌح[.  ِمِذيُّ ْزُرُهَما َسَواٌء«)2) ]َرَواُه الرتِّْ بيِنيِيَّتيِهيِ َفويِ

تِِه َناَل األَْجَر، َوَلْو َلْ َيْعْمُلُه.  الَِح هِبِمَّ َوِمْن َنَوى الَعَمَل الصَّ

لِْلِقَمِم  َوَتَصلُّوا  اأْلَْجَر،  َتنَاُلوا  َمُكْم،  مِهَ َوَأْعُلْوا  -إِْخَوِت-  نِيَّاتُِكْم  َفَأْصِلُحوا 
بَِتْوفِيِق اهللِ.

الِِح.  ، َواْلَعَمِل الصَّ َقنَا لِْلرِبِّ ، َوُيَوفِّ ْمنَا لِْلَخرْيِ َنْسَأُل اهللَ َأْن ُيْعيِلَ مَهَ

أخرجه مسلم رقم )1909).  (1(
أخرجه الرتمذي رقم )2325(، وصححه األلباين.  (2(
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#

اْحَذُروا اْلِفَتـَن

ْطَبُة اْلأُوَل:   اخْلُ

ْحَِة َوالنَّْعَمِء، َوَنْشَهُد  اُء، َنْحَمُدُه َعىَل الرَّ َّ احْلَْمُد هللِ، َدافِِع اْلَباَلِء، َكاِشِف الرضَّ
يَك َلُه، َنْسَتِغيُث بِِه لَِرْفِع اْلَباَلِء. َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

َم  َوَسلَّ اْلِفَتِن اهلَْوجاِء، َصىلَّ اهللُ  ِمْن  َرَنا  َوَرُسوُلُه، َحذَّ َعْبُدُه  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  َوَنْشَهُد 
ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ َوَباَرَك َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه اْلُعَظَمِء، َوَسلَّ

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
َأَماَمَها،  َحاِئَرًة  اْلُعُقوِل  َأْحَسَن  َعُل  جَتْ تِي  الَّ اْلِفَتِن  َزَمِن  يِف  َنِعيُش  نَا  َأنَّ َواْعَلُموا 

َوَساِعَيًة يِف اْلَبْحِث َعْن ُحُلوٍل هَلَا، فَِتٌن حُتِيُط بِنَا مَجِيًعا، وَقلَّم َيْسَلُم ِمْن َأَثِرَها َأَحٌد.

لأِْلَْعَراِض،  َوَضَياٍع  هِبَا،  َوَتَساَهٍل  ِدَماٍء،  إَراَقِة  ِمْن  َوُمَتَنوَِّعٌة:  َدٌة  ُمَتَعدِّ فيَِتٌ 
ْأِي، َوَفَساِد بِاخْلَُلِق، َوَتَطاَوٍل َعىَل َثَوابَِت  َف بِالرَّ َوِغَياِب َأِمَن، َوَتِْريِب َوَطَن، وَتَطرَّ
اْلَتَبَس  َحتَّى   ، احْلَقِّ َعْن  ُكوِت  َوالسُّ ْأِي،  الرَّ َوَضَياِع  ِريِفِه،  حَتْ َعىَل  َوُجْرَأٍة  يِن،  الدِّ
لِلنَّاِس  َاَماِت  بَِتْلِفيِق ااْلهتِّ َوالتََّساُهِل  لِلَشاِئَعاِت،  َوَنرْشٍ  النَّاِس!  ِمْن  َكثرٍِي  اأْلَْمُر َعىَل 
َقاُلوا:  َقْوٍم  َعْن  اهللُ  َحَكى  َكَم   ، احْلَقِّ بَِقْوِل  اْلُمَشاَرَكِة  ِمْن  َواخْلَْوِف  َوُعْدَواًنا،  ُظْلًم 
]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ[ َفَهَذا ُهَو اجْلُْبُن َعِن اْلُمَشاَرَكِة، َفَردَّ 

اهللُ َعَلْيِهْم بَِقْولِِه: ]ڤ    ڤ    ڤ       ڤ[ ]التَّْوَبِة:49[.
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َماِن،  اًنا، َحتَّى َأْصَبْحْت ِسَمًة لِلزَّ ُق َبْعُضَها َبْعًضا، َفَتَدُع احْلَِليَم َحرْيَ َا فَِتٌن ُيَرقِّ إهِنَّ

ِمْن  َكثرٍِي  َويِف  التََّواُصِل،  َوَساِئِل  يِف  وُينرَْشَ  َوُيْطَرُح  ُيَقاُل  َما  َعرْبَ  لِْلِعَياِن،  َوَظاِهَرًة 

ْم ِمْن ُغَباِرَها.  اُه اهللُ ِمنَْها َلْ ُيَسلَّ اْلَمَجالِِس، َوَمْن َنجَّ

ى، لَِبَياِن َأَثِرَها، َوالتَّْحِذيِر ِمنَْها،  َوِهَي فَِتٌن -ِعَباَد اهللِ- حتتاُج ِمنَّا لَِوَقَفاٍت ُكرْبَ

َنا، َفَواِجٌب َعىَل  نَا، َوحُيِيُط بِنَا، َوُأْخَرى َتَقُع يِف باَِلِد َغرْيِ َوِمْن َأْهِلَها، فَِتٌن َبْعُضَها َيَمسُّ

وِرَها. ِميِه ِمْن رُشُ َذَر اْلِفَتَن ُعُموًما، َوَيُكوَن َلُه ِمْن َدْينِِه َوَتْقَواُه َما حَيْ اْلُمْسِلِم َأْن حَيْ

ِكيِمِه،  ِع، َوحَتْ ْ ُجوِع لِلرشَّ ُه اَل َنَجاَة ِمنَْها إاِلَّ بِالرُّ َر اْلُقْرآُن ِمْن اْلِفَتِن؛ أِلَنَّ َوَلَقْد َحذَّ

يَراِت اْلَواِهَيِة، َوَنبِيُّنَا -َصَلَواُت َربِّ َوَساَلُمُه َعَلْيِه-  ِة، َوالَترْبِ َوَتْرِك اأْلَْهَواِء اْلُمِضلَّ

َ ُحُدوَثَها، َفَقاَل: »َسَتُكوُن فَِتٌن، اْلَقاِعُد فِيَها َخرْيٌ ِمَن  َتُه ِمَن اْلِفَتِن، َوَبنيَّ َر أيًضا َأمَّ َحذَّ

َف  اِعي، َمْن َترَشَّ اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم فِيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَماِش، َواْلَماِش فِيَها َخرْيٌ ِمَن السَّ

ْفُه، َفَمْن َوَجَد ِمنَْها َمْلَجًأ، َأْو َمَعاًذا، َفْلَيُعْذ بِِه«)1).  هَلَا َتْسَترْشِ

نُّبَِها، َوبَِقْوِل  َفاْلَمْخَرُج إًِذا ُهَو احْلََذُر ِمَن اْلِفَتِن َقْدَر االستطاعِة، بَِمْعِرَفتَِها، َوجَتَ

ا،  ُتِريَك احْلَقَّ َباطِاًل، َواْلَباطَِل َحقًّ َقْد  َا  اْلِفَتِن َأهنَّ َفَمْن َأْخَطاِر  َكِلَمَة احْلَقِّ يِف َزَمنَِها، 

ا بتطّرٍف َأْو َتَساُهٍل! َأْو  َك، َوَأْنَت اَل َتْشُعُر، َفُيَصاُب اْلُمْسِلُم إِمَّ َوَقْد ُتْعِميَك َوَتصمُّ

! َوَكَم ِقيَل:  َيْصُمَت َعْن َقْوِل احْلَقِّ

ْحَنتيِهيِ )2)ُيْقَضى َعَلى اْلَمْرءيِ فيِي َأيَّاميِ ميِ
َسنيِ َحتَّى َيَرى َحَسًنا َما َلْيَس باحْلَ

أخرجه البخاري برقم )7081(، ومسلم برقم )2886).  (1(
البيت يف السحر احلالل يف احلكم واألمثال )ص107( دون نسبة.  (2(
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ُجُل  هِتَا َيُمرُّ الرَّ ُه ِمْن ِشدَّ َماِن اْلِفَتَن، َوَيْكُثُر َمَعَها اْلَقْتُل، َحتَّى َأنَّ َفَتْكُثُر آِخُر الزَّ
َتُقوُم  H: »اَل  النَّبِيُّ  َقاَل  َكَم  َمَكاَنُه،  ُه  َأنَّ َوَيَتَمنَّى  َعَلْيِه،  ُغ  َوَيَتَمرَّ  ، اْلَقرْبِ َعىَل 

اَعُة َحتَّى َيُمرَّ الرَُّجُل بيَِقْبريِ الرَُّجليِ َفَيُقوُل: َيا َلْيَتنيِي َمَكاَنُه«)1).  السَّ

هيِ اَل  ي بيَِيديِ ي َنْفسيِ َوَمْن َأْخَطاِر اْلِفَتِن َضَياُع اْلَعْقِل، َكَم َقاَل H: »َوالَّذيِ
ْنَيا، َحتَّى َيْأتيَِي َعَلى النَّاسيِ َيْوَم اَل َيْدريِي اْلَقاتيُِل فيِيَم َقَتَل، َواَل اْلَمْقُتوُل  َتْذَهُب الدُّ
َواْلَمْقُتوُل  اْلَقاتيُِل  اْلَقْتُل-  -َأِي  َقاَل: »اْلَهْرُج  َذلَِك؟  َيُكوُن  َكْيَف  َفِقيَل:  ُقتيَِل«  فيِيَم 
َوُيْلَقى  اْلَعَمُل،  َوَيْنُقُص  َمــاُن،  الــزَّ »َيَتَقاَرُب   : اْلُبَخاِريِّ ِرَواَيِة  َويِف  النَّاريِ«)2)،  فيِي 
»اْلَقْتُل  َقاَل:  ُهَو؟  َم  َأيُّ اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  اْلَهْرُج«  َوَيْكُثُر  َتُن،  اْلفيِ َوَتْظَهُر   ، حُّ الشُّ

اْلَقْتُل«)3).

َأْن  َأْو  َماِء،  الدِّ َسْفِك  يِف  ُنَشاِرَك  َأْن  ِمَن  َرَنا  لُِيَحذِّ  H النَّبِيُّ  َذلَِك  َقاَل 
َنَتَلَطَخ فِيَها، َأْو َنْلِقى اهللَ هِبَا بَِقْوٍل، َأْو فِْعٍل.

ُه َيْفِقُد  ْلِم، َفَيْقُتُل َأْقَرَب النَّاِس إَلْيِه؛ أِلَنَّ َوَقْد َيْسَتطِيُل َمْن َوَقَع يِف اْلِفَتِن يِف الظُّ
َيا  َفِقيَل:  َلَهْرًجا«  اَعةيِ  َيَدييِ السَّ َبْيَن  ُه َقاَل: »إيِنَّ  َأنَّ  H َوَقْد َجاَء َعنُْه  َعْقَلُه، 
ا َنْقُتُل  َرُسوَل اهللِ، َما اهْلَْرُج؟ َقاَل: »اْلَقْتُل« َفَقاَل َبْعُض اْلُمْسِلِمنَي: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ
ِكنَي َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َلْيَس  اآْلَن يِف اْلَعاِم اْلَواِحِد ِمَن اْلُمرْشِ
َواْبَن  َجــاَرُه،  الرَُّجُل  َيْقُتَل  َحتَّى  َبْعًضا،  َبْعُضُكْم  َيْقُتُل  ْن  َوَلكيِ يَن،  اْلُمْشريِكيِ بيَِقْتليِ 
هيِ، َوَذا َقَراَبتيِهيِ« َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَمَعنَا ُعُقوُلنَا َذلَِك اْلَيْوَم؟ َفَقاَل  َعمِّ

 

أخرجه البخاري برقم )7115(، ومسلم برقم )157).  (1(
أخرجه مسلم برقم )2908).  (2(

أخرجه البخاري برقم )7061).  (3(
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َن  ، َوُيْخُلُف َلُه َهَباٌء ميِ H: »اَل، ُتْنَزُع ُعُقوُل َأْكَثريِ َذليَِك الزََّمانيِ َرُسوُل اهللِ 
]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ     َيُقوُل:  َتَعاىَل  َواهللُ  َلُهْم«)1).  ُعُقوَل  اَل   ، النَّاسيِ
ٿ      ٿ     ٺ     ٺٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ    

ٿ[ ]امْلَاِئَدِة:71[. 

َواْلِوَشاَيِة  َساَباِت،  احْلِ َوَتْصِفَيِة  بِالنَّاِس،  يَقاِع  لإِْلِ تَِك  ُقوَّ اْستِْغاَلُل  اْلِفْتنَِة  َوِمْن 
بِنرَْشِ  َواْلُمَشاَرَكِة  َواأْلَْمــَواِت،  اأْلَْحَياِء  َاِم  َواهتِّ َفاِت،  وامُلؤلَّ النِّيَّاِت  َاِم  َواهتِّ هِبِْم، 

، َواَل ِمْصَداِقيٍَّة. اِئَعاِت َوإَِذاَعتَِها باَِل َتَثبٍُّت، َواَل َتْروٍّ الشَّ

َثاَرِة الَبلَبَلِة َواخْلَْوِف،  ، َوَوَساِئُل التََّواُصِل إِلِ ْعاَلُم َوامْلِنرَْبُ ْنَها: َأْن ُيْسَتَغلَّ اإْلِ َوميِ
َوَبثَّ َثَقاَفِة اْلَيْأِس، َوالتَّْغِريِر بِالنَّاِس.

ْنَها: َتْرُك اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهِي َعِن اْلُمنَْكِر، َوَعَدِم التَّنَاُصِح بِِحْكَمٍة،  َوميِ
َوَمْوِعَظٍة َحَسنٍَة.

ُبَهاِت  الشُّ يِف  بِاخْلَْوِض  َواْلِعْلِميَِّة،  ينِيَِّة  الدِّ بَِضاَعَتُهْم  ِة  ِقلَّ ِمْن  َتَساُهٌل  ْنَها:  َوميِ
ِع،  ْ لِلرشَّ اِمِهْم  َواْحرِتَ بِِدينِِهْم،  النَّاِس  َك  مَتَسَّ َوَتْضُعُف  الَبلَبَلَة،  ِلُب  جَتْ تِي  الَّ ينِيَِّة،  الدِّ

َوُعَلَمِئِهْم. 

َباَد اهلليِ:  عيِ
فالعودُة  جُمَاَمَلٍة،  باَِل  َواِضًحا  َيُكوَن  َأْن  ُبدَّ  اَل  اْلِفَتِن  ِمْن  اْلُمْسِلِم  َمْوِقَف  إنَّ 
احْلُْكِم  يِف  َواْلَعْدِل  اْلَكِلَمِة،  اْجتَِمِع  َعىَل  ْرِص  َواحْلِ ِعِه؛  رَشْ َوإَِقاَمِة  َوُأُصولِِه،  يِن  لِلدِّ

أخرجه ابن ماجه برقم )3959(، وصححه األلباين.  (1(
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ِذيَن َيْفَقُهوَن َواِقَعُهْم، َوَمْصَلَحَة اْلباَِلِد َواْلِعَباِد  ُجوِع إىَِل اْلُعَلَمِء الَّ َعىَل النَّاِس، َوالرُّ
ُكلُّ َذلَِك َمْلَجـٌأ ِمَن آَثاِر اْلِفَتِن.

َعاَوى َواالْجَتَهاَداِت، َوَلْيَس  اْلباَِلِد بَِشتَّى الدَّ بَِأْمِن  اْلَعَبُث  ْهِل  َوَلْيَس ِمْن السَّ
ِحَاَيِة  ِمْن  َوَلْيَس  بِِدينِِهْم،  ِكِهْم  مَتَسُّ َوإِْضَعاُف  اْلُمْجَتَمَعاِت،  َثَوابِِت  َتْغِيرُي  إِْصالًحا 
َأْدَياٍن  َعىَل  َمِن  الزَّ َعرَبَ  َبْعِضَها  َمَع  َتَعاَيَشْت  َبنْيَ َشُعوٍب  اِئِفيَِّة  الطَّ اْلِفَتِن  إَِثاَرُة  يِن  الدِّ

َدٍة، ُثمَّ َيْأِت ِمْن ُيثرُِي اْلِفَتَن َبْينَُهْم، َوُيْلِغي التََّعاُيَش اْلَقاِئَم َلَدهْيِْم.  َوَمَذاِهَب ُمَتَعدِّ

َواْلَمْوِعَظِة  ْكَمِة،  بِاحْلِ َذلَِك  لَِيُكْن  َلِكْن  َواِجًبا،  لإِْلِْساَلِم  ْعَوُة  الدَّ َكاَنْت  َوإِْن 
تِي ِهَي َأْحَسُن. َداِل بِالَّ احْلََسنَِة، َواجْلِ

بِاْلَفْوَض  َبِريَئٍة،  َأْنُفٍس  إْزَهاُق  اْلُبْلَداِن:  ِريِر  َوحَتْ َهاِد،  اجْلِ ِمْن  َلْيَس  ُه  َأنَّ َكَم 
يِن، َوَتَفاُخٍر بِإَِراَقِة ِدَماٍء  َفٍة، َوُغُلوٍّ يِف الدِّ َباِع َأْفَكاِر ُمَتَطرِّ َهاِب ملََِواطِِن اْلِفَتِن، َواتِّ َوالذَّ

َها فَِتٌن. ْنَساِن، َفَهِذِه ُكلُّ ْساَلِم، َوَعَصبِيٍَّة لإِْلِ َلْ ُتَشاِرْك بِاحْلَْرِب َعىَل َأْهِل اإْلِ

َماِن،  الزَّ آِخَر  َوبَِفَتِن  اَعِة،  ِقَياِم السَّ إىَِل  بَِم َسَيُكوُن  َتُه  ُأمَّ  H َأْخرَبَ  َوَقْد 
َتًنا  فيِ بيِاأْلَْعَماليِ  »َباديُِروا  َفَقاَل:  النَّاِس،  َأْكَثُر  َيْتَبُعُه  ِذي  الَّ اِل  جَّ الدَّ فِْتنَُة  َوَأْعَظُمَها 
ًنا،  ُمْؤميِ ي  ُيْمسيِ َأْو  ًرا،  َكافيِ ي  َوُيْمسيِ ًنا،  ُمْؤميِ الرَُّجُل  ُيْصبيُِح   ، اْلُمْظليِميِ اللَّْيليِ  َطعيِ  َكقيِ

ْنَيا«)1). َن الدُّ ًرا، َيبيِيُع ديِيَنُه بيَِعَرٍض ميِ َوُيْصبيُِح َكافيِ

َداَيِة، َفاْلِعْلُم َواْلُقْدَوُة يِف  انِيُّوَن، َأْهُل اخْلَْشَيِة هللِ، َواهْلِ بَّ لقْد قلَّ اْلِعْلُم َواْلُعَلَمُء الرَّ
اِشِديَن، ُكلُّ  َباِع ُسنَّتِِه H، َوُخَلَفاِئِه الرَّ ْهِد َواْلَوَرِع َواتِّ اَلِح َوالزُّ اخْلرَْيِ َوالصَّ

َذلَِك َوَساِئُل لِْلِحَمَيِة ِمَن اْلِفَتِن.

أخرجه مسلم برقم )118).  (1(
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َباَد اهلليِ:  عيِ
يِن،  ْساَلِم، َوالتَّْشِكيُك يِف الدِّ َلَقْد َظَهَرْت فَِتٌن َمِن ُكلِّ َنْوٍع، َوَظَهَر الطَّْعُن يِف اإْلِ
ُقُلوِب  ِمْن  حَمَبَّتِِه  َوَسْلُب  ِريُفُه،  َوحَتْ يِن،  بِالدِّ النَّاِس  َوَتْزِهيُد  بِاهللِ،  ِعَياًذا  بِِه،  ُمْعِلنًا 

يِن أِلُُصولِِه َوَأْرَكانِِه. النَّاِشِئنَي، َوَتَصاَعَدْت ِمْن ُفُروِع الدِّ

اَلَمَة َوالثََّباَت.  َوُفتَِن النَّاُس يِف َأْخاَلِقِهْم، َوَعِقيَدهِتِْم، َنْسَأُل اهللَ السَّ

يِف  ُكنَّا  ا  إِنَّ اهللِ  َرُسوَل  َيا   :H اهللِ  َرُسوَل  اْلَيَمِن  ْبُن  ُحَذْيَفُة  َسَأَل  َوَقْد 
؟ َقاَل: »َنَعْم« ُقْلُت:  ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخْلرَْيُ ِمْن رَشٍّ ، َفَجاَءَنا اهللُ هِبََذا اخْلرَْيِ َجاِهِليٍَّة َورَشٍّ
؟ َقاَل: »َنَعْم، َوفيِيهيِ َدَخٌن« ُقْلُت: َوَما َدَخنُُه؟ َقاَل: »َقْوٌم  ِّ ِمْن َخرْيٍ َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرشَّ
؟ َقاَل:  ُر« ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخْلرَْيِ ِمْن رَشٍّ ْنُهْم َوُتْنكيِ َيْهُدوَن بيَِغْيريِ َهْدييِي، َتْعريُِف ميِ

 »َنَعْم، ُدَعاٌة إيَِلى َأْبَوابيِ َجَهنََّم، َمْن َأَجاَبُهْم إيَِلْيَها َقَذُفوُه فيِيَها« ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، 
إِْن  َتْأُمُريِن  َفَم  ُقْلُت:  َنتيَِنا«  بيَِأْلسيِ َوَيَتَكلَُّموَن  ْلَدتيَِنا،  جيِ ْن  ميِ »ُهْم  َفَقاَل:  َلنَا؟  ِصْفُهْم 
هَلُْم  َيُكْن  َلْ  َفإِْن  ُقْلُت:  َوإيَِماَمُهْم«،  يَن  اْلُمْسليِميِ َجَماَعَة  »َتْلَزُم  َقاَل:  َذلَِك؟  َأْدَرَكنِي 
َرَق ُكلََّها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بيَِأْصليِ َشَجَرٍة، َحتَّى  مَجَاَعٌة َواَل إَِماٌم؟ َقاَل: »َفاْعَتزيِْل تيِْلَك اْلفيِ

ُيْدريَِكَك اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَلى َذليَِك«)1).

َكاُة َوالنََّفَقاُت اْلَواِجَبُة،  حُّ َوالطََّمُع يِف ُقُلوِب اْلِعَباِد، َفُمنَِعْت الزَّ َلَقْد ُأْلِقَي الشُّ
، َوَنَقَصْت اأْلََماَنُة، َوَأْصَبَحْت َغِريَبًة، َوَأْصَبَحْت  ْنَساُن فِيَم َلْيَس َلُه بِِه َحقٌّ َوَطِمَع اإْلِ
فِْتنَُة اْلَماِل بَِأْخِذِه ِمْن َغرْيِ َوْجِهِه، َفاحْلَاَلُل ِعنَْد َكثرٍِي ِمْن النَّاِس َما َحلَّ يِف َيِدِه، بَِأيِّ 

أخرجه البخاري برقم )3606(، ومسلم برقم )1847).  (1(
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َأَخَذ  َما  اْلَمْرُء  ُيَباليِي  اَل  َزَمــاٌن،  النَّاسيِ  َعَلى  »َيْأتيِي   :H َقاَل  َوَقْد  َطِريٍق، 

يٍح،  َوِرًبا َصِ ٍب  َوَكذَّ بِِغشٍّ  اْلَماَل  َيْكِسُبوَن  اْلَحَراميِ«)1)،  َن  َأْم ميِ اْلَحالليِ  َن  َأميِ ْنُه،  ميِ

َأْو َيَْحُدوَن َما َكاَن  َلْيَس هَلُْم،  ُعوَن َما  َفَيدَّ َأْو بِِخَداٍع َوِحيَلٍة، َوَيْكَتِسُبوَنُه بِاْلَباطِِل، 

ًة، َوَمْن َلْ َيْدَفْعَها َتَتَعطَُّل ُمَعاَماَلُتُه َوِهَي  ْشَوُة َفَأْصَبَحْت ُعُموَلًة َوَهِديَّ ا الرِّ َعَلْيِهْم، َأمَّ

َوَغرْيِ  هُبُُم،  َيرْضِ َأْو  َوالَِدْيِه،  َيْقُتُل  َكَمْن  َشنِيَعٍة،  َجَراِئَم  َعْن  َنْسَمُع  َوَأْصَبْحنَا  َحَراٌم، 

َماُن.  َذلَِك ِمْن َعَجاِئِب َهَذا الزَّ

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 

النَّاِس؛  َبنْيَ  َها  رَشُّ َينَْترِشُ  ُثمَّ  َناِرَها،  إِْطَفاِء  َعْن  احْلَُكَمُء  َعِجَز  َثاَرْت  إَِذا  اْلِفْتنَُة 

َولَِذلَِك َواِجٌب َدَفُعَها، َوُمَقاَوَمُة ِمْن ُيثرُِيَها، َكَم َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ڭ    ڭ     

ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ      ٴۇۋ     ۈ     ۈ     ۆ     ۆ         ۇ     ۇ    

َشْأُن  َوَهَذا  فِْتنٌَة،  َكاَنْت  ُه هللِ  ُكلُّ ْيُن  الدَّ َيُكْن  َلْ  َفإَِذا  ]اأْلَْنَفاِل:39[  ې    ې[ 

َها  َ َفَسَتُعمُّ َبرشَّ َوإِْنَكاِرَها،  َبَياهِنَا  ُيْسَكُت َعْن  ا ِحنَي  َوَأمَّ إَِذا َعُظَمْت يِف اأْلََمِة،  اْلِفَتِن 

اجْلَِميَع؛ َولَِذلَِك ُأِمَر اْلُمْسِلُم بِااِلْستَِعاَذِة ِمْن فَِتِن اْلَمْحَيا َواْلَمَمِت، َوَعَذاِب النَّاِر، 

اِل، آِخَر ُكلِّ َصاَلٍة. جَّ َواْلَمِسيِح الدَّ

َب اْلُبَخاِريُّ يِف َصِحيِحِه:  َفالنََّجاَة النََّجاَة بَِمْعِرَفِة اْلِفَتِن، َواْلِفَراِر ِمنَْها، َوَقْد َبوَّ

ِمنَْها،  لِلتَّْحِصنِي  َسَبٌب  بِاْلِفَتِن  َفاْلِعْلُم  اْلِفَتِن«)2)،  ِمَن  الِفَراُر  يِن  الدِّ ِمَن  »َباٌب: 

أخرجه البخاري برقم )2059).  (1(
صحيح البخاري )13/1).  (2(
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َوِذْكِر  اِل،  جَّ الدَّ فِْتنَِة  َعْن  التَّنْبِيِه  َرْغَم  َولَِذلَِك  ُوُقوِعَها؛  َقْبَل  لَِبالِئَها  َواالْستِْعَداِد 

اليِ َفْلَيْنَأ َعْنُه،  جَّ َع بيِالدَّ ُه H َقاَل: »َمْن َسميِ َأنَّ ِصَفاتِِه َوَعاَلَماتِِه لُِيْعَرَف إالَّ 

 ، ُبَهاتيِ َن الشُّ ا َيْبَعُث بيِهيِ ميِ مَّ ٌن، َفَيْتَبُعُه، ميِ َفَو اهلليِ إيِنَّ الرَُّجَل َلَيْأتيِيهيِ َوُهَو َيْحَسُب َأنَُّه ُمْؤميِ

 .(1(» ُبَهاتيِ َن الشُّ َأْو ليَِما َيْبَعُث بيِهيِ ميِ

أخرجه أبو داود برقم )4319(، وصححه األلباين.  (1(
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#

ٍة! َجَناَح َبُعو�شَ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

َأْن  َوَأْشَهُد  َواخِلَصاِم،  ْحـنَاِء  الشَّ َعْن  َوهَنَى  َواْلِوَئاِم،  لِْلَوْحَدِة  َدَعا  هللِ  احْلَْمُد 
ًدا َعْبُدُه  ـْفَح ِصَفًة ألَْهـِل اإِليَمِن، َوأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َجَعَل اْلَعْفَو َوالصَّ
َرنا ِمَن اخلُُصوَماِت، H َوَعىَل آلِِه  َوَرُسوُلُه، َدَعانا للَعْفِو يِف النَِّزاَعاِت، َوَحذَّ

ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ َوَصْحبِِه َوَسلَّ

ْنَد اهلليِ َجَناَح َبُعوَضٍة، َما َسَقى  ُل عيِ ْنَيا َتْعديِ  َيُقوُل H: »َلْو َكاَنتيِ الدُّ
ْنَها َشْرَبَة َماٍء«)1).  ًرا ميِ َكافيِ

ْنَيا،  يَّْلَت اْلَبُعوَضَة؟ َوَهْل َتَرى َجنَاَحَها؟! َفَذلَِك َأَقلُّ ِعنَْد اهللِ ِمْن َهِذِه الدُّ َهْل َتَ
اْلَمْمُلوَءِة بُِكلِّ َما َتَراُه!

تِي  الَّ ْنَيا،  الدُّ َهِذِه  يِف  َبْينَنَا  فِيَم  َوَعاَلَقاتِنَا  بَِأْحَوالِنَا  ِل  لِلتََّأمُّ َيْدُعوَنا  َواحْلَِديُث 

 

ْنَيا َمْلُعوَنٌة، َمْلُعوٌن َما فيِيَها، إيِالَّ  َا بِنَصِّ احْلَِديِث َأْيًضا: »الدُّ اَل ُتَساِوي َشْيًئا، َبْل إهنَّ
ذيِْكَر اهلليِ، َوَما َوااَلُه، َأْو َعاليًِما، َأْو ُمَتَعلًِّما«)2)، َوِهَي ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
ٴۇ        ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې              ى    ى    

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2320(، وابن ماجه رقم )4110(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه ابن ماجه رقم )4112(، وحسنه األلباين.  (2(
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ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ      وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    

ېئ      ېئ    ېئ      ىئىئ    ىئ              ی    ی    ی    ی[ ]ُيوُنَس:24[.

ْنَيا اَل ُتَساِوي ِعنَْد اهللِ َجنَاَح َبُعوَضٍة، َفَم َباُلنَا َنَتَخاَصُم َوَنَتَعاَدى  َوإَِذا َكاَنِت الدُّ
أِلَْجِلَها؟! َلَقْد َرَأْيُت ِمْن َأْحَواِل النَّاِس يِف َذلَِك َعَجًبا، َيَتَخاَصُموَن لَِسنََواٍت طَِواٍل، 
َعىَل  ُيَسلُِّموَن  َواَل  َيَتَزاَوُروَن،  َوال  َيْلَتُقوَن،  اَل  َواهللِ،  َنَعْم  توافٍِه  أِلَْجِل  َمَبااَلٍة؛  باَِل 

َبْعِضِهْم، َوَيْغَتاُب َبْعُضُهْم َبْعًضا أِلَْجِل توافٍِه!

، َأْو َخْطَبنَا ِمنُْهْم اْبنََتُهْم، َفَلْم ُيْعُطوَنا، َأْو َقاَل يِل اْلَكِلَمَة اْلُفاَلنِيََّة!  ِخاَلٌف َمادِّيٌّ
لَِسنََواٍت!  َوَيَتَباَغُضوَن  َوَيَتداَبُروَن،  َيَتَقاَطُعوَن،  ُثمَّ   ! إيَِلَّ َأَساَء  َأْو  ِب!  َيْسَتِهنُي  َأْو 

 

ْفِح  بِالصَّ َوَيْأُمُرَنا  َذلَِك،  ُكلِّ  َعْن  َينَْهى  ِدينَنَا  َأنَّ  َرْغَم  ُمَصاحَلٍَة،  َواَل  ُمصاَرَحٍة،  باَِل 
يِف  َنِعيُش  َنا  ِصْ َحتَّى  ْجَراِن،  َواهْلِ َوالتدابِر،  التََّباُغِض  َوَعَدِم  َواْلُغْفَراِن،  َواْلَعْفِو 
َوابُِط َوالِصاَلِت، وانشغَل  ِة، َوَتَقطََّعْت فِيِه الرَّ َعْصٍ هَيَْتمُّ ُكلَّ َفْرٍد بَِمْصَلَحتِِه اخْلَاصَّ
يِف  الَتَقاطِِع  َكْثَرُة  َنَرى  َأَلْسنَا  َنْفَسُه،  ِه  مَهِّ َوُكلُّ  اْلَقِريُب،  َوُقوطَِع  َأبِيِه،  َعْن  اْلَوَلُد  فِيِه 
َيْشُكو  ُكلٌّ  اهللِ؟!  ِعَباَد  َيا  َهَذا  َما  ُعُموَمٍة؟!  َوَأْبنَاَء  إِْخَواًنا  اأْلََقاِرِب،  َبنْيَ  جُمَْتَمَعاتِنَا 

َأَقاِرَبُه؟ َهَذا َيْشُكو، َوتِْلَك َتْبِكي، َوُأْخَرى َتْشَتِكي!

نَا  َكَأنَّ توافٍِه،  أِلَْجِل  َكُثَرْت،  َوُخُصوَماٌت  َزاَلْت،  َوَأَواِصُ  َتَقطََّعْت،  َأْرَحاُم 

 

ِل  بَِأوَّ خِلَِدَيَة  َفِزًعا  َجاَء  ِذي  الَّ  H َنبِيِّنَا  ُسنََّة  َنْقَرُأ  َواَل  اهللِ،  ِكَتاَب  َنْتُلو  اَل 
ُل  َوَتْحميِ َم،  الرَّحيِ ُل  َلَتصيِ إيِنََّك  َأَبًدا،  اهلُل  ُيْخزيِيَك  َما  َواهلليِ  َلُه: »َكالَّ  َفَتُقوُل  اْلَوْحِي، 

.(1(» يُن َعَلى َنَوائيِبيِ اْلَحقِّ ْيَف، َوُتعيِ ُب اْلَمْعُدوَم، َوَتْقريِي الضَّ ، َوَتْكسيِ اْلَكلَّ

أخرجه البخاري رقم )3(، ومسلم رقم )160).  (1(
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َة َسَأْلُت النَّبِيَّ H بَِم َأْرَسَلَك  َوَيُقوُل َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة: مَلَّا َدَخَلْت َمكَّ
بيِهيِ  ُيْشريُِك  اَل  اهلُل  َد  ُيَوحَّ َوَأْن   ، اأَلْوَثــانيِ َوَكْسريِ  اأْلَْرَحــاميِ،  َلةيِ  َقاَل: »َأْرَسَلنيِي بيِصيِ اهللُ؟ 

َشْيٌء«)1). 

