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َ
غقره ،
الحؿدُ هلل ِ تعالك،
اسؿف ،وتعا َلك َجدُّ ه ،وٓ إل َف ُ
تبارك ُ
ِ
ِ
خؾؼف  ،كبقـا
طبده ورسقلف  ،وخقرتِف ِمـ
والصال ُة والسالم طؾك
محؿد وطؾك ِ
ٍ
آلف وصحبِف أجؿعقـ….
أما بعد:
ِ
فال ُ
الجؿعة إسبقطقة فقاح ًة رياكةً ،وأغصاكُفا ياكعة ًة
رات
زه ُ
تزال َ
إرواح  ،وتُشةـ ُ
ُ
سةططعؿ
وي
ترتشػ مـفةا
زكقةً،
ُ
ُ
ّػ بفةا إسةؿاع َ ،
الجؿعة ،وحالو َة ِ
ِ
طقدها الؿطؽرر!..
الؿممـ لذ َة
بفا
ُ
ِ
الةدطاة والعؾؿةا والؿثؼػةقـ ،
مـبةر الجؿعةة محةؾ اهطؿةا ِم
ويبؼةك ُ
لحضقره الؼقي ،وسطقطف القهاج  ،وتردده إسبقطل  ،وإلفامةف
ِ
الروحل لجؿاهقر الؿسؾؿقـ  ،والؿطؾفػقـ ِ
وجرسف…!.
لـبضف
َ
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الزمان وجا كا ** مـ ِ
ِ
ِ
ِ
خصقب
الدفاق كؾ
هؿسفا
ب
وتَرقر َقت ُخ َط ُ
ٍ
ِ
ٍ
َ
وكئقةةةةب
طشةةةةعث
داخةةةةؾ ُم
وبؾسةؿا ** يف
مسؽ الخطةا ِم
كرجق بفا
ً

ِ
كشةر طةدة كطةب
ولذلؽ ُطـقـا بف يف
الخطاب الةدطقي  ،ووفةؼ اهللُ َ
ِ
آلقاتف  ،ويف مقضقطاتف .
يف
كشر العبدُ الػؼقر " الخطب الحديثقة " ممخر ًا ،وتؿ
ومـ حقـ ما َ
ِ
ةـػس بفةةا ،حقةةث دوراكفةةا حة َ
ةقل السةةــ
تةةداو ُلفا  ،واكشةةرحت الة ُ
ٍ
اكؼةةدح يف ذهـِةةف كطابةة ُة
شةةؽؾ وطظةةل ،
والصةةحاح الؿةةالح  ،ويف
َ
ٍ
ٍ
َ
خةال ،
والؿقةدان
ومةقاطظ وجقةزة  ٓ ،سةقؿا
خطب قصةقرة" ،
"
ُ
ِ
ُ
ُ
وبخةةؾ
وتػاطةةؾ أربةةاب الؿـةةابر محةةدود،
مسةةطحثة ،
والسةةاح ُة
وتراجع الحؽؿا بارز …!
الػضال شائع ،
ُ
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إسةفاما يف سةد ثغةرات البـقةان
الشروع يف شةل ٍ مةـ ذلةؽ ،
فؼرر
َ
ً
َ
الؿـبةةري  ،وإروا لؽةةؾ شة ٍ
ةغػ خطةةابل ،هؿةةف الـػة ُةع والطبصةةقر ،
ً
والـصح والطلثقر .
ُ
ف ُطرحت فؽر ُة الخُ ِ
طب الؼصار ،الطل تؼق ُم طؾك اخطصار الؽةالم ،
ِ
قةةدر الؿسةةططاع  ،والطؿةةاس الجقامةة ِع  ،الالئةةل
وإخةةذ بؼؾقؾةةف َ
والجؿؾ القسقعة ُّ ،
ويؼؾ معفةا اإلكشةا ،
يحقيـ الؿعاين الؽثقرةُ ،
وحرصـا طؾةك اإليجةاز
والطػصقالت الزائدة  ،فطؼ ّؾؾـا هـا ّ
وكقطـاَ ،
 ،الذي هق مؼصدُ الفةدي الـبةقي  ،وطالمة ُة الػؼةف الخطةابل ،كؿةا
قال صؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ  (:إِن ُص َ
قل َص َال ِة الر ُج ِؾَ ،وقِ َص َر ُخ ْط َبطِ ِةف
َ ،مئِـ ٌة ِم ْـ فِ ْؼ ِف ِفَ ،ف َلصِق ُؾقا الص َالةََ ،وا ْق ُص ُروا ا ْلخُ ْط َبةََ ،وإِن ِم َـ ا ْل َب َق ِ
ةان
ِس ْح ًرا )  .أي طالمة ودٓلة .
قال اإلما ُم ابـ طبد البر – رحؿف اهلل : -
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وأمةةا قِصة ُةر الخطبةةة " :فسةةـة مسةةـقكة  ،كةةان رسةةقل اهلل صةةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ يلمر بةذلؽ  ،ويػعؾةف  ،ويف حةديث طؿةار بةـ ياسةر "
أمركا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِبؼصر الخطبة "
وقةةةال الـةةةقوي رحؿةةةف اهلل  :وخطبطةةةف قصةةةدً ا  :أي  :بةةةقـ الطةةةقل
يسةةطحب
الظةةاهر ،والطخػقةةػ الؿةةاحؼ  .وقةةال  -أيضةةً " : -
ُّ
تؼصةةقر الخطبةةة  :لؾحةةديث الؿةةذكقر  ،وحطةةك ٓ يؿؾقهةةا  ،قةةال
أصحابـا  " :ويؽقن قصرها معطدًٓ  ،وٓ يبالغ بحقث يؿحؼفا".
آخطصةار وآقطصةار  ،بعةد أن
ومع ضالل جائحة كقروكةا تعةقـ
ُ
حرمـا أشفر ًا مـ الجؿاطة والخطبة  ،ثؿ ُأطقدت مةقجز ًة محةددةً،
خشقة العدوى والؿخاصر .
ٍ
مةقاد قؾقؾةة ،وتع ّؾةؿ
فـاسب تربقة الخطبا طؾك آقطصار ،وجؿة ِع
ِ
فـقن اإلكشا اإليجازي .
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شحذكا العز َم يف تسطقرِ ُخ ٍ
طب محددة  ،ذات هدف معةقـ
ولذلؽ َ
 ،كؼصدُ مـ ورائفةا سةد الحاجةة الؿـبريةة  ،واإلسةفام الةدطقي يف
هةةةذا البةةةاب  ،وكػةةةع إخقاكـةةةا الؿسةةةطػقديـ ،وكشةةةػ تجربةةةة
آخطصةةةةار ،الةةةةذي غايطةةةةف اإليصةةةةال والطخػقةةةةػ  ،والطرتقةةةةب
ٍ
صةقل
ُدفع الؿاللة ،وتُفجر اإلصالة  ،فؽةؿ مةـ
والطؾطقػ ،بحقث ت ُ
ٍ
ُ
والؿسةةؾؽ
إسةةفاب أوقعـةةا يف أتعةةاب .
ضةة ّقع خط ًبةةا ،وكةةؿ مةةـ
ٍ
ُ
إصـةاب
آططدال الؿقضقطل وإدائل ،بحقث كطؼؾؾ مـ
إحؽؿ
ٍ
تطةقيالت الطحػـةا بفةا  ،حطةك إن َ
بعةض الخطبةا ٓ
ُبؾقـا بف ،ومـ
يبر ُحففا أو يغادرها…!
يؽاد َ
ُ
اإلخةالل بالخطبةة ومؼاصةدها الشةرطقة ،
ولقس معـك الطؼصةقر :
ُ
آططدال والطرفةؼ بالـةاس  ،ومالمسةة الؽؾؿةات الجقامةع،
وإكؿا
والجؿؾ الؿمثرة القافقة .
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ةديؿ مةةقاد مخطصةةرة هـةةا  ،وطـةةاويـ مةةقجزة ،
ولةةذلؽ حاولـةةا تؼة َ
ُ
فخقر الؽال ِم ما قؾ ودل،
تسفؾ طؾك الؿؾؼل  ،وتؾطػ بالؿسطؿعُ ،
ولؿ ُي َطؾ ف ُق َؿؾ .
الخطب ِ
ِ
الؼصار ) .
وسؿقت ( ُحسـ آططبار يف
ومؿا ح َػز إلقف وضةع كقروكةا وتؼؾقةؾ الطجؿعةات والجؿاطةات ،
ٍ
ٍ
وإيجاز أروع …!
اخطصار بديع،
وحاجة الؿطحدث إلك
ِ
العةرب
قال
صاحب خزاكة إدب  ":اإليجا ُز اططـةت بةف فصةحا ُ
ُ
وبؾغاؤهةةا كثقة ًةراَ ،ف ةنِك ُف ْؿ كةةاكقا إذا قصةةدوا اإليجةةاز أتةةقا بللػةةاظ
ٍ
ٍ
كثقرة :كلدوات آسةطػفام والشةروط
ألػاظ
اسطغـقا بقاحدها طـ
وغقر ذلؽ ،فؼقلؽ :أيـ زيد؟ ُمغ ٍْـ طـ ققلؽ :أزيدٌ يف الد ِار أم يف
تسطؼري جؿقع إماكـ ".
الؿسجد؟ إلك أن
َ
أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب رضل اهلل طـف" :مةا رأيةت
وقال ُ
بؾقغًا ُّ
قط  ،إٓ ولف يف الؼقل إيجاز ،ويف الؿعاين إصالة" .
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وققؾ لؾػةرزدق الشةاطر " :مةا صة ّقرك إلةك الؼصةار بعةد الطةقال؟
فؼالٕ :ين رأيطفا يف الصدر أوقع ،ويف الؿحافؾ أجقل" .
ِ
طؿر بـ طبد العزيز رحؿف اهللَ ( :ط ِ
ةـ
ٓح َ
ج ْبت ل َؿ ْـ َ
وقال الخؾقػ ُة ُ
فج ِ
قام َع الؽؾؿ :معـاه :كقػ ٓ َي ْؼط َِصةر طؾةك
اس كقػ ٓ َي ْعرِ ُ َ
الـ َ
ِ
ويطرك ال ُػضقل مـ الؽالم ).
اإليجاز َ ،
الخطقب الك هذا الػـ اإلبداطل يف الحةديث والخطةب،
فنذا ُوفؼ
ُ
َ
فؾةح
وقؾؾ إلػاظ ووسع الؿعاين  ،واقطػك السةـة والفةدي ،فؼةد أ َ
ٕن اإلصالةةة َة ٓ جةةةدوى مـفةةةا إٓ مـةةةا ُم
ةةر وحةةةازّ ،
وفةةةاز  ،واكطصة َ
وسرحاكفؿ ،وفرارهؿ إلك مساجدَ قريبة …!
الحضقر َ
وإذا اسطُثـقت أحقاكًا فػل أوقات ضقؼة…!
ِ
ُ
ُ
صؾب الطخػقةػ
الـاس طؾك
مشاغؾ وصقارف
ويف طصرِكا
تحؿؾ َ
فؽـ مـ أهؾف ومؼطػقف .
واإليجازْ ،
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ِ
ٍ
ِ
إصـةةاب
اإلصالةةة أو
مةةقج ٍز طةةاري… َطةةـ
بؾػةةظ
ةةـ الؽةةالم
َ
ُح ْس ُ
َث ِ
رثار!..
َ
الؼقل والعؿةؾ  ..واهلل
ألفؿـا اهللُ وإياكؿ حسـ الفدي  ،وسدد مـا
الؿقفؼ .
1441/11/1هة
محايؾ طسقر
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/1حالوةُ اإلمياْ وزاحة اهباي!..
إن الحؿدَ هلل كحؿده وكسطعقـف وكسطغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ
فال هادي لف ،وأشفد أٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
محؿدا طبده ورسقلف صؾك اهلل وسؾؿ طؾقف وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ…
أما بعد:
بعضةؽؿ  ،أن ذهةاب الػطقةة الشةباب
أيفا الـاس :هؾ كان
يطصةقر ُ
ُ
سقؽقن شؼا ً وتعبً طؾقفؿ ،وأكت تردد كؾ أسةبقع
إلك الؽفػ ،
ُ
يـشر لؽؿ ربؽؿ مـ رحؿطف  ،ويفقئ لؽؿ مـ أمركؿ مرف ًؼا ).
( ْ
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القضع اخطؾػ ،والؼؾقب اسطـارت ،والرحؾةة
أن
لطسطقؼـ بعدهاّ ،
َ
بقركةةت ،والػةةرار صةةار طزي ةزًا ماتعةةا ،فةةاهلل ٓ يضةةقع أهؾةةف  ،وٓ
يخذل أولقا ه سبحاكف وتعالك !..
كشةةةرت الرحؿةةة ُة طؾةةةقفؿ  ،فطبةةةدلت أحةةةقالفؿ  ،وبةةةات الؽفةةةػ
قرارا ومطاطا الك حقـ .
الؿقحش الؿخقػ ً
َ
ُ
خالط قؾق َبفؿ  ،حؿ َؾفةؿ طؾةك إيثةار الػؼةر
الجؿقؾ الذي
فنيؿاكُفؿ
طؾك الغـك  ،والبال طؾك الرخةا  ،وتةرك مةا هةؿ فقةف مةـ الؿجةد
والبفجةةة ٓ ،سةةقؿا وقةةد كةةاكقا مةةـ أبـةةا السةةادة وإشةةراف!. ..
ولؽـ حالو َة اإليؿان الطةل رسةخت
وهـالؽ مجدٌ وطظؿة وزيـة،
ّ
يف الؼؾب  ،جعؾطفؿ محبةقـ لخةالؼفؿ ،مبطغةقـ تقحقةده ،كةارهقـ
إلفةا قةد قؾـةا إ ًذا شةططا ).
لؾشرك وأتباطف (..لةـ
كةدطق مةـ دوكةف ً
َ
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وزادوا طؾك ذلؽ كبر َة الطحةدي  ،وصؾةب الؿـازلةة الػؽريةة  ،ففةؾ
لديفؿ مـ ٍ
دلقؾ واضح ،أو حجة دامغة..؟!
ولإليؿان حالو ٌة يا مسؾؿقن :
إذا خالطةةت الؼؾةةقب احطؿؾةةت يف سةةبقؾ اهلل الؿالقةةل  ،وقةةدّ مت
ٍ
تعةب ومعاكةاة  ،وطؾؿةت
الطضحقات  ،واسططابت ما آلت إلقف مـ
خقر لؾذيـ آمـقا وطؾةك ربفةؿ يطقكؾةقن (يـشةر لؽةؿ
ّ
أن ما طـد اهلل ٌ
ربؽؿ مـ رحؿطف ) وتؾؽ الرحؿةة أفضةال وكعةؿ ،وكةقر ورطايةة ،
وحػظ وتليقد  ،وققة وسعادة  .كؿةا حصةؾ لسةحرة فرطةقن وقةد
َ
سةحرهؿ وكةذبفؿ َ (..قةا ُلقا
دٓئؾ اإليؿان  ،الطل دحضت
طايـقا
َ
َلـ ك ُّْمثِر َك ط َؾك ما جا كَا ِمـ ا ْلبقـ ِ
َات َوال ِذي َف َط َركَا َفةا ْق ِ
كةت
ض َمةا َأ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َق ٍ
اض إِك َؿا َت ْؼ ِضل َه ِذ ِه ا ْل َح َقا َة الدُّ ْك َقا ) سقرة صف .
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ولةةذلؽ كعطؼةةدُ أن َ
أهةةؾ الؽفةةػ قةةد حصةةؾ لفةةؿ كغقةةرهؿ مةةـ
ققت كفجفؿ ،وثبطةت
الؿبط َؾقـ ،واسططعؿقا حالو َة اإليؿان  ،الطل ّ
قؾقبفؿ  ،يؼةقل شةق ُ آسةالم ابةـ تقؿقةة رحؿةف اهلل يف العبقديةة :
الؿخؾةةص هلل ذاق مةةـ حةةالوة طبقديطةةف هلل مةةا يؿـعةةف مةةـ
"فةةنن
َ
أصقب وٓ ألذ ،
طبقديطف لغقره ،إذ لقس يف الؼؾب السؾقؿ أحؾك وٓ
ُ
وٓ أسةةر وٓ أكعةةؿ مةةـ حةةالوة اإليؿةةان ،الؿطضةةؿـ طبقديطةةف هلل
اكجذاب الؼؾب إلك
ومحبطف لف وإخالص الديـ لف ،وذلؽ يؼطضل
َ
الؼؾب مـقبً إلك اهلل خائػً مـف راغبً راهبً ".
فقصقر
اهلل ،
ُ
ُ
فال تؽره يا مممـ مـ أمرِ اهلل شقئًا  ،وٓ ِ
تضؼ بالحقاة  ،واسطؿسؽ
لطر طاقبطف رحؿة وسعد ًا وأكقار ًا….
بديـؽ َ

12

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

وكةةؿ مةةـ فضةةال وصةةالحقـ تعرضةةقا ٓبةةطال ات  ،كاكةةت خقة ًةرا
وكقرا وثباتًا .وقد تعرض شق ُ اإلسال ِم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل
طؾقفؿ ً
وغقره مـ العؾؿا لصقر مـ البال  ،فثبطف اهللُ وشرح صدره ،وهـةا
يحؽل تؾؿقذه ابـ الؼقؿ شقئًا مةـ ذلةؽ  ،ويصةقر حةالو َة آيؿةان
الصقب :
الطل طاشفا شقخف … فؼال يف القابؾ ّ
أصقب ً
طقشا مـف قط ،مع ما كان فقةف مةـ
رأيت أحدً ا
" وطؾؿ اهلل ما
ُ
َ
ضقؼ العقش وخالف الرفاهقةة والطةـعؿ.… ،ومةع ذلةؽ ففةق مةـ
أصقب الـةاس ً
صةدرا ،وأقةقاهؿ قؾ ًبةا ،وأسةرهؿ
طقشةا وأشةرحفؿ
ً
كػسا ،تؾقح كظرة الـعقؿ طؾك وجفةف ،وكـةا إذا اشةطد بـةا الخةقف،
ً
وسا ت مـا الظـةقن ،فؿةا هةق إٓ أن كةراه وكسةؿع كالمةف فقةذهب
اكشراحا وقةقة وصؿلكقـةة ،فسةبحان مةـ أشةفد
ذلؽ كؾف ،ويـؼؾب
ً
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طبةةاده جـطةةف قبةةؾ لؼائةةف ،فآتةةاهؿ مةةـ روحفةةا وكسةةقؿفا وصقبفةةا مةةا
اسطػرغ ققاهؿ لطؾبفا والؿسابؼة إلقفا".
الؾفؿ ِ
آت كػقسـا تؼقاها ،وزكفا أكت خقر مـ زكاها  ،أكت ولقفةا
ومقٓها..اققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ……
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ِ
كثقرا صق ًبا مباركةا فقةف ،وصة ّؾك اهلل وسةؾؿ وبةارك
الحؿدُ هلل حؿدً ا ً
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ…
طؾك كبقـا
وبعد :
أيفا اإلخقة الؽرام :
ِ
اإليؿان قةد تؽةقن
كطعؾؿ درسا يف اإليؿان والبال  ،أن حالو َة
وهـا
ُ
يثؿر راحة بال…!
يف صقات محـة ،والؽربة تػر ُز سعادة ،والطعب ُ
وكؿ مـ ِ
ويـعؿةقن
الؿطرفقـ  ،مـ يعقشقن بةال حةالوة،
َ
أهؾ الدكقا ُ
سافرون بال مؾذة…!!
وي
َ
بال سعادةُ ،
روحة َ
ةؽ تـة ُ
ةب
ةبض باإليؿةةان فةةال تطؽةةدر  ،ومةةا دام الؼؾة ُ
فؿةةا دامةةت ُ
مطؿئـًا بالؼرآن فال تسطقحش ….
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وٓ ِ
تبال بؿا فات مـ الدكقا ،ما دمت تحؿؾ كـزًا رفق ًعا وثؿقـًةا هةق
اإليؿان وحالوة الذكر…
ِ
ٍ
وح َ
دن
ؽ ال َب ُ
ب فقف ُر َ
قةر ُمؽطَة ِرث ** ما دا َم َي ْص َح ُ
ٓ َت ْؾ َؼ َد ْه َر َك إّٓ َغ َ
ور ما ُسةرِ ْر َت بِ ِةف ** َوٓ َية ُةر ّد َط َؾقة َ
الح ةز َُن
ةؽ ال َػائِة َ
ةت َ
ديؿ ُس ُر ٌ
َف َؿا ُي ُ

ِ
يـ َآم ُـةةقا َو َت ْط َؿةةئِ ُّـ ُق ُؾةةق ُب ُفؿ بِة ِةذ ْكرِ اهلل ِ َأ َٓ بِة ِةذ ْكرِ اهلل ِ َت ْط َؿةةئِ ُّـ
( الةةذ َ
قب ) سقرة الرطد . 18 :
ا ْل ُؼ ُؾ ُ
ٌ
ةـ كُةـ فقةف
وصح واشطفر ققلةف صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ (:
ثةالث َم ْ
ّ
ِ
أحةةب إلقةةف ِمؿةةا
يؽةةقن اهللُ و رسةةق ُل ُف
أن
حةةالو َة
وجةةدَ
َ
اإليؿةةان ْ :
ُّ
َ
َ
ِ
أن ي ِ
ِ
أن َيعةق َد يف
ب
ح
و
،
ؿا
قاه
س
أن َيؽ َْر َه ْ
الؿر َ ٓ ُيح ُّب ُف إٓ هلل  ،و ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ِ
أن ُي ْؾؼك يف ِ
الؽُػرِ بعدَ إ ْذ َ
الـار ).
ؽر ُه ْ
أكؼذ ُه اهللُ مـْ ُف  :كَؿا َي َ
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ِ
ْ
تؽةقن يف
أن حالو َة آيؿان قةد
فخذ مـ
ُ
درس الؽفػ إسبقطل ّ
كفػ أو يف فؼر ،أو يف فرار ومطعبة ،ولؽـ اهلل يبدلفا رحؿة ًة وطةزًا
ةقرا  ،فؽةةان ايةةقاؤهؿ يف الؽفةةػ سةةب ًبا يف كجةةاتفؿ وسةةعادتفؿ
وكة ً
ومجةةدهؿ  ،الةةذي خؾةةدهؿ يف الؼصةةص وإخبةةارَ (..ف َع َسةةك َأن
َتؽ َْر ُهقا َش ْقئًا َو َي ْج َع َؾ اهللُ فِ ِقف َخ ْق ًرا كَثِ ًقرا ) سقرة الـسا .
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك خقر البرية  ،وهادي البشرية….
الؾفؿ إكا كسللؽ فعؾ الخقرات وترك الؿـؽرات …..
الؾفؿ ربـا آتـا يف الدكقا حسـة….
الؾفؿ اكا كعقذ بؽ مـ جفد البال ….
الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان …
الؾفؿ وفؼ إمامـا لؿا تحب وترضك ….
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الؾفؿ اكػـا شر الػطـ ما ضفر مـفا وما بطـ…..
الؾفؿ اكصر إخقاكـا الؿسطضعػقـ يف كؾ مؽان…
الؾفةةةؿ ثبةةةت جـقدكةةةا الؿةةةرابطقـ طؾةةةك الحةةةدود  ،واربةةةط طؾةةةك
قؾقبفؿ…
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 /2املرعسوُُ اهقولى!..
إن الحؿدَ هلل كحؿدُ ه وكسطعقـف وكسطغػره ،وكعق ُذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ
فال هادي لف ،وأشفد أٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
محؿدا طبده ورسقلف صؾك اهلل وسؾؿ طؾقف وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ .. ،
أما بعد:
ةةةرورا
فةةةةاتؼقا اهلل طبةةةةاد اهلل ،وتةةةةذكروا ّ
أن يف تؼةةةةقاه مـجةةةةاة وسة ً
ِ
ةـ
ومخرجةةا…( َو َمةةـ َيطة ِةؼ اهللَ َي ْج َعةةؾ لة ُف َمخْ َرجةةا (َ )1و َي ْر ُز ْقة ُف مة ْ
ِ
َح ْق ُ
ب) سقرة الطالق .
ث َٓ َي ْحطَس ُ
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معاشر الؿسؾؿقـ :
َ
أصعةؿ إكسةاكً طؾةك جةقع ،أو سةؼك كؾبةا طؾةك
أرأيطُؿ ذلؽ الةذي
َ
ضآ  ،أو أرشد حقران..؟!
ططش ،أو دل ً
وإن
ةـع خقة ًةرا
طظقؿةةا  ،وجةةا قربة ًة صقبةةة ،تسةةطر لةةف ثقا ًبةةا ْ ،
إكةةف صة َ
ً
تؼالفا كثقرون…!!.
قال ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ  ٓ (:تحؼرن مـ الؿعروف شقئًا) .
أمةقر ومـاكةد
ةغؾت  ،أو حؾةت بةؽ
فؿفؿا ب َؾغت بؽ الحقا ُة أو ُش َ
ٌ
فال تزهدن يف خقةرٍ تصةـعف  ،أو معةروف تبثةف ،أو حسةـة تـشةرها ،
كؿا قال تعالك يف آية فاذة جامعةَ ( :ف َؿـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َؼ َال َذر ٍة َخ ْق ًرا َي َر ُه
 ،ومةةـ يعؿةةؾ مثؼةةال ذرة شة ًةرا يةةره ) .ترغقةةب يف الخقةةر ولةةق قة ّةؾ،
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ِ
يػعةؾ
أحسةـ قةقل الؼائةؾ :مةـ
وتحذير مـ الشر ولق هةان ..ومةا
َ
ِ
ِ
والـاس…!
العرف بقـ اهلل
يذهب
جقازيف…ٓ .
الخقر ٓ ُيعد ْم
ُ
ُ
َ
فسةةطجدُ حةةالو َة ذلةةؽ يف الةةدكقا ،وثقابةةف يف أخةةرة  ،وقبقلةةف طـةةد
الـةةاس  ،واسةةطؼامة السةةؾقك ،وسةةطـفال طؾقةةؽ الثـةةا ات والةةذكر
الطقب الحسـ  .قال الشةق ُ ابةـ سةعدي رحؿةف اهلل  :وهةذه أية ُة
قؾةقال ،والطرهقةب مةـ فعةؾ
فقفا غاي ُة الطرغقب يف فعؾ الخقةر ولةق ً
حؼقرا.
الشر ولق
ً
والدرس البؾقغُ هـا ،أن الؿعروف كؾف محؿقد ،وأكف مـ آسةالم،
ُ
َ
تطؼةال معرو ًفةا أو حسةـ ًة  ،وأن تبةادر
ومـ طؿران الحقةاة  ،وأن ٓ
َ
وتسابؼ أقراكةؽ ،وٓ تةمثر أحةد ًا بالحسةـات والػضةائؾ،
زماكؽ،
ولةةق مثؼةةال ذرة…! كةةذكرٍ أو سةةـة مفجةةقرة ،أو دٓلةةة ،أو كؾؿةةة
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صقبة ،أو صدقة ،أو قضا حاجة ،أو ابطسامة ..قال صةؾك اهلل طؾقةف
ٍ
َ
بقجةف
أخةاك
تحؼرن مـ الؿعروف شقئًا ولةق أن تؾؼةك
وسؾؿ ٓ (:
ّ
صؾؼ ).
ومؿا ور َد يف السـة يا خقار:
سؼل الدواب طؾك العطش  ،والذي قةد يطؼالةف كثقةر مـةا  ،جةا يف
ُ
ةقل اهلل ِ َصةؾك اهللُ َط َؾ ْقة ِةف َو َسةؾ َؿ َقة َ
الصةحقح َأن َر ُسة َ
ةال َ ( :ب ْقـَةا َر ُجة ٌةؾ
َي ْؿ ِشل َف ْ
اشطَد َط َؾ ْق ِف ا ْل َع َط ُشَ ،فـَز ََل بِئ ًْراَ ،ف َشرِ َب ِمـ َْفاُ ،ثؿ َخ َر َجَ ،فنِ َذا
ُه َق بِ َؽ ْؾ ٍ
ث َي ْلك ُُؾ الث َرى ِم َـ ا ْل َع َط ِ
ب َي ْؾ َف ُ
شَ ،ف َؼ َال َ :ل َؼدْ َب َؾغَ َه َذا ِم ْث ُؾ
ال ِذي ب َؾغَ بِلَ .فؿ َل َ ُخػف ُثؿ َأمس َؽف بِ ِػ ِقفُ ،ثةؿ رقِ
ةب،
ةل َف َسة َؼك ا ْل َؽ ْؾ َ
َ
ْ َ ُ
ُ
َ
َ َ
َف َشؽ ََر اهللُ َل ُف َف َغ َػ َر َل ُف "َ .قةا ُلقا َ :يةا َر ُس َ
ةقل اهللَِ ،وإِن َلـَةا فِةل ا ْل َب َفةائِ ِؿ
َأ ْج ًرا ؟ َق َال  " :فِل كُؾ َكبِ ٍد َر ْص َب ٍة َأ ْج ٌر ).
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ٍ
ةـ َأبِةل ُه َر ْي َةر َة رضةل اهلل طـةف
آخر يف الصةحقحقـ َ :ط ْ
ويف حديث َ
َق َال َ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ةب ُيطِ ُ
قةػ
قل اهلل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقةف َو َسةؾ َؿ َ ( :ب ْقـ ََؿةا َك ْؾ ٌ
َ ُ
ِ ِ
ِ ٍ
ةـ َبغ ََايةا َبـِةل إِ ْس َةرائِ َ
قؾ،
بِ َركقةَ ،قدْ كَا َد َي ْؼ ُط ُؾ ُف ا ْل َع َط ُش ،إِ ْذ َر َأ ْت ُف َبغل م ْ
ت َل ُف بِ ِفَ ،ف َس َؼ ْط ُف إِيا ُهَ ،فغ ُِػ َر َل َفا بِ ِف ) .وكظقرهةا
اس َط َؼ ْ
َفـَ َز َط ْ
ت ُمق َق َفاَ ،ف ْ
إزالة إذى طـ الطريؼ ،وسةؼل الؿةا  ،وإصعةام الجةائع  ،وألسةـ ٌة
ٌ
محطؼةر طـةد بعةض الـةاس قةال
مؼؾةؾ أو
وشبففا مؿا هةق
ذاكرة ،
ُ
ٌ
وإن تؽ حسـ ًة يضاطػفا ويمت
تعالك  (:إن اهلل ٓ يظؾؿ مثؼال ذرة ْ
أجرا طظقؿا) واهلل الؿقفؼ والؿسطعان .
مـ لدكف ً
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات  ،وجـبـا الغػؾة والحسرات…
ُ
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ ……
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والشؽر لةف طؾةك إكعامةف وأكقالةف ،وصة ّؾك
الحؿدُ هلل ِ طؾك أفضالف ،
ُ
اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ…
أما بعد:
مسةؾؿقن ،واسطحضةةروا محبة َة الؿعةروف طؾةك كةةؾ
فةاتؼقا اهللَ يةا
َ
حةةال ،وطةةدم الزهةةد يف حسة ٍ
ةـات مـثةةقرة  ،أو فضةةائؾ مبثقثةةة ،أو
ٍ
ٍ
حسةـة قؾقؾةة  ،ترفعةؽ طـةد اهلل ،أو تبـةل
خقرات مبسقصة  ،فةرب
لةةؽ قصةةر ًا ،أو تـزلةةؽ مـةةازل الصةةالحقـ …! (وإن تةةؽ حسةةـة
ِ
طظقؿا) .
ويمت مـ لدكف أجر ًا
يضاطػفا
ً
وإن صةةح احطؼةةار ُشةةل يف الحقةةاة ،فػةةل سة ٍ
ةقئات مطسةةاهؾ فقفةةا،
ُ
وذكةةقب اسطرخصةةفا الـةةاس ،وطراققةةؾ تةةقرط فقفةةا أقةةقام ٕ ،كفةةا
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َ
مـةةازل الفؾؽةةة  ،واهلل
تطةةراكؿ طؾةةك العبةةد وتجطؿةةع حطةةك تـزلةةف
الؿسطعان ..طافاكا اهللُ واياكؿ مـفا !..
وصؾقا وس ّؾؿقا …..
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 /3عوٌِّوا أوالدكٍ اهقسآْ…!
إن الحؿدَ هلل كحؿده وكسطعقـف….
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
ان الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
ِ
(يا َأ ُّي َفا الذ َ
يـ َآمـُقا ات ُؼقا اهللَ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف َ .
ت لِغ ٍَد ۖ َوات ُؼقا اهللَ ۖ إِن اهللَ َخبِ ٌقر بِ َؿا
َو ْلطَـ ُظ ْر َك ْػ ٌس ما َقد َم ْ
قن ) أما بعد :
َت ْع َؿ ُؾ َ
أيفا اإلخقة الؽرام :
تطقب الحقا ُة هذه إيا َم إٓ بالعؾؿ  ،والطعؾؿ والـؿا الػؽري ،
ٓ
ُ
ٌ
ففق ٌ
إمةؿ
أصقؾ يف اسةطثؿارها والـفةقض بفةا  ،فةال تطؼةدم
طامؾ
ُ
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وإفراد إٓ بالطعؾؿ وآزدهار الؿعريف  ،وكحؿدُ اهلل أن أول ٍ
آيةة يف
َ
الؼرآن ( اقرأ) دطقة إلك العؾؿ وآسطـارة .
ةطثؿارا  ،كطةةاب اهلل
ةطعؾؿ ديـًةةا وكفض ة ًة ً
وفؼفةةا واسة ً
ومةةـ أجةةؾ مةةا كة ُ
الؼةرآن يفةدي
إن هذا
الؿبقـ ،
الـقر
ُ
والذكر الحؽقؿ …( ّ
ً
ُ
تعالكُ ،
لؾطل هل أققم )
ومةةةةةةـ العبةةةةةةارات الؿـطشةةةةةةرة مةةةةةةمخرا  ،وتشةةةةةةدُّ بجؿالفةةةةةةا
وأسةةةرارها…(.طؾؿةةةقا أوٓ َدكةةةؿ الؼةةةرآن )… كعةةةؿ ط ّؾؿةةةقهؿ
ودرسقهؿ  ،وقِػقا طؾقفؿ وتابعقهؿ ،واحطػقا بفؿ وراجعةقا لفةؿ
… كعةةةؿ (طؾؿةةةقهؿ الؼةةةرآن ) وأخةةةذت بخةةةاصري يف أكةةةدائفا
الؼرآن كؾ شل ٍ )!..
وتؿامفا  ( ..وس ُقعؾؿفؿ
وأفقائفا..
ُ
ُ