]ڄ     بِاْلَعْفِو،  آِمَرًة  لِلنَِّزاِع،  ًة  لِْلُخُصوَمِة، َفاضَّ ًة  َذامَّ اُء  اْلَغرَّ يَعُة  ِ َوَجاَءْت الرشَّ
ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ[ ]اأْلَْعَراِف:199[ َوَأَمَرَنا اهللُ بَِقْولِِه: ]گ    
]ىئ    ىئ     ]التغابن:14[،  ڱ[  ڳ    ڳ    ڱ     ڳ    ڳ      گ    

ىئ     ی    ی    ی     ی    جئ[ ]الشورى:43[.

ا  إَِطاِرمِهَ َواخْلُُروِج َعْن  َوالنَِّزاِع،  التََّجاُوِز يِف اخْلُُصوَمِة،  ِمْن  ْساَلُم  اإْلِ َرَنا  َوَحذَّ
َوَلَدْيِه  بِاخْلُُصوَمِة،  َفاِجًرا  ُيْصبَِح  َذلَِك  اَوَز  جَتَ َوَمْن  ؛  احْلَقِّ َطَلُب  َوُهَو  وِع،  اْلَمرْشُ
َعاَلَمٌة ِمْن النَِّفاِق »إيَِذا َخاَصَم َفَجَر«)2)، َأْي: إَذا اْخَتَلَف َمَع َأَحٍد َوَخاَصَمُه َيْكِذُب، 

ُت بُِمَصابِِه ِعَياًذا بِاهللِ! ُن، َوُيَتَشمَّ َوَيِزيُد َوُيتََّهُم َوخُيَوَّ

َوَيْعَلُم َأنَّ احْلَقَّ َلْيَس َمَعُه، َفُيَجاِدُل بِاْلَباطِِل؛ َوَيْسبُِق لَِساُنُه َعْقَلُه، َوَطْيُشُه ِحْلَمُه، 
ُذ بِالتَُّهِم، َوالتََّطاُوِل، َواخْلُُروِج َعِن  َيَتَلذَّ َوَقْلُبُه َديِنٌء،  َوُظْلُمُه َعْدَلُه، َولَِساُنُه َبِذيٌء، 
َباِب اَل َيَقُع إالَّ َعىَل اْلَمَساِوِئ، َحتَّى  اْلَمْقُصوِد، َيِزيُد َعىَل احْلَقِّ ِماَئُة َكِذَبٍة، َفَباَت َكالذُّ
اًء بِنَِميٍم،  اًزا َمشَّ ااًل لأِْلَْعَراِض، مَهَّ َها َذُنوًبا، َأكَّ حَمَاِسنَُهْم َينُْظُر هَلَا بَِعنْيِ َعَداَوٍة، َواَل َيُعدُّ
اُه، اَل َأَماَن َلُه، َواَل ِسرْتَ َلَدْيِه، إْن اْخَتَلْفَت  َداَنا اهللُ َوإِيَّ ُمْعَتِدًيا أثيًم، َوبَِأْخاَلِقِه َلِئيًم، َهُ
 ، َواحْلَارِضَ اْلَمايِض  َوَأْظَهَر  َأْسَتاَرَك،  َوَهَتَك  اَرَك،  َأرْسَ َكَشَف  َحِقرٍي،  ٍء  َشْ يِف  َمَعُه 

أخرجه مسلم رقم )832).  (1(
أخرجه البخاري رقم )34(، ومسلم رقم )58).  (2(
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ا لَِزْوِجَها، َوَلْ  يٌق َيْكِشُف ِسرْتَ َصاِحبِِه بَِسَبِب ُخْلٍف حُمَْتَقٍر، َوَزْوَجٍة َلْ ُتبِِق رِسًّ َوِصدِّ
رْتِ َعىَل ِدينِِهْم  ْفِح َواْلَعْفِو َوالسَّ ُْم َلْو َعِلُموا مَجَاَل الصَّ َتَذْر بَِسَبِب ِخاَلٍف َتافٍِه، َمَع َأهنَّ

َوُنُفوُسُهْم؛ لَِتَقاَتُلوا ِمْن َأْجِلِه ]ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    
ۇۇ    ۆ     ۆ      ۈ    ۈ[ ]الشورى:40[. 

راُم:  أيُّها الكيِ
َوَلْيَس  طبًعا،  اَلَفاِت  اخْلِ ُد  ُتَوحِّ َبْينَُهْم  َوالَتَعاُماَلِت  َخطَّاُؤوَن،  النَّاِس  ُكلَّ  إِنَّ 
َواأْلَْمَواِل  َواْلُعُقوِل  النُُّفوِس  يِف  ِمنُْه،  َمنَاَص  اَل  َواِقٌع  َفُهَو  اَلِف،  اخْلِ يِف  اْلَعْيُب 
مِمَّْن  النَّاِس  َبْعَض  َأنَّ  َواْلَعَجُب  َواأْلَْفَهاِم،  اْلُعُقوِل  اِلْختاَِلِف  ْيِن،  َوالدَّ َواأْلَْعَراِض 
َنا  ُز ِمْن َأْكِل احْلََراِم َوالزِّ َدَقاِت، َوَيَتَحرَّ ُم الصَّ َيُقوُم بِاْلِعَباَداِت، َوَيْشَهُد اجْلَنَاِئَز، َوُيَقدَّ
يِف  َفَيْفِري  لَِسانِِه،  ِمْن  ُظ  التََّحفُّ َعَلْيِه  َيْصُعُب  َوَلِكْن  َذلُِكْم،  َوَغرْيِ  َقِة،  ِ ْلِم َوالرسَّ َوالظُّ

ڇ     ڇ     ڇ      چ     ]چ     َأنَّ  َمَع  َخْصِمِه  َعىَل  َوَيْبِغي  اأْلَْعَراِض، 
ژ     ڈ     ڎڈ     ڎ     ڌ      ڌ     ڍ     ڍ     ڇ    

ژ[ ]النَّْحِل:90[.

َوِسيَلَتُه،  ُر  َترَبُّ َغاَيُتُه  فِيَها،  َضابَِط  َواَل   ، َحدٌّ َلَدْيِه  َلْيَس  اخْلُُصوَمِة  يِف  اْلَفاِجُر 
اْلَيْوَم  اْلُمْسِلِمنَي  َواِقِع  َويِف  األَخالِق،  َأو  اْلَعَقاِئِد  َأْو  احْلُُقوِق  َباِب  يِف  َأَكاَن  َسَواٌء 
اْلَعاَلِ،  ِمْن  َنيٌل  َمَع األََسِف  َأَحًدا،  ِمنُْه  ُيْسَتْثنَى  َوَمْسُموٌع، اَل  َوَمْرِئيٌّ  َمْقُروٌء  َتَراُشٌق 
لِلنََّواَيا،  لُِيِصُلوا  التََّطاُوَل؛  هَلُْم  ُتبِيُح  َواخْلُُصوَمُة  َواْلُمِقيِم،  َواْلَمَواطِِن،  َواْلَمْسُؤوِل، 
اْلَعَداَوِة   ُ اْلَقبِيَح، َوَعنّيْ َتْسرُتَ  َضا ِعنَْدُهْم  َمِريَضٌة، َوَعنْيُ الرِّ ُقُلوٌب  اْلَمْسُتوِر،  َوَنرْشِ 

]ى    ى    ائ    ائ      ەئ     ەئ      وئ    وئ     ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ     ْحَساُن  اإْلِ َتْسَتْقبُِح 
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ۈئ    ۈئ    ېئ      ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ     ی       یی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئجب    
حب    خب     مب    ىب    يبجت    حت    خت    مت    ىت    يت    جث[ ]احْلُُجَراِت:11[. 

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
 ،H َقاَلُه  َكَم  اخْلَِصُم)1)،  اأْلََلدُّ  اهللِ  إىَِل  َجاِل  الرِّ َأْبَغَض  َأنَّ  َواْعَلُموا 

، ]ڀ    ڀ     واألََلدُّ ُهَو: األَْعَوُج يِف اخْلُُصوَمِة بَِكِذبِِه وَزْوِرِه َوَمْيِلِه َعْن احْلَقِّ
ڀ    ٺ     ٺ     ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ[ ]َمْرَيَم:97[.

يِف  َأْكَثَر  َوَمْن  َوُخُصوَمٍة،  َجَدٍل  يِف   ، احْلَقِّ َعِن  َوَماِئُلوَن  بِاْلَباطِِل،  جُمَاِدُلوَن 
»َمْن   :� اْلَعِزيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َيُقوُل  َكثرًِيا؛  اْلَكِذِب  يِف  َوَقَع  اْلُمَخاَصَمِة 
 ، ُمَعنيٍَّ َمنَْهٍج  َعىَل  َيْسَتِقرَّ  لَْ  َأْي:  ِل«)2)  التَّنَقُّ َع  َأرْسَ لِْلُخُصوَماِت  ُعْرَضًة  ِدينَُه  َجَعَل 

 

ٍل، َوُهَو َيْعَلُمُه َلْم َيَزْل فيِي  َواَل َمْبَدأٍ َواِضٍح، َوَقاَل H: »َمْن َخاَصَم فيِي َباطيِ

 

َسَخطيِ اهلليِ َحتَّى َيْنزيَِع َعْنُه«)3).

ا،  مُهَ َواْلَعاِقُل َمْن َيْبَتِعُد َعْن ُخُصوَماٍت َتافَِهٍة، اَل ُتِفيُد ِدينَُه َواَل ُدْنَياُه، َبْل َترُضَّ
ُتَساِوي  اَل  فِيَها  َما  بُِكلِّ  ْنَيا  َفالدُّ اخْلُُصوَمَة،  ُتوَرُث  َعِقيَمٍة  ِجَدااَلٍت  َعْن  َوَيْبَتِعُد 

ُخُصوَماِت َسنََواٍت َبنْيَ إْخَوٍة َوَأَقاِرَب َوَصَداَقاٍت.

َباَد اهلليِ: عيِ
ْنَصاِف يِف اخْلُُصوَمِة، َوااِلْختاَِلِف، َما اَل حُيَْص،  نَا مَمُْلوٌء بُِصَوِر اْلَعْدِل َواإْلِ َتاِرخْيُ
َب َرُسوُل اهللِ  J: »َما رَضَ َتُقوُل َعنُْه َعاِئَشُة  ِذي  O الَّ َنْبَدُأ بُِقْدَوتِنَا 

أخرجه البخاري رقم )2457(، ومسلم رقم )2668).  (1(
أخرجه الدارمي يف السنن رقم )310(، واآلجري يف الرشيعة )56/1، 57(، وغريمها.  (2(

أخرجه أبو داود رقم )3597( وصححه األلباين.  (3(
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H َشْيًئا َقطُّ بَِيِدِه، َواَل اْمَرَأًة، َواَل َخاِدًما، إاِلَّ َأْن ُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهللِ، َوَما 
ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهللِ، َفَينَْتِقَم هللِ  ، َفَينَْتِقَم ِمْن َصاِحبِِه، إاِلَّ َأْن ُينَْتَهَك َشْ ٌء َقطُّ نِيَل ِمنُْه َشْ

 .(1(»D

َبُه النَّبِيُّ  ُفُض، َفُيَؤنِّ َوَأُبو َبْكٍر ُيْغَضُب ُعَمَر L، َفَيْذَهُب إَلْيِه لُِيَصاحِلَُه، َفرَيْ
ِذي مَلَّا نِيَل ِمْن ِعْرِض اْبنَتِِه َعاِئَشَة يِف  يِق)2)، الَّ دِّ H َعىَل َعَدِم ُمَصاحَلَتُِه لِلصِّ

َحاِدَثِة اإلفِك، َفَمنََع َعْن َقِريبِِه النََّفَقَة ُعُقوَبًة، َفَلمَّ َنَزَل َقْوُل اهللِ: ]ژ    ڑ    ڑ    ک    
ک    کک     گ    گ    گ[ ]النُّوِر:22[ َفَقاَل: َبىَل َواهللِ، إيِنِّ ُأِحبُّ َأْن َيْغِفَر يل)3)، َفَعَفا 

َعنُْه، َوَأْرِجَع َنَفَقَتُه.

ٍة،  ِذي َوَقَع يِف َضاَلاَلٍت َعَقِديَّ اِزّي، الَّ ْساَلِم اْبُن َتْيِميََّة V َمَع الرَّ َوَشْيُخ اإْلِ
دِّ َعىَل َضاَلاَلتِِه، َوَمَع  َة جُمَلََّداٍت، يِف الرَّ ُه بِِكَتاٍب، َبَلَغ َعرَشَ َوُمنَْكَراٍت َمنَْهِجيٍَّة؛ َفَخصَّ
ُد  َيَتَعمَّ ُه  َأنَّ َوُهَو   ، الظَّنَّ اِزّي-  الرَّ -َأْي  بِِه  ُيِسُء  َمْن  النَّاِس  »َوِمَن  َعنُْه:  َيُقوُل  َذلَِك 
َم بَِحَسِب َمْبَلِغِه ِمْن اْلِعْلِم َوالنََّظِر َواْلَبْحِث،  اْلَكاَلَم اْلَباطَِل، َوَلْيَس َكَذلَِك، َبْل َتَكلَّ

يِف ُكلِّ َمَقاٍم بَِم َيْظَهُر َلُه«)4). 

لِْلُمنَاَقَشِة،  َفاْسَتْدُعوُه  لِْلُواَلِة،  اْلَبْعُض  َعنُْه  َكَتَب   V َسْعِديِّ  اْبُن  ْيُخ  َوالشَّ
ُه  َأنَّ َرْغَم  َشْيًئا،  َعَلْيِهْم  َقْلبِِه  يِف  حَيِْمْل  َلْ  ُه  َأنَّ هَلُْم   َ لُِيَبنيِّ لِِزَياَرهِتِْم؛  َذَهَب  َرَجَع،  َفَلمَّ 

 

َلْ خُيْطِْئ، َفاَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ!
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ِمن  َوَوَجَدت  َوالتَّصِديِق،  دِق  الصِّ بِنُوِر  اسَتنَاَرْت  َطاِهَرٌة،  ُمؤِمنٌَة  ُنُفوٌس  إهنا 
ُم ِكَراُم النَّاِس، َيقَبُلوَن الُعذَر، َوُيِقيُلوَن  يَب اْنتَِقاِمَها، إهِنَّ َبرِد الَيِقنِي بِاألَجِر َما َأطَفَأ هَلِ
ُهوَن  َة، َوَيطُوون امَلايِضَ بَِتَساُمٍح، وُينَزِّ لَّ الَعثَرَة، َوَيَتَجاَوُزوَن َعِن اخلََطأِ، َوَيدفِنُوَن الزَّ
َأنُفَسُهم َعِن َتوبِيِخ َمِن اعَتَذَر، َأِو اإِلثَقاِل َعَليِه، َفاَل َلْوَم َواَل َعَتاَب ابتَِغاًء لأَِلجِر، 
َعن  َوَيَتَجاَوَز  َعثَرَتُه،  اهللُ  ُيِقيَل  َأن  ُيِريُد  َمن  َفَيا  َحِة،  الرَّ َوَطَمًعا يف  لِلثََّواِب،  َوَطَلًبا 

هِتِم.  اَوْز َعن َزالَّ تِِه، َأِقْل َعَثَراِت إِخَوانَِك، َوجَتَ َزلَّ

َحَاَء؛ َفال َتُكْن َقايِسَ الَقلِب، َغِليَظ  ُه ُسبَحاَنُه كريٌم َرِحيٌم، حُيِبُّ الرُّ َأنَّ َواعَلْم 
َيرَشَح  َأن  َواسَأْلُه  َربَِّك،  ِمن  األَجَر  ُاطُلِب  َخِصيًم،  جُمَاِداًل  هِلََواَك،  ُمتَّبًِعا  الطَّبِع، 

َصدَرَك، َواحَذْر َقسَوَة الَقلِب. 

ُدوَها  ِة، َوَعوِّ قَّ ُضوَها َعىَل التََّساُمِح َوالرِّ فِح، َوَروِّ وَربُّوا ُنُفوَسُكم َعىَل الَعفِو َوالصَّ
ا صفٌة ألَهِل اجلَنَِّة، َقاَل H: »َوَأهُل الَجنَّةيِ  ُروا َأهنَّ أَفِة، َوَتَذكَّ َحِة َوالرَّ َعىَل الرَّ

، ليُِكلِّ ذيِي ُقربى َوُمسليٍِم«)1).  يٌم، َرقيِيُق الَقلبيِ َثالَثٌة -َذَكَر ِمنُْهْم-: َوَرُجٌل َرحيِ

ْلَم  الظُّ َأْدَنَئ  َوَما  َوااِلْختاَِلِف!  اخْلُُصوَمِة  يِف  ْنَصاَف  َواإْلِ اْلَعْدَل  َأْعَظَم  َفَم 
َواْلُفُجوَر َوالتََّجنِّي فِيِهَم! َفإَِذا اْخَتَلْفَت َمَع َأَحٍد، َفَصاِرْحُه َوَناِصْحُه، َوإَِذا َلْ ُيْعِجْبَك 
َواخْلُُصوَمُة،  اْلَعَداَوُة  ا  َأمَّ جُمَاَلَسَتُه،  َأْقَلْلَت  َوَلْو  فِيِه،  ْم  َتَتَكلَّ َأْو  ُتَقاطِْعُه،  َفاَل  ُأْسُلوَبُه، 

ْيِن، َواَل ِمَن اخْلُُلِق، َوَلَقْد َأْحَسَن َمْن َقاَل:  َفَلْيَسْت ِمْن الدِّ
ًفا َياَر النَّاسيِ َمْن كاَن ُمْنصيِ ْيُن َفاْنَزَجْروإنَّ خيِ َصُدوًقا لبيِْيًبا َصاَنُه الدِّ
َمائيِال َكــاَن  َمــْن  النَّاسيِ  ــَراَر  َفَجْرَوإيِْن شيِ ًة  مــرَّ َخاَصْمتُه  إنَّ  احلـقِّ  َعن 

أخرجه مسلم رقم )2865).  (1(
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َفُيْغَفُر   ، يسيِ اْلَخميِ َوَيــْوَم   ، اإلْثَنْينيِ ــْوَم  َي اْلَجنَّةيِ  َأْبـــَواُب  »ُتْفَتُح  احْلَِديِث:  َويِف 
يهيِ َشْحَناُء، َفُيَقاُل:  َوَبْيَن َأخيِ َبْيَنُه  ليُِكلِّ َعْبٍد اَل ُيْشريُِك بيِاهلليِ َشْيًئا، إيِالَّ َرُجاًل َكاَنْت 

ُروا َهَذْينيِ َحتَّى  ُروا َهَذْينيِ َحتَّى َيْصَطليَِحا، َأْنظيِ ُروا َهَذْينيِ َحتَّى َيْصَطليَِحا، َأْنظيِ َأْنظيِ

لُّ ليَِرُجٍل َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلٍث َلَياٍل،  ِديِث َأْيًضا: »اَل َيحيِ َيْصَطليَِحا«)1)، َويِف احلَْ

َباُلنَا  َفَم  اَلميِ«)2)،  بيِالسَّ َيْبَدُأ  ي  الَّذيِ َوَخْيُرُهَما  َهَذا،  َوُيْعريُِض  َهَذا  َفُيْعريُِض   : َيانيِ َيْلَتقيِ

ُدَها، َأو ِشَعاَراٍت ُنعِلنَُها، ثم ال ُنَطبَِّق  اَل َنْعُفو َواَل َنْصَفُح، إِنَّ ِدينَنَا َليَس َأقَوااًل ُنَردِّ
َننَْطِلُق  َعِقيَدٌة  ُهَو  َبْل  َأنُفُسنَا،  َوَتشَتِهيِه  َأهَواُؤَنا،  َعَلينَا  مُتِليِه  َما  إاِلَّ  الَواِقِع  يف  ِمنَها 
ا َوَعَلنًا، إِلصالِح َأنُفِسنَا،  ُك هبا رِسًّ ِمنَْها، وِقَيٌم َنعَتنُِقَها َقواًل َوَعَماًل، َوَمَباِدُئ َنَتَمسَّ
اِئُع لاِلْلتَِزاِم، َوَتَطِهرِي الَباطِِن، َوَتغِيرِي  َم الرَشَ َوَمنَهٌج ُمَتَكاِمٌل ُنَعاِمُل بِِه َمن َحوَلنَا، َوإِنِّ
ْن َينُظُر إيِلى  الظَّاِهِر، َويف احلَِديِث: »إيِنَّ اهلَل ال َينُظُر إيِلى ُصَوريُِكم وَأمَواليُِكم، َوَلكيِ

ُقُلوبيُِكم َوَأعَماليُِكم«)3)، ]ژ    ژ    ڑ     ڑ     کک     ک    ک      گ    گ    گ           

گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ             ڱ    ڱ[ ]فصلت:34[.

اللَُّهمَّ َأصِلْح ُقُلوَبنَا، َواغِفْر ُذُنوَبنَا، َواسرُتْ ُعُيوَبنَا، َواغِفْر َلنَا َولَِوالِِدينَا، َوجِلَِميِع 
ِحيُم.  امُلسِلِمنَي، األَحَياِء ِمنُهم َوامَليِّتنَِي، إِنََّك َأنَت الَغُفوُر الرَّ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ
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اِنَيُة: ْطَبُة الثَّ اخْلُ
ا َبْعُد:  اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

ْعِف، َوَأنَّ  إِنَّ َأْكرَبَ َعاِئٌق لِْلَعْفِو َلَدى الَبْعِض اْعتَِقاُدُهْم َأنَّ اْلَعْفَو ُمَراِدٌف لِلضَّ
َئاُب،  الذِّ َأَكَلْتَك  ِذْئًبا  َتُكْن  َلْ  إْن  ُه  َأنَّ اجْلَاِهِليَِّة:  َأْخاَلِق  ِمْن  َوَذلَِك  َعْجٌز؛  التَّنَاُزَل 
َوالُقَوَة  احْلَِقيِقيََّة،  ْفَعَة  الرِّ َأنَّ  َعِلُموا  َوَما   ، بَِصاَعنْيِ اَع  الصَّ َيَردُّ  إَِلْيِه  ُأيِسَء  َمْن  َوَأنَّ 
هِلََذا  َيْشَهُد  اهللِ،  لَِوْجِه  ااِلْنتَِقاِم  َوَتْرَك  اهللِ،  ِعنَْد  ملَِا  َطَلًبا  اَوَز،  َوجَتَ َعَفا  ملَِْن  اْلِفْعِليََّة، 
يِ إيِالَّ َرَفَعُه  زًّا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هلليِ َقْوُلُه O: »َوَما َزاَد اهلُل َعْبًدا بيَِعْفٍو إيِالَّ عيِ
ي َيْمليُِك  يُد الَّذيِ ديِ َرَعةيِ، َوإيِنََّما الشَّ يُد بيِالصُّ ديِ اهلُل«)1)، َوَقاَل H: »َلْيَس الشَّ

 .(2(» ْنَد اْلَغَضبيِ َنْفَسُه عيِ
َباَد اهلليِ:  عيِ

َوالُودَّ واإلخاَء،  َنْجَمُع احلُبَّ  َفاِضاًل،  جُمَْتِمًعا راقًيا  َنُكوَن  أْن  ُيِريُدَنا  ْساَلُم  اإْلِ
جُمَْتَمٌع  َواْلَعَطاُء،  ْحَساُن  َواإْلِ اخْلرَْيُ  َوَيْكُثُر  َفاُء،  َوالصَّ َواْلَفْضُل  اْلُمُروَءُة  َوَتْسَودُّ 
ْحَساِن،  َواإْلِ لإِْلِْصاَلِح  َيْسَعى  ُفوِف،  الصُّ ُد  ُمَتَوحِّ اْلُبنَْياِن،  ُمَتَمِسُك  اأْلَْرَكاِن،  َقِويُّ 

]ٻ      ٻ    ٻ    ٻ     ْصاَلِح  بِاإْلِ ْعُي  السَّ َأْجًرا:  َوَأْكَثُرَها  اْلِعَباَداِت  َأْفَضُل  َفَجَعَل 
پ    پ[ ]النَِّساِء:114[ -َأْي ِعَباَداهِتِْم- ]پ    پ    ڀ     ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    
إْصاَلِح  ِمْن  ُبوَن  َيَتَهرَّ اْلَكثرُِييَن  َنَرى  َباُلنَا  َفَم  ]النَِّساِء:114[  ٺ[  ٺ     ٺ    
َلْ  َوَلْو  َحتَّى  َفَعَلَها،  ملَِْن  َعظِيٍم  َأْجٍر  َباُب  َا  َأهنَّ َمَع  َأَداَءَها،  حُيِْسنُوَن  َواَل   ، اْلَبنْيِ َذاِت 

ْق هَلُْم اْلَمْطُلوُب.  َيَتَحقَّ
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َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
َياِد جِلَاِن إِْصالٍح َبنْيَ النَّاِس، َولِْلَعْفِو َعمَّ َبَدَر  نَا َنْحَتاُج يِف جُمَْتَمَعاتِنَا اْلَيْوَم إِلِ إِنَّ

ْلِح َبْينَُهْم، َلَعلَّ اهللَ َأْن َيْكُتَب َأْجَرُهْم. ِمْن َأْخَطاٍء، َوَتْسِهيِل الصُّ

ٍة:  َتاُج لَِقَواِعَد ُمِهمَّ ْصاَلَح حَيْ َوُهنَا َنْذُكُر َأنَّ اإْلِ
احِلَُة ]ڈ           ژ    ژ      ڑ    ڑ    ک[ ]النَِّساِء:35[. َأوَّهُلَا: النِّيَُّة الصَّ

مَجِيِع  ِمْن  َواْلَقُبوُل  َوالُقَوُة،  َجيًِّدا،  احلَاِل  َوَمْعِرَفُة  َواْلِكْتَمُن،   ُّ الرسِّ ْنَها:  َوميِ
ُخوِل يِف التََّفاِصيِل اْلُمْؤملَِِة، َوالتََّغايِض َوالتََّساُمِح َسَبٌب لِْلَقُبوِل  اأْلَْطَراِف، َوَعَدُم الدُّ

َواْلُغْفَراِن.

اْلُمْسِلِمنَي،  إِْخَوانِنَا  َمَع  نَا  َصفَّ ْد  َوَوحِّ يِن،  َوالدِّ احْلَقِّ  َعىَل  َكِلَمَتنَا  امْجَْع  اللَُّهمَّ 
ُجنُوَدَنا،  َواْنُصْ  َواِب،  لِلصَّ ُأُموِرَنا  ُواَلَة  َق  َوَوفَّ َوالنَِّزاَعاِت،  اخْلُُصوَماِت  َوَجنِّْبنَا 

َواْحِم ُحُدوَدَنا.
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#

َعاَدِة! ُة ال�شَّ َماِهيَّ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

احْلَْمُد هللِ َأْسَعَد ِمْن َشاَء ِمْن ِعَباِدِه، َأَحُدُه ُسبحاَنُه َوَأشُكُرْه َمنََح ملَِِن اْصَطَفاُه 
يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ َسيَِّدَنا َوَنبِيَّنَا  َهاَدِة، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل رَشِ َأْبَواَب الشَّ
َوَأْنَصاِرِه،  َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه  َوَباَرَك  َم  َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ ًدا  حُمَمَّ

ا َبْعُد:  يِن، َأمَّ َم َتْسِليًم َكثرًِيا إىَل َيْوِم الدِّ َوَسلَّ

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
اَءُه بِالغايِل والنَّفيِس،  َأْمٌر ُيْبَحُث َعنُْه َكثرٌِي ِمْن النَّاِس بَِأيِّ َوِسيَلٍة، َوَيْرَغُبوَن رِشَ
ُه اهللُ َلُه، َعِسرٌي َعىَل َمْن َتاَه يِف َطِريٍق اْلَبْحِث  َ َوُهَو َسْهٌل َصْعٌب، َيِسرٌي َعىَل َمْن َيرسَّ

َعاَدُة. َا السَّ َعنُْه، َأَتْدُروَن َما ُهَو؟ إهِنَّ

َيُقوُل  َوُهَو  َذلَِك  َكْيَف  مَجِيًعا،  َأْن نشقَى  َلنَا  ُيِريُد  ُثمَّ  ُلَقنَا اهللُ،  خَيْ َأْن  ُيْعَقُل  َواَل 
لِنَبِيِِّه H: ]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ     ڇ        

ڇ[ ]طه:3-1[.

َيْقَرُأ  اَل  ِذي  الَّ يُّ  َواأْلُمِّ اْلُمَتَعلُِّم،  ُف  امُلَثقَّ  ، اْلَبرَشِ َينُْشُدَها ُكلَّ  َجنَُّة  َعاَدُة ِهَي  السَّ
ِمْن  َوفِْقَداهَنَا   ، ِغرْيِ الصَّ َبْيتِِه  يِف  َواْلَفِقرِي  اْلَمِشيِد،  ِه  َقْصِ يِف  ْلَطاُن  َوالسُّ َيْكُتُب،  َواَل 
ِذي اَل َأَشدَّ ِمنُْه، َواَل َأَشدَّ ِمَن اهْلَمِّ يِف َحَياِة  ، الَّ َقْلٍب اْلَمْرِء َيْعنِي ُحُلوَل الَقَلِق واهلمِّ
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ِزُن  ْدِر حُتْ ْنَساِن، َفُهَو ِمْن َأْقَوى ُجنُوِد اهللِ، َوَكْم ِمْن َحااَلٍت لاِلْكتَِئاِب، َوِضيِق الصَّ اإْلِ
َعاَدَة. اُكْم السَّ اُكْم ِمنَها، َوَرَزَقنَا َوإيَّ ْنَساَن، َأَعاذنا اهللُ َوإِيَّ اإْلِ

َباَد اهلليِ:  عيِ
يَق َغَضٌب  َمْأنِينَُة َعَطاٌء ِمَن اهللِ َوَرْحٌَة، َكَم َأنَّ اهْلَمَّ َواْلَقَلِقَ َوالضِّ َعاَدُة َوالطُّ السَّ
ْنَساُن َعاَش َسِعيًدا َهنِيًئا ُمْطَمِئنًّا! َلِكنَّ النَّاَس اْخَتَلَفْت  ِمَن اهللِ َوحِمْنٌَة، َفإَِذا ُرِزَقَها اإْلِ
عاَدَة يِف اْلُمْلِك، َكِفْرَعْوَن، َوفِْعاًل  َعاَدِة، َفِمنُْهْم َمْن َظنَّ َأنَّ السَّ َمَشاِرهَبُْم يِف َفْهِم السَّ
ڍ[  ڇ      ڇ     ڇ         ڇ     چ     چ     چ     ]چ     َقاَل:  َحتَّى  َمَلَك، 

چ     چ     ]چ     َفَقاَل:   ، اْلَعْصِ ُطَغاِة  ِمْن  ُه  َغرْيُ َنِسَ  َكَم  َوَنِسَ  ]الزخرف:51[ 

َعاَدَة، َبْل َكاَن َنِصيُبُه  ْل السَّ ُه َلْ حُيَصِّ ڇ    ڇ    ڇ[ ]القصص:38[ َفَكاَن َجَزاُؤُه َأنَّ
ْعنََة، ]چ    ڇ    ڇ         ڇ    ڇ[ ]النَّاِزَعاِت:25[ َوَكاَن َحاُلُه:  َقاَء َواهْلاََلَك َواللَّ الشَّ

]ں     ں    ڻ    ڻ    ڻڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ      ہ    ہ    ھ    
ھ[ ]َغافٍِر:46[.

ُكنُوًزا  اهللُ  َفَمنََحُه  َكَقاُروَن،  اْلَماِل،  مَجِْع  يِف  َعاَدَة  السَّ بَِأنَّ  َظنَّ  َمْن  النَّاِس  َوِمَن 
بُِجْهِدِه،  مَجََعَها  َوَما  ِة،  اْلُقوَّ ُأويِل  بِاْلُعْصَبِة  َلَتنُوُء  ُكنُوِزِه  َمَفاتِيَح  َأنَّ  َحتَّى  َكالتِّالِل، 
ِعيُد َوْحَدُه، َوَكَفَر نِْعَمَة اهللِ، َوَسَعى يِف اأْلَْرِض َفَساًدا  ُه ُهَو السَّ َواَل بَِذَكاِئِه، َوَظنَّ َأنَّ

]ڳ     ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ      ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ              
ہ     ہ[ ]القصص:81[. 

اهللُ  َفآَتاُه  اْلُمِغرَيِة،  ْبِن  َكاْلَولِيِد  اْلَوَلِد،  َكْثَرِة  َعاَدَة  السَّ َأنَّ  َظنَّ  َمْن  النَّاِس  َوِمَن 
ًة ِمْن اأْلَْبنَاِء ]ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئ    ی     َعرْشَ
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ی    ی    ی    جئ     حئ    مئ    ىئ    يئ      جب    حب    خب    مبىب    يب        جت          حت    خت[ 

َفَجَعَلُهْم  اأْلَْبنَاِء،  ِمْن  اهللِ  نِْعَمَة  َر  َسخَّ َف؟  َتَصَّ َوَكْيَف  َفَعَل؟  َفَمَذا  ]املدثر:16-11[ 

ُجنُوًدا، حُيَاِرُبوَن اهللَ، َفَقاَل اهللُ فِيِه: ]ڃ    ڃ        ڃ    ڃ    چ      چ    چ         چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ         ڍ    ڍ    ڌ             ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ ]املدثر:30-26[.

ْهَرِة، َفَيْقِض َساَعاَتُه يِف َتْوِجيِه النَّاِس  َعاَدَة يِف الشُّ َوِمَن النَّاِس َمْن َيُظنُّ بَِأنَّ السَّ
َوَحِديَث  ُيَقاُل-،  -َكَم  اجْلََمِهرِي  َمْعُبوَد  َلُيْصبَِح  َوَأْمَوالِِه؛  َوإِْعاَلِمِه  َكاتِِه  َبرَشِ إَِلْيِه 

ْنَيا، َفَيْقَتِلُعُه َربَُّك ِمْن ُجُذوِرِه، َوَيْمَحُق َسْعَيُه. ْكَباِن، َوَشاِغِل الدُّ الرُّ

َوَيْلَعُب  اْلَغَراِئَز،  َفُيَدَغِدُغ  اْلَماِجِن،  اْلُمَتَهتِِّك  اْلَفنِّ  يِف  عاَدَة  السَّ َأنَّ  َيُظنُّ  َوَمْن 
ُلُه  ِه، َفُيَحمِّ بِاْلَمَشاِعِر، َوَيْفتُِن اْلُقُلوَب، َوَيْسُكُب اْلَغَراَم يِف النُُّفوِس، بَِقنَواتِِه َوبَِراجِمِ
َعاَدَة َعنُْهْم  اهللُ ُذُنوَب ِمْن َأْغَواُهْم، ُدوَن َأْن َينُْقَص ِمْن ُذُنوهِبِْم َشْيًئا، َوحَيُْجُب اهللُ السَّ

]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی        ی    
ی    جئ    حئ    مئ         ىئ    يئ      جب     حب               خب     مب     ٱ    ٻ              ٻ    ٻ    ٻپ    

پ    پ       پ[ ]طه:126-124[.