27

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

ِ
َ
تجديةةده ،واإلسةةال َم وأركاكَةةف
وصرائةةؼ
اإليؿةةان
كعةةؿ سةة ُقعؾؿفؿ
َ
العظام ،والصال َة  ،وما فقفا مـ خشق ٍع وطظؿة …! والطالوة ومةا
فقفا مـ سعادات غامرة  ،ومسرات سابغة!..
ومغق ة َثفؿ الؽةةريؿ،
وس ة ُقعؾؿفؿ ربفةةؿ الةةرزاقَ ،
وإلففةةؿ العظةةقؿُ ،
ومعقـفؿ الرحقؿ  ،ومعطقفؿ الةقدود( !… ،إِن اهللَ ُه َةق الةرز ُاق ُذو
ال ُؼق ِة ِ
قـ) سقرة الذاريات .
الؿط ُ
َ
ةةروح
ةةرآن مؼة ٌ
ولؽـةةةف قة ٌ
ةةح بالؿعةةةاين  ،ومشة ٌ
ةةرون بالطةةةدبر ،ومقضة ٌ
ٌ
ومػصؾ بالعظات ،ومػسر بالدروس والعبر (..كطةاب
بإسرار ،
ٌ
مبارك لقةدبروا آياتةف )..سةقرة ص  .بحقةث يؼرؤوكةف
أكزلـاه إلقؽ
ةب تالوتةةف  ،يةةلتؿرون بةةلمره ،ويـطفةةقن
حةةؼ قرا تةةف  ،ويطؾقكةةف أصقة َ
بـفقف!..
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الصةغار طؼةقلفؿ رصبة ٌة مفقئة ٌة لطؾؼةل العؼائةد وإحؽةام
وأوٓ ُدكا
ُ
وأداب  ،ومحاسـ الطصقرات  ..قال الحةافظ السةققصل رحؿةف
ٌ
أصةؾ مةـ أصةقل اإلسةالم ،بةف يـشةل
تعؾقؿ الصبقان الؼةرآن
اهلل ( :
ُ
طؾةةك الػطةةرة  ،ويسةةبؼ إلةةك قؾةةقبفؿ أكةةقار الحؽؿةةة  ،قبةةؾ تؿؽةةـ
إهقا مـفا وسقادها بلكدار الؿعصقة والضالل ).
الحقاة وفؾسػطفا  ،ولِ
ِ
هؿ فقفةا ،وإلةك أيةـ هةؿ
ؿ
وسقعؾؿفؿ معـك
َ ُ
غادون وذاهبقن  ( ..ربـا إكةؽ جةامع الـةاس لقةقم ٓ ريةب فقةف)..
سقرة آل طؿران .
ةـ أداب  ،وأن السةةعادة
وسةةقعؾؿفؿ مؽةةار َم إخةةالق  ،ومحاسة َ
ِ
بالؼرآن  ،واتبةاع مـفاجةف ،والطخؾةؼ بشةؿائؾف ،فؼةد
كؾفا يف العؿؾ
كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خؾؼف الؼرآن ،ومدحف ربف تعالك( :وإكؽ
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لعؾةةك خؾة ٍةؼ طظةةقؿ ) سةةقرة الؼؾةةؿ  .ومةةا ط ُظةةؿ إٓ بامطثةةال هةةذا
الؽطاب ،وتحػظ آياتف  ،والعؿؾ بؿؼطضاه ،والطلدب بلدبف وهديف .
والؿعةةروف الجؿقةةؾ ،والـصةةقحة
وسةة ُقعؾؿفؿ الؽؾؿةة َة الطقبةةة ،
َ
الحسـة ،والطؽافؾ اإليؿاين  ،ورحؿ َة الضعػا  ،مساطدة الػؼرا ،
ةةةق ٌة) سةةةةقرة
الؿ ْم ِمـُة َ
ةةةقن إِ ْخة َ
ودر الشةةةةؼاق والـػةةةةاق …( إِك َؿةةةةا ُ
الحجرات .
فال كطؼاصر طباد اهلل طـ َ
ذلؽ القـبةقع السةخل  ،والخقةرِ العؿةقؿ ،
والـؿقر الؿبارك ..
الؾفؿ طؾؿـا مةا يـػعـةا ،واكػعـةا بـةا طؾؿطـةا ،اكةؽ طؾةك كةؾ شةل ٍ
قدير....
اققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ …..
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وسالما طؾةك طبةاده الةذيـ اصةطػك ،وطؾةك آلةف
الحؿدُ هلل وكػك،
ً
وصحبف أرباب الؿجد والقفا… .وبعد :
أيفا اإلخقة الػضال :
حقا ُة كؾ مسؾؿ مرتبط ٌة بةالؼرآن  ،ولةـ تحؾةق بغقةر ذكةر اهلل ،وفؼةف
مةةع الةةـش ترسةةق ٌ وتلسةةقس ،
مـفاجةةف وتعالقؿةةف …والطربقةة ُة َ
فالطعؾؿ يف الصغرِ
ِ
الحجر …!
كالـؼش طؾك َ
ُ
سرهؿ ومجدهؿ وسعادتفؿ ( لؼد أكزلـا إلقؽؿ كطا ًبا فقف
ويف الؼرآن ُّ
ذكركؿ ) سقرة إكبقا .
إمقر
تعظقؿ الخالؼ ،وأن
أيضا  ،س ُقعؾؿفؿ
واذا طؾؿـاهؿ
الؼرآن ً
ُ
َ
َ
بقديةةف ،وكقاصةةل الخالئةةؼ لديةةف ،ورزقفةةؿ وأجؾفةةؿ تحةةت ققتةةف
وتصرفف (..ما طـدكؿ يـػد وما طـد اهلل باق ) سقرة الـحؾ .
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وسةةقعؾؿفؿ أن الحقةةا َة تاففةةة بةةال تقحقةةد ،وخاسةةر ٌة بةةال هةةدف،
وتعقس ٌة بال ققؿ …( أفحسبطؿ أكؿا خؾؼـاكؿ طب ًثا  ،وأكؽةؿ إلقـةا ٓ
ترجعقن ) سقرة الؿممـقن .
وأكفؿ لؿ ُيخؾؼقا لؾفق والؾعب  ،وجؿع إمقال الطائؾة ،والخؾقد
وأحسةـ صريةؼ..
لؾشفقات !..كال  ..بؾ سقفديفؿ أقةقم سةبقؾ ،
َ
الؼرآن  ،يفدي لؾطل هل أقق ُم ) سقرة اإلسرا .
(إن هذا
َ
ّ
ةان الـصةةر وأسةةبابف  ،وصةةرق الفزيؿة ِةة والضةةعػ،
وسةةقعؾؿفؿ مظة َ
وجةقهر العةز
ولؿاذا يطغقر اإلكسان  ،وسبب الطخؾةػ والفزيؿةة ،
ُ
ُقن بِل
والسقادة ،ومؽؿـ الظػر والطؿؽقـ َ ( !..ي ْع ُبدُ وكَـِل َٓ ُي ْشرِك َ
وسةقجدون
َش ْقئً) سقرة الـةقر  .وسةؿات إطةدا وإصةدقا ..
َ
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َ
وأصدق الػفقم  ،وكشػ الخصةقم ( َو َطؾ َؿ َ
ةؽ
أطظؿ العؾقم ،
فقف
َ
َان َف ْض ُؾ اهلل ِ َط َؾ ْق َ
ؽ َطظِقؿً) سقرة الـسا .
َما َل ْؿ َتؽُـ َت ْع َؾ ُؿ َوك َ
ةال َأو ُقطع ْ ِ
( َو َل ْق َأن ُق ْرآكًا ُسق َر ْت بِ ِف ا ْل ِ
ةؿ بِ ِةف
ج َب ُ ْ َ
ةت بِةف ْإَ ْر ُض َأ ْو كُؾ َ
ا ْلؿقتَك بؾ لؾ ِف ْإَمر ج ِؿقعا َأ َف َؾؿ يق َل ِ ِ
س الذ َ
ُْ َ ً
َْ َ
ْ َْ
يـ َآمـُقا َأن ل ْق َي َشا ُ اهللُ
اس َج ِؿق ًعا) سقرة الرطد  .وهـا مدح طزيز لؾؼرآن :أي :
َل َفدَ ى الـ َ
ُسقر بف الجبةال طةـ أماكـفةا ،أو
لق كان يف الؽطب الؿاضقة
ٌ
كطاب ت ُ
تؼطع بف إرض وتـشؼ أو تؽؾؿ بف الؿقتك يف قبقرهةا ،لؽةان هةذا
الؼرآن هق الؿطصػ بذلؽ دون غقره  ،أو بطريؼ إولك أن يؽةقن
كذلؽ ،لؿا فقف مـ اإلطجاز الذي ٓ يسةططقع اإلكةس والجةـ طةـ
آخرهؿ إذا اجطؿعقا أن يلتقا بؿثؾف  ،وٓ بسقرة مـ مثؾف  ،ومع هذا
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ففةةمٓ الؿشةةركقن كةةافرون بةةف  ،جاحةةدون لةةف ( ،بةةؾ هلل إمةةر
جؿقعا) أي  :مرجع إمقر كؾفا إلك اهلل  ،طز وجؾ !..،
فالؾفؿ اكػعـا بفذا الؼرآن ،واجعؾـا مـ أهؾف وخاصطف….
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد…..
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 /4املايُ اهرآب!..
إن الحؿد هلل كحؿده وكسطعقـف وكسطغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ
فال هادي لف ،وأشفد أٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
محؿدا طبده ورسقلف صؾك اهلل وسؾؿ طؾقف وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ،
أما بعد:
فقا طبا َد اهلل :
ةقال هلل تعةةالك ،وتبة َ
مةةا أجؿة َةؾ أن تُجؿة َةع إمة ُ
ةذل يف صاطةةة اهلل!.. ،
يسطر الؿر ُ بفا كػسف  ،ويطؼرب بفا الك ربف…!
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أن الؿةةال لةةـ يةةدفع طـةةؽ الؿخةةاصر إذا ضةةقعت اهلل ،أو
ولةةقعؾؿ َ
اسطؽبرت يف إرض …!
ٍ
يغـل طـؽ ٌ
َ
ٌ
تـػعؽ ثرو ٌة وأكت
معرض ،ولـ
طاص
مال وأكت
فؾـ َ
ةت َيةدَ ا َأبِةل
مـابذ مطؿرد  !!… ،كؿا قال تعالك يف َأبةل لفةب ( :تَب ْ
َل َف ٍ
ةب ) .أي :خسةرت يةداه،
ب َوتَب َما َأ ْغـَةك َطـْة ُف َما ُلة ُف َو َمةا ك ََس َ
وشؼك { َوتَب } فؾؿ يربح ،ومالف طاد طؾقف بالقبال دك ًقا وأخةرى ،
فال هق خ ّؾده يف الدكقا ،وٓ هق حؿاه مـ كار أخرة َ ( !..س َق ْصة َؾك
ات َل َف ٍ
ب ) أي تطققف مـ كؾ الجفات  ،وتؾطفؿف بال رحؿةة،
كَار ًا َذ َ
وتـفش فقف كؾ لحظة وساطة  ،والعقا ُذ باهلل !..
ويف هذا ٌ
دلقؾ طؾك سق خاتؿطف ،وأكف مخطق ٌم لف بالؽػر  ،مع كقكةف
طؿ رسقل اهلل ص ّؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،ولؽـ لؿ ت ِ
ُجد قرابطُف شقئًا!..
ُ
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لةةؿ يغة ِ
ةـ طـةةف ما ُلةةف الؿجؿةةقع  ،وٓ ثروتةةف الؿؽـةةقزة  ،وٓ أمال ُكةةف
وبآ طؾقف  ،وسعقر ًا يش َؼك بف يف كار جفـؿ .
الطاغقة !..بؾ كاكت ً
قبح سةقرة هةذا الؼريةب  ،ومةا قدمةف مةـ
وقد خ ّؾدت هذه
ُ
أيات َ
العداوة لإلسالم  ،وأذية الؿصطػك طؾقف الصالة والسالم  ،وصركا
كطؾقها يف كؾ الصؾقات دياك ًة وشريع ًة  ،ويعؾؿـا اهللُ مةـ ذلةؽ  ،أن
يػةرح
الحاكؿ اإلسةال ُم ولةقس الؼرابةة  ،وأن الؼرابةات الطعقسةة ٓ
ُ
بفا ،وأن مـطفك الؿجرمقـ الذكر ُالسقئ  ،والعاقب ُة القخقؿة !..
ومـ الشؼا لف فؼد شاركطف زوجطُف أم جؿقؾ َ
الةدور الؿشةقـ
ذلؽ
َ
{ َو ْام َر َأ ُت ُف َحؿا َل َة ا ْل َح َط ِ
أيضا كافرة معرضة ،شديدة
ب }  .وكاكت ً
إذية لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،تطعاون هل وزوجفا طؾةك
اإلثؿ والعدوان ،وتؾؼل الشر ،وتسعك غاية ما تؼدر طؾقف يف إذيةة
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والؿؽقدة والطحريض  ،وكان جزا ها يف الؼقامة (فِل ِج ِ
قد َها َح ْب ٌةؾ
مةةـ م َسة ٍةد) وتجؿةةع طؾةةك ضفرهةةا مةةـ إوزار بؿـزلةةة مةةـ يجؿةةع
حبال { ِم ْـ َم َس ٍد } أي :مـ لقػ .أو أكفا
حط ًبا ،قد أطد لف يف طـؼف ً
حةبال مةـ
تحؿؾ يف الـار الحطب طؾةك زوجفةا ،مطؼؾةدة يف طـؼفةا ً
مسد ،واهلل الؿسطعان .
ويروى لؿا كزلت سقرة الؿسد  ،جا ت امرأ ُة أبل ٍ
لفب إلك الـبةل
فؾؿا رآها أبةق بؽةرٍ قةال :يةا
ﷺ ومعف أبق بؽرٍ- ،ويف يدها حجرّ -
َ
قؿت ! قةال:
رسقل اهلل ِ ! إكفا امرأ ٌة بذيئةٌ،
ُمذيؽ ،فؾق َ
ُ
وأخاف أن ت َ
إكفا لـ تراين .فجا ت فؼالت :يةا أبةا بؽةرٍ ! إن صةاح َبؽ هجةاين،
قال ،ٓ :وما ُ
عر ،قالت :أكت طـدي ُمصد ٌق ،واكصرفت،
يؼقل الش َ
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َ
رسقل اهلل ِ ! لؿ َترك؟ ! قال ،ٓ " :لؿ يةز َْل م َؾ ٌ
ةؽ يسةط ُُرين
فؼؾت :يا
ُ
بجـاح ْقف " .واهلل تعالك أطؾؿ.
مـفا
َ
أكػسؽؿ  ،وقدمقا لفا ما يـػعفا يف
فاتؼقا اهلل يا مسؾؿقن وتعاهدوا َ
دار الؿعاد  ،وٓ تجعؾقا مـ الـعؿ سب ًبا يف الفةالك والضةقاع  ،واهلل
الؿسطعان .
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ،وجـبـا الغػؾة والحسرات ..
ُ
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ….
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الحؿدُ هلل ِ رب العالؿقـ  ،والصةال ُة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ ،
وطؾك ِ
آلف وصحبِف أجؿعقـ …
وبعد :
فؾؽقال يؽقن ُ
الؿال ذاهبا مبددا يا مسؾؿقن  ،لـطؼ اهلل فقف  ،وكجعؾف
يف مصارفف ،وكجعؾف تجار ًة مع اهلل ِ  ،مـ ٍ
زكاة وصدقة وصةؾة ،وبةر
ومعةةروف  .ولـةةققـ أن تؾةةؽ الثةةروات لةةـ تـػعـةةا حطةةك تؽةةقن يف
مرضاة اهلل  ،كؿا صـع فقفا طثؿان وأبق بؽر والزبقر وصؾحة رضل
اهلل طـفؿ  ،وكقػ جعؾقها تجار ًة رابحة مةع اهلل  ،فةلكزلطفؿ مـةازل
العؾقةةا  ،وجـبةةطفؿ مغبةة َة الؿةةال الؿؽـةةقز  ،قةةال طؾقةةف الصةةالة
ِ
عؿ ُ
الؿال الصالح لؾرجؾ الصالح ).
والسالم  (:ك َ
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وما الؿةر ُ إٓ كالش ِ
ةفاب َ
هق َساصِ ُع
وضةقئِ ِف **
يحقر َرماد ًا َبعدَ إ ْذ َ
ُ
َ
ِ
رات َودائِ ُع
الؿ ُال إٓ ُم ْع َؿ ٌ
ضةؿرات م َ
ةـ ال ُّط َؼةك ** وما َ
وما البِ ُّةر إٓ ُم َ
َ

وما ُ
قن إٓ َودي َع ٌة
الؿال وإه ُؾ َ

القدائِ ُع
** وٓ ُبد َيقمً ْ
أن تُرد َ
******

ُ
ؿع وكقػ ُأكػؼ ..فنما
ويف الؼقامة
سـسلل طـ هذا الؿال مـ أيـ ُج َ
ٍ
جةان أو ٍ
كةاكز إٓ طؾةك
أن يؽقن مسرات أو حسةرات  ،وٓ يجـةل
كػسف!..
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد….
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 /5خطازةُ اإلُطاْ!..
ؽ ك ُّؾف وبِ ِ
ولؽ ا ْل ُؿ ْؾ ُ
لؽ الحؿدُ ك ُّؾ ُف َ ،
الؾفؿ َ
الخقر ك ُّؾ ُف ،
قد َك
ُ
ُ
ُ
لقؽ يرجع إمر ك ُّؾف طالكِق ُطف ِ
وس ُّر ُه  ،لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ
َ ُ
وإ ِ َ ُ ُ ْ ُ ُ
وجؿعت
الحؿد بالؼرآن ،ولؽ الحؿد باإليؿان ،بسطت أمــا،
َ
فرقطَـا ،ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا  ،فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ
كثقرا كثقرا ...
ً
أشفدُ أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدا طبده
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ …
أما بعد :
ومصةادر ِ
ِ
ربحؽةؿ
فاتؼقا اهللَ يا مسؾؿقن  ،وتػؽّةروا يف أحةقالِؽؿ ،
وأي مـجز يسطحؼ اإلصرا والثـةا
أو خسارتؽؿ يف هذه الحقاةُّ !..
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لؽؿ  ،أو محؾ فشؾ وهالك يـالؽؿ … يؼقل تعالك َ (:وا ْل َع ْصر ِإِن
ِ ِ
ِ
ِ
اإلكْس َ ِ
اص ْةقا
يـ َآمـُقا َو َطؿ ُؾقا الصال َحات َوت ََق َ
ان َلػل ُخ ْسر ٍ .إِٓ الذ َ
ِْ َ
اص ْقا بِالص ْبر ِ).
بِا ْل َحؼ َوت ََق َ
ِ
ٍ
والطثبقت
مؽسب ** وسعدكا بإطؿال
أطظؿ
وربحـا باإليؿان
َ

أخقار هةذه السةقر َة الؼصةقرة  ،ومةا َحقتةف مةـ صةػات
فطدبروا يا
ُ
ةذيـ آمـةةقا وطؿؾةةقا
ودٓئةةؾ طؾةةك الةةربح أو الخسةةارة … (إٓ الة َ
ةؿ الؼةةقم الؿسةةطثـَقن مةةـ ذلةةؽ الخسةةار
الصةةالحات )..ففةةمٓ هة ُ
معالؿ رائعة،
اتسؿ بلرب ِع سؿات ،وكاكت لفؿ
َ
والضقاع  ،وهؿ مـ َ
فؼفقا بفا الحقاة ،وأدركقا كقػ يخقضقكفا !.. ،
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ٍ
ٍ
خسةار وتبةاب ،جةرا َ اكحةرافِفؿ
مؾقارات مـ البشةر يف
أن
وتخقؾ َ
طةةةةـ اإليؿةةةةان  ،وبغةةةةقفؿ يف الحقةةةةاة الةةةةدكقا ،وسةةةةؾؿ اهللُ طبةةةةا َده
الؿممـقـ…!
قةةال تعةةالك بعةةد اإلقسةةام بالعصةةر  ،وهةةق الزمةةان  ،وذكةةر خسةةارة
ِ ِ
ِ
ِ
اص ْةقا بِةا ْل َحؼ
يـ َآمـُقا َو َطؿ ُؾقا الصال َحات َوت ََق َ
اإلكسان…( إِٓ الذ َ
اص ْقا بِالص ْبرِ ).
َوت ََق َ
وأقروا لف بالقحداكقة والطاطةة،
أي إٓ الذيـ صدّ ققا اهلل ووحدوهّ ،
وطؿؾةةقا الصةةالحات ،وأ ّدوا مةةا لةةزمفؿ مةةـ فرائضةةف ،واجطـبةةقا مةةا
كفاهؿ طـف مةـ معاصةقف ،واسةطثـك الةذيـ آمـةقا مةـ اإلكسةانٕ ،ن
اإلكسان بؿعـك الجؿع ٓ ،بؿعـك القاحد .
َ
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يؼة ُ
ةاس إلةةك هةةذيـ
ةـ الؼةةقؿ رحؿةةف اهلل ":فؼسةةؿ الـة َ
ةقل العالم ة ُة ابة ُ
اإلكسةان لةف ققتةان :قةق ُة العؾةؿ  ،وقةق ُة
الؼسؿقـ فؼط  ،ولؿةا كةان
ُ
العؿؾ  ،ولف حالطان  :حال ٌة يلتؿر فقفا بلمر غقره  ،وحالة يةلمر فقفةا
غقره ،اسطثـك سةبحاكف مةـ كؿةؾ ققتَةف العؾؿقةة باإليؿةان  ،وققتَةف
َ
ِ
غقره بةف
العؿؾقة
بالعؿؾ الصالح ،واكؼاد ٕمر غقره لف بذلؽ  ،وأمر َ
ٍ
كؿةال
مـ اإلكسان الذي هق يف خسر  .فنن العبد لف حالطان  :حالة ُة
ٍ
مققةقف طؾةك
تؽؿقةؾ لغقةره  ،وكؿا ُلةف وتؽؿقؾةف
يف كػسف  ،وحالة ُة
ٌ
جؿقةع مراتةب
وصةبر طؾقةف ،فطضةؿـت أية ُة
طؾؿ بالحؼ،
َ
ٌ
أمريـٌ :
الؽؿال اإلكساين  :مـ العؾ ِؿ الـافع  ،والعؿؾ الصالح  ،واإلحسةان
إلةةك كػسةةف بةةذلؽ وإلةةك أخقةةف بةةف  ،واكؼقةةا ُده وقبق ُلةةف لؿةةـ يةةلمره
بذلؽ"..
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ثةةؿ قةةال تعةةالك  (:وتقاصةةقا بةةالحؼ وتقاصةةقا بالصةةبر ) وهةةق أدا
الطاطات وتةرك الؿحرمةات ،والطقاصةل بالصةبر طؾةك صاطةة اهلل،
وطـ معصةقة اهلل ،وطؾةك أقةدار اهلل الؿملؿةة ،فبةإمريـ إولةقـ،
ُ
غقةره ،وبطؽؿقةؾ
كػسف ،وبإمريـ إخقريـ
يؽؿ ُؾ
ُ
يؽؿؾ َ
اإلكسان َ
إمقر إربعةة ،يؽةقن اإلكسةان قةد سةؾؿ مةـ الخَ سةار والفؾؽةة ،
وفاز بالربح العظقؿ والـجاة الؿػرحة ُ ،
كسلل اهللَ مـ فضؾف .
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ..
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الحؿد هلل والصال ُة والسالم طؾةك رسةقل اهلل ،وطؾةك ِ
آلةف وصةحبف
ومـ وآه…..
وبعد :
فقؼقل آما ُم الشافعل رحؿف اهللُ يف ِطظةؿ هةذه السةقرة وقضةاياها
الـاس هذه السةقرة لقسةعطفؿ )  .ويف روايةة ":
الجؾقؾة  (:لق تدبر ُ
لق لؿ يـزل إلك الـاس إٓ هل لؽػطفؿ" .وقال غقره (:إكفا شةؿؾت
طؾقم الؼرآن) .
وحؼةةً إكفةةةا مؼصةةقدة بالطةةةدبر ،وجةةدير ٌة بالطلمةةةؾ وفؼةةف الحقةةةاة
واإلسالم  .كان الرجالن مـ أصةحاب رسةقل اهلل صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ إذا الطؼقا لؿ يػطرقةا حطةك يؼةرأ أحةدهؿا طؾةك أخةر سةقرة
ثؿ يسؾؿ أحدهؿا طؾك أخر .
العصرّ ،
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ِ
يـ َآمـُةةةقا َو َط ِؿ ُؾةةةقا
وطةةةـ مجاهةةةد رحؿةةةف اهلل  ،يؼةةةقل  { :إِٓ الةةةذ َ
الصةةةالِح ِ
ات } ( العصةةةر  ) 3 :يؼةةةقل  :إٓ الةةةذيـ صةةةدققا اهلل ،
َ
ووحدوه  ،وأقروا لف بالقحداكقة والطاطةة  ،وطؿؾةقا الصةالحات :
وأ ُّدوا ما لزمفؿ مـ فرائضف …!
واطؾؿقا يا مسؾؿقن أن الؿجطؿع ٓ يطقب وٓ يؽطؿةؾ سةروره إٓ
وطؿال  ،وسؾقكا وصةبر ًا ،فطؽطؿةؾ
بالطحؾل بفذه الصػات :إيؿاكا
ً
إفؽةار بالطقحقةد  ،وثبطةف
بذلؽ ققتف الشرطقة والعؿؾقة  ،إذ واجف
َ
بالعؿةةؾ الصةةالح ،والطقاصةةل بةةالخقر  ،والصةةبر الةةذي هةةق َوقةةقد
الطريؼ  ،وضقا الؿرحؾة  ،ومـ ثؿ يؽقن ً
مفقل لؾـجةاح والـجةاة ،
كسلل اهللَ تعالك مـ فضؾف …
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اكةطفج كفجفةا ،وتباطةدَ طةـ أضةدادها
الةربح والػةقز،
ومـ بغَةك
َ
َ
وأسباب الخسار والضقاع  ،فآيؿان مؽسب والضاللة اكحراف،
والصالحات مغـؿ ،والغػؾة خسارة  ،وآلطزام اكطصةار واإلهؿةال
ِ
يـ َآمـُقا
هزيؿة ،والصبر ققة ،والضعػ فشؾ وهزالَ (..يا َأ ُّي َفا الذ َ
قن )  .سةقرة آل
اصبِ ُروا َو َصابِ ُروا َو َرابِ ُطقا َوات ُؼقا اهللَ َل َعؾؽ ُْؿ ُت ْػ ِؾ ُح َ
ْ
طؿران.
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن...