َعاَدُة ِعنَْدَما  ْلَطِة، َوَتْغُمُرُه السَّ َعاَدَة يِف اْلَوظِيَفِة َوالسُّ َوِمَن النَّاِس َمْن َيَرْوَن السَّ
ْلِم،  ُث، َفَيَتَسلَُّط عىل ِعَباَد اهللِ بِالظُّ ُيْفَسُح َلُه يِف اْلَمَجالِِس، َوُيْصَغى إَِلْيِه ِعنَْدَما َيَتَحدَّ
ْنَيا َعَلْيِه، َوَتُكوُن َسَعاَدَتُه تِْلَك َدْينًا َعَلْيِه،  والَعَسِف، َفإَِذا بِِه َيْفِقُد َوظِيَفَتُه، َفَتنَْقِلُب الدُّ

َواَل َيْبَقى َلُه ِمْن َوظِيَفتِِه إالَّ َما َصُلَح.

إَذا  َواْسَتَوْوا  َلُهْم،  َحصَّ َفَلمَّ  َوَوَلٍد،  َزْوٍج  يِف  َعاَدَة  السَّ َطَلَب  َمْن  النَّاِس  َوِمَن 
ُصوَن َعَلْيِه َحَياَتُه، َيَتَمنَّْوَن َعاَلنَِيًة َساَعَة َمْوتِِه؛  هِبِْم َأَلدُّ َأْعَداِئِه، َوَأَشدُّ ُخُصوِمِه، ُينَغِّ
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ڑ     ڑ     ژ     ژ     ]ڈ      َفَيْقَتِسُموهَنَا  َتِرَكتِِه،  ِمْن  َبِقَي  َما  َعىَل  وا  لَِينَْقضُّ

ک    ک    ک     ک    گ[ ]التغابن:14[.

ْهَرِة، َفُهَو اَلِعٌب َماِهٌر، َأْو َفنَّاٌن َقِديٌر، َأْو  َعاَدَة يِف الشُّ َوِمَن النَّاِس َمْن َظنَّ السَّ

ُهَو َشاِعٌر َرِقيٌق، َأْو ُهَو ُمْغٍن َصِفيٌق، َأْو ُهَو َكاتٌِب َساِخٌر َمْرُغوٌب يِف اْلِقَراَءِة َلُه، َوَأْن 

ِمُع، َوُرَبَم َحَُلوُهْم َعىَل اأْلَْعنَاِق،  ُف الالَّ اطُِع، وامُلثقَّ ْم: النَّْجُم السَّ َر اْسُمُه بَِقْوهِلِ ُيَصدَّ

َفَأيُّ َتْغِريٍر َلُه َأْعَظَم ِمْن َهَذا التَّْغِرير؟!

ْهِو َواْلَعَبِث، َفُهَو َتاَرًة يِف َمْلًهى،  َوِمَن النَّاِس َمْن َغَدا يبحُث عِن السعادِة يِف اللَّ

َها يِف ُسوٍق،  َأْو َعاَلَقٍة َمَع اْمَرَأٍة بِاحْلََراِم، َوَتاَرًة يِف َمْقًهى، َوُأْخَرى َعىَل َشاطٍِئ، َوَغرْيِ

َعاَدَة ِمْن ُطُرٍق ُمنَْحِرَفٍة،  َيْطُلُب السَّ ننُِي َوُهَو  ُهوُر َوالسِّ اُم َوالشُّ َعَلْيِه األَيَّ مَتُرُّ  َوَهَكَذا 

َفَكاَنْت َسَبًبا لَِدَماِرِه َوَهاَلِكِه.

ٌة، اَل َتَتَجاَوُز َمَواطُِئ  َعاَدِة َقاِصَ إِنَّ ُكلَّ َهُؤاَلِء -ِعَباَد اهللِ- َكاَنْت َنظَِرهُتُْم لِلسَّ

ُة َساَعٍة َتْعُقُبَها َنَدُم ُعْمٍر بَِأْكَمِلِه.  َأْقَداِمِهْم، َوَلذَّ

َنانرِِي، اَل َيْمِلُك برِْشٌ  ى بِالدَّ ، َواَل ُيْشرَتَ َعاَدُة -ِعَباَد اهللِ- َأْمٌر اَل ُيَقاُس َباَلُكمِّ السَّ

ُه اَل َيْمِلُك َأْن َينَْتِزَعَها مِمَّْن ُأوتِيَها. َأنَّ ُيْعطَِيَها، َكَم َأنَّ

رْبُ َعَلْيَها،  َعاَدُة ِدْيٌن َيْتَبُعُه َعَمٌل، َوَيْصَحُبُه َحُْل النَّْفِس َعىَل اْلَمَكاِرِه، َوالصَّ السَّ

ِعيُد َمْن آَثَر اْلَباِقَي َعىَل اْلَفايِن ]ٱ    ٻ    ٻ     َمِة، َوالسَّ َهَواِت اْلُمَحرَّ َوَتْرُك الشَّ

ٻ    ٻ    پ    پ     پ    پ[ ]َمْرَيَم:96[.
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َضا بِاهللِ، َوالثَِّقُة بِِه، َواْستِْمَداُد اْلَمُعوَنِة ِمنُه، َواْلَقنَاَعُة بِاْلَمْقُسوِم،  َعاَدُة ِهَي الرِّ السَّ
يَمِن َذاَق َطْعَم السعادِة، َيُقوُل H: »َذاَق َطْعَم اإْليِيَمانيِ  َوَمْن َذاَق َطْعَم اإْلِ

ٍد َرُسوال«)1).  َي بيِاهلليِ َربًّا، َوبيِاإْليِْساَلميِ ديِيًنا، َوبيُِمَحمَّ َمْن َرضيِ

ٍد H َرُسواًل،  ْساَلِم ِدينًا، َوبُِمَحمَّ ا، َوبِاإْلِ َضا بِاهللِ َربًّ َعاَدُة ِهَي الرِّ السَّ
 ، اْلَبرَشِ لَِربِّ  َوَتْوِحيٍد  َوَتْسِليٍم،  َوُخُضوٍع  َوَسَجَداٍت  بَِرَكَعاٍت  َضا  الرِّ َهَذا  َوإِْتَباُع 
ِك  ْ الرشِّ ِمَن  َواخْلُُلوُص  َلُه،  َواخْلُُضوُع  َتَعاىَل،  هللِ  اْلَكاِمُل  ااِلْستِْساَلُم  ِهَي  َعاَدُة  َفالسَّ

ڑ     ژ     ژ     ]ڈ     ْحَِن  الرَّ َداِعَيِة  إىَل  اهْلََوى  َداِعَيِة  َعْن  َواخْلُُروُج  َواأْلَْنَداِد، 
ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گگ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    

ڱ    ڱ[ ]النَّْحِل:97[. 
ُظُلمٍت  يِف  احْلُوِت،  َبْطِن  يِف  َوُهَو  َمتَّى،  ْبِن  ُيوُنَس  اهللِ  َنبِيُّ  َوَجَدَها  َعاَدُة  السَّ
إاِلَّ  َباُل  احْلِ بِِه  اْنَقَطَعْت  احْلُوِت، ِحنَي  َوُظْلَمِة  ْيِل،  اللَّ َوُظْلَمِة   ، اْلَيمِّ ُظْلَمِة  يِف  َثالٍث: 
َقْت ُكلَّ اأْلَْسَباِب إالَّ َسَبُب اهللِ، َفَهَتَف ِمْن َبْطِن احْلُوِت بِِلَساٍن َضاِرٍع  َحْبَل اهللِ، َومَتَزَّ
َحِزيٍن: ]ڱ    ڱ    ں       ں    ڻ    ڻ         ڻ    ڻ    ۀ[ ]اأْلَْنبَِياِء:87[. 

اْلَواِحِد  َسبِيِل  يِف  اْلَبْحِر،  َأْمَواِج  َأَماَم  َوُهَو   S ُموَسى  َوَجَدَها  َعاَدُة  السَّ
َعَراِء:62[. اأْلََحِد، ِحنَي َقاَل: ]ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]الشُّ

َعاَدُة َوَجَدَها َسَحَرُة فِْرَعْوَن ِحنَي آَمنُوا، َفَقاَل هَلُْم: ]ڃ    ڃ[  السَّ
]اأْلَْعَراِف:124[ َفَقاُلوا: ]ڃ    چ          چ    چ    چ[ ]اأْلَْعَراِف:125[.

َوَوَجْدهَتَا ُمْرِضَعُة فِْرَعْوَن، َوَزْوَجُتُه آِسَيُة؛ بِإِيَمهِنِنَّ بِاهللِ.

أخرجه مسلم رقم )34).  (1(
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اِر،  اْلُكفَّ بُِسُيوِف  اْلَغاِر،  يِف  ُق  ُيَطوَّ َوُهَو   ،H ُد  حُمَمَّ َوَجَدَها  َعاَدُة  السَّ
ۆ     ]ۇ     ُمْطَمِئنًّا:  َوَيُقوُل  َبْكٍر،  َأِب  إىَِل  َيْلَتِفُت  ُثمَّ   ، الَعنْيِ َرْأَي  املوَت  َوَيَرى 

ۆ    ۈ    ۈ[ ]التَّْوَبِة:40[.
ْجِن ]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ      َعاَدُة َوَجَدَها ُيوُسَف S َوُهَو يِف السِّ السَّ

ک    ک       ک[ ]يوسف:33[.
َلُد َجْلًدا، َلْو ُجِلَدُه اجْلََمُل مَلَاَت،  ْنَزاَنِة، َوُهَو ُيْ َوَوَجَدَها َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل يِف الزِّ

نَِّة َواجْلََمَعِة. اٍر َعىَل َمْبَدأِ َأْهِل السُّ َكَم َقاَل َجاَلُدوُه، بِإِْصَ

اُن  جَّ ْساَلِم اْبُن َتْيِميََّة، َوُهَو ُيَكبَُّل بِاحْلَِديِد، َوُيْغِلُق َعَلْيِه السَّ َوَوَجَدَها َشْيُخ اإْلِ
چ     چ     چ          ڃ     ]ڃ     َتْيِميََّة:  اْبُن  َفَيُقوُل  ُمْظِلَمٍة،  َضيَِّقٍة  ُغْرَفٍة  َداِخَل  اْلَباَب، 
ُهْم  ِذيَن  الَّ إىَِل  َيْلَتِفُت  ُثمَّ  ]احلديد:13[  ڍ[  ڍ          ڇ     ڇ     ڇ      ڇ     چ    
إْن  َصْدِري،  يِف  َوُبْسَتايِن  َجنَّتِي  َأَنا  ِب؟  َأْعَداِئي  َيْصنَُع  »َما  َفَيُقوُل:  ْجِن،  السِّ َخاِرَج 
ُرْحِت َفِهَي َمِعي اَل ُتَفاِرُقنِي، إنَّ َحْبِس َخْلَوٌة، َوَقْتيِل َشَهاَدٌة، َوإِْخَراِجي ِمْن َبَلِدي 

ِسَياَحٌة«)1). 
َماٍل ـــَع  َجْ ــاَدَة  ــَع الــسَّ َأَرى  يُدَوَلــْســُت  عيِ السَّ ُهــــــَو  ــــيَّ  ــــقيِ الــــتَّ ـــــنَّ  َوَلـــــكيِ
ُذْخـــــًرا ــــــزَّاديِ  ال َخـــــرْيُ  ــــَوى اهلليِ  ــــْق ــــُد)2)َوَت ــــزيِي َم ـــَقـــى  ـــألْت ليِ اهلَل  ــــَد  ــــْن َوعيِ

يَمِن  اإْلِ يِف  إالَّ  َذلَِك  َيُكوُن  َواَل  َعَداِء،  السُّ َأْحَواِل  َوَبْعُض  َعاَدُة،  السَّ ِهَي  َهِذِه 
َكَتَب  إيَمٍن  باَِل  اْلَقْصَ  َسَكَن  َفَمْن   ،H بِِه  ُبِعَث  ِذي  الَّ الِِح،  الصَّ َواْلَعَمِل 

املستدرك عىل جمموع الفتاوى )153/1).  (1(
والذخائر   ،)156/1( احلمدونية  والتذكرة   ،)202/2( القايل  أمايل  يف  كم  للحطيئة،  البيتان   (2(

والعبقريات )174/1).
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َخَتَم اهللُ  إيَمٍن  باَِل  اْلَماَل  مَجََع  َوَمْن  ]طه:124[  ]ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[  َعَلْيِه:  اهللُ 
اْلَمنِْصِب،  َد  َوَتَقلَّ ْنَيا  الدُّ مَجََع  َوَمْن  ]طه:124[  ]ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[  َقْلبِِه:  َعىَل 

 

باَِل إيَمٍن َجَعَل اهللُ َخامِتََتُه: ]ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ ]طه:124[ َحتَّى َوَلْو َظنُّه النَّاُس 
ًم، َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا. َسِعيًدا ُمَتنَعِّ

َها َبْعَد َأبِيِه َأْنَفَق اْلُكنُوَز يِف ِعَمَرِة  اَلَفِة، َوَتَوالَّ ِشيُد يِف اخْلِ ا اْسَتَقرَّ َهاُروُن الرَّ َلمَّ
َرَفَع  ُثمَّ  النَّْهِر،  َعىَل  َتطِلُّ  تِي  الَّ احْلََداِئَق  َر  َوَعمَّ النَّْهُر،  ُقُه  رَتِ خَيْ ِدْجَلَة،  هَنِْر  َعىَل  َقْصٍ 
ِه َوَبَحَداِئِقِه، َوَكاَن فِيَمْن َدَخَل  ُتوَر، َوَجَلَس لِلنَّاِس، َفَدَخَل النَّاُس هُيَنُِّئوَنُه بَِقْصِ السُّ

َأُبو الَعَتاِهَيَة، َفَوَقَف َأَماَمُه، َوَقاَل: 
ــــًمــــا ـــــــــَدا َلــــــــَك َســــاليِ ــــــــْش َمــــــا َب اْلـــــُقـــــُصـــــوريِ.عيِ ـــــَقـــــةيِ  َشـــــاهيِ ـــــــلِّ  ظيِ يفيِ 

َفاْرَتاَح َهاُروَن هِلََذا اْلَكاَلِم، َوَقاَل: ِزْد، َفَقاَل: 
َأَرْدَت ــــــــا  َ مبيِ َعـــــَلـــــْيـــــَك  ـــــــــــَرى  ـــــوريُِيْ ـــــُك ـــــُب َمــــــــَع اْلــــــــُغــــــــُدوِّ َمــــــــَع اْل

َصَباًحا  َأَرْدَت  َما  َوُكلُّ  َبِة،  َواألرَْْشِ بِاألَْْطِعَمِة  َواجْلََواِري  اخْلََدُم  َيْأتَِيَك  َأْي: 
َوَمَساًء، َقاَل: ِزْد، َفَقاَل: 

ـــــوُس َتــــــَغــــــْرَغــــــَرْت ـــــُف ـــــنُّ ــــــُدوريَِفــــــــــــإيَِذا ال ـــــَزفـــــرييِ َحــــــْشــــــَرَجــــــةيِ الــــــصُّ ب
ــــــًنــــــا ـــــــُم ُمــــــوقيِ ـــــــَل ـــــــْع )1)فـــــهـــــنـــــاك َت

ُغــــــــــــُروريِ يفيِ  إيِالَّ  ـــــَت  ُكـــــْن مــــا 

َسَكَراِت  ْت  َحرَضَ إَذا  َيْعنِي:  َتَغْرَغَرْت  النُُّفوُس  َفإَِذا  َفَقاَل:  أِعْد،  أِعْد  َقاَل: 
اِقَي ]ڦ      ڦڄ    ڄ[ ]القيامة:27[ َواْلُتَمَس  َ وُح الرتَّ اْلَمْوِت، َوَحاَن األََجُل، َوَبَلَغِت الرُّ
ِذي حَيِيُد ِمنُْه اْلَعْبُد، َفَبَكى َهاُروُن َحتَّى َوَقَع َعىَل اأْلَْرِض، ُثمَّ َأَمَر  الطَّبِيُب؛ َوَذلَِك الَّ

األبيات له يف: الكشكول )9/1(، وجماين األدب يف حدائق العرب )35/2).  (1(
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ِه اْلَقِديِم، َفَلْم َيْمِض َعَلْيِه َشْهُر  ُتوِر َفُهتَِكْت، َواأْلَْبَواِب َفَأُغِلَقُت، َوَنَزَل يِف َقْصِ بِالسُّ
َواِحٌد، َحتَّى َأْصَبَح يِف ِعَداِد اْلَمْوَتى، َفَهِذِه ِرَساَلٌة ملَِْن َظنَّ َأنَّ َسَعاَدَتُه يِف اْلُمَظاِهِر 

َمٍة.  ِمَن ُقُصوٍر َوَماٍل، َوَسيَطَرٍة، َأْو نِيِل ُمْتَعٍة حُمَرَّ
َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 

ًقا، َوَمْن َأَراَد  َعاَدَة، َفْلَيْلَتِمْسَها يِف اْلَمْسِجِد: َصاَلًة، َوُجُلوًسا، َوَتَعلُّ َمْن َأَراَد السَّ
َعاَدَة، َوَكاَن  َعاَدَة َفْلَيْلَتِمْسَها يِف اْلُمْصَحِف: ِقَراَءًة وتدبًرا وحفًظا، َوَمْن َأَراَد السَّ السَّ
َوَكاَن  َعاَدَة  السَّ َأَراَد  َوَمْن  اخْلُُلِق،  َوُحْسِن  َواْلَكَرِم،  بِاْلَبْذِل  اهللُ  آَتاُه  مِمَّا  َفْلُينِْفْق  َغنِيًّا، 
َوحَيُْسُن  َرِحَُه،  َفْلَيِصْل  َعاَدَة  السَّ َأَراَد  َوَمْن  اهللِ،  ِعَباَد  َوْلَيَخُدْم  َفْلُيْصِلْح  َمنِْصٍب،  َذا 

ِجرَيَتُه، َوَيُكوُن َفاِعاًل يِف َوَطنِِه َوجُمَْتَمِعِه. 
َأَراَد  َوَمْن  َوَمنَْهًجا،  َباًعا، وتطبيًقا،  اتِّ نَِة:  َفْلَيْلَتِمْسَها يِف السُّ َعاَدَة  َأَراَد السَّ َوَمْن 
َباِع  َواتِّ َوااِلْلتَِزاِم،  َوااِلْستَِقاَمِة،  َداَيِة،  َواهْلِ َوالتِّاَلَوِة،  ْكِر،  الذِّ يِف  َفْلَيْلَتِمْسَها  َعاَدَة  السَّ
ُرْفَقٍة  َمَع  َوِرْحَلٍة  تَِك،  ُأرْسَ إِْسَعاِد  َويِف  ُمَباٍح،  َسَفٍر  يِف  َعاَدُة  السَّ  ،H ٍد  حُمَمَّ

 . ُمَباَرَكٍة، َوُرْؤَيِة َربِيٍع، َأْو َبرٍّ
]ڱ    ڱ    ڱ     بَِمْعِصَيتِِه:  َمْن َشِقَي  ِقيَّ  َوالشَّ بَِطاَعِة اهللِ،  َمِن َسِعَد  ِعيَد  إنَّ السَّ
ں    ں     ڻ    ڻ    ڻڻ     ۀ    ۀ        ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    
ھ     ے    ے    ۓ     ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    ۆۈ    ۈ    
ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې        ې    ې    ې    ى    ى    ائ    
ائ     ەئ    ەئ      وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ        ىئ    ىئ    ی    
ی    ی    ی    جئ        حئ    مئ    ىئ    يئ     جب    حب    خب      مب    ىب    يبجت    حت    

خت    مت[ ]ُهوٍد:108-103[.
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اِضنَي  الرَّ بَِرْحَتَِك،  اْلَمْحُظوظِنَي  بَِطاَعتَِك،  َعَداَء  ِعَباِدَك السُّ ِمْن  اْجَعْلنَا  اللَُّهمَّ 
َأْرَحَم  َيا  َوِرْضَواٍن،  َوَمْغِفَرٍة  بَِخرْيٍ  هَلُْم  َخَتَمَت  َومِمَّْن  بَِعَطاِئَك،  اْلَقانِِعنَي  بَِقَضاِئَك، 

اِحنَِي. الرَّ
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ

َعاَدِة َأْبَواًبا، َينَْبِغي إْحَكاَم إْغاَلِقَها، َوَكَشَف َعْوَراهِتَا، َفِمْن  َواْعَلُموا َأنَّ لِِفْقَداِن السَّ
ِحِك َواْلَغْفَلِة  ْهِو َواْلِغنَاَء، بشكٍل دائٍم، َوَكْثَرِة الضَّ ِديُد َعىَل َأْبَواِب اللَّ َذلَِك: ااِلْنِفَتاُح الشَّ
َماِت؛  اْلُمَحرَّ َوُمَشاَهَدِة  القنواِت،  متابعُة  َوَدَواِم  َياَحِة،  َوالسِّ َواحْلََفاَلِت  اْلَمَجالِِس،  يِف 
َوَذلَِك مِمَّا ُيَسبُِّب اْلَقَلَق ]ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ      ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ 
َوااِلْنِفَصاِم  االكتئاِب  أِلَْمَراِض  َواِضٍح  اْنتَِشاِر  ِمْن  َنَراُه  مِمَّا  َغَراَبَة  َفاَل  َولَِذلَِك  ]ُلْقَمَن:6[ 

َفاَء ملَِْن ُاْبُتيِلَ هِبَا. اَلَمَة َواْلَعافَِيَة، َوالشِّ َواهْلَمِّ َواحْلُْزِن َوالنَْفِسيَّاِت امُلَتَوتَِرِة، َنْسَأُل اهللَ السَّ

اَلِة،  َعاَدِة َجْعُل اْلَبْيِت اْلُمْسِلِم َبِعيًدا َعْن إَقاَمِة ِذْكِر اهللِ، َوالصَّ َوَمْن ُمْهِلَكاِت السَّ
َمِة، َوَرَفِع َأْصَواِت اْلِغنَاِء  ، َوُبْعِد اْلَماَلِئَكِة، َوَكْثَرِة التََّمثِيِل اْلُمَحرَّ نِّ َبْل حَماَلًّ ملََِرَدِة اجْلِ
ُسوُل H َيُقوُل: »اَل َتْدُخُل  ْكِر َوِقَراَءِة اْلُقْرآِن، َوالرَّ ِه ِمْن الذِّ َداِخَلُه، َوُخُلوِّ

اْلَماَلئيَِكُة َبْيًتا فيِيهيِ َكْلٌب َواَل ُصوَرٌة«)1). 
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تِي َقاَل َعنَْها H: »... َوإيِنَّ  ُنوُب َواْلَمَعاِص، الَّ َقاِء الذُّ َوِمْن َأْبَواِب الشَّ
يُبُه«)1).  ْنبيِ ُيصيِ الرَُّجَل َلُيْحَرُم الرِّْزَق بيِالذَّ

اَلِة، َأْو التَّْقِليُل ِمنَْها، َوَرُسوُل اهللِ H َيُقوُل:  ْنَها: التََّهاُوُن بَِشْأِن الصَّ َوميِ
اَلةيِ«)2)، َوَكاَن النَّبِيُّ H إَِذا َحَزَبُه َأْمٌر، َصىل)3).  َلْت قرة َعْينيِي فيِي الصَّ »َوُجعيِ

َقاِء َواهْلَمِّ َواحْلُْزِن، َفَمْن  َعاِء َوااِلْستِْغَفاِر حَمَلٌّ لِلشَّ ْكِر َوالدُّ َوَأْيًضا: َفإِنَّ َتَرَك الذِّ
َعاِء َوااِلْستِْغَفاِر، َفَسَيْجَعُل اهللُ َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا،  ْكِر َوالدُّ َعاَدَة َفَعَلْيِه بِالذِّ َينُْشُد السَّ
تاَِلَوِة  ِمْن  ْكَثاُر  اإْلِ َوَكَذلَِك  َتِسُب،  حَيْ اَل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه  خَمَْرًجا،  ِضيٍق  ُكلِّ  َوِمْن 

ُدوِر.  ُه َربِيُع اْلُقُلوِب، َوِجاَلُء اهْلُُموِم، َوُنوُر الصُّ اْلُقْرآِن، َوَسَمِعِه، َفإِنَّ

ا َنُعوُذ بَِك ِمْن اهْلَمِّ َواحْلََزِن، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوَنُعوُذ  اللَُّهمَّ إِنَّ
َجاِل، َوَنْسَأُلَك َعْيَش  ْيِن، َوَقْهِر الرِّ بَِك ِمْن اجْلُْبِن َواْلُبْخِل، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

رْبَ َعىَل اْلَباَلِء. َهَداِء، َوُمَراَفَقَة اأْلَْنبَِياِء، َوالصَّ َعَداِء، َوُنُزَل الشُّ السُّ
ْخَوانِنَا اْلُمْسَتْضَعِفنَي يِف ُكلِّ َمَكاٍن َيا َربَّ اْلَعامَلنَِي. اللَُّهمَّ ُكْن إِلِ

ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم وزْد وباِرْك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ
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#

َتاِء ُروا ِف ال�شِّ َتَذكَّ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

ْيَل َعىَل النََّهاِر، َوَأشَهُد َأالَّ إَِلَه إاِلَّ  ُر اللَّ ْيِل، َوُمَكوَّ احْلَْمُد هللِ، ُمُكوُر النََّهاَر َعىَل اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َسيُِّد اأْلَْبَراِر،  اُر، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ يَك َلُه اْلَعِزيُز اْلَغفَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ
ْيُل  َم َتْسِليًم َكثرًِيا َما َتَعاَقَب اللَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه، َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه ُأويِل اأْلَْقَداِر، َوَسلَّ

ا َبْعُد:  َوالنََّهاُر، َأمَّ
َباَد اهلليِ:  عيِ

َربَِّها،  إيَِلــى  النَّاُر  »اْشَتَكتيِ  َقاَل:   H النَّبِيَّ  َأنَّ   I ُهَرْيَرَة  َأِب  َعْن 
َوَنَفٍس   ، َتاءيِ الشِّ فيِي  َنَفٍس  بيَِنَفَسْينيِ  َلَها  َفــَأذيَِن  َبْعًضا،  ي  َبْعضيِ َأَكــَل  َربِّ  َيا  َفَقاَلْت: 
َن الزمهرير-أي  ُدوَن ميِ َما َتجيِ َوَأَشدُّ  اْلَحرِّ،  َن  ُدوَن ميِ َما َتجيِ َأَشدُّ  َفُهَو   ، ْيفيِ فيِي الصَّ

ِد-«)1). اْلرَبْ
ُب فِيَها،  َهِذِه النَّاُر َتْشَتِكي -ِعَباَد اهللِ- َمْن َبْعِضَها، َفَكْيَف بَِمْن يِف َداِخِلَها ُيَعذَّ

ٌد فِيَها؟ َنْسَأُل اهللَ اْلَعافَِيَة، َوَنْسَأُلُه النََّجاَة ِمَن النَّاِر.  َوخُمَلَّ

ُنوَن:  َأيَُّها اْلُْؤميِ
ْنَيا، َوَلْن جَتَِد  اُم: ُسنَُن اهللِ َتَتَعاَقُب يِف َهِذِه الدُّ َيايِل َواأْلَيَّ ُهوُر َواألَْعَواُم، َواللَّ الدُّ
ْيِف  َفَفَصٌل لِلصَّ النَّاِس؛  اْلُفُصوُل َعىَل  َتَتَعاَقُب  َها  َوَبَتَعاُقبَِها َوَسرْيِ َتْبِدياًل،  لُِسنَِّة اهللِ 
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بِيُع، َوَخصَّ اهللُ ُكلَّ َمْوِسٍم بَِم ُينَاِسُبُه ِمْن ُزُروٍع  َتاِء، ُثمَّ الرَّ َوَبْعَدُه اخْلَِريُف، َوآَخُر لِلشِّ

َوثَِمٍر.

يَمُن بَِتَدبِر َهِذِه النِّْعَمِة، َوُشْكِر  ْنَساِن، َواإْلِ آَمِة َعِن اإْلِ َع اأْلَْعَمَل لَِدْفِع السَّ َوَنوَّ

اهللَ أِلَْجِلَها َقْواًل َوَعَماًل.

ُه َطاَل َلْيُلُه  نَّ «)1)؛ أِلَ نيِ َتاُء َربيِيُع اْلُمْؤميِ َتاِء َيُقوُل H: »الشِّ َويِف َفْصِل الشِّ

َقنَا هِلََذا.  َفَقاَمُه، َوَقُصَ هَنَاُرُه َفَصاَمُه، َنْسَأُل اهللَ َأْن ُيَوفِّ

َكُة، َوَيُطوُل فِيِه  َتاِء، َتنِْزُل فِيِه اْلرَبَ َوَكاَن َيُقوُل اْبُن َمْسُعوٍد I: »َمْرَحًبا بِالشِّ

َياِم«)2).  ْيُل لِْلِقَياِم، َوَيْقُصُ فِيِه النََّهاُر لِلصِّ اللَّ

َم َأْبِكي َعىَل  ُرِوَي َأنَّ ُمَعاًذا I َبَكى ِعنَْد َمْوتِِه، َفَلمَّ ُسِئَل َعِن َذلَِك َقاَل: إِنَّ

ْكِر«)3).  َكِب ِعنَْد ِحَلِق الذِّ َتاِء، َوُمَزاَحَِة اْلُعَلَمِء بِالرُّ َظَمأِ اهْلََواِجِر، َوِقَياِم َلْيِل الشِّ

ُر بَِجَهنََّم، َوااِلْستَِعاَذِة ِمنَْها، ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ُه ُيَذكِّ : َأنَّ َتاءيِ ْن َفَضائيِليِ الشِّ َوميِ

ُع اْلِعَظاَم  ، َفُيَغاُثوَن بِِريٍح َباِرَدٍة، ُيَصدِّ ُه َقاَل: »َيْسَتِغيُث َأْهُل النَّاِر ِمْن احْلَرِّ L َأنَّ

ًة ُأْخَرى، َوَيْسَتِغيُثوَن بَِحرِّ َجَهنََّم«)4)، َنْسَأُل اهللَ َأْن ُينِْجينَا  بِْرُدَها، َفَيْسَأُلوَن احْلَرَّ َمرَّ

َوَوالِِدينَا َومَجِيَع اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َحرِّ َجَهنََّم َوَزْمَهِريِرَها، َوَأنَّ َيْسُكنَنَا اجْلَنََّة، َوَنِعيَمَها. 
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َباَد اهلليِ:  عيِ
ُه اهللُ بَِبْعِض الثََّمَراِت، َكَم ُهَو الصيُف، َفَم َباُلُكْم َوَنْحُن -بَِحْمِد  َتاُء َخصَّ الشِّ
، َوَقْد جَتُِد  تِي اَل َتنَْقطُِع َطَواَل اْلَعامِّ َتاِء، الَّ ْيِف َوالشِّ َلُب إَلْينَا ُهنَا َثَمَراِت الصَّ اهللِ- ُيْ
َعْن  َوَتْسَخٍط  َوَغْفَلٍة  اُوٍز  َوجَتَ َتَعدٍّ  َوَهَذا  َوَيُسبَُّها،  َبْل  اأْلَْجَواِء،  ِمْن  َيَتَأفَُّف  اْلَبْعَض 
 ، احْلُرَّ َيُسبُّ  َمْن  َوُهنَاَك  َد،  اْلرَبْ َيُسبُّ  َمْن  النَّاِس  َفِمَن  اأْلَْجَواِء،  َتْغِيرِي  يِف  اهللِ  ُحْكِم 
َوفِْعُلُهْم   ،B اهللُ  ُبَها  ُيَقلِّ َمَواِسُم  َها  َوُكلُّ التََّواُصِل،  َوَساِئِل  يِف  َذلَِك  َوُيَتَداَوُلوَن 
َذلَِك:  ِمْن  َواألَْسوُأ  اأْلَْجَواِء!  َتْغِيرِي  يِف   E اهللِ  ُحْكِم  َعِن  اُوٍز  َوجَتَ َتَعدٍّ  َهَذا 
َر  َمْن ُيْرِجُع َتَقلَُّب اأْلَْجَواِء لَِعَواِمَل ُمنَاِخيٍِّة، َوَدَوَراِن اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة، ُمْهَماًل اْلُمَقدَّ

 .E اأْلَْعىَل

أيَُّها األيِْخوُة: 
َتاِء، َفَينَْبِغي َعَلْيِه َمْعِرَفُتَها، َكاْلَمْسِح َعىَل  َتاُجَها اْلُمْؤِمُن لِِدينِِه يِف الشِّ َأْحَكاٌم حَيْ
اِب  َ نْيِ َأْو الرشُّ ْنَساُن ِعنَْد ُلْبِس اخْلُفَّ ، َوَهَذا ِمْن َتْيِسرِي اهللِ َعىَل ِعَباِدِه، َوَيْلَزُم اإْلِ نْيِ اخْلُفَّ
ْبِس َمَسَح، إْن َكاَن ُمِقيًم َيْوًما َوَلْيَلًة،  َأ َبْعَد اللُّ ًئا، ُثمَّ إَذا َتَوضَّ َوَنْحِوِه َأْن َيُكوَن ُمَتَوضِّ
َمْسَحٍة  ِل  َأوَّ ِمْن  اْلَمْسِح  ِة  ُمدَّ ِحَساُب  َوَتْبَدُأ   ، بَِلَيالِِيِهنَّ اٍم  َأيَّ َثاَلَثَة  ُمَسافًِرا  َكاَن  َوإِْن 

ْيِه ِعنَْد َصاَلِة اْلَفْجِر، َوَمَسَح َعَلْيِهَم يِف َصاَلِة الظُّْهِر،  ْنَساُن ُخفَّ َعَلْيِهَم، َفإِْن َلبَِس اإْلِ
َّْت  اٍم لِْلُمَسافِِر، َوإَِذا مَت ْهِر َيْوًما َكاِماًل لِْلُمِقيِم، َوَثاَلَثَة َأيَّ َة ِمْن َصاَلِة الظُّ َفَيْحِسُب اْلُمدَّ
ُة، َوُهَو َعىَل َطَهاَرتِِه، َفَطَهاَرُتُه َباِقَيٌة َحتَّى َينَْتِقَض ُوُضوُؤُه، َوإَِذا اْنَتَقَض َبْعَد مَتَاِم  اْلُمدَّ
ُتُه َفنَِسَ  َّْت ُمدَّ َأ، ُثمَّ َيْلَبُس ِمْن َجِديٍد، َوَمْن مَت ِة َوَجَب َعَلْيِه َغْسُل ِرْجَلْيِه إَِذا َتَوضَّ اْلُمدَّ

ِة، َفُيِعيَد َصاَلَتُه. َوَمَسَح َبْعَد مَتَاِم اْلُمدَّ
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َييِل  مِمَّا  َأْطَرافِِه،  ِمْن  نْيِ  اخْلُفَّ َظْهِر  َعىَل  ا  مُهَ ُيِمرُّ ُثمَّ  بِاْلَماِء،  َيَدْيِه  َيُبلَّ  َأْن  َواْلَْسُح: 
ٍء  ًة َواِحَدًة، َوِمْن َرْحَِة اهللِ بِاْلِعَباِد َأْن َمْن اْحَتاَج إىَل َرْبِط َشْ اِق َمرَّ اأْلََصابَِع إىَل السَّ
َها َبَداًل ِمْن َغْسِلَها يِف اْلُوُضوِء  ُه َيْمَسُح َعَلْيَها ُكلَّ ، َأْو ُجْرٍح، َأْو بَِجبرَِيٍة، َفإِنَّ َعىَل ُكرْسٍ
َأ، َوَيُقوُم َمْسُحَها َمَقاَم َغْسِلَها َتْيِسرًيا ِمَن اهللِ، َوَتْسِهياًل َعىَل ِعَباِدِه،  َواْلُغْسِل َحتَّى َترْبَ

َوهللِ احْلَْمُد َوامْلِنَُّة.
َتاِء ُوُجوَد اأْلَْمَطاِر، َوِهَي نِْعَمُة اهللِ B َتْسَتِحقُّ  ْنَساِن يِف الشِّ َومِمَّا َيِرُد َعىَل اإْلِ
ْكَر، َوَخرْيٌ لِْلباَِلِد َواْلِعَباِد، َيْسَتِغيُثوَن النَّاَس بِاهللِ لُِيْمطَِرُهْم َوَيْسَأُلوَنُه اْلَغْيَث،  منَّا الشُّ

َفَيْسَتِجيُب هَلُْم.
َعاِء اْلَمْأُثوِر ِعنَْد  َعاِء، َوِمَن الدُّ َوَوْقُت ُنُزوِل اْلَمَطِر ِمَن َأْوَقاِت ااِلْستَِجاَبِة لِلدُّ
َوَغْيُر  ًعا«)2)،  َنافيِ َصيًِّبا  َم  و»الَلهُّ َوَرْحَمتيِهيِ«)1)،  اهلليِ  بيَِفْضليِ  ْرَنا  »ُمطيِ اْلَمَطِر:  ُنُزوِل 

تِي ُتَراَعى ِعنَْد ُنُزوِل اْلَمَطِر.  نَِن الَّ َذلَِك ِمْن اأْلَْدِعَيِة، َوالسُّ
َياِر؛  الدِّ َبْعِض  َعْن  َوَحْبِسَها  اأْلَْمَصاِر،  َبْعِض  يِف  اأْلَْمَطاِر  يِف  َتْصِ يِف  َوإِنَّ 

اِر: ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ًة أِلُويِل اأْلَْبصاِر، َوِعَظًة لِْلُعَصاِة اْلُفجَّ َلِعرْبَ
ڑ    ڑک    ک      ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ     ڱ     
ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ      ڻ     ۀ    ۀ    ہ    ہ    

ہ[ ]اْلُفْرَقاِن:50-48[.
َب  َب بِِه َأْقَواًما بِاْلَغَرِق، َوَعذَّ َوإَِذا َكاَن امَلَطُر نِْعَمًة َعىَل َقْوٍم، َفإِنَّ اهللَ َتَعاىَل َعذَّ
وا هِبَا، َفإَِذا ِهَي َعَذاهُبُْم  يِح اْلَباِرَدِة، َكَقْوِم ُنوٍح، َوَقْوِم َعاٍد الِذيَن اْسَتْبرَشُ َأْقَواًما بِالرِّ

أخرجه البخاري رقم )846(، ومسلم رقم )71).  (1(
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-َنْسَأُل اهللَ اْلَعافَِيَة-، َوَكاَن H إَِذا َرَأى َغْيًم َأْو ِرحًيا ُعِرَف َذلَِك يِف َوْجِهِه، 
َفقاَلْت َلُه َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اهللِ! َأَرى النَّاَس إَِذا َرَأُوا اْلَغْيَم َفِرُحوا؛ َرَجاَء َأْن َيُكوَن 
ُننيِي  فِيِه اْلَمَطُر، َوَأَراَك إَِذا َرَأْيَتُه َعَرَفُت يِف َوْجِهَك احْلُْزَن؟! َفَقاَل: »َيا َعائيَِشُة َما ُيَؤمِّ

]ڑ     َفَقاُلوا:  اْلَعَذاَب  َقْوٌم  َرَأى  َوَقْد   ، بيِالرِّيحيِ َقْوٌم  َب  ُعذِّ َقْد  َعــَذاٌب؟  فيِيهيِ  َيُكوَن  َأْن 
ک    ک[ ]األحقاف:24[«)1).