49

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

 /6اهرعُطسُ واهلطس!..
إن الحؿدَ هلل ِ
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
،
ُف
ـ
وكسطعق
ه
ؿ
َح
ك
دُ
ّ
ْ
ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف .
ةس و ِ
يا َأيفا الـاس ات ُؼقا ربؽُةؿ ال ِةذي َخ َؾ َؼؽ ِ
احةدَ ٍة َو َخ َؾ َةؼ
َ ُّ َ
ةـ َك ْػ ٍ َ
ُةؿ م ْ
ُ
ْ
َ ُ
ةآكَثِقرا وكِسةةا وات ُؼةةقا اهلل ال ِ
ِ
ِ
ةةذي
مـ َْفةةا ز َْو َج َفةةا َو َبةةث مـ ُْف َؿةةا ِر َجة ً ً َ َ ً َ
َ
َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبا..
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِن اهللَ ك َ
ت ََسا َ ُل َ
إخق َة اإلسالمِ:
بعضؽؿ صقر ًا مـ العسرِ لؼقفا يف حقاتف  ،أو واجفطف يف
هؾ جرب ُ
ِ
اكطساب الرزق  ،وطاش شدتَفا …؟!
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فؾقطؿئـ… ُّ
فؽؾ الـاس يقاجف ذلؽ…!
ٕن صبقع ة َة الحقةةاة كةةذلؽ  .مطؼؾب ة ٌة مةةا بةةقـ طس ةرٍ ويسةةر ،وسة ٍ
ةعة
ُ
َ
ِ
تشعر بذلؽ… ففل كةذلؽ ،
الخالئؼ
وضقؼ ،وغـك وفؼر ،وكؾ
ُ
ْ
وذاكرا.
صابرا ،
وتؽقػ معفا مممـًا ،
واقب ْؾفا طؾك ِط ّالتفا،
ً
ً
ٌ
حؾقل وطالجات :
فؾفا
ُ
ُّ
يطةقل بفةا الحةال
تفقن بالصبر والذكر  ،ولةـ
فؽؾ شدائدها إكؿا
ُ
سطػرج بعقن اهلل ورحؿطف ،قال تعالك يف سقرة الشةرح  (:فةنن مةع
ُ
العسرِ يسرا  ،إن مع العسر يسرا ) .فاشرح صدرك بفةذا الؿعـةك ،
يسرا….
وطشف طؼقد ًة وسؾقكًا… سقجعؾ اهلل بعد طسر ً
َ
أفضةؾ طةقش أدركـةاه
قال طؿر بةـ الخطةاب رضةل اهلل طـةف( :إن
كريؿا) .
بالصبر ،ولق أن الصبر كان مـ الرجال  ،كان
ً
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ُ
وتسةططعؿ الػةرح
وتـزاح كةؾ الشةدائد،
سقزول العسر والغؿ،
أي
ُ
ُ
والجؿال .
طسةةر
وهـةةا بشةةار ٌة طظقؿةةة ،وأكةةقار رحؿاكقةةة ،أكةةف كؾؿةةا وجةةد
ٌ
القسر يؼاركُفةا ويصةاحبفا،
وصعقبة ،أو حضرت بؾق ٌة وكؼؿة  ،فنن
َ
العسةر جحةر ضةب لةدخؾ طؾقةف القسةر ،فلخرجةف ،
حطك لق دخؾ
ُ
واكػرجت إمقر  ،واسططابت الدكقا كؿا قةال تعةالكَ { :سة َق ْج َع ُؾ
اهللُ َب ْعدَ ُط ْسرٍ ُي ْس ًرا } وصح ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :وإن
الػرج مع الؽرب ،وإن مع العسر يسرا ) ..
َ
ِ
قريب…!
وكؿ هلل مـ طسر ويسرٍ…وكؿ هلل مـ فرجٍ
فةةال تسةةطبطئ الزمةةان  ،وتقكةةؾ طؾةةك الؿةةقلك  ،واذكةرِ اهلل ،وطة ِ
ةش
والطضةجر والسةخط ،فؼةد
مطػائال  ،وإياك
الحقا َة باكشراح  ،وكـ
ً
َ
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واسطبان البفا ( إن مع العسر
كرر اهللُ ذلؽ القسر  ،وبشر بالػرج ،
َ
كةرب بنيؿةان وتقكةؾ
يظػةر
طسر يسريـ ،ولـ
يسرا ) ولـ
ٌ
َ
َ
يغؾب ٌ
 !..بؾ العاقبة لؾصابريـ ولؾؿطقكؾقـ .
يغؾبةقن إطسةار والضةقؼات  ،بةذكر ربفةؿ وتةقكؾفؿ
والؿممـقن
َ
َ
طؾقف  ،وسعقفؿ يف الحقاة بنيؿان واكشراح ،ودوا ِم الصبر والشؽر ،
وبؿحةةافظطفؿ طؾةةك أذكةةار الصةةباح والؿسةةا  ،فةةال يةةزال لسةةاكُؽ
رص ًبا مـ ذكر اهلل  ( .الةذيـ آمـةقا وتطؿةئـ قؾةق ُبفؿ بةذكر اهلل  ،أٓ
بذكر اهلل تطؿئـ الؼؾقب ).
واسطر طقق َبـا  ،واغػر ذكق َبـا يا كريؿ
أمقركا ،
ْ
يسر َ
الؾفؿ ّ
ُ
وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ ..،
أققل ققلل هذا
ُ
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وسةالما
حؿدً ا هلل طؾك تقفقؼةف  ،وشةؽرا لةف طؾةك تقسةقره ،وصةال ًة
ً
طؾك رسقلف الؽريؿ  ،وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ….
وبعد :
فاطؾؿقا طبا َد اهلل :
ةرح الصةةدر،
ةقـ الصةةعاب ،ويـشة ُ
ةزاح الشةةدائدُ  ،وتؾة ُ
أن بالةةذكرِ تـة ُ
وتـؽسر العقائؼ  ،وت ُ
ُذلؾ الؿضايؼ !..
ُ
واحةةذر مةةـ أن يةةدُ ب يف ِ
كػقسةةـا القةةلس  ،أو يؼط َؾـةةا اإلحبةةاط  ،أو
ْ
يطسة َ
ةت
ةطؿ سةةبحاكف السةةقاق ( فةةنذا فرغة َ
ةؾط طؾقـةةا الةةقهـ… ،وخة َ
فاكصب  ،وإلك ربؽ فارغب) .أي :إذا تػرغت مـ أشغالؽ ،ولؿ
يبة َ
ةةؼ يف قؾبةةةؽ مةةةا يعققةةةف ،فاجطفةةةد يف العبةةةادة والةةةدطا  ،طؿةةةال
وإلحاحةةا ( ،سةةقجعؾ اهللُ بعةةد طسةةر يسة ًةرا)… وأطظة ِؿ الرغبة َة يف
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إجابة دطائؽ وقبقل طباداتؽ  .وٓ تؽـ مؿـ إذا فرغقا وتػرغقا،
لعبةةقا وأطرضةةقا طةةـ ربفةةؿ وطةةـ ذكةةره ،فطـطفةةل حقةةاتُفؿ الةةك
الخسار ،وشموكفؿ إلك الػـا .
ِ
طظقؿا مـ
إمقر وباتت كالؽُرب ،
تعسرت
واذا
فادخر لفا دطا ً
ً
ْ
ُ
أدطقة الؽةرب الؿعؾؿةة لؾصةحابة رضةل اهلل طةـفؿ  ،ومةـ ذلةؽ :
ات ا ْل َؿؽ ُْر ِ
وب الؾ ُفؿ َر ْح َؿط َ
َةؽ َأ ْر ُجةق َ ،ف َةال
حديث أبل داود ( َد َط َق ُ
تَؽِ ْؾـِل إِ َلك َك ْػ ِسل َص ْر َف َة َطة ْق ٍـ َ ،و َأ ْص ِةؾ ْح لِةل َش ْةلكِل كُؾة ُف  َٓ ،إِ َلة َف إِٓ
ْت ) والحديث حسـف إلباين يف صحقح أبل داود .
َأك َ
ةـ ا ْبة ِ
ةـ َطبة ٍ
ةاس َأن َكبِةةل اهلل ِ َصةةؾك اهللُ َط َؾ ْقة ِةف
 -3ومةةا روى مسةةؾؿ َطة ْ
ِ
ِ
قل ِطـْدَ ا ْلؽ َْر ِ
َان َي ُؼ ُ
ةقؿ َٓ ،
َو َسؾ َؿ ك َ
ةقؿ ا ْل َحؾ ُ
ب  َٓ ( :إِ َل َف إِٓ اهللُ ا ْل َعظ ُ
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ش ا ْلعظِةةةق ِؿ  َٓ ،إِ َلةةةف إِٓ اهلل رب السةةةؿاو ِ
ات
َ َ
ُ َ ُّ
ةةر ِ َ
َ
إِ َلةةة َف إِٓ اهللُ َر ُّب ا ْل َعة ْ
ض َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
َو َر ُّب ْإَ ْر ِ
ش ا ْل َؽرِي ِؿ ) .
ودطقة يقكس طؾقف السالم ( ٓ إلف إٓ أكت سبحاكؽ إين كـةت مةـ
الظالؿقـ) .وأشباهفا مـ إذكةار الصةحقحة  ،فةرج اهلل هؿقمـةا،
وفرج كروبـا  ،وأصؾح أحقا َلـا ..
ٍ
محؿد وطؾك آل محؿد…..
الؾفؿ صؾ طؾك
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 /7زُفرعت األقالَُ وجفت اهصحف !..
ؽ ك ُّؾف وبِ ِ
لؽ الحؿدُ ك ُّؾ ُف َ ،
الؾفؿ َ
الخقر ك ُّؾ ُف ،
قد َك
ُ
ولؽ ا ْل ُؿ ْؾ ُ ُ
ُ
لقؽ يرجع إمر ك ُّؾف طالكِق ُطف ِ
وس ُّر ُه  ،لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ
َ ُ
وإ ِ َ ُ ُ ْ ُ ُ
وجؿعت
الحؿد بالؼرآن ،ولؽ الحؿد باإليؿان ،بسطت أمــا،
َ
فرقطَـا ،ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا  ،فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ
ثقرا كثقرا..
ك ً
أشفدُ أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدا طبده
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ …
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إخقة اإلسالم:
ذكةر ربؽةؿ  ،فؾؼةد كطبةت
سؾؿقا أرواحؽؿ بديـ اهلل  ،واسةططقبقا َ
إرزاق وأجةةال  ،واكؼضةةت إمةةةقر  ،والحقةةا ُة لـةةا دار ابةةةطال
وطؿؾ… ( اطؿؾقا ٌ
مقسر لؿا خؾؼ لف ) .
فؽؾ
ٌ
َ
طؾقؽ فنن الةرزق مؼسةق ُم ** والعؿر يف الؾةقح محةدود ومعؾةقم
هقن
ّ
ِ
الغقب محطق ُم
الجبـ ما يف
يدفع
ُ
فال يزيدُ طؾك ما ُخةط مـةف كؿةا ** ٓ ُ

ِ
وصقة ابـ طباس رضل اهلل طـف الذهبقة  (:واطؾةؿ أن إُمة َة لةق
ويف
َ
يـػعقك بشل ٍ  ،لةؿ يـػعةقك إٓ بشةل ٍ قةد كطبةف
اجطؿعت طؾك أن
يضروك بشةل ٍ
َ
َ
يضروك بشل ٍ  ،لؿ
اهللُ لؽ  ،ولق اجطؿعقا طؾك أن
ت إقالم ِ ِ
طؾقؽ  ،جػ ِ
الص ُح ُ
ػ ).
ورف َعت ُّ
َ َ
ُ ُ
إٓ قد كطبف اهللُ
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ِ
ةؿ
فرز ُقةؽ مؽطةقب ،وأج ُؾةةؽ محةدود  ،ومسةةطؼب ُؾؽ محػةقظ  ،فؾة َ
الخقف والطفؿؿ( ..إِكا كُؾ َش ْل ٍ َخ َؾ ْؼـَا ُه بِ َؼدَ ر) سقرة الؼؿر .
وهـا مجؿقطة مـ الؿعاين والطربقيات :
ُ
القؼقـ بالؼدر  ،وأن كؾ شل ٍ مؽطقب  .وأن
يشع
فلوٓ :
ً
َ
الحديث ُّ
ِ
مـ باليا أو تدبره إطادي ،
كطصبر طؾك
كروب الحقاة ،وما تالقل ّ
جؿ َ
أو ُّ
ؾةؽ اهلل بةالؼرآن،
يؼض بف الدهر  ،فلكت
ٌ
مممـ صبقر  ،وقد ّ
ِ
الحقاة والحركة والسػر
وفقف قضايا الرزق وإجؾ  ،ومـحؽ حؼ
وصؾب الرزق ِ ،
الخقف بعد ذلؽ  .. ،وهذه طؼقد ٌة راسةخة يف
فؾ َؿ
ُ
القجةةدان اإلسةةالمل…( واطؾةةؿ أن إُم ة َة لةةق اجطؿعةةت طؾةةك أن
َ
يـػعقك بشل ٍ  ،لؿ يـػعقك إٓ بشل ٍ قد كطبف اهللُ لؽ) …!
لؿاذا…؟!!
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ٕكف ُرفعت إقالم وج ّػةت الصةحػ ! فؾةـ ُيضةقػقا طؾقةؽ شةقئا
مؿا اسطؼر يف طؾؿ اهلل ،ولةـ يـؼصةقك رز ًقةا وٓ قةدرا ..فةاصؿئـ ،
قرير العقـ…
وكؿ َ
ْ
كطةب مؼةادير الخالئةؼ قبةؾ أن
قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :إن اهلل
َ
يخؾؼ السؿقات وإرض بخؿسقـ ألػ سـة».
ثاك ًقةةا  :وٓ تةةركـ الةةك الضةةعػ والفزيؿةةة ،ولةةق ُخطةةط ضةةدُّ ك ،أو
ٍ
ذاكةرا
تربص بؽ الخصقم  ،فؽؾ شل مـطف ،واسطعصؿ بةذكرِ اهلل ً
وشاكرا….
ً
وآيات الؼرآن دالةة طؾةك أن كةؾ مةا يؼةع يف هةذا العةالؿ  ،وكةؾ مةا
ةاب
يصقب الخؾؼ إكؿا هق مؽطقب مسطقر :قال تعةالكَ ( :مةا َأ َص َ
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ض و َٓ فِل َأ ْك ُػ ِسةؽُؿ إِٓ فِةل كِط ٍ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ةـ َق ْب ِ
ةؾ َأ ْن
َةاب م ْ
م ْـ ُمصق َبة فل ْإَ ْر ِ َ
ْ
َك ْب َر َأ َها إِن َذلِ َ
ؽ َط َؾك اهلل ِ َي ِس ٌقر ) الحديد. 11:
الؼؿ ِةة الشةؿا ِ
فةقق ِ
ةةؿ الةةدا ِ وإَطةةدا ِ ** كالـ ْسر َ
ُ
َس
ةةلطقش َر ْغ َ
مطار وإَكقا ِ
س الؿ ِض ِ
ب وإَ ِ
قئة ِ
بالس ْح ِ
هازئً **
ُّ
ْأركُق إلك الش ْؿ ِ ُ

ققيا طزيزًا ..لقس مجةر َد مخؾةقق أكةقل  ،بةؾ كـسةرٍ محؾةؼ
فؽـ ً
يرف يف كؾ مؽان ،يف ٍ
سؿق واكشراح!..
فقق قؿؿ وأبراج  ،وصائر ُّ
ثال ًثةةةا  :أن الة َ
ةةع والضةةةر بقةةةد اهلل القاحةةةد إحةةةد ،وإذا
ةةرزق والـػة َ
طشت يف سةعادة وارتقةاح  ،وهةل حؾقة ُة إتؼقةا ،
اسطقؼـت ذلؽ
َ
الؿعؾؼقـ رز َقفؿ وحقاتَفؿ بخالؼفؿ وربفةؿ تعةالك  ،قةد آمـةقا بةف،
َ
وتقكؾقا طؾقف  ،وأكابقا إلقف يف حةقائجفؿ ومسةائؾفؿ  .وقةال طؾةل
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بةةـ أبةةل صالةةب رضةةل اهلل طـةةف (: ،الةةرزق رزقةةان :فةةرزق تطؾبةةف،
ورزق يطؾبؽ ،فنن لؿ تلتف أتاك) .
راب ًعا :أن الحقاة كػاح وطؿؾ  ،تقاجف بالحركة والؿؼاومةة  ،ودر
الػؼر والطعب ،والسق والعدو  ،فالرزق يطؾب بالؿشةل  ،والةدا ُ
يؼةةاوم بالصةةبر والةةدوا  ،وإطةةدا ُيةةدفعقن بالثبةةات والةةدطا ،
وبالشجاطة والحؽؿة .
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات  ،وجـبـا الغػؾة والحسرات
اققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ….
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الحؿةةدُ هلل رب العةةالؿقـ ،ولةةل الصةةالحقـ  ،والعاقبةةة لؾؿطؼةةقـ ،
وصةة ّؾك اهلل وسةةؾؿ طؾةةك سةةقد إولةةقـ وأخةةريـ  ،وطؾةةك ِ
آلةةف
وصحبِف أجؿعقـ….
أما بعد :
َ
تحؼقةؼ الطقكةؾ
فاتؼقا اهللَ يامسؾؿقن  ،وتعؾؿقا مةـ هةذه القصةقة
كطةب اهلل لـةا .
طؾك اهلل  ،فؼد قةدر كةؾ شةل  ،ولةـ يصةقبـا إٓ مةا
َ
ةرب يف إرض  ،وبسة َ
ةط لـةةا
ةرع الضة َ
ولؽـةةف أمةةر بالحركةةة  ،وشة َ
كعؿف ،فـغدو مطقكؾقـ طؾك اهلل  ،باذلقـ إسباب  ،كؿا هةق السةـة
والطريؼ ُة الؿفديةة  ،والعؼةؾ السةقي  ،قةال يف الحةديث لصةاحب
الـاقة ِ (:
اطؼؾفا وتقكؾ ) .أي ْ
خذ بالسبب ،واططؿد طؾك اهلل ِ.
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ِ
ُ
ُ
اططؿاد الؼؾب طؾك ال ّؾف تعةالك يف اسةطجالب
صدق
والطقكؾ هق "
الؿصالح ،ودف ِع الؿضار مـ أمقر الدكقا وأخرة " .
وققةةؾ " الطقكة ُةؾ هةةق الثؼةةة بؿةةا طـةةد ال ّؾةةف ،والقةةلس طؿةةا يف أيةةدي
الـاس".
ومـ قصص الطقكؾ العظقؿة مةا حصةؾ يةقم الفجةرة  ،مةـ إيؿةان
رسةةقل اهلل الؿطةةقـ  ،وتقكؾةةف طؾةةك ربةةف العظةةقؿ ،وثؼطةةف بالـصةةر
كظرت إلةك أقةدا ِم الؿشةركقـ
الؿبقـ ،قال أبق بؽرٍ رضل اهلل طـف :
ُ
ِ
ِ
َ
رسةقل اهلل لةق أن
ؾةت :يةا
ةؿ طؾةك
وكحـ يف
رؤوسةـا ف ُؼ ُ
الغةار ُ ،
وه ْ
ُّةؽ يةا أبةا بؽةرٍ
أحدَ هؿ كظر تحةت قدَ م ْقةف ٕ ْب َص َةركا .فؼةال« :مةا َضـ َ
ِ
باثـقـ اهللُ ثال ُث ُفؿا».
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فؼقلف" :ما ضـؽ باثـقـ اهلل ثالثفؿا" أي اكفؿا يف حػظ اهلل ومعقطف ،
يعـل :هؾ أحةد يؼةدر طؾقفؿةا بلذيةة أو غقةر ذلةؽ؟ كةال  ٓ :أحةد
يؼدر طؾقفؿا ٕ :كف ٓ ماكع لؿا أططك اهلل وٓ معطل لؿةا َمـَةع ،وٓ
ُمذل لؿـ أطز وٓ معز لؿـ أذل ،ففؿ يف حػظ اهلل ورطايطف …( ُق ِؾ
ؽ مـ ت ََشا و َتـ ِْزع ا ْلؿ ْؾ َ ِ
ِ ِ
الؾ ُفؿ َمالِ َ
ؽ مؿ ْـ ت ََشا ُ
ؽ ا ْل ُؿ ْؾؽ ت ُْمتل ا ْل ُؿ ْؾ َ َ ْ
ُ َ ُ ُ
ةؽ ط َؾةك كُةؾ َشةل ٍ
َوت ُِع ُّز َم ْـ ت ََشا ُ َوت ُِذ ُّل َم ْـ ت ََشةا ُ بِ َق ِةد َك ا ْلخَ ْق ُةر إِ
َ
ك
َ
ْ
َق ِد ٌير).
وصؾقا وس ّؾؿقا ……
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 /8بشّس املشائني…!
ؽ ك ُّؾف وبِ ِ
َ
لؽ الحؿدُ ك ُّؾ ُف َ ،
الؾفؿ َ
الخقر ك ُّؾ ُف ،
ك
قد
ُ
ولؽ ا ْل ُؿ ْؾ ُ ُ
ُ
لقؽ يرجع إمر ك ُّؾف طالكِق ُطف ِ
وس ُّر ُه  ،لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ
َ ُ
وإ ِ َ ُ ُ ْ ُ ُ
وجؿعت
الحؿد بالؼرآن ،ولؽ الحؿد باإليؿان ،بسطت أمــا،
َ
فرقطَـا ،ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا  ،فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ
كثقرا كثقرا …
ً
أشفدُ أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدا طبده
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ …
أما بعد :
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أيفا الـاس:
أجؿؾ أن تلتقـا البشرى مـ ٍ
ُ
َ
تحطػؾ
طزيز كري ٍؿ طؾقـا ،فذلؽ مؿا
ما
وتطقب بف ال ُبشريات …!
وتـشرح لف إرواح ،
بف الـػقس،
ُ
ُ
يؼقل رسق ُلـا الؽةريؿ طؾقةف الصةالة والسةالم  (:بشةر الؿشةائقـ يف
الظؾةةؿ إلةةك الؿسةةاجد  ،بةةالـقر الطةةام يةةقم الؼقامةةة ) .رواه أبةةق داود
والطرمذي وصححف إلباين .
تذكقر بعظؿ الصالة ،والطالقل يف الدار أخرة  ،وطظؿ ثةقاب
هـا
ٌ
وطؿةةةار الؿسةةةاجد  ،ومةةةـ طةةةزّت
الؿسةةةارطقـ إلةةةك الصةةةالة ّ ،
قضةةاياهؿ ،وأقبؾةةقا طؾةةك ديةةـفؿ…! فؾ ُقبشةةر أهة ُةؾ الصةةالة بةةلكقار
ورحؿات وبركات..
لق ِ
بشر مـ تعالت الصال ُة يف قؾبف  ،وكاكت قضقطف الؽبرى …
ُ
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ِ
مؾةذة الطعةام ،
ول ُقبشر ذلؽ الذي  ..آثرهةا طؾةك كةؾ الؿؾةذات ،
ِ
ومؾذة الػراش  ،ومؾذة الراحة ،ومؾذة خداع الشقطان …
َ
وسارع يف مرضاة خالؼف ….
اهطبؾ حقاتف،
مممـ
ول ُقبشر
َ
ٌ
ول ُقبشر أولئؽ الؼق ُم الذيـ  ،تعاضؿت خطةقاتُفؿ إلةك الؿسةاجد ،
وخرجةةقا يف الظؾؿةةات ،وقةةدّ روا حةةةؼ اهلل ،وحـّةةقا الةةك فضةةةؾف،
واكجذبقا إلك رحؿاتف…
( ّ
بشر الؿشائقـ يف الظؾؿ إلك الؿساجد بالـقر الطام يقم الؼقامة ).
ٍ
كؿ يف البشائر مـ ٍ
كقر ومـ ط َظة ِؿ ** ومةةةـ مػةةةاخرِ
إكسةةةان ومؾطةةةز ِم
ِ
ُ
يشققف
لؾجةةةد والفؿةةة ِؿ
الػضؾ طـةد اهللِ واكشةرحت ** مسةةةقر ٌة طـةةةده
الفقن أو يرطك مع ال َب َف ِؿ
يعرف
مشةةةا ً أخةةةا ك ُُجةةةحٍ ** ٓ
ُ
فبشةةةرِ القةةةق َم ّ
َ
******
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ةرص مـةةف طؾةةك اسةةطؽؿال الثةةقاب  ،وتةةرك
ويف الطعبقةةر بالؿشةةل حة ٌ
لؾدابةةةة أو الؿركبةةةة  ،أو إصةةةحاب والخةةةالن  ،ويف الحةةةديث:
(ومشةةةك ولةةةؿ يركةةةب ) ويف الؿشةةةل كشة ٌ
ةةاط وتقاضةةةع  ،وهؿةةة ٌة
وتػاطؾ…! وفقف حسـات مؽطقبة  ،وسقئات مطروحة ،ودرجات
مرفقطة…!
مشقت هللِ لؿ ِ
ُ
أحؿؾ أشقاقل ومضطرمل
وجئت
أمش إلك السؼ ِؿ **
ُ
ُ

والـاس تؿشل إلك أشغالفا ومالذهاِ ،
فؾؿ ٓ تؿشل إلك بققت اهلل،
ُ
مش ًقا تػطخر بف ،وخطقات تعز بفا ،وحركات ترتؼل مةـ خاللفةا.
وفضال وشجاطة .
ديـًا
ً
يؼقل ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف الؿصؾل الؿبادر َ (:ف َؾ ْؿ َيخْ ُط َخ ْط َق ًة
ِ
ِ
الؿ ْس ِ
جدَ ،
إٓ ُرف َع لف َبفا َد َر َجةٌَ ،و ُحط طـْف َبفا َخطق َئةٌ ،حطك َيدْ ُخ َؾ َ
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كان يف الص َال ِة ما كَاك ِ
الؿ ْس ِ
َةت الص َةال ُة هةل ت َْحبِ ُسة ُف،
جدَ َ
َفنِ َذا َد َخ َؾ َ
قن ط َؾك َأ َح ِدك ُْؿ ما َدا َم يف َم ْج ِؾ ِس ِف الةذي َصةؾك فقةف
َوا ْل َؿ َالئِ َؽ ُة ُي َص ُّؾ َ
ِ
ةؿ ُي ْةم ِذ
َ
يؼقلقن :الؾ ُفؿ ْار َح ْؿ ُف ،الؾ ُفؿ ا ْغػ ْر لف ،الؾ ُفؿ ت ْ
ُب طؾقف ،مةا َل ْ
فِ ِقف ،ما َل ْؿ ُي ْح ِد ْ
ث فِ ِقف ).
الثةقاب كبقةرا طظقؿةا  ،جةا يف
الؿشل بعقدا كثقرا  ،كان
وإذا كان
ُ
ُ
بـ ِ
صحقح مسؾؿ رحؿف اهللَ ،ط ْـ َجابِرِ ِ
طبد اهلل ِ رضةل اهلل طـفؿةا ،
ت البِ َؼاع حق َل الؿس ِ ِ
قالَ :خ َؾ ِ
َ
فلرا َد َبـُةق َس ِةؾ َؿ َة َأ ْن َيـْط َِؼ ُؾةقا إلةك
ُ َ ْ
جدَ ،
َ ْ
الؿ ْس ِ
ُق ْر ِ
سقل اهلل ِ َصؾك اهللُ طؾقةف وسةؾ َؿَ ،ف َ
ذلؽ َر َ
ج ِدَ ،ف َب َؾغَ َ
ؼةال
ب َ
ِ
ِ
الؿ ْس ِ
ةج ِد ،قةالقا:
ُةؿ ُترِيةدُ َ
ون َأ ْن َت ْـطَؼ ُؾةقا ُق ْةر َب َ
لفؿ :إكةف َب َؾغَـةل أكؽ ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ذلةؽَ ،ف َ
َك َع ْؿ ،يا َر َ
سةقل اهللِ ،قةدْ َأ َر ْدكَةا َ
ةارك ُْؿ
ؼةال :يةا َبـةل َسةؾ َؿ َة د َي َ
ِ
َب آ َث ُارك ُْؿ.
َب آ َث ُارك ُْؿ ،د َي َارك ُْؿ ُت ْؽط ْ
ُت ْؽط ْ
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ديةةاركؿ وا ْث ُبطةةقا فقفةةا ،وٓ َتـْط َِؼؾةةقا طـفةةا،
والؿعـةةك :أي :ا ْلزمةةقا َ
ِ
الؿسج ِد :فةنن مةا
آثاركؿ" ،أي :تُؽطب لؽؿ ُخطاكؿ إلك
" ُت ْؽط ْ
َب ُ
ِ ِ
َ
تَخْ طق َك ُف إلك
الؿسجد ُي ْؽط ُ
بةل صةؾك اهللُ
َب لؽؿ بف أ ْج ٌر ،ثؿ كرر الـ ُّ
ِ
آثاركؿ".
ياركؿُ ،ت ْؽط ْ
َب ُ
طؾقف وسؾؿ قق َل ُف مر ًة ُأخرى" :د َ
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ،وجـبـا الغػؾ َة والحسرات…
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ …..

71

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

والشؽر لف طؾةك أفضةالف وإكعامةف  ،وأصةؾل
الحؿدُ هلل طؾك آٓئف ،
ُ
وأسةةؾؿ طؾةةك خقةةر أكبقائةةف وأصةةػقائف ،صة ّؾك اهللُ طؾقةةف ،وطؾةةك آلة ِةف
وصحبف أجؿعقـ…
وبعد :
ةدير بالؿصةةؾل الؿبةةادر ،
ولؾؿشةةل إلةةك الصةةالة ٌ
آداب وأحؽةةام جة ٌ
العـاي ُة بفا ومراطاتفا  ،ومـ ذلؽ :
اإلتقان إلقفا بسؽقـة ووقار  ،مع غض البصر  ،كؿا قال يف حةديث
ُ
( وأتقها ت َْؿ ُشقن ،وطؾقؽؿ السؽقـة ).
وثاكقا ُ :
(مةـ تقضةل ثةؿ خةرج
ترك تشبقؽ القةديـ كؿةا يف حةديث َ
يريةةد الصةةالة ،ففةةق يف صةةالة حطةةك يرجةةع إلةةك بقطةةف ،فةةال تؼقلةةقا
هؽذا) :يعـلُ :يشبؽ بقـ أصابعف .
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ةب أكة ِ
قمةةا أو بصة ًةال،
ثال ًثةةا :تجـة ُ
ةؾ البؼقلقةةات  :قةةالَ ( :مةةـ أكةةؾ ُث ً
فؾقعط َِز ْلـا ،أو لقعطزل مسجدكا  ،ولقؼ ُعدْ يف بقطف ).
اسطحباب الدطا ِ يف الطريؼ أحقاكًا  ،لحةديث فخةرج لقؾةة
وراب ًعا:
ُ
كةقرا ،ويف لسةاين
إلك الػجر وهق يؼةقل  ( :الؾفةؿ اج َعةؾ يف قؾبةل ً
كقرا ،واج َعؾ ِمةـ
كقرا ،واجعؾ يف بصري ً
كقرا ،واجعؾ يف سؿعل ً
ً
ومـ أمامل كقرا ،واجعؾ ِمـ فققل كقراِ ،
خؾػل كقراِ ،
ومـ تحطةل
ً
ً
ً
ِ
كقرا) .
كقرا ،الؾفؿ أططـل ً
ً
ِ
ةةديؿ القؿـةةةك يف الةةةدخقل  ،وسةةةمال اهلل
ومةةةـ
أداب ً
أيضةةةا :تؼة ُ
الرحؿةةة ،وصةةالة ركعطةةقـ والحةةرص طؾةةك الصةةػ إول وطةةدم
مزاحؿة الـاس ،واهلل يػطح لـا ولؽؿ مـ رحؿاتف .
وصؾقا وس ّؾؿقا ……
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 /9اهِقٌةُ عوى أٓى اإلمياْ!..
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن محؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ َ
ُ
وصحبف أجؿعقـ .
( يةةا َأي َفةةا الة ِةذيـ آمـُةةقا ات ُؼةةقا اهلل و ُقق ُلةةقا َقةةق ًٓ سة ِةديدً ا يصة ِ
َ
ُ
ةؿ
ة
ؽ
ل
ح
ةؾ
ْ
ُ ْ
َ َ
ْ
ْ َ
َ َ
َ ُّ
َأ ْط َؿا َلؽ ُْؿ َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسق َل ُف َف َؼةدْ َفةا َز َف ْةقزًا
ِ
قؿا ).
َطظ ً
أما بعد :
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إخق َة اإليؿان :
ُ
َ
رسقل اهلل مـ ققمف ،وكقػ
هؾ رأيطُؿ كقػ طقدي
احطؿؾ إكبقا ُ
شدائدَ أققامفؿ  ،الذيـ ضاققا مةـ ديةـفؿ ورسةالطفؿَ ( ..وك ََةذلِ َ
ؽ
ِ
َج َع ْؾـَةةا لِ ُؽةةؾ َكبِ
قـ) .سةةقرة إكعةةام  .كعةةؿ
ة
الؿ ْج ةرِم َ
ةل َطةةدُ وا مة َ
ةـ ُ
و
مجرمةةةةقن يف سةةةةؾقكفؿ  ،ومجرمةةةةقن يف طةةةةداوتفؿ لؾرسةةةةؾ ،
ومجرمةةقن يف رفضةةفؿ كؾؿةة َة الحةةؼ … ولةةذلؽ يحةةاربقن كةةؾ
إشعاطة ٍ
كقر ساصعة  ،وكؾ مشعؾ حؼ وضا !..
ةةرآن طةةةـ اجةةةرامفؿ وطةةةداوتفؿٓ ،
ولةةةذلؽ حقـؿةةةا يحةةةدثـا الؼة ُ
تسةةطغربقا ذلةةؽ !..ففةةؿ أدهةةك وأمة ُّةر ،وٓ تة ُ
ةزال الـؼؿة ُة قائؿة ًة بةةقـ
والصراع
الحؼ والباصؾ ،
والؿصاول ُة حاضرة ،ما ُوجدَ
ُ
مسطديؿا ُ ،
ً
ٌ
حةةؼ يف إرض ،أو تـسةةؿت الحقةةاة بلكةةدا اإليؿةةان ..فةةنن لفةةؿ
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وحسا ًدا  ،قال تعالك يف مـعطػ تاريخل حصؾ لؾبشرية ،
خصقما ُ
ً
حقرب فقف أهؾ اإليؿان  ،وأوذوا أذى شديداَ ( :و َمةا َك َؼ ُؿةقا ِمةـ ُْف ْؿ
إِٓ َأن ي ْم ِمـُقا بِاهلل ِ ا ْلع ِز ِيز ا ْلح ِؿ ِ
قد ).
َ
َ
ُ
وتعرف يامسؾؿقن تؾؽ… "بحادثة إخةدود"  ،حقةث حصةؾ
ُ
وخةةةدّ ت لفةةةؿ
اضطفةةةا ٌد ٕهةةةؾ اإليؿةةةان  ،وحقصةةةروا يف ديةةةـفؿُ ،
ةةحاب إخةةةدود  .الـةةةار ذات
إخاديةةةدُ الحارقةةةة… ( ُقطةةةؾ أصة
ُ
القققد…) .
الحػة ُةر الطةةل تحػةةر يف
و { إخةةدود } كؿةةا يؼةةقل العؾؿةةا  :هةةل ُ
ققمةا كةافريـ ،ولةديفؿ
إرض .وكان
ُ
أصحاب إخدود هةمٓ ً
قةةق ٌم مممـةةقن ،فةةراودوهؿ لؾةةدخقل يف ديةةـفؿ وضةةغطقا طؾةةقفؿ ،
فامطـع الؿممـةقن مةـ ذلةؽ ،فشةؼ الؽةافرون أخةدو ًدا يف إرض،
َ
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وطرضةقهؿ
وقذفقا فقفا الـار ،وقعدوا حقلفا ،وفطـةقا الؿةممـقـَ ،
ةطؿر طؾةةك اإليؿةةان
طؾقفةةا ،فؿةةـ اسةةطجاب لفةةؿ أصؾؼةةقه ،ومةةـ اسة َ
قةةذفقه يف الـةةار ،وهةةذا يف غايةةة الؿحاربةةة هلل ولحزبةةف الؿةةممـقـ،
ولفةةذا لعةةـفؿ اهلل وأهؾؽفةةؿ وتقطةةدهؿ فؼةةالُ { :قطِ َ
اب
ةةح ُ
ةةؾ َأ ْص َ
ْإُ ْخدُ ِ
ود } .
كعةةؿ ُلعـةةقا لعظة ِؿ مةةا فعؾةةقه ،ولعـةةقا لجةةريؿطِفؿ الـؽةةرا  ،و ُلعـةةقا
لخبث صقاياهؿ  ،وسق فعائؾفؿ…
اإليؿان…
كقػ يعذبقكفؿ وقد اخطاروا
َ
ةةرون بفةةةؿ وقةةةد آثةةةروا الطقحقةةةد… ولةةةؿ يبةةةادروا
وكقةةةػ يؿؽة َ
بلذى….؟!
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ويف أية ِ
ةات يةةا مسةةؾؿقن  :دلقة ٌةؾ طؾةةك آبةةطال  ،وأن هةةذه الةةدكقا
ضرف لؾشؼا والعـا … ،
ٌ
ةان الؿطعةةالل وخقص ة ًة… وٓبةةد دون الشة ِ
ةفد مةةـ إبةةر
ةديـ لؼقة َ
ترية َ
ِ
الـحؾ !..ومـاكػة الؿجرمقـ لؾؿةممـقـ ،وأن هةذه الةدكقا ٓ تُبؼةل
طؾك أحد  ..وٓ يدوم طؾك ٍ
شان!..
حال لفا ُ
ُ
ةات غةةالم إخةةدود  ،وكةةان هةةق السةةبب يف إذٓلفةةؿ
ويف الؼصة ِةة ثبة ُ
وفضحفؿ طؾةك رؤوس إشةفاد  ،وذاك كةان يف "الةقؿـ زمةـ ذو
كقاس"  ،وتعرية تؾؽ ألفةة الؿزيػةة  ،ولةؿ يخؾةص الؿؾةؽ إلةك
الـةاس
الغالم ويؼطؾف ،حطك قةال ":بِ ْسةؿ اهلل ِ َرب الغُةال ِم " .وآمةـ
ُ
أجؿعةةةةقن ٕ ،كةةةةف اإللةةةة ُف الحةةةةؼ  ،العزيةةةةز الحؿقةةةةد  ،ذو العةةةةزة