َفَقاَل هَلُُم اهللُ: ]ک    گ     گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ ]األحقاف:24[. 

َعْلُه َسَقًيا َهْدٍم، َواَل َغَرٍق، َواَل َباَلٍء، َيا  اللَُّهمَّ َأْسِقنَا َغْيًثا، َمَباَرًكا َناَفًعا، َواَل جَتْ
اِحنَِي،  َأْرَحَم الرَّ

َتاِء َتْرَضُّ اأْلَْرُض، َوُتِْرُج َبَرَكاهِتَا بَِفْضِل اهللِ َوِمنَّتِِه، َفَيْكُثُر النَّاُس   َويِف هِنَاَيِة الشِّ
اِري لِلنُّْزَهِة وللتخييم، َلِكْن اْلُمْؤِسَف ُوُقوَع خُمَاَلَفاٍت ِمْن َبْعِضِهْم،  ِمْن اخْلُُروِج إىَل اْلرَبَ
َهِر  َكُسوِء َتنْظِيِم َأْوَقاهِتِْم يِف امُلَخَيَمِت، َوَما َيْتَبُعُه ِمْن إَضاَعٍة لِْلَوْقِت بَِغرْيِ اْلُمِفيِد، بِالسَّ
اِف َوالتَّْبِذيِر،  رْسَ اَلِة، َأْو َأَداِئَها يِف َغرْيِ َوْقتَِها، َكَذلَِك ُتْدِمرُي اْلبِيَئِة بِاإْلِ َوالتََّهاُوُن بِالصَّ
ِة َوااِلْستِْهَتاِر بَِأْرَواِح النَّاِس، َوهَتَاُوِن َبْعُض  اَجاِت النَّاِريَّ رَّ يَّاَراِت والدَّ َواْلَعَبِث بِالسَّ
َعىَل  ي  َوالتََّعدِّ هَلُْم،  ُمنَاِسَبٍة  َغرْيِ  َأَماِكَن  َويِف  اِري،  َلْلرَبَ بِالَعَوائَل  اخْلُُروِج  يِف  اأْلَْولَِياِء 
ُكوَن  َفَيرْتُ هِبَا،  ُهوَن  َيَتنَزَّ تِي  الَّ ِت  اْلَمَحالَّ َنَظاَفِة  َوَعَدِم  اجْلَاِئِر،  بِااِلْحتَِطاِب  اأْلَْشَجاِر 

َفاهِتِْم، َوَهَذا َلْيَس ِمْن ُشْكِر اهللِ َعىَل نِْعَمِة اْلَمَطِر َواأْلَْمُن. خُمَلَّ

ُه َقاَل: »إيِنَّ َأْكَثَر َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َما ُيْخريُِج اهلُل َلُكْم  ُرِوَي َعنُْه H َأنَّ
ْنَيا« َفَقاَل َلُه َرُجٌل:  « ِقيَل: َوَما َبَرَكاُت اأْلَْرِض؟ َقاَل: »َزْهَرُة الدُّ ْن َبَرَكاتيِ اأْلَْرضيِ ميِ
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ُل َعَلْيِه، ُثمَّ َجَعَل  ُه ُينَزَّ ؟ َفَصَمَت النَّبِيُّ H َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ ِّ َهْل َيْأِت اخْلرَْيُ بِالرشَّ

ائيُِل؟« َقاَل: َأَنا، َقاَل: »اَل َيْأتيِي اْلَخْيُر إيِالَّ بيِاْلَخْيريِ،  َيْمَسُح َعْن َجبِينِِه، َفَقاَل: »َأْيَن السَّ

َلَة  ، إيِالَّ آكيِ َرٌة ُحْلَوٌة، َوإيِنَّ ُكلَّ َما َأْنَبَت الرَّبيِيُع َيْقُتُل َحَبًطا َأْو ُيليِمُّ إنَّ َهَذا اْلَماَل َخضيِ

ْمَس، َفاْجَترَّْت َوَثَلَطْت  َرَتاَها، اْسَتْقَبَلتيِ الشَّ ْت َخاصيِ َرةيِ، َأَكَلْت َحتَّى إيَِذا اْمَتدَّ اْلَخضيِ

هيِ،  هيِ، َوَوَضَعُه فيِي َحقِّ َوَباَلْت، ُثمَّ َعاَدْت َفَأَكَلْت. َوإيِنَّ َهَذا اْلَماَل ُحْلَوٌة، َمْن َأَخَذُه بيَِحقِّ

ي َيْأُكُل َواَل َيْشَبُع«)1)، َأْي:  هيِ َكاَن َكالَّذيِ َفنيِْعَم اْلَمُعوَنُة ُهَو، َوَمْن َأَخَذُه بيَِغْيريِ َحقِّ

ْف بِِه، َنْسَأُل اهللَ اْلَعافَِيَة.  ِذي َيْأُخُذ امَلاَل، ُثمَّ ُيرْسِ الَّ

َباَد اهلليِ:  عيِ
اُرَها َبْعَد  ُر بِاآْلِخَرِة، َوَدلِيٌل َعَلْيِه، َفإِْنَباُت اأْلَْرِض َواْخرِضَ ْنَيا ُيَذكِّ ُكلُّ َما يِف الدُّ

ائ     ائ     ى     ى     ]ې     اأْلَْرِض:  ِمْن  اْلَمْوَتى  َبْعِث  َعىَل  َيُدلُّ  ُيْبِسَها 
ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     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[ ]احلج:5-7[. َوَيُقوُل َتَعاىَل: ]ں    ڻ    ڻ    ڻ    
ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے     

ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ       ڭ    ۇۇ    ۆ                ۆ[ ]ق:11-9[.

َقاَل َأُبو َرِزيٍن لِلنَّبِيِّ H: َيا َرُسوَل اهللِ َكْيَف حُيِْيي اهللُ امَلْوَتى؟ َوَما آَيُة 
َذلَِك يِف َخْلِقِه؟ َقاَل: »َأَما َمَرْرَت بيَِواديِي َأْهليَِك َمْحاًل؟« َقاَل: َبىَل، َقاَل: »َأَما َمَرْرَت بيِهيِ 
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ًرا؟« َقاَل: ُقْلُت: َبىَل، َقاَل: »ُثمَّ َمَرْرَت بيِهيِ َمْحاًل؟« َقاَل: َبىَل، َقاَل: »َفَكَذليَِك  َيْهَتزُّ َخضيِ
هيِ«)1). ُيْحييِي اهلُل اْلَمْوَتى َوَذليَِك آَيُتُه فيِي َخْلقيِ

َواْنـــُظـــْر اأْلَْرضيِ  َنـــَبـــاتيِ  يفيِ  ــَر  ــكَّ ــَف ـــُكَت ـــي ـــليِ اَل َصـــــَنـــــَع  ـــــا  َم ـــــــــاريِ  آَث إيِىَل 
ــــَراٍت ـــــ ــــاظيِ ـــــــٍن َن ــــــْن جلَُ ـــــوٌن ميِ بيِيُكُعـــــُي السَّ ـــُب  َه الـــذَّ ـــَي  هيِ ــــَأْحــــَداٍق  بيِ
َداٌت َشاهيِ َبــْرَجــديِ  الــزَّ ُقــُضــبيِ  شــــريــــك)2)َعــَلــى  لــــه  ــــَس  ــــْي َل اهلَل  بيِــــــــَأنَّ 

بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ
ُر بَِحرِّ َجَهنََّم، َوُهَو ِمْن َسُموِمَها،  ُة احْلَرِّ ُتَذكِّ ُر بِاآلِْخَرِة، َفِشدَّ نَِة ُتَذكِّ ُفُصوُل السَّ
َر بَِزمَهِرْيِر َجَهنََّم، َوُهَو ِمْن َنْفِسَها، َواخْلَِريُف َيْكُمُل فِيِه اْجتِنَاِء الثََّمَراِت  ُة َبْرٍد ُتَذكِّ َوِشدَّ
بِيُع َفُهَو  ا الرَّ َخُر يِف اْلُبُيوِت، َفُهَو ُمنَبٌِّه َعىَل اْجتِنَاِء ثَِمِر اأْلَْعَمِل يِف اآْلِخَرِة، َوَأمَّ تِي ُتدَّ الَّ
اَلُت ُتوِجُب  ُر بِنَِعيِم اجْلَنَِّة، َوطِيِب َعْيِشَها، َفَهِذِه التَّنَقُّ نَِة، َوُهَو ُيَذكِّ َأْطَيُب ُفُصوَل السَّ

ُب ِمْن ُصنِْع َوُقْدَرِة َخالِِقِه َتَعاىَل. َهُش، َوالتََّعجُّ لِْلَعاِقِل الدَّ

َعَلْينَا  ُد  َوُيرَبِّ بَِطاَعتِِه،  ُقُلوَبنَا  َوُيْدفُِئ  نِْعَمتِِه،  ُشْكَر  َيْرُزَقنَا  َأْن   C اهللَ  َنْسَأُل   
بَِرْحَتِِه، ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں       ڻ    ڻ    
ڻ          ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے    
ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ     ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      ۈ    ٴۇۋ    

ۋ    ۅ    ۅ      ۉ    ۉ    ې[ ]األَْنَعاِم:99[. 
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ْكِر  اُكْم بَِم فِيِه ِمْن اآْلَياِت َوالذِّ َباَرَك اهللُ يِل َوَلُكْم يِف اْلُقْرآِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِي َوإِيَّ
احْلَِكيِم.

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعَدُه:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ
ُهُم، َواَل َبْيَت  ، َواَل َأْمَن ُيظِلُّ ُد بُِثُلوِجِه، ُثمَّ َيْعُقُبُه احْلُرُّ َكْم ِمْن ُأَناٍس َيْأِت َعَلْيِهْم اْلرَبْ

ُد؟! ُر َذلَِك َمَع َهَذا اْلرُبْ ُيْؤِوهُيْم، َواَل َسْقَف ُيَغطِّيُهْم، َأْو َطَعاُم ُيْدفِْئُهْم، َفَهْل َنَتَذكَّ

مِمَّْن  اْلُمَرابِطِنَي،  نِنَا  َأمَّ َوِرَجاُل  ُجنُوُدَنا  ُد  اْلرَبْ بُِكْم  َمرَّ  إَِذا  ُروا -ِعَباَد اهللِ-  َفَتَذكَّ
َطَلُب  َأجْلََأُهْم  اًل  ُعمَّ ُروا  َوَتَذكَّ َواْلِعَباِد،  اْلباَِلِد  َمَيِة  حِلِ َباِل  َواجْلِ ُهوِل  السُّ يِف  َيْسَهُروَن 

ِهْم! ِح، َوَعاِمِل النََّظاَفِة، َوَغرْيِ ْزِق لِْلَعَمِل يِف ُكلِّ اأْلَْجَواِء، َكاْلَفالَّ الرِّ

َواْنُظُروا ِمَن َحْوَلُكْم يِف باَِلٍد َقِريَبٍة َخاِئُفوَن، َجاِئُعوَن، هُيَاُنوَن، َوَيْقُتُلوَن، َوَيُمرُّ 
َتاُء َواَل دفَء، َواَل َأْمَن، َواَل ِغَذاَء َواَل َدَواَء، َواْنُظُروا إِْخَواَنُكْم يِف ُسوْرَيا  َعَلْيِهْم الشِّ
َ َبْعُض  ْفُء، َبْل ُتُويفِّ ُد، َوَلْيَس َلَدهْيُِم الدِّ َواْلِعَراِق، والالجئني ُهنَا َوُهنَاَك َيْأتِيِهْم اْلرَبْ
َأْنظَِمٍة اَل َتْرَحُم،  َت َرْحَِة  ِقيِع، َوُهْم ُيَطالُِبوَن بَِأْبَسَط ُحُقوِقِهْم، حَتْ ْم ِمْن الصَّ َأْطَفاهِلِ

ْمنَا هَلُْم؟! ، َفإىَِل اهللِ امُلْشَتَكى، َفَمَذا َقدَّ َوُطَغاٍة اَل َتْسَمُع، َوَعاِلٍ اَل هَيَْتمُّ

َواْنُظُروا إِْخَواَنُكْم اْلُفَقَراُء يِف آْسَيا َوَأْفِريِقَيا، َوَكْثَرِة اْلَفْوَض يِف اْلُبْلَداِن، َوَأْنُتْم 
ُروا اْلِقَياَم بَِحقِّ اهللِ يِف ُشْكِر نِْعَمتِِه،  -بَِحْمِد اهللِ- آِمنُوَن، ُمْطَمِئنُّوَن، َدافُِئوَن، َوَتَذكَّ
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لَِدْعِمنَا،  َوالثُُّلوِج َوُهْم بأمسِّ احلَاجِة  ِد  اْلرَبَ َمْوِسُم  َعَلْيِهْم  َيْأِت  َلنَا  ُروا إْخَواًنا  َوَتَذكَّ
يَّاَراِت  َوالسَّ اْلُبُيوِت  َدفُّ  اْلُمَتَوفَِرِة،  النَِّعِم  َهِذِه  ِمَن  ْفِء  الدِّ نِْعَمَة  ُنَعْيُش  ِمْن  َوَنْحُن 
َأْن  اهللِ  إىَِل  َواللُُّجوَء  َعاِء،  َوالدُّ بِاْلَماِل،  بِْدْعِمِهْم  اهللِ  نَِعِم  َشَكْرَنا  َفَهْل  َواْلَمَساِجِد، 
ْهِر، َوَنْبُذُل َما َنْسَتطِيُع  ُهْم َعىَل الظَّاملنَِِي اْلُمْعَتِديَن، َوَأنَّ حَيَْميُهْم ِمْن َنَواِئِب الدَّ َينُْصَ

ِد. ملَُِساَعَدهِتِْم يِف َهَذا اْلرَبْ

ِد، َفِهَي َرْحٌَة باحليواِن، ُتْؤَجُروَن  وا َكَذلَِك بِاحْلََيَواَناِت َوالطُُّيوِر يِف اْلرَبْ َواْهَتمُّ
يها ُثمَّ اَل هُيَْتمُّ هِبَا، َوَمْن َأَراَد َدَواَم النَِّعِم َفْلَيْشُكْر  ِذي ُيَربِّ َعَلْيَها، َواْلَوْيُل لِْلُمْهَمِل، الَّ

َواِهبَِها َتَعاىَل. 

َعَلْيَك،  َوالثَّنَاِء  احْلَْمِد  ُحْسَن  َواْرُزْقنَا  اِكِريَن،  الشَّ ِعَباِدَك  ِمْن  اْجَعْلنَا  اللَُّهمَّ 

 

َيا َربَّ اْلَعامَلنَِي.

َواْكأَلُهْم  بِِحْفظَِك،  اْحَفْظُهْم  ُسوْرَيا،  يِف  اْلُمْسَتْضَعِفنَي  ْخَوانِنَا  إِلِ َوُكْن  اللَُّهمَّ 
يِن، َوَجنِّْبُهُم اْلِفَتِن َما  بِِرَعاَيتَِك، َوامْجَْع َكِلَمَة اْلُمْسِلِمنَي يِف ُكلِّ َمَكاٍن، َعىَل احْلَقِّ َوالدِّ
ًة،  اَلَمَة َوااِلْطِمْئنَاَن َعىَل باَِلِدَنا َخاصَّ يَمَن َوالسَّ َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن، َوَأْدْم اأْلَْمَن َواإْلِ

َوَعىَل مَجِيِع باَِلِد اْلُمْسِلِمنَي.

ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. َم َوَباَرَك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ َوَصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
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#

اِب ِعْنَد َفْقِد اْلأَْحَباِب َجْبُ اْلُ�شَ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ
اِر، َوَجَعَل اجْلَنََّة ُعْقَبى امُلتَِّقنَي َوُعْقَبى  احْلَْمُد هللِ َكَتَب اْلَفنَاَء َعىَل َأْهِل َهِذِه الدَّ
َعْبُدُه  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  اُر،  اْلَغفَّ اْلَواِحُد  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  َأالَّ  َوَأشَهُد  النَّاُر،  اْلَكافِِريَن 
َتَعاَقَب  َما  َكثرًِيا  َتْسِليًم  َم  َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه األَْخَياِر، َوَسلَّ َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ 

ا َبْعُد:  ْيُل َوالنََّهاُر، َأمَّ اللَّ
َباَد اهلليِ:   َفاتَُّقوا اهلَل عيِ

ُمْزِعٌج،  َمُهوٌل  َوَأْمٌر  ُموِجٌع،  َوَحَدٌث  ُمْؤِلٌ،  َخَطٌب  اأْلَِحبَِّة  َفْقَد  َأنَّ  َواْعَلُموا 
ُق بِِه اْلَكبُِد، وُيَفُت بِِه اْلَعُضُد، َلِكنَّ ُربَّ حَمُْبوٍب يِف َمْكُروٍه،  رَتِ َوُحْرَقٌة َتْضَطِرُم، َوحَتْ

َوَمْكُروٍه يِف حَمُْبوٍب، ]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    
َمَصاِئَب  َداُر  ْنَيا  َوالدُّ ]الَبَقَرِة:216[  ڤ[  ٹ    ڤ    ڤ        ٹ     ٿ    ٿ     ٹٹ     

وٍر، َوَكَم ِقيَل:  َورُشُ
ُتريِيُدَها َوَأْنـــَت  َكــَدٍر  َعَلى  )1)ُطبيَِعْت 

ــَن اأْلَْقــــَذاريِ َواأْلَْكـــــَداريِ َصــْفــًوا ميِ
َقُم، َواْلَكبرُِي  ِحيُح فِيَها إالَّ السَّ ٍة، َواَل َينَْتظُِر الصَّ ْنَيا اَل َتْصُفو ِمَن حِمْنَِة َوَرِزيَّ َوالدُّ
إالَّ اهْلََرَم، َواْلَمْوُجوُد إاِلَّ اْلَعَدُم، َوَعىَل َذا َمَض النَّاُس، اْجتَِمٌع َوُفْرَقٌة، وميٌت َوَموُلوٌد، 

َوبرِْشٌ َوَأْحَزاٌن.

البيت ألب احلسن التهامي يرثي ولده، يف نفح األزهار يف منتخبات األشعار )ص103(، وجماين   (1(
األدب يف حدائق العرب )227/5(، والذخائر والعبقريات )253/1).
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ي َتْنَقضيِ َمــا  ــٍب  َمــَصــائيِ هيِوالـــرُء رهــٌن  َرْمسيِ يفيِ  ــُه  ــُم ــْس جيِ ـــُد  ـــَوسَّ ُي ــى  ــتَّ َح

ــٌل َيــْلــَقــى الـــــرََّدى يفيِ َغــــرْييِهيِ هيِ)1)َفــُمــَؤجَّ َنْفسيِ يفيِ  الــرََّدى  َيْلَقى  ٌل  َوُمَعجَّ

َباَد اهلليِ:  عيِ
ُمَصاٍب،  َوَأيُّ  ُمَصاٌب  َوَأْصَحاٍب،  َوإِْخَوٍة  َوَوَلٍد  َوُأمٍّ  َأٍب  ِمْن  اأْلَْحَباِب  َفْقُد 
ُه  أِلَنَّ َوااِلْحتَِساِب؛  رْبِ  لِلصَّ اهللُ  َقُه  َفُيَوفِّ َواْلُمَصاُب،  اْلَباَلُء  بِاْلُمْؤِمِن  َيِسرُي  َوَهَكَذا 

ُيِريُد َلُه اأْلَْجَر َوالثََّواَب، ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    
ٹ    ٹڤ    ڤ     ڤ[ ]الَبَقَرِة:155[، َوَذلَِك َقَدُر اهللُ، ]چ    چ    ڇ    

ڇ    ڇ    ڇڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ ]األَْنَعاِم:62[. 

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
ْمُع  َرُه، َوَعىَل فَِراِقِه اْلَقْلُب َحِزيٌن، َوالدَّ نَا َفَقْدَنا َعِزيًزا، َأْو َقِريًبا َنْبِكِيِه َوَنَتَذكَّ ُكلُّ
ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، وُهنَا  نَا الكريُم: إِنَّا هللِ َوإِنَّ ِمْن اْلَعنْيِ َيِفيُض، َواَل َنُقوُل إاِلَّ َما ُيْريِض َربَّ
ُه؟ َوَكْيَف َأْصرِبُ َعنُْه  ُم َلُه؟ َوَما َحقُّ ُسؤاٌل ُمِهمٌّ لُِكلِّ َمْن َفَقَد َغالًِيا وعزيًزا، َماَذا ُأَقدِّ
َوَأْحَزُن َعَلْيِه؟! َوَينَْبِغي َأْن َيُكوَن َهَذا َقْبَل اْلَمْوِت َواْلَفْقِد، َوَأْثنَاَء احْلََياِة َواْلَعْيِش، 
َوَهْل  ِة؟  حَّ الصِّ َزَمَن  َمَعُهْم  َوَتواَصْلنَا  َوَأْكَرْمنَاُهْم،  َأِحبَّتِنَا،  بَِواِجِب  ُقْمنَا  َفَهْل 
اْلُقُلوُب،  َتَصاَفْت  َوَهْل  َصاحَلْنَاُهْم؟  ْنَيا  الدُّ َويِف  َمْلنَاُهْم؟  َوحَتَ َعاَمْلنَاُهْم  بِاحْلُْسنَى 
َا  َوَخُلَصْت النِّيَّاُت؟ َوَزاَنْت اْلُمَعاَماَلُت، َفاَل ُيِْدي النََّدُم َبْعَد اْلَوَفاِة، َواأْلَْنُفُس لَِرهبِّ
َفاَضْت، َتَرى َبْعَضُهْم َيْبِكي اْلَغالنَِي َبْعَد َفْقِدِهْم، َبْينََم َكاُنوا َبنْيَ َيَدْيِه يِف احْلََياِة، َلِكنَُّه 

البيتان ألب فراس ]احلارث بن سعيد بن حدون[ احلمداين يف اإلعجاز واإلياز )ص185(،   (1(
ولباب اآلداب للثعالبي )ص197).



320

ا األخوُة- َوالَِدْيُكْم َوَأِحَبتكم، َوإِْخَواُنُكْم َوَأْهِلُكُم،  ٌ َمَعُهْم، َفاْسَتْدَرُكوا -أهيُّ ُمَقصِّ
َواْصَطَلُحوا َوَتَواَصُلوا َوَتَساحَمُوا َمَعُهْم.

ِحِم، اآْلِكُل لِْلُحُقوِق،  َا اْلَعاقُّ بَِوالَِدْيِه، امُلَتَخاِصُم َمَع النَّاِس، اْلَقاطُِع لِلرَّ َفَيا َأهيُّ
اُب، َواْلَمْوِعُد  َ ْنَيا إىَِل َخَراٍب، َوَلْن َتُْرَج ِمنَْها إالَّ بَِكَفٍن ُيَغطِّيِه الرتُّ َواهللِ ُثمَّ َواهللِ إِنَّ الدُّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة َحْيُث الثََّواُب َواْلِعَقاِب، ]ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    
َعَراِء:88، 89[.  ڄ          ڃ[ ]الشُّ

أيُّها األيِْخَوُة: 
ُهْم، َوَعَدُم َجَزِعِهْم، َوَقْد  َفْقُد اأْلَِحبَِّة َباَلٌء َواْبتاَِلٌء ِمَن اهللِ لِِعَباِدِه؛ لَِينُْظَر َصرْبَ
النَّبِيُّ  َأْخرَبَ  َوَقْد  لِْلَميِِّت،  ٌة  َأِذيَّ َفِهَي  َوالنَِّحيِب،  َوالنَّْدِب  َواْلَعِويِل،  اْلُبَكاِء  َعْن  هُنِينَا 
ِمْن  َرَها  َوَقدَّ اآلَْجاَل  َكَتَب  َواهللِ  اأْلُوىل)1)،  ْدَمِة  الصَّ ِعنَْد  رْبَ  الصَّ بَِأْن   H
َكاَن  إيِالَّ  َقَضاًء،  َيْقضيِ  َلْم  اهلَل  إيِنَّ  نيِ  ليِْلُمْؤميِ ْبُت  »َعجيِ احْلَِديِث:  َويِف  َوَحَياٍة،  َمْوٍت 

َخْيًرا َلُه«)2)، َوَقاَل َتَعاىَل: ]ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    

ۈ      ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ[ ]احلديد:22[، َوَقاَل َتَعاىَل: ]ىث     يث     حج    مج    
]ڤ     ڤ      ڤ    ڦ    ڦ         ڦ      :D َوَقاَل  ُمِر:10[،  ]الزُّ جح    مح[ 
ڦ    ڄ    ڄ       ڄ    ڄ      ڃ         ڃ[ ]الَبَقَرِة:155، 156[، َوَقاَل H: »َيا َأيَُّها 
يَبتيِهيِ  يَبٍة، َفْلَيَتَعزَّ بيُِمصيِ يَب بيُِمصيِ نيِيَن ُأصيِ َن اْلُمْؤميِ ، َأْو ميِ َن النَّاسيِ النَّاُس، َأيَُّما َأَحٍد ميِ

أخرجه البخاري رقم )1283(، ومسلم رقم )926).  (1(
إسناد  وهذا  صحيح،  »حديث  املسند:  حمققو  وقال   )12160( رقم  الرسالة  ط  أحد  أخرجه   (2(

حسن«.
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ي  يَبٍة َبْعديِ تيِي َلْن ُيَصاَب بيُِمصيِ ْن ُأمَّ يُبُه بيَِغْيريِي، َفإيِنَّ َأَحًدا ميِ يَبةيِ الَّتيِي ُتصيِ بيِي َعْن اْلُمصيِ
يَبتيِي«)1).  ْن ُمصيِ َأَشدَّ َعَلْيهيِ ميِ

ــــديِ ــــلَّ ـــيـــَبـــٍة َوَتَ لَّديِاْصـــــــبيِْ ليِــــُكــــلِّ ُمـــصيِ ُمَ َغـــــرْيُ  اْلَـــــــْرَء  ـــــَأنَّ  بيِ ــــْم  َواْعــــَل
بيَِها َتْشَجى  يَبًة  ُمصيِ َذَكـــْرَت  َوإيَِذا 

(2( ديِ مَّ ِّ حُمَ َفاْذُكْر ُمَصاَبَك بيِالنَّبيِ

إيَِذا  اٌء،  َجــزَ ي  ْنديِ عيِ نيِ  اْلُمْؤميِ ي  ليَِعْبديِ َما  َتَعاَلى:  اهلُل  »َيُقوُل   :H َقاَل 
ْنَيا، ُثمَّ اْحَتَسَبُه، إيِالَّ اْلَجنَُّة«)3).  ْن َأْهليِ الدُّ يَُّه ميِ َقَبْضُت َصفيِ

َفَيا َأيَُّها اْلَُصاُبوَن:
اِت، َوَكَظْمُتْم ِمْن األَنَّاِت،  َحَاُت، َعَدَد َما َسَكَبُتْم ِمَن اْلَعرَبَ َعَلْيُكْم ِمَن اهللِ الرَّ
ُتنرَْشُ  َيْوَم  اْلَفَزِع  ِمَن  نَُكْم  َوَأمَّ احِلَاِت،  الصَّ اْلَباِقَياِت  ِمَن  ُمَصاَبُكْم  اهللُ  َوَجَعَل 
ُر  اهللَ -ُمَقدِّ َأنَّ  َواْعَلُموا  َواْلَمَمِت،  احْلََياِة  يِف  َعاَدِة  السَّ َوَلُكْم  َلنَا  َوَكَتَب  ُت،  ِجالَّ السِّ
ُقُه  َعْت َرْحَُتُه ُسْبَحاَنُه َوبَِحْمِدِه، َيْرَحُم اْلَعْبَد َفُيْعطَِيُه، ُثمَّ ُيَوفِّ اأْلَْقَداِر- َرِحيٌم، َوَقْد َتنَوَّ
َم َكاَن إيَمُنُه بِاهللِ  ُر بِاْلَباَلِء ُذُنوَبُه َوآَثاَمُه، َوُكلَّ ، َوُيَكفِّ رْبِ ُقُه لِلصَّ ْكِر، َوَيْبَتِلَيُه، ُثمَّ ُيَوفِّ لِلشُّ
َفإيِْن  ديِينيِهيِ،  َحَسبيِ  َعَلى  الرَُّجُل  H: »َفُيْبَتَلى  َقاَل  َوَقْد  َباَلُؤُه،  َعُظَم  َأْقَوى 
ٌة، اْبُتليَِي َعَلى َحَسبيِ ديِينيِهيِ، َفَما  َكاَن ديِيُنُه ُصْلًبا اْشَتدَّ َباَلُؤُه، َوإيِْن َكاَن فيِي ديِينيِهيِ ريِقَّ

يَئٌة«)4).  ي َعَلى اأْلَْرضيِ َما َعَلْيهيِ َخطيِ َيْبَرُح اْلَباَلُء بيِاْلَعْبديِ َحتَّى َيْتُرَكُه َيْمشيِ

أخرجه ابن ماجه رقم )1599(، وصححه األلباين.  (1(
البيتان ألب العتاهية يف: أحسن ما سمعت )ص102(، والدر الفريد وبيت القصيد )402/3(،   (2(

ورسائل الثعالبي )ص37-36).
أخرجه البخاري رقم )6424).  (3(

األلباين: »حسن  ماجه رقم )4023(، وقال  وابن  الرتمذي ت شاكر رقم )2398(،  أخرجه   (4(
صحيح«.
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َفااِلْبتاَِلُء َتْطِهرٌي لِْلَعْبِد ِمْن ُذُنوبِِه، َحتَّى َيْأِتَ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَما َعَلْيِه َخطِيَئٌة، َكَم 
 . وا َعىَل َما َأَصاَبُكْم، َوَما َفَقْدُتْم، َواْعَلُموا َأنَُّكْم َعىَل َخرْيٍ يِف احْلَِديِث، َفاْصرِبُ

بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ
ُضوَن َمْوَتُه  ِعنَْد َفْقِد َعِزيٍز، َوَمْوٍت إْنَساٍن َكِريٍم، َيْبَحُث َأِحبَّاُؤُه َوَذُووُه َكْيَف ُيَعوِّ
وَن،  َمنَا، َفَلْسنَا َوَثنِيِّنَي اَل هَيَْتمُّ َهنَا َوَعلَّ ْساَلِم َوجَّ َأنَّ ِديَن اإْلِ َوَفْقَدُه َذاَك، َواحْلَْمُد هللِ 
ُق َمْن َيُكوُن  ُفوَن، واملوفَّ ِرُقوَن َمْوَتاُهْم، َواَل َأْصَحاُب ُخَراَفاٍت حُيَرِّ َ حُيْ َواَل ُهنُْدوِسينيِّ
َعَماًل  َوهَلُْم  لِنَْفِسِه  َم  ُيَقدِّ بَِأْن  لأِلْحَباِب،  اْلُمْؤِلُ  َفْقَدُه  ُض  ُيَعوِّ اْلَمَصاِئِب  َعىَل  ُه  َصرْبُ
ُض بِِه َفْقَدُهْم، َوَيْصرِبُ َعىَل ُمَصاهِبِْم! والَفْرُص َعظِيَمٌة، َواأْلُُجوُر َكثرَِيٌة،  َصاحِلًا، ُيَعوِّ
َأْعَمٌل  َفُهنَاَك  َفْقِد اأْلَْحَباَب،  ا لِْلُمَصاِب ِعنَْد  َعٌة -بَِحْمِد اهللِ- َجرْبً ُمَتنَوِّ َواْلِعَباَداُت 
ُه  َعاُء؟! َفإِنَّ َعاِء لِْلَميِِّت، َوَما َأْدَراَك َما الدُّ ِلُب اأْلَْجَر، َكالدُّ َض ُمَصاُب اْلَفْقِد، َوجَتْ َتَعوِّ

َينَْفُع اْلَميَِّت َعِزيًزا، َوُيَداِوي احْلُْزَن َكثرًِيا. 