78

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

والجبروت ،والؼدرة والؿؾؽقت  ،لف مؾةؽ السةؿقات وإرض ،
أوٓ وآخر ًا .
واهلل طؾك كؾ شل ٍ شفقد  .والحؿدُ هلل ً
ةب الؼؾةةقب ثبةةت قؾبةةل طؾةةك ديـةةؽ ،ويةةا مصةةرف
الؾفةةؿ يةةا مؼؾة َ
الؼؾقب صرف قؾقبـا طؾك صاططؽ ،إكؽ جقاد كريؿ …
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ …
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الحؿةةدُ هلل رب العةةالؿقـ  ،والصةةالة والسةةالم طؾةةك خةةاتؿ إكبقةةا
والؿرسؾقـ كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ….
وبعد :
إخقاين الؽرام :
ٓبد أن يػؼ َف ُ
اإليؿةان لةف تبِعاتُةف ،وآسةطؼامة لفةا
أهؾ اإليؿان  ،أن
َ
حةرب
ضريبطُفا  ،والفداي َة مـبقذ ٌة مـ أققام  ،أخذوا طؾةك طةاتؼفؿ
َ
الدطقة ،ومـاكػ َة إخقار ( أتقاصقا بف بؾ هؿ قق ٌم صاغقن ) سقرة
الذاريات .
ِ
ُ
الػؼف يحؿ ُؾـا طؾك سمال اهلل الثبةات ،وتةقخل وسةائؾف ،
ومثؾ هذا
ةاس طقامؾةةف مةةـ حسةةـ الطعبةةد وتحؼقةةؼ الطقحقةةد  ،وكثة ِ
والطؿة ِ
ةرة
ُ
الطاطةةةات ،والؿسةةةارطة الجةةةادة ،والؾفةةةج الةةةدائؿ بةةةذكر اهلل،
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ِ
ومجاهدة الـػس( والذيـ جاهدوا فقـةا لـفةديـفؿ سةبؾـا )  ،وكػة ِع
أخريـ  ،وآكطراحِ بقـ يةدي اهلل كثقةرا  ،كثقةرا بالةدطا والطقبةة
ِ
القاحةد إحةد ،وهةذا مةا
الـػع والضر  ،بقةد
والـدم ،واسطقؼان ّ
أن َ
ُ
َ
البطش بف فؾؿ يسةططع ،
الؿؾؽ
اططؼده غال ُم آخدود  ،فؼد حاول
حطك يئس وقال  (:مةا َ
فعةؾ أصةحا ُبؽ -أي مةـ أرسةؾفؿ لؼطؾةف -
قال :كػاكقفؿ اهلل ،فؼال ِ
َ
تػعةؾ مةا
لست بؼاتؾل حطةك
لؾؿؾؽ :إكؽ َ
آمةةرك بةةف ،قةةال :ومةةا هةةق  ..قةةال :تجؿةةع الـةةاس يف صة ٍ
ةعقد واحةةد،
َ
ُ
ُ
وت ِ
السةفؿ يف
َصؾ ُبـل طؾك جذع  ،ثؿ خذ سفؿا مـ كـاكطل ،ثؿ ضع
َ
كبد الؼقس ،ثةؿ قةؾ :باسةؿ اهلل رب الغةالم ،ثةؿ ِ
ارمـةل ،فنكةؽ إذا
فعؾت ذلؽ قطؾطـل  . )..فػعؾ فققعت الؽارثة طؾقف …!.
َ

81

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

ِ
وصقة ابـ طباس الذهبقة  ،قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :واطؾؿ
ويف
أن إم َة لق اجطؿعت طؾك أن يـػعقك بشل لؿ يـػعةقك إٓ بشةل
واطؾةؿ أن إمة َة لةق اجطؿعةت طؾةك أن َيضةروك
قد كطبةف اهلل لةؽ،
ْ
بشل  ،لؿ يضروك إٓ بشل قةد كطبةف اهللُ طؾقةؽُ ،رفعةت إقةالم
وجػت الصحػ ).
ولقممـ ُ
أهؾ اإلسال ِم  ،أن العاقب َة لفةؿ مفؿةا تؽالبةت الصةروف ،
ومظفر أولقا ه …..
كاصر ديـف،
ٌ
ٌ
واشطدت الؽروب  ،فاهللُ
( فاكطؼؿـةةا مةةـ الةةذيـ أجرمةةقا وكةةان حؼةةا طؾقـةةا كصة ُةر الؿةةممـقـ)
سقرة الروم .
وصؾقا وس ّؾؿقا يا ِ
خقار طؾك الـبل الؿخطةار  ،والفةادي الؿغةقار ،
كبقـا محؿد…
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ً /10واشيُِم يف اآلخسة !..
يـ ا ْل ِؼ ْس َط لِ َق ْق ِم ا ْل ِؼ َق َام ِة َف َال ُت ْظ َؾ ُؿ
الحؿد هلل الؼائؾَ (:وك ََض ُع ا ْل َؿ َق ِاز َ
َان ِم ْث َؼ َال َحب ٍة م ْـ خَ ْر َد ٍل َأ َت ْقـَا بِ َفا َو َك َػك بِـَا
َك ْػ ٌس َش ْقئًا َوإِن ك َ
ِ
قـ)
َحاسبِ َ
وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقلف الؼائؾ (:أتعجبةقن مةـ دقةة سةاققف،
والذي كػسل بقده ،لفؿا ُ
أثؼؾ يف الؿقزان مـ ُأحد ) .كحؿده تعالك
وكشؽره ومـ كؾ ذكب كسطغػره …
أشفدُ أن ٓ إل َف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿد ًا طبده
ورسقلف  ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ….
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أما بعد:
معاشر الؿسؾؿقـ :
َ
ِ
يحبقن َ
ومـافع
صعاما ومصؾح ًة
مقازيـ الدكقا ،
تثؼقؾ
كثقرون مـا ،
َ
َ
َ
ً
الؿةقازيـ الحؼقؼقةة  ،والةبال
ويخطصؿقن طؾقفا ،وكـسةك
مخطؾػة
َ
َ
والرجحان الؿطؾقب  ،والػقز َالثؿةقـ  ،كؿةا هةل طالمة ٌة
الشديد،
َ
وقسطاس بارز يف الؼقامة  ،وقارطة إهقال..
ٌ
مقازيـ أخرة…!
حقث
ُ
َ
مقازيـ أخرة…؟!
أدراك ما
وما
ُ
ٌ
وطدل وتـػقذ …!
وحساب وتشديد،
فحص وتدققؼ،
ٌ
ٌ
ٍ
طقشةة راضةقة ) .أي
ةت َم َق ِازيـُة ُف ففةق يف
قال تعالك َ (:ف َلما َمةـ َث ُؼ َؾ ْ
قبائحةةف  ،وكاكةةت
رجحةةت حسةةـاتُف بسةةقئاتف  ،وغؾبةةت خقراتُةةف
َ
َ
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فضةةائ ُؾف تػةةقق هػقاتِةةف  ،ففةةق يف العقشة ِةة الراضةةقة والجـة ِةة العالقةةة،
والـعقؿ الؿؼقؿ .
كػقسةـا ،وأطةددكا لةذلؽ
ففؾ تػؽركةا يف ذلةؽ طبةا َد اهلل ،وراجعـةا َ
ُطدتَف..؟!
ِ
ِ
ِ
واخطبار السرائر والصدور ،يق ُم
وكشػ الحسابات
القزن
ومقطدُ
ِ
الـةاس فراشةا مبثقثةً ،والجبةال ِطفـةا وصةقفا
الؼارطة ،وصقرور ُة
ةةدر
مـػقشةةةً بالقةةةد  ،أي هبةةةا ً ذاه ًبةةةا  ،فطؼةةةا ُم الؿةةةقازيـ ،ويطصة ُ
الطحؽقؿ ،واهلل الؿسطعان .
ويف ِ
أية يا مسؾؿقن :
ِ
ٌ
إثبات الؿقزان والحساب ،وققا ِم الـاس لرب العالؿقـ ،
دلقؾ طؾك
ةـ َ ،ث ُؼةةؾ مقزا ُكةةف ،ومةةـ أخػة َةؼ خةةػ مقزاكةةف ،وصةةاش
فؿةةـ أحسة َ
مصقره ،وكان طاقب ُة أمره خسرا .
ُ
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وأن
وحقـئذ كؾحظ اكؼسا َم الـاس يةقم الؼقامةة ،وسةطقع الؿقةزان ّ ،
الؿػاضةةةؾ َة بإطؿةةةال الصةةةةالحات  ،والػضةةةائؾ الؿباركةةةةات ،
والحسةةـات الؿسةةطقرات  .فاسةةطؽثر يةةا طبةةداهلل  ،وسةةارع مةةع
الؿسارطقـ ،وإياك والطسقيػ والطلجقؾ!..
قال العؾؿا  :أجؿع ُ
أهؾ السـة طؾك اإليؿان بالؿقزان ،وأن أطؿال
العبةاد تةةقزن بةةف يةةقم الؼقامةةة وزكًةا حؼقؼ ًقةةا  ،وأن الؿقةةزان لةةف لسةةان
يـ ا ْل ِؼ ْس َ
وي ُ
ةط
ؿقؾ بإطؿال ،قال تعةالكَ ( :وك ََض ُةع ا ْل َؿ َةق ِاز َ
وكػطان َ
لِ َقة ْةق ِم ا ْل ِؼ َق َامة ِةة ) .سةةقرة إكبقةةا  . 47 :ويف الصةةحقحقـ طةةـ الـبةةل
صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ أكةف قةال ( :كؾؿطةان خػقػطةان طؾةك الؾسةان،
ثؼقؾطان يف الؿقةزان ،حبقبطةان إلةك الةرحؿـ :سةبحان اهلل وبحؿةده،
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سبحان اهلل العظقؿ )  .وقال طـ سةاقل طبةداهلل بةـ مسةعقد رضةل
اهلل طـف  ( :لفؿا يف الؿقزان ُ
أثؼؾ مـ أحد) .
والقاجب إخق َة اإلسالم:
ُ
الطػؽر وآسطعداد ،والؿسابؼة إلك اهلل بحسـ الطاطةة  ،والجةد يف
ُ
ةب
العؿةةؾ ،وكؿةةا أحببـةةا الرجحة َ
ةان الةةقزين يف الةةدكقا ،فعؾقـةةا الطلهة ُ
ةقب،
ويرجحةةف  ،فةةإمر طصة ٌ
لؿقةةزان أخةةرة  ،والطةةزود بؿةةا ُيثؼؾةةف ُ
قاصؿ شديد ،واهلل الؿسطعان .
والؿققػ
ٌ
أحسـ طاقبطَـةا يف إمةقر كؾفةا ِ ،
وأجركةا مةـ خةزي الةدكقا،
الؾفؿ
ْ
وطذاب أخرة…
ُ
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل…
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وسالما طؾك طبةده ورسةقلف،
حؿدا هلل تعالك طؾك تقفقؼف ،وصال ًة
ً
كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبِف أجؿعقـ….
وبعد :
أيفا اإلخق ُة الؽرام :
ةةقازيـ أخةةةرة  ،وكقػقة ِ
ِ
ةةة مؾئفةةةا بالعؿةةةؾ الصةةةالح
تػ َؽةةةروا يف مة
والحسةةةـات الؿباركةةةات  ،كؿةةةا كؿةةةل صة َ
ةةـاديؼ الةةةدكقا بةةةالؽـقز
وإرصدة…!!
فاجؿعقا لؽؿ رصقدً ا مباركا  ،ومقر ًة صقبة ،وترا ًثا طزيزًا ْ ،
يـؼةذكؿ
ْ
ٍ
يقمئذ  ،ويـػ ْعؽؿ يقم ٓ يـػع مال وٓ بـقن  ،إٓ مـ أتك
مـ أهقال
اهللَ بؼؾب سؾقؿ…!
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ومـ ذلؽ الطقحقد واإلكثار مـ ذكةر اهلل وتةالوة الؼةرآن  ،وحسةـ
ِ
ةـ الـبِةل َصةؾك اهللُ َط َؾ ْق ِةف
الخؾؼ َ ،ط ْـ َأبِل الد ْر َدا رضل اهلل طـفَ ،ط ْ
وسؾؿ َق َال ( :ما ِمـ َشةل ٍ َأ ْث َؼ ُةؾ فِةل ا ْل ِؿقةز ِ ِ
ةـ ُح ْس ِ
ةـ ا ْلخُ ُؾ ِةؼ )
َان م ْ
َ َ َ
َ ْ ْ
رواه أبق داود.
ويف الجـائزَ ،ط ْـ الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َق َالَ ( :م ْـ َتبِ َةع َجـَةا َز ًة
َحطك ي َصؾك َط َؾ ْق َفا َوي ْػ َر َغ ِمـ َْفا َف َؾ ُف قِ َقرا َص ِ
ان َو َم ْـ َتبِ َع َفا َحطك ُي َصةؾك
ُ
ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِِ
ط َؾقفا َف َؾف قِقر ٌ ِ
ةـ
اط َوالذي َك ْػ ُس ُم َحؿد بِ َقده َل ُف َق َأ ْث َؼ ُؾ فةل مقزَاكةف م ْ
َ َْ ُ َ
ُأ ُح ٍد ) .
فسةةةارطقا وب ّؽةةةروا يف صاطةةةة اهلل ،واغطـؿةةةقا الػةةةرص السةةةاكحة ،
والخقرات العابرة  ،والـػائس الـادرة  ،فالققم طؿةؾ وٓ حسةاب ،
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ةقن فِ ِ
قةف إِ َلةك اهلل ِ ُثةؿ
وغدً ا
حساب وٓ طؿؾ…( َوات ُؼقا َي ْق ًما ت ُْر َج ُع َ
ٌ
ت َُقفك ك ُُّؾ َك ْػ ٍ
قن ) سقرة البؼرة . 181 :
س ما ك ََس َب ْ
ت َو ُه ْؿ َٓ ُي ْظ َؾ ُؿ َ
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد…..
الؾ ُفؿ إِكِل َأ ْس َل ُل َ
اف ،والغـَك …
الفدَ ىَ ،وال ُّط َؼكَ ،والع َػ َ
ؽ ُ
الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان…
الؾفؿ ربـا آتـا يف الدكقا حسـة…..
الؾفؿ احػظ طؾقـا ديــا ،وأمــا وققادتـا….
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 /11فلٍَ ُتِافظ..؟!
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف .
ِ
يـ َآمـُةةقا ات ُؼةةقا اهللَ َحةةؼ ُت َؼاتِة ِةف َو َٓ ت َُؿةةقتُـ إِٓ َو َأ ْك ةط ُْؿ
( َيةةا َأ ُّي َفةةا الةةذ َ
قن ) .
ُم ْس ِؾ ُؿ َ
أما بعد:
إخقة اإلسالم:
ٍ
تجارة رابحة  ،أو حدائؼ فارهةة ،أو مشةاريع فائؼةة ،
لق ُحدثـا طـ
لسارطـا فقفا ،وتـافسـا يف تحصقؾفا…!.
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فؽقةةةػ إذا كةةةان الحة ُ
ةةديث طةةةـ الجـةةةة  ،والةةةداطل هةةةق البةةةاري
تعالك…؟!
ِ
يؿطـ اهللُ طؾك طباده
لحظات الخطامِ،
ويف
وحقـ الحشر والجزا ُ ،
َ
الؿةةقمـقـ بـعةةق ٍؿ مخؾةةد ،ومطعة ٍةة باققةةة ،وجؿة ٍ
ةارب
ةال بةةاهر ،ومشة َ
فاخرة … تخطؿ بالطقب والؿسؽ… كؿا قةال سةبحاكف (:خطامةف
مسؽ ويف ذلؽ فؾقطـافس الؿطـافسقن ) …!
ةؿ مةةا شةةؿر لةةف الؿشةةؿرون  ،واسةةطعد لةةف الؿسةةطعدون ،
وهةةذا أطظة ُ
أرباب الؿسارطة  ،واكطبف لف أولق الـباهةةٕ !..كةف يعـةل
وسارع فقف
ُ
وآسطؿطاع الدائؿ!..
والـعقؿ الثابت ،
الخؾق َد إبدي ،
َ
َ
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ويعـةةل الخةةالص مةةـ الةةدكقا وكؼصةةفا ،والةةدكقا وزيػفةةا  ،والحقة ِ
ةاة
َ
فؽؾ شل ٍ
ِ
ِ
والزخرفات وذبقلفا…! ُّ
وتحضةر
سقفؾؽ ،
وكذبفا ،
ُ
مسططقرا..
شره
ً
الخالئؼ طـد ربفا  ،يف يقم كان ُّ
وٓ يـجق مـفا إٓ العاقؾقن الؿطدبرون  ،الذيـ ِ
فؼفقا معـك الحقاة،
وتطؾعقا إلك آخرتفؿ  ،فلطةدُّ وا لفةا ال ُعةدَ د ،وجؿعةقا لفةا ال ُؼ َةرب،
يسؿعقن حسـَف
الـعقؿ ،أو
وسارطقا يف العؿؾ… .وهؿ يطؾقن هذا
َ
َ
وجؿالف …!
سةقل اهلل ِ
ِ
قةت مةع َر
ْةت أبِ ُ
يؼقل كعب إسؾؿل رضةل اهلل طـةف ُ :كـ ُ
ِِ
اجطِة ِةف َفؼة َ
ةال لِةةلَ :سة ْةؾ
وح َ
َصةةؾك اهللُ طؾقةةف وسةةؾ َؿ فل َت ْق ُط ة ُف َبق ُضةةقئف َ
الجـ ِةةَ .
غقةر َ
ؽ ُم َرا َف َؼط َ
أس َل ُل َ
ؾةت :هةق
ذلةؽ ُق ُ
َف ُؼ ُ
َةؽ يف َ
قةالْ :أو َ
ؾتْ :
ؽ ب َؽ ْثر ِة السج ِ
قالِ :
اكَ .
َذ َ
فلطـل ط َؾك َك ْػ ِس َ
قد.
َ ُّ ُ
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ةؿ الصةةال ُة
وهةةذا ضة ٌ
ةرب طظةةقؿ مةةـ الؿسةةارطة والؿـافسةةة  ،تؾؽة ُ
ةس فؼةةط ،بةةؾ تطقطةةات وكقافةةؾ  ،وققةةا ٌم
العظقؿةةة  ،ولةةقس الخؿة َ
ِ
بصدق وإخةالص ،
وركعات مدخرات  ،تسارع فقفا
وسجدات،
ٌ
وتعطؼدها بؼبقل واكشراح .
ُ
حطؿؾ أن الؿةرا َد ،مخطةق ٌم
يؼقل الشق ابـ سعدي رحؿف اهلل ُ ":ي
طـ أن يداخؾف شل ٌ ُيـؼص لذتف ،أو يػسدُ صعؿف ،وذلةؽ الخطةام،
الذي خطؿ بف ،مسؽ .ويحطؿؾ أن الؿراد أكةف الةذي يؽةقن يف ِ
آخةرِ
َ
ُ
الؿسةؽ إذفةر،
اإلكا  ،الذي يشةربقن مـةف الرحقةؼ حثالةة ،وهةل
ففذا الؽدر ُمـف ،الذي جةرت العةادة يف الةدكقا أكةف ُيةراق ،يؽةقن يف
الجـة بفذه الؿثابة"..،
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الطشؿقر لف وطؾق الفؿة،
كاسب
كعقؿ الجـة بفذه الؿـزلة،
َ
ُ
ولؿا كان ُ
واسةةةةطثؿار إوقةةةةات ،والحةةةةذر مةةةةـ الصةةةةقارف والطقالةةةةػ
والعقاصػ…وكؿا ققؾ :
ٍ
رجقت الؿحآ!..
اجطفاد
قؾ لؿرجل معالل إمقر… بغقر
َ
فاصؾب مـ الجـة أطالها  ،وشؿر يف محاسـفا ،وٓ تؽطػك بؿجرد
العؿؾ الصالح ،بؾ جد وثابر ،وسارع وتؼدم…!
ٍ
دون الـجق ِم…!
 :إذا
َ
تؼـع بؿا َ
غامرت يف شرف مرو ٍم… فال ْ
خقر  ،إٓ
وصح ققلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :الطمد ُة يف كؾ شل
ٌ
يف ِ
طؿؾ أخرة ) .
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ِ
ِ
ةذر أن
وقةةال رجةةؾ ٓبةةـ السةةؿاك رحؿةةف اهلل  :ط ْظـةةل ،فؼةةال" :احة ْ
تَؼدَ م طؾةك ٍ
جـةةُ ،
طرضةفا السةؿاوات وإرض  ،ولةقس لةؽ فقفةا
َ
مقضع قدم ".
ُ
وإخالصةا
وطؿةال وتعبةا ،
يططؾب مسارط ًة وجةدا،
ومقضع الؼدم
ً
ً
ُ
ُ
ِ
فسةؾ اهللَ العةقن والطقفقةؼ ،ودوا َم الرشةد والطقسةقر  ،ويف
وهؿؿً،
وصقة رسقل اهلل الجامعة  ٓ (:يزال لساكُؽ رص ًبةا مةـ ذكةر اهلل ) .
ولق تع ّؾؼـةا بفةا لصة َؾحت أحقا ُلـةا  ،وصابةت آخرتُـةا ،واسةططعؿـا
سـ الخطام ….
السعاد َة إبدية ،والـجا َة إخروية  ،كسلل اهللَ ُح َ
الؾفؿ و ّفؼـا لطؼاك ،واجعؾ طؿ َؾـا يف رضاك …..
ً
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ…
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الحؿةةدُ هلل حؿةةدً ا كثقةةرا صقبةةا مباركةةا فقةةف ،كؿةةا يحةةب ويرضةةك،
وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبِف أجؿعقـ…
أما بعد :
أيفا اإلخق ُة الػضال :
إن مؿا يؼقي طؿؾقة الطـافس يف الخقةرات  ،أوٓ :هةق اططؼةا ُد زوال
ّ
الةةةدكقا  ،وحطؿقةةةة الؿةةةقت والرجةةةقع إلةةةك اهلل  ،وثاك ًقةةةا :معايـةةةة
الصالحقـ الؿشؿريـ طـ سقاطد الجد ،والؿطزوديـ لققم ٓ ريب
فقف…!
وثال ًثا :أن ثؿة فرح ًة كبرى ،وكعقؿا مؼقؿا  ،وكفاي ًة خالدة ،تـطظركا،
تػةةقق فرحةةات الةةدكقا  ،وتطغةةك طؾةةك سةةعادات الةةدكقا وزيـطفةةا