ًة ]ہ    ہ    ھ     ھ[  َا النَّاِس َعامَّ ًة، َوَأهيُّ َا اْلَمْكُروِب َخاصَّ َفَيا َأهيُّ
ُد َأْحَزاَنُكْم،  ُكْم، َوُيَبدِّ رَبُ َكرْسَ ]اأْلَْعَراِف:55[ َفِفيِه امَلْطَمُع، َوإَِلْيِه اْلَمْفَزُع، اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو، ُيْ

َعاُء ِرْفَعٌة لَِدَرَجاِت اْلَميِِّت، َقاَل H: »إيِنَّ الرَُّجَل  َوَيْؤنَِّسُكْم يِف َوْحَشتُِكْم، َفالدُّ
َك َلَك«)1).  َلُتْرَفُع َدَرَجُتُه فيِي اْلَجنَّةيِ، َفَيُقوُل: َأنَّى َهَذا؟ َفُيَقاُل: بيِاْستيِْغَفاريِ َوَلديِ

َيْدُعو  َصاليٍِح  َوَلــدٍ  »َأْو  احْلَِديِث:  يِف  َكَم  اَلِح،  الصَّ َوْصَف  ُقوَن  قِّ حُتَ َعاِء  َوبِالدُّ
بُّ َوَفَقْدَت،  َعاِء لَِوالَِدْيَك، َوملَِْن حُتِ ْل وصَف )َوَلَد َصاليٍِح( َوَأْكثِْر ِمَن الدُّ َلُه«)2)، َفَتَأمَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3660(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )1617).  (1(
أخرجه مسلم رقم )1631).  (2(
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ُم  َفَذلَِك ِمْن َأْعَظِم اْلُقُرَباِت َلَك، َواحْلََسنَاِت هَلُْم، َوُهَو َأْفَضُل ِمْن ُحْزٍن َوُبَكاٍء، اَل ُيَقدِّ
وا َعىَل َما مَتَيََّز بِِه ِمْن  ُر، َبْل ُيْؤِذي اْلَميَِّت، َوإَِذا َفَقْدُتُم َغالًِيا َوَعِزيًزا، َفاْسَتَمرُّ َواَل ُيَؤخِّ
ُيِديَم ِذْكَرُه  ُه  َفإِنَّ َلُه، َوَردٌّ جِلَِميِلِه،  ُه َحقُّ  َأنَّ َفَهَذا َكَم  ِخَصاٍل َوَمآثَِر، َوَصَلٍة َوَتَواُصٍل، 

ْنَساِن ُعُمٌر َثاٍن، َوَكَم َيُقوُل النَّاُس: »ِمْن َأَرثَّ َما َماَت«. ْكُر احْلََسُن لإِْلِ يِِّب، َوالذِّ الطَّ

ِب،  امُلَتَوجِّ احْلَجِّ  َوَأَداِء  ُيوِن،  الدُّ َكَسَداِد  َعَلْيِه،  تِي  الَّ احْلُُقوِق  َأَداُء  َوَكَذلَِك 
َرُجٌل  َجاَء  َفَقْد  تِِه،  َمَودَّ َأْهِل  َمَع  ِصَلٌة  بِِه  اْلرِبِّ  َوِمْن  اْلِعَباَداِت،  َوَساِئِر  اَراِت،  َواْلَكفَّ
َبْعَد  بِِه  ا  مُهَ َأَبرُّ ٌء  َشْ َأَبَويَّ  بِرِّ  ِمْن  َبِقَي  َهْل  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:   H لِلنَّبِيِّ 
َما،  هيِ ْن َبْعديِ َما ميِ هيِ ْستيِْغَفاُر َلُهَما، َوإيِْنَفاُذ َعْهديِ َما، َوااليِ اَلُة َعَلْيهيِ َمْوهِتَِم؟ َقاَل: »َنَعْم الصَّ

َما«)1).  هيِ يقيِ َما، َوإيِْكَراُم َصديِ ميِ الَّتيِي اَل ُتوَصُل إيِالَّ بيِهيِ َلُة الرَّحيِ وصيِ

يِف  ِمنُْه  َبَدَر  َعمَّ  ْفُح  َوالصَّ ُمَساحَمَُتُه،  َوُهَو  َكثيِرًيا:  اْلَيُِّت  َتاُجُه  َيْ ٌم  ُمهيِ َوَأْمــٌر 
َا اأْلَْواَلُد- َوَأْنُتْم َيا َمْن  ُل ِمنُْه َقْبَل َمْوتِِه، ملَِْن َأْخَطَأ َعَلْيِه، َواْنَتَبُهوا -َأهيُّ ْنَيا، َوالتََّحلُّ الدُّ
َقاَطْعُتْم َقَراَبَتُكْم، َفَمْغِفَرُة اهللِ َواِسَعٌة، َوَرْحََتُه َشاِمَلٌة، َوَعْفُوُه َعظِيٌم، َلِكنَُّه اَل َيَتَجاَوُز 
َقاَل  َوَقْد  َلُه ُحُقوٌق،  احْلََيَواِنُ  َفَحتَّى  َعَلْيِهْم،  ي  َوالتََّعدِّ َوُظْلِمِهْم،  يِف ُحُقوِق اخْلَْلِق، 
 ، اةيِ اْلَجْلَحاءيِ َياَمةيِ، َحتَّى ُيَقاَد ليِلشَّ H: »َلُتَؤدُّنَّ اْلُحُقوَق إيَِلى َأْهليَِها َيْوَم اْلقيِ

 .(2(» اةيِ اْلَقْرَناءيِ َن الشَّ ميِ

أِلْمَواتُِكْم، َفَذلَِك اْلَعَزاُء  َة، َلُكْم َوِ احِلََة، واْلَمَشاِريَع اخْلرَِييَّ ُموا اأْلَْعَمَل الصَّ َوَقدِّ
ِه َبْعَد َمْوهِتَا،  َق َعْن ُأمِّ َواْلَوَفاُء فِْعاًل، َوَقْد َأَمَر َرُسوُل اهللِ H َسْعًدا َأْن َيَتَصدَّ

أخرجه أبو داود رقم )5142(، وابن ماجه رقم )3664(، وضعفه األلباين.  (1(
أخرجه مسلم رقم )2582).  (2(
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َدَقُة  ًة الصَّ َدَقُة َنافَِعٌة لِْلَميِِّت، َخاصَّ َدَقِة لِْلَميِِّت ُسْقَيا اْلَماِء، َفالصَّ َ َأْن َأْفَضَل الصَّ َوَبنيَّ
وَرِة َأنَّ َتُكوَن بِنَاَء َمْسِجٍد، َمَع َما فِيِه ِمْن َخرْيٍ  ُ اجْلَاِرَيُة، اْلُمْمَتدُّ َنْفُعَها، َوَلْيَسْت بِالرضَّ
َوَتْسِوَيِة  َوامُلَعاِقنَي،  اْلَمْرَض،  َنْفِع   َ َبنيَّ َدَقاِت  الصَّ َع  َتَتنَوَّ َأْن  ُيْمِكُن  َوَلِكْن  َعظِيٍم، 
ِع  َوَتنَوُّ اْلُمْجَتَمِع،  َوِخْدَمِة  ْعَوِة،  َوالدَّ َوالتَّْعِليِم،  اْلبِيَئِة،  َوِحَاَيِة  لِْلُمْسِلِمنَي،  الطَِّريِق 
 . َدَقاِت لأِْلَْمَواِت؛ َوَذلَِك َخرْيُ َما ُيَوايِس بِِه اْلَمْرُء َنْفَسُه، ُوُيَعِزهَيا بَِفْقِد َمْن حُيِبُّ الصَّ

بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ
َعْن  َجاَء  َفَقْد   ،H اهللِ  بَِرُسوِل  ُقْدَوٌة  اأْلَْحَباِب  َفْقِد  ُمَصاِب  يِف  َوَلنَا 
 ، َأَنٍس ْبِن َمالٍِك I َقاَل: َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل اهللِ H َعىَل َأِب َسْيٍف اْلَقنْيِ
ُه،  ْبَراِهيَم S، َفَأَخَذ َرُسوُل اهللِ H إِْبَراِهيَم، َفَقبََّلُه، َوَشمَّ َوَكاَن ظِْئًرا إِلِ
 H ُِثمَّ َدَخْلنَا َعَلْيِه َبْعَد َذلَِك َوإِْبَراِهيُم َيُوُد بِنَْفِسِه، َفَجَعَلْت َعْينَا َرُسوِل اهلل
ْحَِن ْبِن َعْوٍف I: َوَأْنَت َيا َرُسوَل اهللِ؟ َفَقاَل: »َيا اْبَن  َتْذِرَفاِن، َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّ
َعْوٍف إيِنََّها َرْحَمٌة« ُثمَّ َأْتَبَعَها بُِأْخَرى، َفَقاَل H: »إيِنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع، َواْلَقْلَب 
يُم َلَمْحُزوُنوَن«)1)، َوَقاَل:  َك َيا إيِْبَراهيِ َراقيِ َيْحَزُن، َواَل َنُقوُل إيِالَّ َما َيْرَضى َربَُّنا، َوإيِنَّا بيِفيِ
إىَِل  -َوَأَشاَر  بيَِهَذا  ُب  ُيَعذِّ ْن  َوَلكيِ  ، اْلَقْلبيِ بيُِحْزنيِ  َواَل   ، اْلَعْينيِ بيَِدْمعيِ  ُب  ُيَعذِّ اَل  اهلَل  »إيِنَّ 

لَِسانِِه- َأْو َيْرَحُم«)2). 

َعْبٍد  ْن  ميِ »َما  َيُقوُل:   H اهللِ  َرُسوَل   J َسَلَمَة  ُأمُّ  َسِمَعْت  َوَقْد 
يَبتيِي، َواْخُلْف  ُعوَن، اللَُّهمَّ ْأُجْرنيِي فيِي ُمصيِ يِ َوإيِنَّا إيَِلْيهيِ َراجيِ يَبٌة َفَيُقوُل: إيِنَّا هلليِ يُبُه ُمصيِ ُتصيِ
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ْنَها«)1)، َفَلمَّ ُتُويفَِّ َأُبو  يَبتيِهيِ، َوَأْخَلَف َلُه َخْيًرا ميِ ْنَها، إيِالَّ آَجَرُه اهلُل فيِي ُمصيِ ليِي َخْيًرا ميِ
 !H ِْجُت َرُسوَل اهلل َسَلَمَة َقاَلْت: َوَمْن َخرْيٌ ِمْن َأِب َسَلَمَة؟ ُثمَّ َقاَلْت: َفَتَزوَّ

َوَمْن َخرْيٌ ِمْن َرُسوِل اهللِ؟ 

لََّة  ، َفَيليَِج النَّاَر، إيِالَّ َتحيِ َن اْلَوَلديِ َوَقاَل H: »اَل َيُموُت ليُِمْسليٍِم َثاَلَثٌة ميِ
ا، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ اْدُع اهللَ َلُه، َفَلَقْد َدَفنُْت  «)2)، َوَأَتِت اْمَرَأٌة إَِلْيِه بَِصبِيٍّ هلََ اْلَقَسميِ
َثاَلَثًة َقْبَلُه، َفَقاَل H: »َدَفْنتيِ َثاَلَثًة؟!« ُمْسَتْعظًِم َأْمَرَها، َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: 

َن النَّاريِ«)3)، َأْي: اْحَتَمْيِت ِمنَْها.  يٍد ميِ َظاٍر َشديِ »َلَقديِ اْحَتَظْرتيِ بيِحيِ
َفاْرُزْقنَا  ا،  َوَأِخرَيً َوَأَواًل  َكثرًِيا،  َواحْلَْمُد هللِ  اْلَوِكيُل،  َونِْعَم  َأْنَت َحْسُبنَا  َفَيا َربِّ 
 ، رْبَ َوااِلْحتَِساَب َعىَل َما اْبُتِلينَا ِمْن اْلُمَصاِب، َواْجَعِل احْلََياَة ِزَياَدًة َلنَا يِف ُكلِّ َخرْيٍ الصَّ

. َواْلَمْوَت َراَحًة ِمْن ُكلِّ رَشٍّ
َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
أيُّها األيِْخَوُة: 

َصَدَقٌة،  يَِّبُة  الطَّ َواْلَكِلَمُة  َأْهِلِه،  لِتْصبرِِي  اْلَعَزاِء؛  يََّة  َأمَهِّ اأْلَْحَباِب  بَِفْقِد  ُر  َنَتَذكَّ
َع  ْ َقِليٌل بِنَْفِسِه، َكثرٌِي بِإِْخَوانِِه، َوالتَّْعِزَيُة فِيَها َأْجٌر َعظِيٌم، إَذا َواَفَقْت الرشَّ َواْلُمْؤِمُن 
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َبْعنَا فِيِه َرُسوُلنَا اأْلَْكَرُم -َصَلَواُت اهللِ َوَساَلُمُه َعَلْيِه-، الَِّذي َحثَّ َعىَل  َواْلَعْقَل، َواتَّ
ْن  ميِ ُسْبَحاَنُه  اهلُل  َكَساُه  إيِالَّ  يَبٍة،  بيُِمصيِ َأَخاُه  ُيَعزِّي  ٍن  ُمْؤميِ ْن  ميِ َوَقاَل: »َما  التَّْعِزَيِة، 
َما  َوَلُه   ، َأَخــذَ َما  يِ  هلليِ »إيِنَّ  َقاِئاًل:  اْلُمَصاَب  ى  َوَعزَّ َياَمةيِ«)1)،  اْلقيِ َيْوَم  اْلَكَراَمةيِ  ُحَلليِ 
، َفَم  ْب«)2)، َفَهَذا َهْدُي النَّبِيِّ ى، َفْلَتْصبيِْر، َوْلَتْحَتسيِ ْنَدُه بيَِأَجٍل ُمَسمًّ َأْعَطى، َوُكلٌّ عيِ
ا بِاْلُمَزاَحَِة، َأْو  َباُلنَا اْلَيْوَم َنَرى ِمْن خُيَالُِفوَن َذلَِك، يِف التَّْشِييِع لِْلَجنَاِئِز، َوالتَّْعِزَيِة، إمَّ
َم َيْغَتاُبوَن،  ُهوَن، َوُربَّ ُْم َيَتنَزَّ التَّْقبِيِل، َواْلُبَكاِء، َواْلَعِويِل، َأْو مِمَّْن َنَراُهْم يِف اْلَمَقابِِر َكَأهنَّ
َم َعىَل اْلَمَقابِِر َيُدوُسوَن، َفَهْل َهَذا ِمْن َحقِّ اْلَميِِّت،  وَن، َوُربَّ َوَيْضَحُكوَن، َواَل َيْعَترِبُ

َوُسنَِن اجْلَنَاِئِز؟!

َوِرَساَلٌة أِلَْهِل اْلَميِِّت َنُقوُل: إَِذا َكاَن َأْسَهُل لِلنَّاِس اْلَعَزاَء بِاْلَمنِْزِل، َفاْجِلُسوا 
اٍف، َوَنبَُّهوا النَِّساَء َواْلَعَواِئَل ِمَن اْلُبَكاِء َوالنَِّحيِب، َواْتُرُكوا  َلُه، باَِل َتَكلٍُّف، َواَل إرْسَ
ِمْن  َها  َوَغرْيِ بِاأْلَْرَبِعنَي  ى  ُيَسمَّ َوَما  اْلُقُبوِر،  َعىَل  اْلُقْرآِن  َكِقَراَءِة  نَِّة،  السُّ يِف  َيِرْد  َلْ  َما 

رْبِ َعىَل اْلُمَصاِب ُتْؤَجُروا.  اْلبَِدِع َواْلُمْحَدَثاِت، َوَأْظِهُروا الصَّ

ِمنُْهْم  اأْلَْحَياِء  َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمننَِي  َواْلُمْسِلَمِت،  لِْلُمْسِلِمنَي  اْغِفْر  اللَُّهمَّ 
َواأْلَْمَواِت، َواْغِفْر جِلَِميِع َمْوَتى اْلُمْسِلِمنَي، َواْجَعْل ُقُبوَرُهْم ِمْن اجْلَنَِّة ِرَياًضا، َوِزْد 

اِحنَِي. اَوْز َعْن َسيَِّئاهِتِْم، َيا َأْرَحَم الرَّ يِف َحَسنَاهِتُِم، َوجَتَ
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#

ِرَياٌح َوُغَباٌر وَغْيٌث َواأَْمَطاٌر!

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

بِِه َربِّ  َيِزيُد  ُشْكًرا  َوَأشُكُرْه  َأَحُدُه ُسبحاَنُه  َأْقاَلُمُه،  بِاأْلَْقَداِر  َجَرْت  احْلَْمُد هللِ 
يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ َنبِيَّنَا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه،  بِإِْنَعاِمِه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل رَشِ
َوَأْصَحابِِه،  آلِِه  َوَعىَل  َعَلْيِه  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ َأْعاَلُمُه، َصىلَّ اهللُ  َواْرَتَفَعْت  يَن،  الدِّ َل  َكمَّ

ا َبْعُد:  َوَمْن َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َأمَّ

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
تِي َنِعيُشها، َما َبنْيَ  َعاِظ َبنْيَ َهِذِه اأْلَْجَواِء الَّ ْنَساَن ُمَطاَلٌب بِااِلتِّ َواْعَلُموا َأنَّ اإْلِ
ْيَل َوالنََّهاَر، َوَقْد َتَواَلِت َعَلْينَا ِرَياٌح َشِديَدٌة،  ِرَياٍح َوُغَباٍر، وَغْيٍث َوَأْمَطاٍر، ُيَقلُِّب اهللُ اللَّ
ُروا، َحتَّى اْنَقَلَب بَِسَببَِها النََّهاُر َلْياًل،  َمْصُحوَبًة بَِأْتَرَبٍة َكثِيَفٍة، َتَأذَّى ِمنَْها النَّاُس، َوَترَضَّ
َواَل َيَزاُل َمْوِسَمَها هَيَُب ِرحًيا بَِأْمِر هِبَا، َفَلمَّ َجاَءْت اأْلَْمَطاُر -بَِحْمِد اهللِ- َفِرَح النَّاُس 
ُهْم، َوَدَخَل َمَساِكنَُهْم اْلَمْحَكَمَة، َوإَِذا َرَأْينَا  بَِزَواهِلَا؛ لِِضيِقِهْم ِمَن الُغَباِر الَِّذي َحاَصَ
ُجنِْد  ِمْن  َيِسرًيا  ُجْزًءا  َأْرَسَل   D َفاهللُ   ، اْلَبرَشَ َنْحُن  َضْعَفنَا  َعِلْمنَا  َباِت  التََّقلُّ َهِذِه 
يِح؛ َعىَل َقْوِم َعاٍد، ]ڻ    ڻ     ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہ          ہ    ہ[ ]الذاريات:42[،  الرِّ
هيِ الَحْلَقةيِ -َيْعنِي  َن الرِّيحيِ إيِالَّ َقْدَر َهذيِ ْم ميِ َوَقْد َجاَء يِف َحِديِث: »َأنَُّه َلْم ُيْرَسْل َعَلْيهيِ
ْبَواَب َهَرًبا، َوَلْوال َفْضُل اهللِ  يُح َأْغَلْقنَا األَْ ا َهبَّْت الرِّ «)1)، َوَنْحُن َلمَّ َحْلَقَة- اْلَخاَتميِ
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َياِح، مِمَّا  D ُثمَّ َهِذِه اْلِعاَلَجاُت َواْلُمَكيَِّفاُت مَلَاَت النَّاُس َرْبًوا َواْختِنَاًقا ِمْن َهِذِه الرِّ
َتُه.  ْنَساِن َوَعْجَزُه َوَحاَجَتُه َوَفْقَرُه، َمْهَم َبَلَغْت ُقوَّ ُ َضْعَف اإْلِ ُيَبنيِّ

َأيَُّها اإليِْخَوُة: 
ُسُه، َجَعَلُه اهللُ َمْبُذواًل متاًحا لِْلَمْخُلوَقاِت، باَِل َثَمٍن،  ِمْن نَِعِم اهللِ َعَلْينَا َهَواٌء َنَتنَفَّ
َرْت  َتَأثَّ يُح اْلَعاِصَفُة،  َث َصاَرْت َحاُل النَّاِس َصْعَبًة َحِرَجًة، َوإَِذا َهبَّْت الرِّ َوإَِذا َتَلوَّ
َها، َأْو  َحَياهُتُْم، َوَضاَقْت النُُّفوُس ِمنَْها، َفَيْعِرُف اإِلْنَساُن َضْعَفُه بَِعَدِم ُقْدَرتِِه َعىَل َردِّ

وَن اْلُمْؤِمنُوَن؟! ِرَها، َوتِْلَك ُنُذٌر َوآَياُت، َوَلِكْن َأْيَن اْلُمْعَترَبُ َدْفِع رَضَ

َلَقْد َدَعاَنا اْلُقْرآُن اْلَكِريُم لاِِلْعتَِباِر بَِم َحلَّ َقْبَلنَا، َوبَِمْن َحْوَلنَا؛ لِنَتَِّعَظ َولنَِقَف 
ہ     ۀ              ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ     ]ں     اَها  َنَتَعدَّ َفاَل  اهللِ،  ُحُدوِد  ِعنَْد 
َح َأْحَواَلنَا، َوُنِغرَي َحاَلنَا، ]وئ     وئ     ہ[ ]النمل:69[ َفاَل ُبدَّ ِمْن َأْن ُنَصحِّ

ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ[ ]األحقاف:27[.

ْغِم َما َكاُنوا َعَلْيِه  لنَِي، َوَنتَِّعَظ هِبَا، َفرِبَ َوَكْم َدَعاَنا اْلُقْرآُن لِنَنُْظَر يِف َقَصِص اأْلَوَّ
ُْم  ْلَطاِن، َوَكاَن َبْأُسُهْم َشِديًدا، َلِكنَُّهْم مَلَّا َعَصْوا َرهبَّ ٍة يِف اأْلَْبَداِن، َوَسَعٍة يِف السُّ ِمْن ُقوَّ
َدابَِرُهْم،  اهللُ  َفَقَطَع  ]َغافٍِر:21[  ھ[  ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ          ]ۀ     بُِذُنوهِبِْم  َأَخَذُهْم 
َوتِْلَك  ]النمل:52[  ]ہ    ھ       ھ    ھ     ھ  آِخِرِهْم،  َعْن  َوَأْهَلَكُهْم 

]ڻ    ڻ    ڻ     ]القصص:58[،  ]ۉ    ۉ      ې    ې    ې       ې      ى[ 
ڻ[ ]القمر:38[، ]ڄ    ڃ     ڃ    ڃ      ڃ    چ[ ]اأْلَْعَراِف:4[. 

َفَهاِء َفَيَقُع  َفيا ُترى َهْل َنْحُن يِف َمْأَمٍن َوِعنَْدَنا َضَمٌن َمْن َأْن َيْكُثَر اخْلََبُث ِمَن السُّ
اُطُه، َوَتَعاَقَبْت َأْسَباُبُه؟ ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ       اْلَباَلُء؟ َوَقْد َجاَءْت َأرْشَ
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ڤ     ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ         ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    
ڃ    ڃ     چچ    چ    چ      ڇ      ڇ    ڇ      ڇ    ڍ[ ]اأْلَْعَراِف:99-97[.
َوَما َأْهَوَن اخْلَْلَق َعىَل اهللِ إَِذا َخاُنوا َأْمَرُه! َوَما َأْعَظَم ُقْدَرَة اهللِ َعىَل َمْن اْسَتَهاُنوا بِِه!

ٍر  ُمَدبِّ َواِحٍد،  َربِّ  بِِعَباَدِة  َميََّزُه  َفاهللُ  َلُه،  حَيُْدُث  بَِم  ُر  التََّفكُّ اْلُمْسِلِم  َواِجَب  إنَّ 
َفَهاَء،  َب السُّ ِسُل ِمْن آَياتِِه لُِيؤدِّ َعِزيٍز َحِكيٍم بَِتْقِديِرِه، َوَقَضاِئِه، َوَأْخِذِه َوَعَطاِئِه، َفرُيْ

َوَيْطَمِئنَّ اأْلَْتِقَياِء.

ِة َواْلِعَظِة  َكَم َأنَّ اْلَعْبَد َمْأُموٌر بِااِلْستَِقاَمِة، َوَتْرُك اْلَغْفَلِة واملعصيِة، َوَأَخَذ اْلِعرْبَ
نَا  َوَربُّ ااِلْعتَِباَر!  َأَقلَّ  َوَما   ، اْلِعرْبَ َأْكَثَر  َما  َوَلِكْن  َظاِهَرٍة،  َوُشُعوٍب  ُأَمٍم  َأْحَواِل  ِمْن 

نَا َنْرِجُع َوَنُتوُب ]ی    ی           ِة َعىَل ُقْدَرتِِه، وُأفوِل َخْلِقِه؛ َلَعلَّ الَّ ُرَنا بِآَياتِِه الدَّ ُيَذكِّ
جئ    حئ      مئ    ىئ    يئ                 جب    حب     خب         مب    ىب     يب    جت    حت[ 

]الروم:41[.

َياَح َوامْلَِحَن، َما َحلَّْت يِف ِدَياٍر إاِلَّ َأْهَلْكَتَها، َواَل  إْن اْلَكَواِرَث َواْلَعَواِصَف َوالرِّ
ْرهَتا، بُِذُنوهِبَا. ُدَوٍل إاِلَّ َأْضَعَفْتَها، َواَل جُمَْتِمَعاٍت إاِلَّ َدمَّ

اَها ]ٺ    ٺ     َوَقْد َدَعاَنا اْلُقْرآُن لاِِلْعتَِباِر لِنَِقَف ِعنَْد ُحُدوِد اهللِ، َفاَل َنَتَعدَّ
ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    
ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ     چ    چ    

چ    چ[ ]اْلَعنَْكُبوِت:40[. 
ۓ     ے      ے     ]ھ     ِة،  لِْلِعرْبَ َيْرُسُمُه  اهللِ  ِكَتاِب  يِف  ُمْفِزًعا  َمْشَهًدا  ُلوا  َوَتَأمَّ
ۓ    ڭ    ڭ      ڭ    ڭ    ۇ    ۇ                   ۆ    ۆ       ۈ     ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ                
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ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې     ې       ى     ى    ائ[ ]القمر:19-22[ َفُسْبَحاَن َمْن 
َر َذلَِك َعَلْيِهْم! َقدَّ

َباَد اهلليِ:  عيِ
َعتَِها  رُسْ َعْن  َخَرَجْت  َفإَِذا  ٌء،  َشْ ُيَقاِوُمَها  اَل  َتَعاىَل  اهللِ  ُجنُوِد  ِمْن  ُجنٌْد  يُح  الرِّ
َمْت اْلَمَبايِن، َواْقَتَلَعْت اأْلَْشَجاَر، َوَصاَرْت  َرْت اْلُمُدَن، َوَهدَّ َا َدمَّ اْلُمْعَتاَدِة بِإِْذِن َرهبِّ

َعَذاًبا َعىَل َمْن َحلَّت بَِداِرِهْم.

َفَلمَّ َعتَّى َقْوُم َعاٍد َوقاُلوا: ]گ    گ    گ    گ[ ]فصلت:15[ َأْرَسَل اهللُ َعَلْيِهْم 
ِمْن  َعَلْيِه  َأَتْت  ٍء  َشْ ِمْن  َتَذُر  َما  َمَطًرا،  ِمُل  حَتْ َواَل  َشَجًرا،  ُح  ُتَلقِّ اَل  اْلَعِقيَم،  يَح  الرِّ
َبالًِيا، ِريٌح  ِميِم؛ َأْي: َهالًِكا  ْم إاِلَّ َجَعَلْتُه َكالرَّ َأْنُفِسِهْم َوَأْنَعاِمِهْم َوَمَواِشيِهْم َوَأْمَواهِلِ
َينُْصُ هِبَا ِعَباَدُه  يُح ُجنٌْد ِمْن ُجنُوِد اهللِ  َعاتَِيٌة َعَتْت َعَلْيِهْم بَِغرْيِ َرْحٍَة َواَل َبَرَكٍة، َوالرِّ

اْلُمْؤِمننَِي، َكَم َحَصَل يِف اخْلَنَْدِق؟! ]ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    
ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ[ 

]اأْلَْحَزاِب:9[.

َبا: ِريٌح  ُبوريِ«)1)، َوالصِّ َبا، َوُأْهليَِكْت َعاٌد بيِالدَّ ْرُت بيِالصِّ َوَقاَل H: »ُنصيِ
َ َوْجُهُه،  يَح َواْلَغْيَم، َتَغريَّ ُبوُر: ِريٌح َغْربِيٌَّة، َوَكاَن H إَِذا َرَأى الرِّ ِقيٌَّة، َوالدَّ رَشْ
، َفَلمَّ ُسِئَل َقاَل : »إيِنِّي َأَخَشى َأْن َيُكوَن  َ َي َعنُْه، َواْسرتَّ َوَأْقَبَل َوَأْدَبرَ ، َفإَِذا َأْمَطَرْت رُسِّ

تيِي«)2) . َعَذاًبا ُسلَِّط َعَلى ُأمَّ

أخرجه البخاري رقم )1035(، ومسلم رقم )900).  (1(
أخرجه مسلم رقم )899).  (2(



331

َوَقاَل اهللُ َعْن َقْوِم َصالٍِح: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    
َسَحاَبًة  َفَظنُّوَها  ]األحقاف:24[  کک     ک    گ     گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ 

َتاُجوَنُه، َفَكاَنْت َعَذاهَبُْم. ِذي حَيْ لِْلَمَطِر الَّ

َياُح َثَمنَِيٌة: َأْرَبَعٌة ِمنَْها َرْحٌَة، َوَأْرَبَعٌة ِمنَْها  َيُقوُل َعْبُد اهللِ ْبُن َعْمٍرو I: الرِّ
ا  َوَأمَّ اِرَياُت،  َوالذَّ َواْلُمْرَساَلُت،  اُت،  َ َواْلُمَبرشِّ اُت،  َفالنَّارِشَ ْحَُة:  الرَّ ا  َفَأمَّ َعَذاٌب، 
ا يِف اْلَبْحِر،  ، َواْلَعاِصُف َواْلَقاِصُف، َومُهَ ا يِف اْلرَبِّ ، َومُهَ َصُ ْ اْلَعَذاُب: َفاْلَعِقيُم، َوالصَّ
َيَدْي  َبنْيَ  ى  َوُبرْشَ َوَرْحًَة  َرَخاًء  َفَجَعَلُه  ْحَِة؛  الرَّ بَِحَرَكِة  َكُه  َحرَّ  E َشاَء  َفإَِذا 
اْلَعَذاِب؛  بَِحَرَكِة  َكُه  َحرَّ َشاَء  َوإِْن  اْلَماَء،  بَِحْمِلِه  ُحُه  ُتَلقِّ َحاِب  لِلسَّ والِقًحا  َرْحَتِِه، 
َفَيْجَعُلُه  ِعَباِدِه؛  ِمْن  َيَشاُء  َمْن  َعىَل  نِْقَمًة  َوَجْعَلُه  َألِيًم،  َعَذاًبا  َوَأْوَدَعُه  َعِقيًم،  َفَجَعَلُه 

ا َوَعاتًِيا َوُمْفِسًدا ملَِا َيُمرُّ َعَلْيِه«)1).  َصً َصْ

ُب  ُر َذلَِك َوَنْحُن َنَرى اآْلَن َما َيْعِرُض َلنَا ِمْن َأَعاِصرَي، َوِريٍح َشِديَدٍة، َترْضِ َنَتَذكَّ
َأَحِد   َ َعربَّ َسنََواٍت  َعرْشِ  َقْبَل  َل  ُسجِّ َفَقْد  اهللِ،  ُقْدَرِة  َعىَل  َتُدلُّ  َعِجيَبٍة،  َعٍة  برُِسْ اْلُبْلَداَن 
اَعِة، َوُهَو إِْعَصاٌر  َعٍة 400 ِكيُلو ِمرْتٍ يِف السَّ َلٍة َحتَّى اآْلَن برُِسْ اْلَمَراِصِد َأْعَظُم ِريٍح ُمَسجَّ
ِمُل  يَُّلوا َكْيَف ُيْصَمُد َأَماَمُه، َأِضْف إَِلْيَها َأَعاِصرَي ُأْخَرى برُِسَعاٍت َخَيالِيًَّة، حَتْ ُأولِيِفَيا، َتَ

ُفِن، َوَتنِْزُع اْلَمَبايِن، َواَل َمْلَجَأ َواَل َمنَْجا ِمنَْها إاِلَّ إىَِل اهللِ ُسْبَحاَنُه! َمَعَها َأْضَخَم السُّ

َباَد اهلليِ:  عيِ
ُرَها ملَِْن َيَشاُء  َا َأْيًضا ِمْن َخْلِق اهلِل، ُيَسخِّ يَح ُيَسلُِّطَها َعىَل َمْن َيَشاُء، َفإهِنَّ َوَكَم َأنَّ الرِّ

ِمْن ِعَباِدِه ]ې    ې      ې    ى    ى      ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    ۇئ    ۇئ    

تفسري ابن كثري ت سالمة )323/6).  (1(
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]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ     َتَعاىَل:  َوَقاَل  ]اأْلَْنبَِياِء:81[،  ۆئ    ۆئ[ 

ہ[ ]َسَبأٍ:12[. 

ِحَساٍب؛  َأْلَف  َواأْلََعاِصرِي  َياَح  الرِّ هِلَِذِه  ُب  َترْضِ واملجتمعاِت  َوِل  الدُّ َوَأْكَثُر 
ِه  ُز اْلَماَلِجِئ، َوَمَع َهَذا ُكلِّ هَّ ْنَذاَراُت، َوجَتَ ُل اإْلِ َوُتتََّخُذ أِلَْجِلَها ااِلْحتَِياَطاُت، َوُتْشغَّ
النَّاِس  َتِْويِف  ِمْن  ُر  ُنَحذِّ نَا  َأنَّ َوَكَم  َواأْلَْمَواِل،  اأْلَْرَواِح  يِف  َفاِدَحٍة  بَِخَساِئَر  ُتِصيَبُهْم 
بِيَعِة،  ُر ِمْن اْلَغْفَلِة بِنِْسَبتَِها إىَل الطَّ نَا ُنَحذِّ ، َفإِنَّ َوإِْرَعاهِبِْم ِمْن َهِذِه الظََّواِهِر بَِشْكٍل َسْلبِيٍّ
َعاَلَقَة  اَل  َأْسَباٌب،  هَلَا  َطبِيِعيٍَّة  َظَواِهَر  َا  َوَأهنَّ بِيَعِة«!  الطَّ َبْعُضُهْم »َغَضُب  يَها  ُيَسمِّ َكَم 

وَن هِبَا. ُنوِب« َحتَّى َصاَر النَّاُس اَل ُيَباُلوَن فِيَها، َواَل َيْعَترِبُ بِاْلَمَعاِص َوالذُّ

اَلِزَل  َواِعَق، َواْلَعَواِصَف، َوالزَّ ْيُخ ابُن ُعَثيِمنَي V: »َكَم َأنَّ الصَّ َيُقوُل الشَّ
َف هِبَا  ِة، َواهللُ َتَعاىَل ُيْرِسُلَها لُِيَخوِّ رْبَ يٌَّة، َمْعُلوَمٌة ِعنَْد َأْهِل اخْلِ َرَة هَلَا َأْسَباٌب ِحسِّ اْلُمَدمِّ
بِاحْلَقِّ  َلُه  َهاَدِة  َوالشَّ َوَقُبولِِه،  ِع  ْ الرشَّ َتْعظِيُم  َقْلبِِه  يِف  ِذي  الَّ اْلَعاِقُل  َواْلُمْؤِمُن  اْلِعَباُد، 
سُّ مِمَّا خَيَْفى َعىَل َكثرٍِي ِمْن النَّاِس،  ُع، َوَما َثَبَت بِِه احْلِ ْ ُق لِْلَجْمِع َبنْيَ َما َجاَء بِِه الرشَّ ُيَوفَّ
ا َمْن َأْعَرَض َوَصاَر يِف َقْلبِِه َتْعظِيُم اْلُعُلوِم اأْلُْخَرى، َوُمَشاَهَدِة اْلَمْحُسوِس بغرِي  َأمَّ

ُه هَيِْلُك َوَيِزلُّ َنْسَأُل اهللَ اْلَعافَِيَة«)1).  ِع َفإِنَّ ْ منظاِر الرشَّ

َم َتَطاَوَل َفَسبََّها َوَشَتَمَها!  يِح َواْلُغَباِر، َوُربَّ ُر ِعنَْد الرِّ َوُهنَاَك َمْن النَّاِس َمْن َيَتَذمَّ
َوَقْد هَنَاَنا H َفَقاَل: »اَل َتُسبُّوا الرِّيَح، َفإيَِذا َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن، َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ 
ْن َشرِّ  َرْت بيِهيِ، َوَنُعوُذ بيَِك ميِ ، َوَخْيَر َما فيِيَها، َوَخْيريِ َما ُأميِ هيِ الرِّيحيِ ْن َخْيريِ َهذيِ إيِنَّا َنْسَأُلَك ميِ

َرْت بيِهيِ«)2).  ، َوَشرِّ َما فيِيَها، َوَشرِّ َما ُأميِ هيِ الرِّيحيِ َهذيِ

جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )294/16).  (1(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )22529(، وصححه األلباين.  (2(
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ْن  َوَلكيِ  ، َواْلَعَذابيِ بيِالرَّْحَمةيِ  َتْأتيِي  اهلليِ،  َرْوحيِ  ْن  ميِ َفإيِنََّها  الرِّيَح،  َتُسبُّوا  »اَل  َوَقاَل: 
ْن َشرَِّها«)1).  ْن َخْيريَِها، َوَتَعوَُّذوا بيِاهلليِ ميِ َسُلوا اهلَل ميِ

يِح َواْلُغَباِر َواْلَغِرِق يِف اأْلَْمَطاِر، َعرَبَ َوَساِئَل التََّواُصِل  َوَبْعُضُهْم ُيَتَداَوُل ُصَوَر الرِّ
ِحِك َواْلَغَراَبِة  ِة َغْفَلتِِه َيَتَداَوهُلَا لِلضَّ ٍر َواَل اْعتَِباٍر، َوَبْعُضُهْم ِمْن ِشدَّ َواأْلَْخَباِر، باَِل َتَذكُّ
َعاِب َواأْلَْمَطاِر، َوَعَدُم  يِح َواْلُغَباِر َوالشِّ بِاْستِْهَتاٍر، َوِمْن اْلُمِهمِّ ااِلْهتَِمُم بَِظَواِهِر الرِّ
التََّساُهِل بِإِْلَقاِء النَّْفِس يِف التَّْهُلَكِة، َفِفي َغْزَوِة َتُبوٍك َقاَل H أِلَْصَحابِِه: »َأَما 
ْلُه«  َفْلَيْعقيِ يٌر  َمَعُه َبعيِ َوَمْن َكاَن  َأَحٌد،  َيُقوَمنَّ  يَدٌة، َفاَل  إيِنََّها َسَتُهبُّ اللَّْيَلَة ريِيٌح َشديِ

ٍء«)2).  َفَعَقْلنَاَها، َوَهبَّْت ِريٌح َشِديَدٌة، َفَقاَم َرُجٌل، َفَأْلَقْتُه بَِجَبِل َطيِّ

َا ِمْن ُجنِْد اهللِ، َفاَل ُبدَّ ِمْن التَّْسِليِم َوااِلْنِقَياِد حِلُْكِم اهللِ، َوَأَخَذ  َياُح َكَم َأهنَّ َفالرِّ
َفِر َأْثنَاَئَها، َكَم َنَراُه حَيُْصُل  ِض هَلَا، َوااِلْستِْهَتاِر هِبَا، َوالسَّ احْلَْيَطِة َواأْلَْسَباِب بَِعَدِم التََّعرُّ
ماِت، َواْلُبْعِد َعْن  َباِل َواْلِوْدَياِن َوااِلْهتَِمِم ِعنَْد ُوُقوِعَها بُِلْبِس الَكمَّ ِمْن اْلَبْعِض يِف اجْلِ
هِبَا،  َصِحيًّا  ُروَن  َيَتَأثَّ ِذيَن  الَّ ُخُصوًصا  َواأْلَْبَواِب،  النََّوافِِذ  َوإِْغاَلِق  اْلُغَباِر،  َمَواطِِن 

اِحنَِي. َفاْلِوَقاَيُة َخرْيٌ ِمْن اْلِعاَلِج، واهللُ َخرْيٌ َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

ِع لِِعاَلِج  ًة َباَدَرْت بِالتَّرَبُّ َواَل َننَْسى ُهنَا ُشْكَر ُمْسَتْشَفَياٍت َوُمسَتوَصَفاٍت َخاصَّ
َكِة، َوِمْن َأمْجَِل َما َسِمْعُت َعْن اْلُغَباِر،  النَّاِس جَمَّاًنا َأْثنَاَء اْلُغَباِر، َخَلَف اهللُ َعَلْيِهْم بِاْلرَبَ
ِمَريَن، َوَصَفاُء اْلَيْوِم َوَمَطِرِه َكاَن َلُه َقِليٌل  َقْوهُلُْم: »ُغَباُر اأْلَْمِس َكاَن َلُه َكثرٌِي ِمَن امُلَتذَّ

اِكِريَن.  اِكِريَن« َجَعَلنَا ِمْن الشَّ ِمْن الشَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3727(، وصححه األلباين.  (1(
أخرجه البخاري رقم )1481).  (2(
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َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
وا  ْنَساِن َوَنَجاتِِه ُمَقيٌَّد بَِم َكَسَبْت َيَداُه، َواْعَترِبُ ُخُذوا بَِأْسَباِب النََّجاِة؛ َفَهاَلُك اإْلِ
َعَلنَا مِمَّْن إَِذا  َنا، َنْسَأُل اهللَ D َأْن َيْ ِعُظوا بَِم َيِْري بِاأْلَْقَواِم ِمْن َغرْيِ بَِمْن َحْوَلنَا، َواتَّ

يٌب ]ٺ     ُه َسِميٌع جُمِ وا، إِنَّ َعُظوا، َوإَِذا َأْذَنُبوا اْسَتْغِفُروا، َوإَِذا اْبُتُلوا َصرَبُ ُوِعُظوا اتَّ
ٺ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ     چ    

چ    چ    چ[ ]اْلَعنَْكُبوِت:40[.

وَر َوامْلَِحَن، َوَأْلِزْمنَا ااِلْستِْغَفاَر َوالتَّْوَبَة، َوَجنِّْبنَا اْلِفَتَن. ُ اللَُّهمَّ َفاْكِفنَا الرشُّ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
اهللُ ُسْبَحاَنُه َيْبَتيِل ِعَباَدُه بِاْلَمَكاِرِه ِمْن ِريٍح َوُغَباٍر َوَكَواِرَث اأْلَْوبَِئِة َواأْلَْسَقاِم، 
اِر، َتْكِفرًيا خِلََطاَياُهْم،  ُهْم َيْرِجُعوَن َوَيُتوُبوَن لِْلَعِزيِز اْلَغفَّ َوَحْبِس اْلَغْيِث َواأْلَْمَطاِر؛ َلَعلَّ
َل هَلُْم يِف  َوَدْعَوًة لاِِلْنِكَساِر ملَِْواَلُهْم، َفاَل َمْلَجَأ َواَل َمنَْجا لِِعَباِدِه ِمنُْه إاِلَّ إَِلْيِه، َواَل ُمَعوَّ

ُل َعَلْيِهْم بَِبْسِط ُجوِدِه َوَعَطاِئِه، َفَبْينََم النَّاُس يِف  َها إاِل َعَلْيِه، َيْبَتِلَيُهْم ُثمَّ َيَتَفضَّ اأْلُُموِر ُكلِّ
ِة اأْلَْمَطاِر َقْد َحَسُبوا لِْلَجْدِب ُكلِّ ِحَساٍب، َأْصَبُحوا ُمْغَتبِطِنَي بِِمنَِّة  َأْجَواِء اْلُغَباِر، َوِقلَّ
ا َهنِيًّا، َفَعمَّ اأْلَْرَض َبْعَد اجلَْدِب،  ِذي َأْنَزَل َعَلْيِهْم َغْيًثا ُمِغيًثا َعامًّ اِب، الَّ اْلَمِلِك اْلَوهَّ
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ا، َوَلْ َيَزْل بِِعَباِدِه َرُؤوًفا َرِحيًم، َلطِيًفا َحِفيًّا، َوَلْ َيَزْل ُيَوايِل  ِديُد ِريًّ َل اْلَعَطُش الشَّ وَّ َوحَتَ

اَتُه َعىَل ِعَباِدِه َشْيًئا َفَشْيًئا، َفُطوَبى ملَِْن َكاَن لِنَِعِمِه َشاِكًرا، َوبَِعْهِدِه وفيًّا.  َخرْيَ

اِن،  يَّ الدَّ اْلَمِلِك  لَِغَضِب  َسَبٌب  بِاْلِعْصَياِن  امُلَجاَهَرَة  َأْن  اهللِ-  -ِعَباَد  َواْعَلُموا 

ُئوَن َعىَل حَمَاِرِم اهللِ، امُلنَْتِهُكوَن حِلُُدوِدِه، ِمْن َغَضبِِه، َوَألِيِم ِعَقابِِه،  َأاَل َفْلَيْحَذِر امُلْجرَتِ

َفَهاُء ِمنَّا. َنْسَأُل اهللَ َأاَل ُيَؤاِخُذَنا بُِذُنوبِنَا، َواَل بَِم َيْفَعُلُه السُّ

َعَلُه َمَطَر  اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد َعىَل َما َسَقْيَتنَا ِمْن َغْيٍث َهنِيًّا، َوَنْسَأُلَك َيا اهللُ َأْن جَتْ

َخرْيٍ َوَرْحٍَة َعىَل اْلباَِلِد َواْلِعَباِد، َواْكِفنَا رَشَّ اْلَغَرِق َواهْلَْدِم َواْلُغَباِر، َوُسوِء اأْلَْدَواِء. 

ٍد َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َأمْجَِعنَي. َم َوَباَرَك َعىَل َنبِيِّنا حُمَمَّ َوَصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
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#

َة؟ ْفَعَة َواْلِعزَّ َهْل ُتِريُد الرِّ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

وِر  إِنَّ احْلَْمَد هللِ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه، َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُتوُب إَِلْيِه، َوَنُعوُذ بِاهللِ ِمْن رُشُ
َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَملِنَا، َمْن هَيِْدِه اهللُ، َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه، 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ  يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ اهللُ َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّ

َأيَُّها اْلُْسليُِموَن: 
ُهَو  َيَتَعاَقُبَها  ًة،  َدابَّ َراِكًبا  اْلَمْقِدِس  َبْيِت  لَِفْتِح   I اخْلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمُر  َيْأِت 
ُه  أِلَنَّ اخْلَاِدُم؛  َوَعَلْيَها  النَّاَقِة،  بِِخَطاِم  مُمِْسًكا  َماِشًيا،  ُعَمُر  َكاَن  َوَصَل  َفَلمَّ  َوَخاِدُمُه، 
ْمُتُه امَلْشُهوَرَة:  َ ِمْن َهْيَئتِِه، َقاَل َكلَّ َأُبو ُعَبْيَدَة َأنَّ ُيَغريِّ َومَلَّا َطَلَب ِمنُْه  ُكوِب،  َدوُرُه بِالرُّ
اهللُ«)1)،  نَا  َأَذلَّ ِه  بَِغرْيِ َة  اْلِعزَّ اْبَتَغْينَا  َفَمْهَم  ْساَلِم،  بِاإْلِ اهللُ  َنا  َفَأَعزَّ النَّاِس،  َأَذلَّ  ُكنَّا  ا  »إِنَّ
َهَكَذا  بَِدْيٍن  َوُأْعِجُبوا  اْلَمْقِدِس،  َبْيِت  َأْهَل  ُة  اْلُعَمِريَّ َوُمَعاَهُدُتُه  َهَذا  َتَواُضُعُه  َر  َفَأهَبَ

َتَواُضُع ُخَلَفاِئِه. 

بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ
َلِف  َهْل َنْحُن َنَتَمثَُّل ُخُلَق اإِلْساَلِم يِف ُتَعاِمْلنَا َوَأْخاَلِقنَا؟ َوَهْل اْقَتَدْينَا بَِفْهِم السَّ

يِن؟  الِِح َوَتْطبِِقيِهْم هِلََذا الدِّ الصَّ

مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )213/5).  (1(
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ْساَلِم  إِنَّ َنَظَرًة يِف َتَعاُمالِت َأْكَثِرَنا َوَأْخاَلِقِهْم ُتْظِهُر َفْرًقا َكبرًِيا َبْينَنَا َوَبنْيَ َقيِِّم اإْلِ
َوَتَعاُمِلِه.

َفْقِدِه  ِة  َوِشدَّ َأَثِرِه،  لَِعظِيِم  َنْحَتاُجُه  َعظِيٍم  ُخُلٍق  َعْن  ُث  َسنََتَحدَّ اْلَيْوِم  َهَذا  َويِف 
؛  ِذي َقلَّ َوَأْصَبَح ُمْسَتْغَرًبا، َمَع اْنتَِشاِر َثَقاَفِة اْلِكرْبِ َلَدى الَبْعِض: َأاَل َوُهَو التََّواُضُع، الَّ
ى ِمْن النَّاِس  ُر! َفرَتَ ِذي َأْصَبَح مفخرًة وُخُلًقا َوَتَعاُماًل لِْلَبْعِض ُيَاِهُر بِِه، َبْل َوُيَصوَّ الَّ
َوَقبِيَلتِِه،  تِِه  أِلرُْسَ  ُ َيَتَكربَّ َوآَخُر  َمنِْصبِِه،  بَِسَبِب   ُ َيَتَكربَّ َوآَخُر  َوَمالِِه،  لِِغنَاِه   ُ َيَتَكربَّ َمْن 

ُ باَِل َسَبٍب َيْدُعوُه لَِذلَِك.  َوَأْسَوُأ َهُؤاَلِء َعاِئٌل ُمْسَتْكرِبٌ َيَتَكربَّ

ََذْت اْلُمَفاَخَرُة بِاْلَقبِيَلِة َواْلُمْظِهِر َواْلَماِل َواْلَواَلِئِم َواْلُمنَاَسَباِت َأْشَكااًل  َلَقِد اتَّ
ُه اهللُ بَِدْيٍن، َأْو ُخُلٍق،  َغاٍت َباطَِلًة، َوَما َدَرى َهُؤالِء مَجِيًعا َأنَّ َمْن َأَعزَّ َعِديَدًة، َوُمَسوِّ
َفُهَو اْلَعِزيُز، َواأْلَْمثَِلُة َكثرَِيٌة مِمَّْن َأْعىَل اهللُ َشْأهَنُْم بُِدوِن ُكلٍّ َهِذِه ااِلْعتَِباَراِت، َفَسْلَمُن 
َة،  اْلَفاِريِسُّ منَّا آَل البيِت، َوباَِلٍل احْلََبيِشِّ ُتْسَمُع َقَرَع نَِعالِِه يِف اجْلَنَِّة، َوَعَطاَء َعاِلَ َمكَّ

ِهْم مِمَّْن َأَعزَّ اهللُ َشْأهَنُْم، َوَرَفَع ِذْكَرُهْم. َوَغرْيِ

اْلُمتَِّقنَي،  لِْلُمْؤِمننَِي  َوَوْصٌف   ،Q َواْلُمْرَسِلنَي  اأْلَْنبَِياَء  ُخُلُق  َفالتََّواُضُع 
ًفا، َوَيْرَفُع لِْلَوِضيِع َذَكًرا َوَقْدًرا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هللِ إاِلَّ َرَفَعُه.  يَف رَشَ ِ َيِزيُد الرشَّ

إيَِذا َما نيِْلَت يفيِ النَّاسيِ ريِْفَعًة َيَتَواَضُع)1)َتَواَضْع  َمــْن  اْلــَقــْوميِ  يَع  َرفيِ ــإيِنَّ  َف

َوُهَو  َقِذَرًة،  ِجيَفًة  َيُعوُد  َوآِخُرُه  َمِذَرٍة،  ُنْطَفٍة  ِمَن  ُخِلَق  َمْن  َيَتَواَضُع  اَل  َفَكْيَف 
َبْينَُهَم حَيِْمُل اْلَعِذَرَة َأَجُلُكْم اهللِ؟ 

البيت يف جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب )480/2( دون نسبة لقائل.  (1(
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َباَد اهلليِ:  عيِ
زًّا،  إيِالَّ عيِ بيَِعْفٍو  َعْبًدا  اهلُل  َزاَد  H: »َما  َيُقوُل  ِرْفَعًة  َيْزَداُد  امُلَتَواِضَع  إْن 

 

يِ إيِالَّ َرَفَعُه«)1).  َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هلليِ

ِة ملَِْن َفْوَقُه، َواخْلَْوِف  لَّ َفـَع َعىَل َمْن ُهـَو ُدوَنُه اْبَتاَلُه اهللُ بِالذِّ َمْن َتَرَك التََّواُضَع َوَترَّ
إْذ  ِصَفاتِِه،  يِف   C اهللَ  ُينَاِزُع  َقْد  َبْل  َوَيْسَتْحِقُرُهْم،  َحْوَلُه،  ِمَن  َيْزَدِري  َتَراُه  ِمنُْه، 
َياُء ِرَداِئي، َواْلَعَظَمُة إَِزاِري، َمْن  َياُء َواْلَعَظَمُة َلُه َوْحَدُه، َيُقوُل ُسْبَحاَنُه: »اْلِكرْبِ اْلِكرْبِ

َناَزَعنِي َواِحًدا ِمنُْهَم َأْلَقْيُتُه يِف َجَهنََّم«)2). 

 H ُُّروَن ِمْن َأْنُفِسِهْم لِِعَباِد اهللِ؟! َوالنَّبِي ُ َهُؤاَلِء َواَل ُيَصغِّ َفَكْيَف َيَتَكربَّ
َي  َيْبغيِ َأَحٍد، َواَل  َأَحٌد َعَلى  َتَواَضُعوا، َحتَّى اَل َيْفَخَر  َأْن  َأَوَحي إيَِليَّ  َيُقوُل: »َوإيِنَّ اهلَل 

َأَحٌد َعَلى َأَحٍد«)3). 

التََّواُضِع،  يِف  ْفَعُة  َوالرِّ ف  َ َوالرشَّ لِْلَمْرِء،  َنْقٌص  التََّواُضِع  ِقَلَة  َأنَّ  َيْعَلُموَن  َأاَل 
َف يِف  َ اْلَيِقنِي، َوالرشَّ I: »َوَجْدَنا اْلَكْرَم يِف التَّْقَوى، َواْلِغنَى يِف  يُق  دِّ َيُقوَل الصِّ

التََّواُضِع«)4). 

َباَد اهلليِ:  عيِ
َواْلَمْوُت  وَن  ُ اْلُمَتَجربِّ  ُ َيَتَجربَّ َوَعالَم  ُتَراٍب؟!  َمْن  َوُهْم  النَّاُس   ُ َيَتَكربَّ َعاَلَم 
ُعُهْم؟!  َوبَِمَذا َيَتَعاىَل النَّاُس َعىَل َبْعِضِهْم َواْلُقُبوُر َمآهُلُْم؟!  َأاَل َيْعَلُموَن إِنَّ َتَواَضَع  َمْصَ

أخرجه مسلم رقم )2588).  (1(
أخرجه ابن ماجه رقم )4174(، وأبو داود رقم )4090(، وصححه األلباين.  (2(

أخرجه مسلم رقم )2865).  (3(
إحياء علوم الدين )343/3).  (4(



339

اْلُمْسَتْكرِبِ  َكالَعاِئِل  ِزَياَدٌة يِف ِضَعتِِه،  اْلَوِضيِع   َ َتَكربِّ َأنَّ  َكَم  فِِه،  ِزَياَدًة يِف رَشَ يِف  ِ الرشَّ
يِه، َوَلُه َعَذاٌب َألِيٌم.  ُمُه اهللُ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َينُْظُر إَِلْيِه، َواَل ُيَزكِّ ِذي اَل ُيَكلِّ الَّ

ٍر ليَِناظيِ اَلَح  َكالنَّْجميِ  َتُكْن  يُعَتَواَضْع  َرفيِ َوُهــــَو  اْلَـــــاءيِ  ــَحــاتيِ  َصــَف َعــَلــى 

هيِ بيَِنْفسيِ َيْعُلو  َكــالــُدخــانيِ  ــُك  َت وضيع)1)َوال  َوُهــَو  ــوِّ  اجْلَ َطَبَقاتيِ  إيِىَل 

ُكلِّ  يِف  َوالنُّْصِح  هَلُْم،  اخْلرَْيِ  َوُحبِّ  اجْلَانِِب،  بِِلنِي  َيُكوُن  اهللِ  لِِعَباِد  التََّواُضُع 
َوإِْصاَلِح  َعاملِِِهْم،  َوَتْوِقرِي  َصِغرِيِهْم،  َعىَل  َواحْلُنُوِّ  َكبرِِيِهْم،  اِم  َواْحرِتَ ْم،  َأْحَواهِلِ

َفَظ لُِكلِّ ِذي َمَكاَنٍة َمنِْزَلُتُه َوَمَكاَنُتُه. خُمْطِِئِهْم، َوَأْن حُتْ

َعىَل  َوالثَّنَاِء  َواخْلَْلِق،  لِْلَحقِّ  بِالتََّواُضِع  َتْأُمُر  نَِّة  َوالسُّ اْلِكَتاِب  َوُنُصوُص 
َوَعَدِم  َوْحَدُه،  بِِعَباَدتِِه  َتَعاىَل  اهللِ  َحقُّ  اْلِعَباِد  َعىَل  احْلُُقوِق  َوَأْعَظُم  اْلُمَتَواِضِعنَي، 
اِك بِِه ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں     ڻ    ڻ[  رْشَ اإْلِ

]النَِّساِء:172[. 

فِيِع، َواجْلَاِه اْلَوِسيِع، َناَم َعىَل احْلَِصرِي، َواْبَتَسَم  إِنَّ َسيَِّد َوَلِد آَدَم ُذو النََّسِب الرَّ
َمَع  َب  َورَشِ إَِلْيِه،  َتْشُكو  الطَِّريِق،  يِف  اْمَرَأٍة  َجانِِب  إىَِل  َوَوَقَف  َأْوَجَعُه،  ِمْن  َوْجِه  يِف 
َة  َمكَّ َوَدَخَل  ِة،  فَّ الصُّ َأْهِل  َمَع  َوَأَكَل  ًبا،  رُشْ آِخُرُهْم  َوَكاَن  َواِحٍد،  إَِناٍء  يِف  َأْصَحابِِه 
يِف اْلَفْتِح ُمَتَواِضًعا، َوَمَشى يِف اأْلَْسَواِق، َوالنَّاُس ِمْن َحْولِِه، َيْأُكُل مِمَّا َيْأُكُلوَن ِمنُْه، 
خَيِْصُف  َكاَن  َعَلْيِه-،  َوَساَلُمُه  اهللِ  -َصَلَواُت  ي  َوُأمِّ ُهَو  بَِأِب  ُبوَن،  َيرْشَ مِمَّا  ُب  َوَيرْشَ
اَة أِلَْهِلِه، َوَيْعِلُف اْلَبِعرَي، َوَيْأُكُل َمَع اخْلَاِدِم، َوُيَالُِس  ُع َثْوَبُه، َوحَيِْلُب الشَّ َنْعَلُه، َوُيَرقِّ
امْلِْسِكنَي، َوَيْميِش َمَع اأْلَْرَمَلِة َواْلَيتِيِم يِف َحاَجتِِهَم، َوَكاَن H َيْبَدُأ َمْن َلِقَيُه 

البيتان يف غرر اخلصائص الواضحة )ص53( دون نسبة لقائل.  (1(
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ُ اخْلُُلِق، كريُم  ُ اْلَمُؤوَنِة، َلنيِّ ٍء َيِسرٍي، َهنيِّ اَلِم، َوُيِيُب َدْعَوَة َمْن َدَعاُه، َوَلْو إىَل َشْ بِالسَّ
ٍف،  ٍة، َجَواًدا ِمْن َغرْيِ رَسَ ِة، َطْلُق اْلَوْجِه، ُمَتَواِضًعا ِمْن َغرْيِ ِذلَّ الطبِع، مَجِيُل اْلُمَعارَشَ
َرِقيُق اْلَقْلِب، َرِحيًم بُِكلِّ ُمْسِلٍم، َخافًِضا َجنَاَحُه لُِكلِّ ُمْؤِمٍن، َيُعوُد اْلَمِريَض، َوَيْشَهُد 
َلُه:  َفَقاَل  َهْيَبتِِه،  ِمْن  َخْوًفا  َيْرَتِعُد  َوُهَو  َرُجٌل  َعَلْيِه  َوَدَخَل  َمَر،  احْلِ َوَيْرَكُب  نَاَزَة،  اجْلِ
يَد«)1)، َحتَّى َوَصَفُه  »َهوِّْن َعَلْيَك، َفإيِنِّي َلْسُت بيَِمليٍِك، إيِنََّما َأَنا اْبُن اْمَرَأٍة َتْأُكُل اْلَقديِ

ُه بَِقْولِِه: ]پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ        ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ      َربُّ
ٹ[ ]آِل ِعْمَراَن:159[.

ُبوِيَع  َفَلمَّ  َأْغنَاَمُهْم،  احلَيِّ  ألهِل  حَيُْلُب  َكاَن   I يُق  دِّ الصِّ َخِليَفُتُه  َوَهَذا 
»َبىَل، ألَْحِلَبنََّها  َقاَل:  َسِمَعَها،  َفَلمَّ  َلنَا،  ِلُب  حَيْ اَل  اآْلَن  ِمنُْهْم:  َجاِرَيٌة  َقاَلْت  اَلَفِة  بِاخْلِ

يِن َما َدَخْلُت فِيِه«)2).  َ َلُكْم، َوإيِنِّ أَلَْرُجو َأالَّ ُيَغريِّ

َقْد  ِة  دَّ الشِّ تِلَك  أنَّ  »اعَلموا  َفَيُقوُل:  ِخاَلَفتِِه  َبْعَد  خَيُْطُب  اْلَفاُروُق  َوُعَمُر 
َأْهُل  ا  َفَأمَّ اْلُمْسِلِمنَي،  َعىَل  ي  َوالتََّعدِّ ْلِم  الظُّ َأْهِل  َعىَل  َتُكوُن  َم  إِنَّ َوَلِكنََّها  ُأْضِعَفْت، 
ِت تِْلَك  نِي َبْعَد ِشدَّ ْيِن َواْلَقْصِد، َفَأَنا َألنُِي هَلُْم ِمْن َبْعِضِهْم لَِبْعٍض، َوإِنَّ اَلَمِة َوالدِّ السَّ

ي َعىَل اأْلَْرِض ألهِل الَعفاِف وأهِل اْلَكَفاِف«)3). َأَضُع َخدِّ

اهلُل َأْكَبُ! َهَكَذا َفِهَم اْلُمتَُّقوَن التََّواُضَع، َفَطبُِّقوُه َواِقًعا َمْلُموًسا يِف َحَياهِتِْم، 
وا َوُهْم َيْمِلُكوَن  ُ َفَصُغَرْت َأْنُفَسُهْم، َواَلَن َجانَِبُهْم، َحتَّى َمَع َمْن َخاَلَفُهْم، َوَلْ َيَتَكربَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3312(، وصححه األلباين.  (1(
سري السلف الصاحلني لألصبهاين )83/1).  (2(

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلمعة )1405/7).  (3(
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اْبُن  َيُقوُل  َمنِْزَلَتُهْم،  هَلُْم  َحِفَظ  َوَحَياٍء  َمَكاَنَتُهْم،  صانْت  َهْيَبٍة  َمَع  َوَدَواِعَيُه،  َأْسَباَبُه 
َعبَّاٍس: »َمَكْثُت َسنًَة ُأِريُد َأْن َأْسَأَل ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َعْن آَيٍة، َفَم َأْسَتطِيُع َأْن َأْسَأَلُه 

َهْيَبًة َلُه«)1). 
ْثَلُهْم ميِ َتــُكــوُنــوا  مَلْ  إْن  ــــــاَلٌح)2)َفــَتــَشــبَّــُهــوا  َف ــــَراميِ  ــــاْلــــكيِ بيِ الــتَّــَشــبُّــَه  إنَّ 

َوَيَرْوَن  َوَيَتَباَهْوَن،  َوُيَفاِخُروَن  اهللِ،  ِعَباَد  َيْزَدُروَن  َنَراُهْم  مِمَّْن  ُه  ُكلُّ َهَذا  َفَأْيَن 
َوَيَتَفاَخُروَن  َوَتَعاُماًل،  ُخُلًقا  النَّاِس  َأُسوَأ  َوُهْم  ُهْم،  َغرْيَ َوَيْزَدُروَن  َسنًَدا،  َقبِيَلَتُهْم 
ِديَد، اْلَواِرَد  َم ُهَو ِرْزُق اهللِ، َأَلْ َيْسَمُعوا التَّْحِذيَر الشَّ َيْتَعُبوا بَِجْمِعِه؛ َوإِنَّ بِاْلَماِل، َوَلْ 
ْبٍر«،  ْن كيِ ْثَقاُل َذرٍَّة ميِ ْن َكاَن فيِي َقْلبيِهيِ ميِ يِف َقْولِِه H: »اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة ميِ
ُجَل حُيِبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا  ًة َفَقْط، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ الرَّ ُروا َذرَّ َتَصوَّ
ْبُر  اْلكيِ اْلَجَماَل،  بُّ  يٌل ُيحيِ اهلَل َجميِ H: »إيِنَّ  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َوَنْعُلُه َحَسنًَة! 

 .(3(» َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النَّاسيِ

ُصَوريِ  فيِي  رِّ  الــذَّ َأْمَثاَل  َياَمةيِ  اْلقيِ َيــْوَم  اْلُمَتَكبُِّروَن  »ُيْحَشُر   :H َوَقاَل 
ى  ُيَسمَّ َجَهنََّم،  فيِي  ْجٍن  سيِ إيَِلــى  َفُيَساُقوَن  َمَكاٍن،  ُكلِّ  ْن  ميِ لُّ  الــذُّ َيْغَشاُهُم  الرَِّجاليِ 

 .(4(» يَنةيِ اْلَخَباليِ ْن ُعَصاَرةيِ َأْهليِ النَّاريِ، طيِ ُبوَلَس، َتْعُلوُهْم َناُر اأْلَْنَياريِ، ُيْسَقْوَن ميِ

أخرجه البخاري رقم )4913(، ومسلم رقم )1479).  (1(
سنة  املتوىف  السهروردي  الدين  شهاب  احلكيم  حبش  بن  حييى  الفتوح  ألب  يروى  البيت  هذا   (2(
587هـ يف نفح األزهار يف منتخبات األشعار )ص7(، ويروى لعبد الغني النابلس املتوىف سنة 
املتوىف سنة 1261هـ  احلسيني،  احلراق  بن حممد  اهلل حممد  عبد  أيضا ألب  ويروى  1143هـ، 

ولكن بلفظ: إن التشبه بالكرام رباح. واهلل أعلم.
أخرجه مسلم رقم )91).  (3(

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2492(، وحسنه األلباين.  (4(
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َتُه، إيِْذ  ٌل ُجمَّ ُبُه َنْفُسُه، ُمَرجِّ ي فيِي ُحلٍَّة، ُتْعجيِ : »َبْيَنَما َرُجٌل َيْمشيِ َويِف اْلُبَخاِريِّ
َياَمةيِ«)1). َخَسَف اهلُل بيِهيِ، َفُهَو َيَتَجْلَجُل إيَِلى َيْوميِ اْلقيِ

اْلُمْعَجُبوَن  اْلَمْغُروُروَن  َا  َأهيُّ َواْنَتَبُهوا  ُروَن!  َوُتَصوِّ َتَتَباَهْوَن  َمْن  َيا  َفاْسَمُعوا 
اْلَعواِئَل  َوَتْسَتنِْقُصوَن  وَن،  ُ َتَتَكربَّ ِحنَي  َوَجاِهِهْم،  َوَنَسبِِهْم،  َوَشْكِلِهْم،  بَِأْنُفِسِهْم، 
ُه اَل َماَل ُيْغنِي، َواَل َمنِْصَب  وَن بِاْلَماِل، َوَتْبَطُروَن، َفَو اهللِ ُثمَّ َواهللِ إِنَّ بِالنََّسِب، َوَتَتَكربَّ
َيْرَفُع، َواَل ِعزَّ يِف َنَسٍب َأْو َقبِيَلٍة، َما َلْ ُيْقَرْن ُكلُّ َذلَِك بِإِيَمٍن بِاهللِ، َوَتَواُضٍع خِلَْلِق اهللِ، 
وَرِة، َومَجَاِل اْلُمْظِهُر،  ا ُحْسُن الصُّ ْفَعُة بِالتَّْقَوى، َأمَّ َوإِْنَفاٍق َوَبَذٍل يِف َسبِيِل اهللِ، َفالرِّ
َكاَن  إَِذا  اْلُمْظِهِر  لَِباُس  َيْعنِي  َفَمَذا  ُر،  ُيَؤخِّ َواَل  ُم  ُيَقدِّ اَل  َواْلَمنِْصِب،  النََّسِب  َوِرْفَعِة 

ڃ     ڃ     ڄ     ]ڄ     َطْلَعَتُه،  َوَيْكَرُهوَن  َسْوَأُتُه؟!  لِلنَّاِس  َباِدَيًة  َأْو  ا  َعاِريًّ اْلُمْخرِبُ 
ڎ     ڌ     ڌ      ڍ     ڇڍ     ڇ     ڇ     ڇ     چچ     چ     چ     ڃ      ڃ    

ڎ    ڈ[ ]اأْلَْعَراِف:26[.
ا ِمنُْه بِِمْشَيتِِه  ِه، َأْن الطَّاووَس َأَشدُّ ِكرْبً وُر َبَأَنَفتِِه َوَمْظَهِرِه َوِكرْبِ َأاَل َفْلَيْعَلْم اْلَمرْسُ
َمٌة  َواْختَِياُلُه، َلِكنَُّه اَل َعْقَل َلُه، َفَأيُّ َفْخٍر وأيُّ رسوٍر فِيَم َتُكوُن فِيِه ُصوَرٌة اْلَبَهاِئِم ُمَتَقدِّ

َعَلْيِه؟!

ْساَلِم،   إِنَّ اْلَعاِقَل إَِذا َرَأى َمْن ُهَو َأْكرَبُ ِمنُْه ِسنًّا َتَواَضَع َلُه، َوَقاَل: َسَبَقنِي إىَِل اإْلِ
ُنوِب، َوإَِذا َرَأى َمْن ُهَو  َلُه، َوَقاَل: َسَبْقُتُه بِالذُّ َوإَِذا َرَأى َمْن ُهَو َأْصَغُر ِمنُْه َتَواُضَع 

ِقَرنَّ َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، ]ې    ى        ى     ائ      ُه َأًخا َقِريًبا، َفاَل حَيْ ِمْثُلُه َعدَّ
ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]اْلَقَصِص:83[.

أخرجه البخاري رقم )5789(، ومسلم رقم )2088).   (1(
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اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا َلَك َذلِيِلنَي، َولِِعَباِدَك ُمَتَواِضِعنَي، َواْكِفنَا رَشَّ اْلِكرَبَ َوااِلْستِْكَباَر، 
َوُخُلَق َأْهِل النَّاِر، َباَرَك اهللُ يِل َوَلُكْم يِف اْلُقْرآِن اْلَعظِيِم. 

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 
ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َوَبْعُد:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
ُنوَن:  َأيَُّها اْلُْؤميِ

َشْأُنُه َعظِيٌم، َوَأَمَرُه َجِسيٌم، َوُهنَاَك َتَواُضٌع حَمُْموٌد، َوآَخُر   التََّواُضُع ِعَباَد اهللِ 
اهللِ،  ِعَباِد  َعىَل  َوالتََّطاُوَل  َواْلَمَظاَهَر  اْلُعْجَب  اْلَمْرُء  َك  َيرْتُ َأْن  َفاْلَمْحُموُد  َمْذُموٌم، 

ْزَراَء هِبِْم، َحتَّى َمَع ُوُقوِع اخْلََطأِ ِمنُْهْم، َوااِلْبتاَِلَء هِبِْم. َع َعَلْيِهْم، َواإْلِ فُّ َ َوالرتَّ

ِع اهللِ، َواَل ُتَعاِرْضُه بَِعْقِلَك، َأْو َرْأُيَك، َوَعَلْيَك  يِن، َواْسَتْسَلْم لرَِشْ َفَتَواَضْع لِلدِّ
بِااِلْنِقَياِد حِلُْكِم اهللِ، َواْعُبْدُه ِوْفَق َما َأَمَرَك.

َم بَِرْحَِة اهللِ، َوبَِتواُضِعَك اْلَمْحُموِد،  َواْعَلْم َأنََّك َلْن َتْدُخَل اجْلَنََّة بَِعَمِلَك، َوإِنَّ
اِت اْلَكَملِيَِّة اْحتَِساًبا هللِ، َيُقوُل H: »َمْن  َهَواِت امُلَباَحِة، َواْلَمَلذَّ َوبرَِتِكَك الشَّ
 ، َياَمةيِ َعَلى ُرُؤوسيِ اْلَخاَلئيِقيِ ُر َعَلْيهيِ َدَعاُه اهلُل َيْوَم اْلقيِ يِ، َوُهَو َيْقديِ َتَرَك اللَِّباَس َتَواُضًعا هلليِ

ْن َأيِّ ُحَلليِ اإْليِيَمانيِ َشاَء َيْلَبُسَها«)1).  َحتَّى ُيَخيَِّرُه ميِ

ِصيِلِه، َجَلَس  ِء اَل اْلَعاِجَز َعْن حَتْ ْ إَذا َفاْلُمَتَواِضُع َحِقيَقًة ُهَو اْلُمْقَتِدُر َعىَل اليشَّ
يُل: »إنَّ  َمِء، َفإَِذا َمَلٌك َينِْزُل، َفَقاَل ِجرْبِ يُل إىَِل النَّبِيِّ H، َفنََظَر إىَِل السَّ ِجرْبِ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2481(، وحسنه األلباين.  (1(
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ُد، َأْرَسَلنِي إَِلْيَك  اَعِة، َفَلمَّ َنَزَل َقاَل: َيا حُمَمَّ َهَذا اْلَمَلُك َما َنَزَل ُمنُْذ َيْوِم ُخِلَق، َقْبَل السَّ

ُد،  حُمَمَّ َيا  لَِربَِّك  َتَواَضْع  يُل:  ِجرْبِ َقاَل  َرُسواًل؟  َعْبًدا  َأْو  َيَْعُلَك،  َنبِيًّا  َأَفَمِلًكا  َربَُّك، 

َقاَل: »َبْل َعْبًدا َرُسوال«)1). 

اأْلَْمِر  َوَتْرُك  النَِّصيَحِة،  َوَهَجُر  َوالتََّخاُذُل،  ُسْبَحاَنُه،  اهللِ  ِديِن  ِة  ُنْصَ َتْرُك  ا  َأمَّ

الظَّاِلِ  ِة  ُنْصَ َعْن  َواْلُبْعِد  اْلَباطِِل،  َأَماَم  َواخْلُنُوِع  امُلنَْكِر،  َعِن  َوالنَّْهِي  بِاْلَمْعُروِف، 

َواْلَمْظُلوِم، َفَهَذا َتَواَضٌع َمْذُموٌم، َوِخْذاَلٌن لِِديِن اهللِ. 

َباَد اهلليِ:  عيِ

ْساَلِم  َها، َبْل َما ِمْن ُخُلٍق يِف اإْلِ التََّواُضُع َوَصْفُو النَّْفِس َجاِمُع اأْلَْخاَلِق، َوُأسُّ

يَثاَر، َوَتُزوُل  ْدَر، َوَيُعمُّ اإْلِ ُح الصَّ ، َوَينرَْشِ إاِلَّ َولِلتََّواُضِع ِمنُْه َنِصيٌب، َفبِِه َيُزوُل اْلِكرَبَ

اِت. ي، َوُحبَّ الذَّ اْلَقْسَوَة، واألنانيَة، َوالتََّشفِّ

ُر النَّاُس اْبُن  َفَعىَل اْلُعَلَمِء َواأْلَُمَراِء َواْلَمْسُؤولنَِي مَتَثُُّلُه َداِئًم، َأاَل َتَروَن َكْيَف َيَتَذكَّ

ِهْم مِمَّْن  ، َواْبُن َباٍز X، َوَكْيَف َكاُنوا َمَع اأْلَْطَفاِل، وِصغاِر الناِس، َوَغرْيِ ِسْعِديٍّ

َوَصابُِروا  وا  واْصرِبُ َذلَِك،  فتمثلوا  َجانِبِِهْم،  َولنُِي  بَِتَواُضِعِهْم،  َحَسنًَة  ِذْكَرى  َتَرُكوا 

ْلَم بِالتََّحلُِّم، َواْلِعْلَم بِالتََّعلُِّم. َأْنُفَسُكْم، َفإِنَّ احْلِ

َواحْلََسِد،  اْلِغلِّ  َوَمْن  ْغَياِن،  َوالطُّ َواْلُعْجِب  اْلِكرْبِ  ِمْن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللَُّهمَّ 

َ َعىَل ُمْسِلٍم. ْجَراِن، ونعوُذ بَك اللَّهمَّ َأْن َنَتكربَّ َواهْلِ

أخرجه أحد ط الرسالة رقم )7160(، وقال حمققو: »إسناده صحيح«.  (1(
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ْخَوانِنَا اْلُمْسَتْضَعِفنَي يِف ُسوْرَيا َوُبورَما َوَمايِل،  َك إِلِ ْل َفْرَجَك َوَنَصَ اللَُّهمَّ َعجِّ
َنا َعْن َبابَِك، َوال َتْطُرْدَنا َعْن َجنَابَِك، َوَجنِّْبنَا َوإِْخَواَننَا اْلُمْسِلِمنَي يِف  َنْرُجوَك َفاَل َتُردَّ

ُكلِّ َمَكاٍن: رَشَّ اْلِفَتِن وامُلَؤاَمَراِت.

ْت هِبُِم اأْلَْدَواُء،  اللَُّهمَّ إِْن إِْخَواَننَا الروهينجا يِف ُبوْرَما َطاَل هِبُِم اْلَباَلُء، َواْشَتدَّ
ٍة َصاَرْت َكاْلُغَثاِء، َفَيا َربِّ  َوَطَغى َعَلْيِهُم اأْلَْعَداُء، َوَما بَِيِدَنا ِحيَلٌة هِلََذا اْلَباَلِء، َمَع ُأمَّ

إىَِل َمْن َنْشُكو َحاهَلُْم َوَأْنَت َأْعَلُم وأرحُم هِبِْم.

َوَهيََّأ  َوَأْواَلَدُهْم،  نَِساَءُهْم  َواْحَفْظ  ِدَماَءُهْم،  َواْحِقْن  ُهْم،  اْكِشْف رُضَّ َيا َربِّ 
هِتِْم. اْلُمْسِلِمنَي ُدَواًل َوُشُعوًبا لِنُْصَ

َأْهِلْكُهْم، واْكِف  اللَُّهمَّ  الظَّاملنَِِي،  ِمْن  ِهْم  َوَغرْيِ نَي  اْلُبوِذيِّ بِالُطَغاِة  َعَلْيَك  اللَُّهمَّ 
بِاْلُعُقوَبِة  َل  َوَعجِّ ُطْغَياهَنُْم،  َواْفَضْح  ُنُحوِرِهْم،  يِف  َكْيَدُهْم  َوُردَّ  ُهْم،  رَشَّ اْلُمْسِلِمنَي 

هَلُْم.

يَمَن َعىَل باَِلِدَنا، َوَساِئَر باِلِد اإِلْسالِم. اللَُّهمَّ َأَدْم اأْلَْمَن َواإْلِ
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#

وَن َوَما ُتْعِلُنوَن َيْعَلُم َما ُت�ِشرُّ

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

ُه َوال َربَّ ِسَواُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  ِه، اَل إَِلَه َغرْيُ احْلَْمُد هللِ َأْهِل احْلَْمِد َوُمْسَتِحقِّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه  يَك َلُه يِف عالُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

ا َبْعُد:  َم َتْسِليًم َكثرًِيا، َأمَّ ُه، َوَسلَّ َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه َوَمْن َوالَّ
َباَد اهلليِ:  َفَيا عيِ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     َيُقوُل:  ِذي  الَّ اهللَ  ُقوا  اتَّ  
َما  ُيَبْعَثَر  َيْوَم  ِعْمَراَن:30[  ]آِل  ڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ 

ُدوِر ]گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     ُل َما يِف الصُّ يِف اْلُقُبوِر، َوحُيَصَّ
ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں     ڻ    ڻ[ ]النَِّساِء:42[.

َباَد اهلليِ:  عيِ
بَِمَساِوِئ  اْلُوُقوِع  ِمْن  َوَأْواَلِدِه  َبْيتِِه  َعىَل  اْلُمَحاَفَظِة  همَّ  حُيَْمُل  اْلُمْسِلَم  إِنَّ 
َقاَبِة،  اْلَيِد، َوَصْعَبِة الرَّ بُِمَتنَاَوِل  َأْصَبْحْت  َأْجِهَزٍة  َواأْلَْقَواِل، وبخاصٍة مَع  اأْلَْخاَلِق 
ْنَساِن َنْفَسُه،  اتِيَِّة يِف اإْلِ َقاَبِة الذَّ ْفُظ ُهَو يِف َزْرِع ُشُعوِر الرَّ لُّ اأْلَْكَمُل لِلنََّجاِة َواحْلِ َواحْلِ

ُه َيَراَك.  َوتِْلَك َمْرَتَبٌة َعظِيَمٌة، َوِهَي: َأْن َتْعُبَد اهللَ َكَأنََّك َتَراُه َفإِْن َلْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

اْلَكاِمَلُة  اهللِ  ِرَقاَبُة  َوَتْبَقى  َيْغُفُلوَن،  َفاْلَبرَشُ  ٌة،  َقاِصَ اْلَبرَشِ  َعىَل  اْلَبرَشِ  َفَرَقاَبُة 
 ، ْنَساَن ِمْن اْلُوُقوِع يِف اخْلََطأِ، َوِهَي إَذا ُوِجَدْت َأَراَحْت مْن رقابِة اْلَبرَشِ تِي مَتْنَُع اإْلِ الَّ
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ُه  َأنَّ َوْلَيْعَلْم  اهللِ،  ِرَقاَبَة  َفْلَيْسَتْحرِضْ  َوُيَسافُِر  خَيُْلو  َفَمْن  َواْلَمْسُؤوِل،  النَِّظاِم  َوُعُقوَبِة 
َّ َوَأْخَفى، َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ           َيْعَلُم الرسِّ
مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب     مب    ىب    يب    جت            حت[ ]اأْلَْنَعاِم:59[، َوَقاَل: ]چ    

چ    ڇ    ڇ      ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[ ]آِل ِعْمَراَن:5[.

َما  َوَيْعَلُم  َذلَِك،  َيْعَلُم  اَل  بِِجَواِرَك  َوَمْن  اِئِرَك  رَسَ يِف  اآْلَن  ُه  ُترِسُّ َما  َيْعَلُم  َفاهللُ 
َينَْطِوي َعَلْيِه َقْلُبَك َبْعَد َأْعَواٍم، َوَأْنَت اَل َتْعَلُم َما َينَْطِوي َعَلْيِه َقْلُبَك َبْعَد َدَقاِئَق، َأْو 

َساَعاٍت ]ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ[ ]النَّْحِل:19[، ]ڄ    ڄ    ڄ    
َعىَل  ْوَداِء،  السَّ النَّْمَلِة  َدبِيَب  َوَيَرى  َوَيْسَمُع  َيْعَلُم  ]َغافٍِر:19[  ڃ[  ڃ     ڄ    

ْلَمِء، ]ڀ    ٺ      ٺ    ٺ    ٺ    ٿ        ٿ     ٿ     ْيَلِة الظَّ ِء، يِف اللَّ مَّ ْخَرِة الصَّ الصَّ
ٿ      ٹ    ٹ      ٹ    ٹ        ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ       ڦ     ڦ     ڄ     ڄ    ڄ    ڄڃ    ڃ    
ڃ       ڃ       چ    چ    چچ    ڇ       ڇ    ڇ     ڇ    ڍ[ ]امْلَُجاَدَلِة:7[ َفَكْم َتآَمَر امُلَتآِمُروَن، 
ٌء،  َشْ َعَلْيِه  خَيَْفى  اَل  ِرًبا  ُمَتنَاِسنَي  َيَشاُؤوَن،  َكَم  َوخُيَطُِّطوَن  ُفوَن  َيَتَصَّ ُْم  َأهنَّ َوَظنُّوا 

وا يِف َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَي.  َيْسَمُع َما َيُقوُلوَن، َوُيْبطُِل َما َيِكيُدوَن، َفُيْصبُِحوا َعىَل َما َأرَسُّ

َوَكْم ِمْن َصاِحِب سلطة، َأْو ُمَتَسلٍِّط َيْظِلُم وَييِش َوَيُظنُّ َأنَّ اهللَ َغافٌِل ]ېئ    
ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ     یی    ی      ی    جئ        حئ    مئ    

ىئ[ ]إِْبَراِهيَم:42[.

ًة وسخريًة واستهزاًء وإصاًرا َواْستِْكَباًرا،  َفإَِذا َلِقيَت -َيا َعْبَد اهللِ- َعنًَتا َوَمَشقَّ
ٍء، اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو. َزْن، َواَل َتْأَس، َفإِنَّ اهللَ َيْعَلُم، َوإَِلْيِه َيُردُّ ُكلَّ َشْ َفاَل حَتْ
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واألْخَطاِء،  اْلُمنَْكَراِت  َوَتَرَك  لِْلِهَداَيِة،  َطِريٍق  ِل  َأوَّ َعىَل  َقَدَمُه  َوَضَع  َمْن  َوَيا 

َفَسِمَع ِمْن َيْسَخُر بِِه، َوُيَقاطُِعُه َوُيْغِريُه بِاْلَمْعِصَيِة، اْثُبْت َواْعَلْم ِعْلَم اْلَيِقنِي َأنََّك َبنْيَ 

َيَدْي َربٍّ ُيْسَمُع َما َتُقوُل، َوُيَساِعُدَك َعىَل الثََّباِت، َوهَيِْدَيَك لِلتَّْوَبِة.

َوَيا ُمْرَتِكَب اْلَمَعاِص يِف َخَفاِء َأْعنُيِ اخْلَْلِق، إِْن ُكنَْت َظنَنَْت َأنَّ اهللَ اَل َيَراَك َفَقْد 

َعُلُه َأْهَوَن النَّاظِِريَن إَِلْيَك؟! ْئ َعَلْيِه، َوجَتْ رَتِ ُه َيَراَك َفَلْم جَتْ َكَفْرَت، َوإِْن ُكنَْت َتْعَلُم َأنَّ

ڤ     ڤ     ]ڤ     َعنَّا  َيْعُفَو  َوَأْن  بُِذُنوبِنَا،  ُيَؤاِخُذَنا  َأاَل  اهللَ  َنْسَأُل   

 

ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃچ    چ     چ    چ    

ُلَمِت َواخْلََلَواِت، َبِعيًدا  ڇ    ڇ[ ]النَِّساِء:108[ َوَيا ُمنَْتِهًكا ُحُرَماِت اهللِ يِف الظُّ

َؤاِل؟  َعْن َأْعنُيِ اْلَمْخُلوَقاِت، َفَأْيَن اهللُ؟ َهْل َسَأْلَت َنْفَسَك َهَذا السُّ

تيِي َيْأُتوَن َيْوَم  ْن ُأمَّ H َقاَل: »أَلَْعَلَمنَّ َأْقَواًما ميِ َوُرِوَي َأنَّ َرُسوَل اهللِ 

َباليِ تيَِهاَمَة بيِيًضا، َفَيْجَعُلَها اهلُل D َهَباًء َمْنُثوًرا« َقاَل  َياَمةيِ بيَِحَسَناٍت َأْمَثاليِ جيِ اْلقيِ

ِهْم َلنَا َأْن اَل َنُكوَن ِمنُْهْم، َوَنْحُن اَل َنْعَلُم، َقاَل:  َثْوَباُن: َيا َرُسوَل اهللِ ِصْفُهْم َلنَا، َجلِّ

نَُّهْم َأْقَواٌم  َن اللَّْيليِ َكَما َتْأُخُذوَن، َوَلكيِ ْلَدتيُِكْم، َوَيْأُخُذوَن ميِ ْن جيِ »َأَما إيِنَُّهْم إيِْخَواُنُكْم، َوميِ

إيَِذا َخَلْوا بيَِمَحاريِميِ اهلليِ اْنَتَهُكوَها«)1). 

ْنَيا َواآْلِخَرِة. اَلَمَة َواْلَعافَِيَة، َوَأْن َيْسرُتَ َعَلْينَا يِف الدُّ َنْسَأُل اهللَ السَّ

َم اهللُ، َوُيَضيُِّع َوْقَتُه بَِمَعاِص اهللِ، َأْيَن اهللُ؟  َفَيا َمْن َيْمأَلُ َعْينَُه َوُأُذَنُه بَِم َحرَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )4245(، وصححه األلباين.  (1(
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ُظْلَمٍة يفيِ  ـــٍة  ـــَب ـــريِي بيِ خـــلـــوت  ْصَيانيَِوإيَِذا  اْلعيِ إيِىل  ـــٌة  ـــَي َداعيِ َوالــنَّــْفــُس 
َوُقــْل هلا ــهيِ  اإليَِل َنَظريِ  ْن  ميِ َيَرانيِي)1)َفاْسَتْحييِ  ــالَم  الــظَّ َخــَلــَق  الَّـــذي  إن 

َيايِل يِف اْلَمِدينَِة،  َوَهَذا ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب -َريِضَ اهللُ َتَعاىَل َعنُْه- َيُعسُّ َلْيَلًة ِمَن اللَّ
َبَن بِاْلَماِء لَِيْكُثَر ِعنَْد اْلَبْيِع،  ِة، َفإَِذا بِاْمَرَأٍة َتُقوُل اِلْبنَتَِها: اْخِلطِي اللَّ َيَتَتبَُّع َأْحَواَل اأْلُمَّ
 : َبُن بِاْلَماِء، َفَقاَلْت اأْلُمُّ َلُط اللَّ َفَقاَلْت اْلبِنُْت: إِنَّ ُعَمَر َأَمَر ُمنَاِدَيُه َأْن ُينَاِدَي: َأْن اَل خُيْ
ُعَمَر  َربَّ  َفإِنَّ  َيَراَنا،  اَل  ُعَمُر  َكاَن  َفإِْن  َفَقاَلْت:  َيَراَنا،  اَل  ُعَمَر  َفإِْن  َقْوِمي  اْبنَتِي  َيا 

َيَراَنا)2).

اُه َفَأْيَن اهللُ؟ َواهللِ  َها: َأْي ُأمَّ َهَكَذا ِمْن َيْسَتْشِعُر ِرَقاَبَة اهللِ، َتُقوُل َهِذِه اْلبِنُْت أِلُمِّ
ٌء  ِذي اَل خَيَْفى َعَلْيِه َشْ َما ُكنُْت أِلُطِيَعُه يِف اْلَمأَلِ، َوَأْعِصَيُه يِف اخْلاََلِء، َفَم َراَقْبْت إاِلَّ الَّ
َمِء، َفَأْنَعَم هِبَا ِمْن ُمَراَقَبٍة، َوَأْنَعَم هِبَا ِمْن اْمَرَأٍة! َوَهَكَذا َنْحَتاُج  يِف اأْلَْرِض، َواَل يِف السَّ
لَِزْرِع َهِذِه اْلُمَراَقَبُة يِف َأْواَلِدَنا، َفَلْو َراِقْبنَا اهللَ َحقَّ امُلَراَقَبِة َلَصُلَح احْلَاُل، َواْسَتَقاَمْت 

َها. ُأُموُر َحَياتِنَا ُكلِّ

َا امُلْؤِمُن، إْن َعنَيَ اهللِ ُتالِحُقَك َأْينََم َذَهَبَت، َفَهْل َعِلْمَت َذلَِك َواْسَتْشَعَرْتُه،  َفَيا َأهيُّ
َقْيَت اهللَ َظاِهًرا َوَباطِنًا، َفَكاَن َباطِنَُك َخرْيٌ ِمْن َظاِهِرَك؟! َفاتَّ

َيُقوُل َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل V: َدَخْلُت َأَحَد َمَساِجِد َبْغَداَد، َفَوَجْدُت َشْيًخا َكبرًِيا 
، َأو َتابِِعّي، َفَلمَّ َسَأْلُتُه  ُه َيْرِوي يِل َحِديًثا َعْن َصَحاِبٍّ َكَأ َعىَل ِجَداٍر، َفُقْلُت: َلَعلَّ َقْد اتَّ

َأْنَشَديِن: 

نونية القحطاين )ص30-29).  (1(
أخبار أب حفص عمر بن عبد العزيز لآلجري )ص48).  (2(
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َتُقْل َفاَل  َيْوًما  ْهَر  َرقيِيُبإيَِذا َما خلوت الدَّ َعـــَلـــيَّ  ــــْل  ُق ــــْن  َوَلــــكيِ َخــــْلــــَوَت 
َساَعًة َيـــْغـــَفـــُل  اهلَل  ــــَســــَ�َّ  حَتْ يُبَوال  َيغيِ ــهيِ  ــْي ــَل َع ـــَفـــى  َيْ َمـــا  َأنَّ  َواَل 
َتَتاَبَعْت َحــتَّــى  اهلليِ،  َلــَعــْمــُر  ــا،  ــْوَن ـــــــوُبهَلَ ــــــنَّ ُذُن ـــــــــوٌب َعــــَلــــى آَثــــــاريِهيِ ُذُن
َمــا َمَضى ــُر  َيــْغــفيِ اهلَل  َأنَّ  َلــْيــَت  ـــوُب)1)َفــَيــا  ـــُت ـــَن َف ـــَنـــا  َتـــْوَبـــاتيِ ــــــــْأَذُن يفيِ  َوَي

ِهيُد،  َا امُلْسِلُم- إْن اهللَ َرِقيٌب َحِسيٌب، اَل َمْلَجَأ ِمنُْه إالَّ إَِلْيِه، َوُهَو الشَّ فْلتْعلْم -َأهيُّ
H َشاِهٌد  ِة، َفَرُسوُل اهللِ  َقاَمِة احْلُجَّ َوكفى بِِه َشِهَيًدا، َجَعَل َعَلْينَا ُشُهوًدا إِلِ

]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     َتَعاىَل:  َقاَل 
ڄ    ڄ    ڄ[ ]اْلَبَقَرِة:143[ َواْلَماَلِئَكُة ُشَهَداُء ]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    

ڍ     ڌ            ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ ]ااِلْنِفَطاِر:10-12[ َواْلِكَتاُب َسَيْشَهُد َعَلْيَك َقاَل 
َتَعاىَل: ]ڇ    ڇ      ڇ    ڇ       ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    
ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک        ک    کک    گ    گ    گ     گڳ    ڳ    

ڳ     ڳ    ڱ[ ]اْلَكْهِف:49[.
َلَها اهللُ D َسَتْشَهُد بَِم َعِمْلنَاُه َعىَل َظْهِرَها ِمْن َخرْيٍ َأْو رَشٍّ ]ٹ     وأرٌض َذلَّ
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    
ْلَزَلِة:1-5[ َسَتْحُدُث بَِم ُعِمَل  ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ[ ]الزَّ
اَلِة،  الصَّ إىَل  مَمَْشاُه  َوَبَكاُه  ُسُجوِدِه،  َمْوِضُع  َبَكاُه  اْلُمْؤِمُن  َماَت  َوإَِذا  َظْهِرَها،  َعىَل 

َمِء.  َوَبَكاُه ِمْصَعٌد َعَمُلُه إىَِل السَّ
ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ     ]گ     َوَناَفُقوا  َوَكَفُروا  َأْجَرُموا  ِذيَن  الَّ ا  َوَأمَّ
َه  َشِهيًدا، َلَطامَلَا َتَفكَّ َأْيًضا َسَيْشَهُدوَن َوَكفى بِاهللِ  َخاِن:29[ َواخْلَْلُق  ]الدُّ ڳ          ڱ[ 

يف ديوان أب العتاهية )ص21).  (1(
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ُه اهللُ َعَلْيِه ِمْن َمَعاِص،  ْنَساُن َبنْيَ اخْلَْلِق َوَوَقَع يِف َأْعَراِض اْلُمْسِلِمنَي، َوَفَضَح َما َسرَتَ اإْلِ
ُه، َوَما َعِلَم َأنَّ ُكلَّ َمْن َرآُه َسَيْشَهُدوَن َعىَل َما َفَعَل. ُر َفَعَلُه، َوَينرُْشُ َوَبْعُضُهْم ُيَصوِّ

ا، َفَقاَل النَّبِيُّ  وا بِِجنَاَزٍة، َفَأْثنَْوا َعَلْيَها َخرْيً َوَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك I َقاَل: َمرُّ
ا، َفَقاَل: »َوَجَبْت« َفَقاَل ُعَمُر  وا بُِأْخَرى َفَأْثنَْوا َعَلْيَها رَشًّ  H: »َوَجَبْت« ُثمَّ َمرُّ
اْبُن اخْلَطَّاِب I: َما َوَجَبْت؟ َقاَل: »َهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيهيِ َخْيًرا، َفَوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة، 

 .(1(» َوَهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيهيِ َشرًّا، َفَوَجَبْت َلُه النَّاُر، َأْنُتْم ُشَهَداُء اهلليِ فيِي اأْلَْرضيِ

َيُدَك  َجَسِدَك،  َجَواِرَح  َهَذا،  ِمْن  َأْقَرُب  ُهَو  َما  اهللِ-  -َعْبُد  َعَلْيَك  َوَسَيْشَهُد 
ہ     ۀ    ۀ     ڻ     ڻ     ]ڻ    ڻ      وِجلُدِك  َولَِساُنَك  َوَرِجُلَك 
ہ    ہ    ہ               ھ[ ]َيْس:65[، ]ۆئ    ۆئ         ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ      ېئ    
ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی      جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب            حب    
خب     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻپ    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    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ               ڃ     ڃ       ڃ    چ    
ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ        ڇ     ڇ      چ     چ     چ    

َلْت:24-19[. ڎ    ڎ    ڈڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    ک[ ]ُفصِّ
َما  َأُقوُل  َعنُْهْم،  َوَرِضيَت  َوَباطِنًا،  َظاِهًرا  َعَمَلُهْم  نَْت  َحسَّ مِمَّْن  اْجَعْلنَا  اللَُّهمَّ 
َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي َمْن ُكلِّ َذْنٍب، 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

أخرجه البخاري رقم )1367(، ومسلم رقم )949).  (1(
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اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه:  اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ
بَُّة:  َأيَُّها اأَلحيِ

َفاٍت  َهَذا التَّنَاُقُض الذي َتِعيُشُه جُمَْتِمَعاِت اْلُمْسِلِمنَي َبنْيَ َمَباِدَئ َيْعِرُفوهَنَا، َوَتَصُّ
اٍت  َنَظِريَّ َيْطَرُح  َبْعُضنَا  َفَتِجُد  َعَلْيِهْم،  اهللُ  بَِرَقاَبِة  إِيَمهِنِْم  َضْعِف  ِمْن  ُيَمِرُسوهَنَا، 
ِحيِح،  يِح، َواخْلُُلِق الصَّ ِ يِن الصَّ َوَقَواننَِي، َلِكنَُّه خُيَالُِفَها بَِفْهِمِه، َوَيْبَتِعُد َعْن َمَباِدِئ الدِّ
اْلَفَساِد  َفَكْثَرُة  النَِّظاِم،  َوَتْطبِيِق  بِالتََّعاُمِل،  َحتَّى  َبْل  َفَحْسُب،  ِدينِِه  يِف  َلْيَس  بَِتَعاُمِلِه 
ْساَلِميِّ َتُدلُّ َعىَل َتنَاُقٍض َصاِرٍخ َبنْيَ َما ُنْؤِمُن بِِه،  اْلَمايِلِّ َواإِلَداِري يِف ُبْلَداِن اْلَعاَلِ اإْلِ
اًل، ُثمَّ ُنَخالُِف اأْلَْنظَِمَة؟! َواْنُظُروا َمَثاًل إىَل  َأوَّ َك ِرَقاَبَة اهللِ  نَا َنرْتُ َنْفَعُلُه، َوَأنَّ َوَبنْيَ َما 
 ، ِدينِنَا اإلسالميِّ َمْبَدُأ َعظِيٌم يِف  َوِهَي  ْساَلِميَِّة،  اإْلِ ُبْلَدانِنَا  يِف  بِالنََّظاَفِة  ااِلْهتَِمِم  َعَدِم 
اٌل لِلنََّظاَفِة بَِمَساِجِدَنا، َوَمَواِقُف َسيَّاَراتِنَا، َبْل َوَتْرتِيُب َأْحِذَيتِنَا -َأْكَرَمُكُم اهللُ-،  إمْهَ

ِر َواْلَفْهِم. َهَذا َيُدلُّ َعىَل َخَطأٍ َكبرٍِي يِف التََّصوُّ

َعنَا ملَُِخاَلَفِة النَِّظاِم، َوَسْلِب احْلُُقوِق، َوااِلْعتَِداِء  اتِيَِّة َأرْسَ َقاَبِة الذَّ إَذا َغَفْلنَا َعِن الرَّ
تِي َبنْيَ َيَدْينَا َطاَلْعنَا فِيَها اْلَمْحَرَم يِف  َعىَل اأْلََرايِض، َوإَِذا َخَلْوَنا َمَع َأْجِهَز التََّواُصِل الَّ
ْكِب،  ِفِهْم َعِن الرَّ لُّ ِر اْلُمْسِلِمنَي، َوَتَ َغْفَلٍة َعْن ِرَقاَبِة اهللِ، َوَهَذا َخَلٌل َكبرٌِي َأدَّى لَِتَأخُّ
ُم ِمْن ُقْرآَننَا، َوُسنَِّة َرُسولِنَا H، َوآَثاِر ُعَلَمِئنَا، َوَتْربَِيِة آَباِئنَا َمَباِدَئ  اَنا َنَتَعلَّ َفرَتَ
َفاتِنَا َوُسُلوِكنَا يِف َتنَاُقِض َبنْيَ َما  يِن، َواأْلَْخاَلِق، َوَلِكنَّنَا ُنَخالُِفَها بَِتَصُ َعظِيَمٍة يِف الدِّ
نَا َخطَّاٌء،  ُنْؤِمُن بِِه، َوَما َنْفَعُلُه، اَل َيْعنِي َهَذا َأنَّ اْلَبرَشَ ُخِلُقوا َكاِمَلنْيِ ِمْن اخْلََطأِ، َفُكلُّ

اُبوَن. َوَخرْيُ اخْلَطَّاِئنَي التَّوَّ
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لِلُمْجَتَمَعاِت،  َطاَبًعا  ُيْصبُِح  ا،  َعامًّ اْجتَِمِعيًّا  نَِفاًقا  ُيْثِمُر  التَّنَاُقِض  َهَذا  َلِكنَّ 
اْلَقْوِل  َبنْيَ  َتنَاُقًضا  ُيَشاِهُدوَن  َينَْشُؤوَن َوُهْم  ًرا َعظِيًم َعىَل األَْجَياِل، إْذ  َوُيوَرُث رَضَ

َواْلِفْعِل، َوَيْفَتِقُدوَن ُقْدَوًة َصاحِلًَة ِمْن آَباِئِهْم، َومِمَّْن َحْوهَلُْم. 

ْوُهْم َعىَل َخْوِف اهللِ  َفاْحِرُصوا َعىَل َزْرِع اْلُقْدَوِة يِف َأْنُفِسُكْم، َوَمْن َحْوَلُكْم، َربُّ
اٍت،  َقاَبِة َعىَل النَّْفِس، َفَهَذا ُيْغنِي َعْن حُمَارَضَ يَِّة الرَّ َقْبَل اْلُعُقوَبِة َوالتَّْهِديِد، َوَعىَل َأمَهِّ
َقاَبِة َعىَل النَّْفِس َأْعَظُم، َوَسُيْثِمُر َصاَلًحا  َواَل ِغنَى َلنَا َعْن اْلِعَظاِت، ولكْن شعوُر الرَّ
َوَأْكَثُر  َظاِهِرِهْم،  ِمْن  َخرْيٌ  َباطِنُُهْم  ُأَناٌس  بِإَِياِد  َواْلُمْجَتِمِع،  َواْلَوَطِن  ِة  َواأْلُمَّ لِْلَفْرِد 

َأَثًرا ِمْن نَِظاٍم ُيَعاَقُب.

 ِّ يَمِن بِِه، يِف الظَّاِهِر َواْلَباطِِن، َواخْلَْوِف ِمنُْه يِف الرسِّ َنْسَأُل اهللَ C َأْن َيْرُزَقنَا اإْلِ
نَِّبنَا  يَمِن، َوُيَ تَِم َلنَا بَِخامِتَِة اإْلِ َواْلَعَلِن، َوالتَّْوَبِة ِمْن اخْلََطأِ يِف ُكلِّ َما َنْأتِيِه َوَنَذر، َوَأْن خَيْ

اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن.
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#

َق�َشٌم َحقٌّ َوَربِّ اْلَكْعَبِة

ْطَبُة اْلأُوَل:  اخْلُ

َوِمْن  َأْنُفِسنَا،  وِر  رُشُ ِمْن  بِاهللِ  َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه،  احْلَْمُد هللِ 
َأْن  َوَأْشَهُد  َلُه،  َهاِدَي  َفاَل  ُيْضِلْل  َوَمْن  َلُه،  ُمِضلَّ  َفاَل  اهللُ  هَيِْدِه  َمْن  َأْعَملِنَا،  َسيَِّئاِت 
َم َعَلْيِه  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ يَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

ا َبْعُد:  َوَعىَل آلِِه َوَصْحبِِه، َأمَّ

َباَد اهلليِ:  َفاتَُّقوا اهلَل عيِ
َخرْيٌ  َفَمْعنَاُه  ُتُه  ْ َوَفرسَّ ِجْئُتُه  َأنَّى  امُلْعِجُز  اهللِ  َكاَلُم  اْلَعظِيَم  اْلُقْرآَن  َأنَّ  َواْعَلُموا 

 

َلَواِت، َوَحثَّ َعَلْيَها  ُرُه َبْحٌر اَل َساِحَل َلُه، َفَرَض اهللُ ِقَراَءَتُه بِالصَّ اَل َتْشَبُع ِمنُْه، َوَتَدبُّ
َلَواِت ُسوَرَة  ِر اآْلَياِت، َوَقْد َكاَن H َيْقَرُأ يِف الصَّ َباِقي اأْلَْوَقاِت، َوَأَمَر بَِتَدبُّ
بِطَِوالِِه،  َتْقَرُأ  ْهُر  َوالظُّ َواْلَفْجُر  النَّاَس،  َوَحتَّى  )ق(  ُسوَرِة  ِمْن  َوَرَد  َكَم  ِل،  اْلُمَفصَّ
َا ُسَوٌر مَجََعْت َتْوِحيًدا َوَتْعظِيًم،  َواْلَعْصُ َواْلِعَشاُء بأوسطِِه، َواْلَمْغِرُب بِِقَصاِرِه؛ أِلهَنَّ

َوَرَجاًء َوَتِْويًفا َوَأْحَكاًما َوَتْوِجيًها َوَمَعاٍن ُأْخَرى جُمَْتِمَعًة بِإَِياٍز َوإِْعَجاِز.

ُرُه، َوَيَتنَبَُّه  َوِر، َوَلِكنَّ اْلَقِليَل َيَتَدبَّ ًة ِقَصاَر السُّ اٍت َخاصَّ َوَكثرٌِي ِمنَّا َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمرَّ
َسَمِعِهْم  ِحنَي  َفَكاُنوا  ُعُقوهَلُْم،  َوَسَلَب  ُقَرْيٍش،  اُر  ُكفَّ  َ َحريَّ مِمَّا  اخْلَالَِدِة،  لُِمْعِجَزاتِِه 

ُبوَن. لِْلُقْرآِن َيَتَعجَّ
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َواهللُ َأْوَصاَنا َفَقاَل: ]چ    چ    چڇ    ڇ      ڇ        ڇ      ڍ    ڍ     ڌ    ڌ     ڎ    
ُث َعْن ُسوَرٍة َقِصرَيٍة يِف َمْبنَاَها، َعظِيَمٍة يِف  ڎ    ڈ[ ]النَِّساِء:82[ وسنتحدَّ
ُرَها! اْمَتأَلَْت َقَسًم ِمَن اهللِ بِآَياتِِه، َوِهَي َقَسٌم  َمْعنَاَها، َنُمرُّ َعَلْيَها َكثرًِيا، َوَلِكنَّنَا اَل َنَتَدبَّ

ْمِس.  َحقٌّ َوَربِّ اْلَكْعَبِة! َوِهَي ُسوَرُة الشَّ

نَا -َجلَّ َشْأُنُه-: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ    پ     َيُقوُل فِيَها َربُّ
پ       ڀ    ڀ     ڀ    ڀ        ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    
ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    
َتنَْطِلُق  ْنَسانِيَِّة،  اإْلِ لِلنَّْفِس  مَلساٍت  ُن  َتَتَضمَّ َقِصرَيٌة،  ُسوَرٌة  ْمِس:10-1[  ]الشَّ ڃ[ 
َبااًل،  هَلَا  ُنْلِقي  اَل  َوَقْد  َعَلْينَا،  ُر  َوَتَتَكرَّ وَرَة،  السُّ هِبَا  َتْبَدُأ  ُمَتَقابَِلٍة،  َكْونِيٍَّة  َمَشاِهَد  ِمْن 

 

ُل َبِديَع ُصنِْع اهللِ، َوِحْكَمتِِه اْلَبالَِغِة يِف َهَذا اْلَكْوِن، َحْيُث َأْوَجَد َنَظاًما َبِديًعا،  َواَل َنَتَأمَّ
فِيَم  َر  َوَتَتَفكَّ لُِتْبِصَ  ُبَلْيَدٍة،  لِنُُفوٍس  َوَتْذِكرًيا  اْلَغافَِلِة،  لِْلُقُلوِب  ِريًكا  حَتْ مُمَيًَّزا،  َوَنَسًقا 

َحْوهَلَا، َواَل َتْكَتِفي بِنَْظَرٍة َسْطِحيٍَّة اَل ُتْثِمُر هَلَا َشْيًئا. 

ُنوَن:  َأيَُّها اْلُْؤميِ
يِف  َوَتبِْعُتُه  فِيَها،  ْنَساِن  اإْلِ َوُدوُر  ُة،  اْلِفْطِريَّ واْستِعَداَداهُتَا  ْنَسانِيَُّة،  اإْلِ النَّْفُس 

َمِصرِيَها َتْربُِطَها حقائُق الَكوِن، َوَمَشاِهُدُه الثَّابَِتُة. 

َفُيْقِسُم اهللُ بِاخْلاََلِئِق، َواْلَمَشاِهِد اْلَكْونِيَِّة، َكَم ُيْقِسُم بِالنَّْفِس َوَتْسِوَيتَِها َوإهِْلَاِمَها، 

َر  َوَتَتَدبَّ َلها،  لِْتْتأمَّ اْلُقُلوَب  ُه  َوُيَوجِّ ى؛  ُكرْبَ ِقيَمًة  اخْلاََلِئِق  َهِذِه  َعىَل  َلُع  خَيْ َقَسٌم  َوَهَذا 
ْت َذلَِك اْلِقْسَم اْلَعظِيَم؟! ِقيَمَتَها َوَداَلَلَتَها، َكْيَف اْسَتَحقَّ
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َيرى  َعِجيٌب!  ُتَواُصٌل  ْنَساِن  اإْلِ َقْلِب  َوَبنْيَ  َبْينََها  َوَظَواِهُرُه  اْلَكْوِن  َوَمَشاِهُد 
ٍء،  ِذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْ ِغرُي َواْلَكبرُِي َعَجاِئَب اْلَكْوِن َفَينَْدِهُش، َوُيْدِرُك ُصنَْع اهللِ الَّ الصَّ
ٍة َواَل َصْوٍت، َتنْطُِق لِْلَقْلِب، َوُتوِحي  اَوٌب َوُمنَاَجاٌة بَِغرْيِ َنرْبَ ْنَساِن جَتَ َوَبْينََها َوَبنْيَ اإْلِ

ِمْن  اْلُقْرآُن  ُيْكثُِر  َولَِذلَِك  َوإحَِياُء؛  اَوٌب  َوجَتَ َوُمنَاَجاٌة  َأَنٌس  يَمِن،  لإِْلِ َوَتْدُعو  وِح،  لِلرُّ

 ، ا َتْوِجيٌه ُمَبارِشٌ َدٍة يِف َشتَّى اْلَمَواِضِع، إمَّ َتْوِجيِه اْلَقْلِب ملََِشاِهَد اْلَكْوِن بَِأَسالِيَب ُمَتَعدِّ

ِمْن  خَيُْلو  اَل  َواْلُقْرآُن  َتاَلَها!  َوَما  َواْلَقَمِر  ْمِس  بِالشَّ اْلَقَسُم  َكَهَذا  هِبَا،  اْستِْشَهاٌد  ا  َوإِمَّ

ِل يِف اْلَكْوِن، إِيَمًنا بِاهللِ وتوحيًدا.  إيَقاِظ اْلَقْلِب لِلتََّأمُّ

َباَد اهلليِ:  عيِ
ًة ِحنَي َتْضَحى، َوَتُكوُن َأْشَهى  ْمِس َعامَّ ْمِس َوُضَحاَها، بِالشَّ َقَسٌم ِمَن اهللِ بِالشَّ
اٍق  ْيِف َوْقُت إرِْشَ ، َويِف الصَّ ْفِء اْلُمْسَتَحبِّ َتاِء َوْقٌت لِلدِّ ِة، َوَأْحىَل، َفبِالشِّ يِف َهِذِه اْلَفرْتَ

رائٍع َقْبَل الظَِّهرَيِة َوَقْيظَِها، َفُضَحاَها َأْشَهى َأْوَقاهِتَا َوَأْصَفاَها.

ايِف، َوَبنْيَ اْلَقَمِر َواْلَقْلِب  اِئِق الصَّ ِفيِف الرَّ َوبِاْلَقَمِر إَِذا َتالها بِنُوِرِه اللَّطِيِف الشَّ
َم  ْقَرُق َوَيْسَتْيِقُظ ُكلَّ اِئِر َواأْلَْعَمِق، َيرَتَ َ ًة اْلَعَرِبُّ َودٌّ َقِديٌم ُموِغٌل يِف الرسَّ يِّ َخاصَّ اْلَبرَشِ
تِي  ْيَلِة اْلَقْمَراِء، الَّ ًة يِف اللَّ َرآُه، َيَكاُد َيْسَمُعَها قلٌب َشاِعٌر يِف ُنوِر اْلَقَمِر امُلنْساِب َخاصَّ
ِمْن مَجَاهِلَا َشبََّهَها H بُِرْؤَيِة اهللِ بِاجْلَنَِّة، َحْيُث َقاَل: »إيِنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما 
َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر، اَل ُتَضاُموَن فيِي ُرْؤَيتيِهيِ، َفإيِنيِ اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا َعَلى َصاَلٍة َقْبَل 

، َوَقْبَل ُغُروبيَِها، َفاْفَعُلوا«)1).  ْمسيِ ُطُلوعيِ الشَّ

أخرجه البخاري رقم )554(، ومسلم رقم )633).  (1(
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اَها يِف اجْلَنَِّة بمقعِد صدٍق عنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر، َقاَل الطَّاِهُر  َنْسَأُل اهللَ َأْن َيْرُزَقنَا إيَّ
ْمِس:2[ َدلِيٌل َعىَل َأنَّ ُنوَر اْلَقَمِر ُمْسَتَفاٌد  اْبُن َعاُشوٍر V: »يِف ]ٻ    ٻ    پ[ ]الشَّ

ا بَِذاتِِه، َوَهَذا إِْعَجاٌز ِمَن اْلُقْرآِن«)1).  ً ْمِس، َوَلْيَس َنريِّ ِمْن ُنوِر الشَّ

َيِعيُشوَن  لِلنَّاِس  َكنََهاٍر  ْمَس  الشَّ َجىلَّ  َأِي  َها؛  َجالَّ إَِذا  بِالنََّهاِر  َتَعاىَل  ُيْقَسُم  ُثمَّ 
يِف  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ أِلَنَّ  َحااَلتِِه؛  َأْكَمِل  َعىَل  بِالنََّهاِر  اهللُ  َأْقَسَم  َوَهَكَذا  َوَيْعَمُلوَن، 

ْمِس َوَأْضَواِئَها َأْعَظُم ُنوٍر َيِصُل  َمِء هَلَا َأَثٌر َكبرٌِي َعىَل اأْلَْرِض، َواْبَتَدَأ اْلَقْسُم بِالشَّ السَّ

يَمِن َبْعَد اْلُكْفِر، َوَبثِّ التَّْقَوى  َا َمَثٌل لُِظُهوِر اإْلِ ُر َأنَّ َذلَِك إِيَمًء َأهنَّ لأِْلَْرِض، َوُهنَا َنَتَدبَّ
َياِء،  يَمُن َوالطَّاَعاُت مُتَثَُّل بِالضِّ ْلَمِة، َواإْلِ َبْعَد اْلُفُجوِر، َفاْلُكْفُر َواْلَمَعاِص مُتَثَُّل بِالظُّ

]ڑ    ک    ک    ک           ک    گ[ ]امْلَاِئَدِة:16[ َوَبْعَد َقَسِم اهللُ 
ْمَس، َوُيَغطِّي َضْوَءَها. ْيِل إِْذ َيْغَشى الشَّ ْوِء َتْعظِيًم ألَْمِرِه، َأْقَسَم ُهنَا بِاللَّ َتَعاىَل بِالضُّ

َياِء،  َوالضِّ ْلَمِة  الظُّ »َفُتَعاَقُب   :V ْعِديُّ  السَّ ْحَِن  الرَّ َعْبِد  َمُة  الَعالَّ َيُقوُل 
ْمِس َواْلَقَمِر، َعىَل َهَذا اْلَعاَلِ، بِاْنتَِظاٍم َوإِْتَقاٍن، َوِقَياِم َمَصالِِح اْلِعَباِد، َأْكرَبُ َدلِيٍل  َوالشَّ
ُه اْلَمْعُبوُد َوْحَدُه، َوُكلُّ َمْعُبوٍد  ٍء َقِديٍر، َوَأنَّ ٍء َعِليٍم، َوَعىَل ُكلِّ َشْ َعىَل َأنَّ اهللَ بُِكلِّ َشْ

ِسَواُه َفَباطٌِل«)2). 

اْلَكِريَمِة،  َسِة  امُلَقدَّ يَِّة  اْلِعلِّ بَِذاتِِه  اهللُ  ُيْقَسُم  ُهنَا  ْمِس:5[  ]الشَّ ٿ[  ٺ     ]ٺ    
َبَسَطَها ِمْن  ْمِس:6[ َأْي: َوَمْن  ]الشَّ ]ٿ    ٿ    ٹ[  َتَعاىَل:  َقْولِِه  َوَكَذا اْلَكاَلُم يِف 

التحرير والتنوير )367/30).  (1(
تفسري السعدي = تيسري الكريم الرحن )ص926).  (2(
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ْكنَى؛ لَِينَْتِفَع النَّاُس هِبَا، َوبَِم فِيَها ِمْن َنَباٍت َوَحَيَواٍن َومَجَاٍد،  َدَها لِلسُّ ُكلِّ َجانٍِب، َوَمهَّ
َفُسْبَحاَن َمْن َعِمَل َذلَِك َوَأْتَقنَُه َعىَل َأْحَسِن َوْجٍه، َوَأْكَمَل ُصنَْعُه!

تِيُب ُهنَا َيُدلُّ َعىَل ُوُجوِد َصانٍِع لِْلَعاَلِ َوَكَمِل ُقْدَرتِِه  ْ يَن: »الرتَّ ِ َقاَل َبْعُض اْلُمَفرسِّ
َوَيْظَفُر اْلَعْقُل َباَدَراِك -َجاَلِل اهللِ َوَعَظَمِة َشْأنِِه-«)1).

تِي  الَّ ْمِس  َأْقَسَم بِالشَّ مَلَّا  َتَعاىَل  ُه  َفإِنَّ َتْعِقُلوَن؟!  ُبوَن َأال  اْلُمَكذِّ اْلُمْلِحُدوَن  َفَأْيَن 
َيٌة ِعنَْد اْرتَِفاِع  ًفا َوَنْفًعا، َوَكْوهَنَا َمْتُبوَعٌة لِْلَقَمِر َوُمَتَجلِّ ِهَي َأْعَظُم اْلَمْحُسوَساِت رَشَ
َوِهَي  ْمِس،  الشَّ َمِسرَي  فِيَها  تِي  الَّ َمِء  بِالسَّ َأْقَسَم  ُثمَّ  ْيِل،  بِاللَّ َيٌة  ُمَتَغطِّ َوخُمَْتِفَيٌة  النََّهاِر، 
حُمَْتاَجٌة  اْلَعظِيَمَة  ِقيَقَة  الدَّ َحَرَكَتَها  َوَأنَّ  اآْلَياِت،  َهِذِه  َشْأِن  لَِعَظَمِة  ُينَبُِّه  ِمنَْها،  َأْعَظُم 
ِلُب اْلَعْقَل ِمْن َعاَلِ اْلَمْحُسوَساِت  ْكَمِة؛ َوَذلَِك َيْ ٍر َكاِمِل اْلُقْدَرِة، َبالِِغ احْلِ لَِصانٍِع ُمَدبَّ
نِْقْيطِيُّ V: »ُيْقِسُم اهللُ  ِة، َيُقوُل االماُم الشِّ َمِديَّ َياِء اهللِ الصَّ ُبوبِيَِّة، َوَكَمِل ِكرْبِ لَِعاَلِ الرُّ
َمُء،  ْيُل، َوالنََّهاُر، َوالسَّ ْمُس، َواْلَقَمُر، َواللَّ اٍت بَِسْبِع آَياٍت َكْونِيٍَّة، الشَّ َتَعاىَل َسْبَع َمرَّ
ٍء  َشْ َعىَل  اْلَقَسِم  َهَذا  ]ُكلُّ  بِِه،  ُمْقَسٍم  لُِكلِّ  َحاَلٍة  َمَع  ُة،  يَّ اْلَبرَشِ َوالنَّْفُس  َواأْلَْرُض، 
اَها، َوَمَع ُكلِّ آَيٍة َجاَء اْلَقَسُم هِبَا  ى لِنَْفِسِه، َوَخْيَبِة َمْن َدسَّ َواِحٍد[ َوُهَو َفاَلُح َمْن َزكَّ

َتْوِجيًها َداَلَلًة َعىَل اْلُقْدَرِة اْلَباِهَرِة«)2).

َدْحَوَها  َأْو  اأْلَْرِض  َوَطْحَو  َوَبَسَطَها،  فِيَها،  َخَلَق  َأْي:  ٹ[  ٿ     ]ٿ    
]ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ[  ُأْخَرى:  آَيٍة  يِف  َقاَل  َكَم 

]النَّاِزَعاِت:30، 31[. 

روح البيان )442/10).  (1(
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )536/8).  (2(
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بِاْلَكْوِن  َتْرَتبُِط  اْلِقْسِم،  َهَذا  َمَع  ِة  يَّ اْلَبرَشِ النَّْفِس  َعْن  ى  ُكرْبَ َحِقيَقٌة  جَتِيُء  ُثمَّ 
َوَمَشاِهِدِه َوَظَواِهِرِه، ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    
]ڤ    ڤ    ڦ[  ْمِس:10-7[،  ]الشَّ ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ 
اخْلرَْيَ  هَلَا   َ ِقيَل: َبنيَّ َفَأهْلََمَها  َعَلْيِه،  َواْلُمْقَسِم  اْلَقَسِم  َبنْيَ  َتْفِصيٌل َجاَء  َهَذا  ْمِس:8[  ]الشَّ

النَّْفِس  يِف  َخَلَق  َأْي:   ، ِّ َوالرشَّ لِْلَخرْيِ  اْلَقُبوَل  فِيَها  َجَعَل  َوِقيَل:  َمَها،  َعلَّ َأْي:   ، َّ َوالرشَّ
ااِلْبتاَِلِء،  حَمَلَّ  لَِتُكوَن  ؛  ِّ لِلرشَّ َوَنَواِزَع   ، لِْلَخرْيِ َنَواِزَع  فِيَها  َتَعاىَل  اهللُ  َب  َوَركَّ َذلَِك، 
ْمِس:9[ َفَفاَز بِاْلَمْطُلوِب، َوَنَجا َمْن اْلَمْهُروِب  َوااِلْختَِباِر ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ[ ]الشَّ
ْخَاِل،  ، َوَمْعنَى: ]ڃ[ َأْي: َأْخَفاَها، ِمْن التَّْدِسَيِة، بِاإْلِ ]ڄ    ڃ[ َأْي: َخرِسَ

نِيَئِة. ُنوِب، َواأْلَْخاَلِق الدَّ ْخَفاِء، َوبِاْلُكْفِر، َوالذُّ َواإْلِ

، َوإِْخَفاِء،  َي َنْفَسُه، بَِتنِْمَيِة َبَواِعَث اخْلرَْيِ َفَوظِيَفُة اْبُن آَدَم يِف َهِذِه احْلََياِة: َأْن ُيَزكِّ
وُع اْلُعُمِر َلُه، ُثمَّ َبْعَد َذلَِك ِمْن قَسٍم َوآَياٍت َيْعِرُض اهللُ  ، َهَذا َمرْشُ ِّ وإقصاِء َنَواِزَع الرشَّ
َنُموَذًجا ِمْن َنَمِذَج َخْيَبٍة َينَْتِهي إَِلْيَها ِمْن ُيَديسِّ َنْفَسُه، َفَيْحُجُبَها َعْن اهْلَُدى َوُيَدنُِّسَها، 

فِيَم َأَصاَب َثُموَد ِمْن َغَضٍب َوَنَكاٍل َوَهاَلٍك: ]چ    چ     چ       چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    
ْمُس:15-11[.  ڑ     ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]الشَّ

َهَلُكوا  آَيًة،  َمَساِكنُُهْم  َوتِْلَك  ًة،  ِعرْبَ بِاْلُقْرآِن  ِذْكُرُهْم  َر  َتَكرَّ ْكَرى  لِلذِّ َقْوٌم 
ُبوا  َكذَّ ُيْصِلُحوَن!  َوال  اأْلَْرِض،  يِف  ُيْفِسُدوَن  َرْهٍط  تِْسَعُة  َوبَِسَبِب  ُطْغَياهِنِْم،  أِلَْجِل 
ُقوُه، َفَخَلَقَها اهللُ، َوَقاَل هَلُْم:  ِذي َجَعَل هَلُْم النَّاَقَة اْختَِباًرا َطَلُبوُه ِمنُْه؛ لُِيَصدِّ َنبِيَُّهْم الَّ

 

ەئ     ]ائ     َوَكاْختَِباٍر  ]اأْلَْعَراِف:73[،  ی[  ىئ     ىئ     ىئ       ېئ     ]ېئ      
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لِْلَمْوِعَظِة  َتنَْتبُِه  اَل  اْلَعاتَِيَة  النُُّفوَس  َلِكنَّ  َعَراِء:155[،  ]الشُّ ۇئ[  وئ       وئ     ەئ    
َرْت  َوَتَكرَّ ِمْقَداًما،  ُشَجاًعا  َنْفَسُه  َيُظنُّ  ْمِس:12[  ]الشَّ ]ڇ    ڇ    ڇ[  ِة  َواْلِعرْبَ
ُة َثُموَد َوَنبِيَُّها َصالٍِح S يِف اْلُقْرآِن، َلِكنََّها ُهنَا َتْذُكَر َأنَّ َثُموَد بَِسَبِب ُطْغَياهِنَا  ِقصَّ
ْغَياُن َوْحَدُه َسَبُب التَّْكِذيِب، ومَتَثََّل َذَلَك يِف اْنبَِعاِث َأْشَقاَها  َبَت َنبِيََّها، َفَكاَن الطُّ َكذَّ
َرُهْم  َها َشَقاًء، َوَأْكَثُرَها َتَعاَسًة بَِم اْرَتَكَب ِمْن إْثٍم، َحذَّ ِذي َعَقَر النَّاَقَة، َوُهَو َأَشدُّ الَّ
وا َماَءَها  وا َناَقَة اهللِ، َأْو َأْن مَتَسُّ ْقَداِم َعَلْيِه، َفَقاَل: اْحَذُروا َأْن مَتَسُّ َرُسوُل اهللِ َقْبَل اإْلِ

]ائ    ەئ    ەئ     َوَجَعَل  ]ُهوٍد:64[،  ]ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ[  َوَمْرَعاَها 
َط َعَلْيِهْم ِعنَْد َما َطَلُبوا  َعَراِء:155[ َفَضاُقوا بَِذلَِك َذْرًعا َكَم اْشرَتَ وئ    وئ      ۇئ[ ]الشُّ
َب َقَواِئَمَها، ُثمَّ َقَتَلَها؛ َلِكنَُّهْم  ِمنُْه آَيًة، َفَكاَنْت تِْلَك النَّاَقَة، َفَعَقَر َذلَِك اأْلَْشَقى بَِأْن رَضَ

ْت  وُه، َبِل اْسَتْحَسنُوا فَِعْلَتُه، َفَحقَّ ُْم َأَقرُّ ُْم َعَقُروَها؛ أِلهَنَّ وا َأهنَّ مَجِيًعا ُحِلُّوا التَّبَِعَة، َوُعدُّ
ڇ      ڇ     چ     ]چ     َعَذاهُبُْم؟!  َما  َتْدُروَن  َأَو  بِاْلَعَذاِب،  اهللِ  َكِلَمُة  َعَلْيِهْم 
وِق  َوَمَع رُشُ الثَّاَلَثُة،  اُم  اأْلَيَّ اْنَتَهْت  َفَلمَّ  ُوُجوُهُهْم،  ْت  َ َفَتَغريَّ ]ُهوٍد:65[  ڇ    ڇ[ 
ِمنُْهْم،  َأْسَفَل  ِمْن  َشِديَدٌة  َوَرْجَفٌة  َفْوِقِهْم،  ِمْن  َمِء  السَّ ِمَن  َصْيَحٌة  َجاَءهْتُْم  ْمِس  الشَّ
اأْلَْصواُت،  َوَخَشَعِت  احْلََرَكاُت،  َوَسَكنَِت  النُُّفوُس،  َوَزَهَقِت  اأْلَْرَواُح،  َفَفاَضِت 
ِت احْلََقاِئُق، َفَأْصَبُحوا يِف داِرِهْم ُجَثًثا َهاِمَدًة، اَل ُروَح فِيَها، َواَل ِحَراَك! َصاِعَقٌة  َوَحقَّ

َوَصْيَحٌة َوَرْجَفٌة ]ہ    ہ    ہ    ھ[ ]اأْلَْعَراِف:91[، ]ڑ     ڑ    
ْفُظ َذاُتُه )َدْمَدَم(  ْمُس:14، 15[ َواللَّ ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]الشَّ

]گ    گ     َيًفا  خُمِ ُمَرِوًعا  َمْشَهًدا  َوَيْرَسُم  بَِجَرِسِه،  َمْعنَاُه  ُر  َوُيَصوَّ َوَراَءُه،  بَِم  ُيوِحي 
َم  إِنَّ خَيَاُف؟  َوَأنَّى  خَيَاُف؟  َوَماَذا  خَيَاُف؟  َذا  َوَمْن   E ْمُس:15[  ]الشَّ گ[ 
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ِذي اَل خَيَاُف َعاِقَبَة َما ُيْفَعُل، َيْبُلُغ َغاَيَة  ُيَراُد ِمْن َهَذا التَّْعبرِِي اَلِزُمُه اْلَمْفُهوُم ِمنُْه، َفالَّ

اْلَبْطِش ِحنَي يبطُش؛ َوُهنَا َكاَن َبْطُش اهللِ َشِديًدا!

]ڑ    ک    ک    ک         ک    گ    گ    گگ    ڳ    ڳ      ڳ     ڳ[ 

َا ِدَياُر  َر ِمنَْها؛ أِلهَنَّ ]ُهوٍد:102[ َولَِذلَِك مَلَّا َمرَّ َرُسوُلنَا H َعىَل َمَداِئَن َصالٍِح َحذَّ

ُة والتعامُل مَع  ُبوا ِمنُْه، َواَل َيْعِجنُوا ِمنُْه، َوتِْلَك ِهَي اْلِعرْبَ َعَذاٍب، َحتَّى اْلبِْئُر َأالَّ َيرْشَ

َمَداِئَن َكاَنْت لِْلَعَذاِب. 

َأْرَحَم  َيا  بَِرْحَتَِك  َواْرَحْنَا  َخَطأَِنا،  َعْن  اَوْز  َوجَتَ َتْقِصريَنا،  عْن  اْعُف  َربِّ  َيا 

اِحنَِي، َواْغِفْر َلنَا َأمْجَِعنَي. الرَّ

َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم اجْلَِليَل، يِل َوَلُكْم، َولَِساِئِر اْلُمْسِلِمنَي 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َمْن ُكلِّ َذْنٍب، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة:  ْطَبُة الثَّ اخْلُ

ا َبْعُد:  اَلُم َعىَل َمِن اَل َنبِيَّ َبْعَدُه، َأمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َوْحَدُه، َوالصَّ

َباَد اهلليِ:  عيِ

اْلَكِريِم،  اْلُقْرآِن  َر  َتَدبُّ َأنَّ  َواْعَلُموا  َكبرَِيٍة،  َمَعاٍن  َوَذاُت  َعظِيَمًة،  ُسوَرٌة  َا  إهِنَّ

ِل يِف  ِرِه، َوالتََّأمُّ بَِتَدبُّ َأَمَرَنا  َيْقَرُأُه؛ َولَِذلَِك  َأَثٌر َكبرٌِي َعىَل ُكلِّ َمْن  َلُه  اْلَعظِيُم،  َوَتْفِسرَيُه 

َماَذا  َفاْنُظْر  نِْحِريٍر،  َوَفِهِم  َكبرٍِي،  لِِعْلِم  َتاُج  حَيْ اَل  اْلُقْرآِن  َر  َتَدبُّ َأنَّ  َواْلَعِجيُب  َمَعانِيِه، 

َوَخْوٍف  َوَقيٍِّم  َوَأْخاَلٍق  َوَتْعظِيٍم  َتْوِحيٍد  ِمْن  اْلُقْرآِن  ِقَراَءِة  ِعنَْد  َقْلبَِك  يِف  اهللُ  َيْقِذُف 
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َهَكَذا  َتْفَهُم،  اَل  َما   ُ َوُتَفرسَّ َتْعَلُم،  اَل  َما  َتُقوَل َعىَل اهللِ  َأْن  َمْن  ْل  َوَتَأمَّ ْر  َفَتَدبَّ َوَرَجاٍء، 

َيُكوُن لِْلُقْرآِن َعَلْينَا َأَثٌر؛ َولَِتَدُبِرِه َعَلْينَا َأْمٌر.

ِريَن،  فالّلهّم إّنا َنْسَأُلَك َأْن َنُكوَن لِْلُقْرآِن اْلَعظِيِم ِمْن التَّالنَِي، َوآلَياتِِه ِمْن اْلُمَتَدبِّ

اِحنَِي. ، َوملَُِتشاهِبِِه ِمَن اْلُمْؤِمننَِي، َيا َأْرَحَم الرَّ َوأِلَْحَكاِمِه ِمْن اْلَعاِمَلنْيِ
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