97

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

ؽ ا ْل َجـ ُة الطِةل ُأ ِ
(وتِ ْؾ َ
ُةؿ فِ َقفةا
قهةا بِ َؿةا كُـةط ُْؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
ور ْثط ُُؿ َ
… َ
ةقن َ ،لؽ ْ
قن ) سقرة الزخرف .
َفاكِ َف ٌة كَثِ َقر ٌة مـ َْفا ت َْل ُك ُؾ َ
ةقف مةةـ الـةةار وجحقؿفةةا وأغاللفةةا  ،وأكفةةا
وكةةذلؽ رابعةةا :الطخة ُ
شةةل ٌ ٓ يطةةاق ،وطةةذاب ٓ ُيسةةططاع  ،ومذلةة ٌة وشةةـار ،وخةةزي
وهالك…!
وخامسةةةا  :اسطشةةةعار أكةةةؽ يف اخطبةةةار وامطحةةةان  ،كؿةةةا تطلهةةةب
ً
ٓمطحاكةةات الةةدكقا… قةةال الحسةةـ البصةةري رحؿةةف اهلل ( :مةةـ
كافسةةؽ يف ديـةةؽ فـافسةةف  ،و مةةـ كافسةةؽ يف دكقةةاك َ ،
َ
فللؼفةةا يف
كَحره).
اسةططعت أن ٓ يسةبؼؽ
وقال وهقةب بةـ الةقرد رحؿةف اهللُ  ( :إذا
َ
أحدٌ  ،فافعؾ ).
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ِ
وارتد جؾباب الؿبادرة  ،ومةـ أول الؿسةارطقـ ..
فافعؾ السباق ،
ٍ
مغػرة مـ ربؽؿ وجـة…) .
( وسارطقا إلك
ِ
ةدرى مةةا
ٓية َ
ً
وسادسةةا :طةةد ُم الزهةةد يف الحسةةـات أو تلجق ُؾفةةا لقةةقم ُ
حالؽ فقف…!!
قن فِةةل ا ْلخَ قةةر ِ
ةؿ َكةةاكُقا ُي َسة ِ
ات َو َيةةدْ ُطق َكـَا َر َغ ًبةةا َو َر َه ًبةةا ۖ
ةار ُط َ
ْ َ
( إِك ُفة ْ
ِ ِ
قـ ) سقرة إكبقا .
َوكَاكُقا َلـَا َخاشع َ
وصؾقا وس ّؾؿقا ……
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 /12حالو ُة اهتوبة!..
الحؿدُ هلل ِ فطح أبقابف لؾطائبقـ  ،وذلؾ رحؿاتف لؾؿسطغػريـ ،ومحا
ذكقب أيبقـ… كحؿده وكشؽره ،ومـ كؾ ذكب كسطغػره …
أن ٓ إل َف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف  ،وكشفدُ أن محؿدً ا
وكشفد ْ
طبده ورسقلف  ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ
كثقرا…
تسؾقؿا ً
أما بعد :
ةحاب العؼةةقل ،ويةةا حؿؾ ة َة
فةةاتؼقا اهللَ يةةا أولةةل إلبةةاب  ،ويةةا أصة َ
ِ
ةـ َح ْق ُ
ةث َٓ
البصائر… ( َو َمـ َيط ِؼ اهللَ َي ْج َعؾ ل ُف َمخْ َر ًجةا َو َي ْر ُز ْقة ُف م ْ
ِ
ب ) سقرة الطالق .
َي ْحطَس ُ
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إخقة اإلسالم:
بحسة ِ
ةةـ العؿةةةؾ  ،وصةةةدق الؾجةةةق إلةةةك اهلل ،
أكػسةةةؽؿ ُ
سةةة ّؾؿقا َ
ِ
ِ
ِ
وسةةاطة
طاقبةةة الةةذكب،
حةةالوة الطقبةةة ،وتػؽةةروا يف
وباسةةططعا ِم
ةـ َو َط ِؿ َةؾ
َةاب َو َآم َ
ةار ل َؿةـ ت َ
الؼدوم طؾك اهلل تعةالك …( َوإِكةل َلغَػ ٌ
َصالِ ًحا ُثؿ ْاهطَدَ ى ) سقرة صف .
َ
وحةدائؼ وجـةات ،تقرثةؽ السةعادة،
إن لؾطقبة حةالو ًة ومؾةذات ،
وتعز طؾك الشقطان  ،وتـطصر فقفا طؾك الـػس…!.
ةةةقج إلةةةةك حةةةةدائؼ الطقبةةةةة  ،والعة َ
ةةةقش يف رياضةةةةفا يةةةةا
ّ
وإن القلة َ
وتسططعؿ فقفا السعادة  ،وما فقفا مـ
مسؾؿقنُ :يطرب الـػقس،
ُ
ٍ
ٍ
ويزهةدُ ذلةؽ يف الؿعاصةل ٓ ،
صعقمة لذيذة ،وبفجة طجقبةة ّ !...
يسطذكر قبحفا ،وكقػ أن اهللَ وفؼةف  ،وكجةاه ،وأطاكةف ،
سقؿا وهق
ُ
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ِ
مؾذات الراحة  ،وكعقؿ الؿباهج  ،بخالف مؼةابح السةقئات ،
فلراه
َ
داخؾ الروح والؼؾب!...
وجحقؿ الؿـاكر ،وما تُحدثف مـ لظك
ةـ الزائةةػ ،أو الغة ِ
بالحسة ِ
ةالف
ةنن
فة ّ
جراحفةةا قاتؾةةة  ،ولةةق تسةةطرت ُ
َ
الؿزركش الؿغشقش !...
بةت ِمةـ ِ
كةار الغَضةك
قال ُ
بعضةفؿ َ :جر ُ
كةار َ
الفةقى مةا تَـ َطػةلُ ...
َوتَؽِ ُّؾ َط ّؿا تُحرِ ُق!..
الـار الحؼقؼة الؿطقلدة مـ كبةات الغضةك ،واهلل
فـار شفقاتف
يطػئ َ
ُ
ُ
الؿسطعان !..
ُ
أدمـةت الـظةر
إبراهقؿ بـ أدهؿ رحؿةف اهلل  ( :إكةؽ إن
يؼقل اإلما ُم
َ
ُ
قبقح شر الؿعصقة) .
يف مرآة الطقبة  ،بان لؽ ُ
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ويف الطقبةةة مةةرآ ٌة لؾة ٍ
وجـة ٍ
ةذة مطـاهقةةة ِ ،
ةان راويةةة ،وصةةػا ٍ جؿقةةؾ،
ٍ
والركقن إلةك سةقاها ،
جربفا ط ّز طؾقف تركُفا،
ُ
وراحة مخطؾػة ،مـ ّ
ٍ
معاص خاسرة !...
مـ شفقات ضائعة  ،أو
ويةةروى يف الحةةديث  :أن رجةالً أتةةك الـبةةل صةةؾك اهللُ طؾقة ِةف وسةةؾ َؿ
َ
طؿؾ ُّ
رجال َ
هق
فؼال :
أرأيت ً
َ
،و َ
يطر ْك مـفا شقئًا َ
الذ َ
كقب كؾفا ،فؾؿ ُ
ؽ مةـ ٍ
مع ذلِ
يطر ْك حاج ًة وٓ داج ًة  ،إٓ أتاها َف َفةؾ لةذلِ َ
َ
تقبةة
لؿ
ؽ
ُ
ؿت ؟ َ
..؟! َ
قال  :أمةا َأكةا
ألقس قد أس َؾ َ
قال طؾقف الصالة والسالم َ :
ُ
َ
رسةقل
شةريؽ َلة ُف  ،وأن محؿةدً ا
فلشفدُ أن ٓ إ َل َف إٓ اهللَ وحةدَ ُه ٓ
َ
الخقرات وتطر َك السق ِ
ِ
اهلل ِ َ
قال :ك َعؿ ت ُ
ئات  ،فةقجع ُؾفـ اهللُ َل َ
ةؽ
َػعؾ
ُ
حس ٍ
قال  :ك َعؿ َ
وفجراتل َ
ـات كُؾ ُفـ َ
ْبةر
قال  :وغدَ راتل َ
قال  :اهللُ َأك ُ
َ
 ،فؿا َ
تقارى…!
زال ُيؽَب ُر حطك َ
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ةةدورهؿ ،وتطفةةةاوى
وهؽةةةذا هةةةؿ الطةةةائبقن سةةةعدا  ،تـشة ُ
ةةرح صة ُ
ذكق ُبفؿ( ،..وتقبقا إلك اهلل جؿقعا أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن )
سقرة الـقر .
الؾفؿ اغػر ذكقبـا  ،واسطر طققبـا ،ويسر أمقركا يا كريؿ …
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ….
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الحؿةةدُ هلل ِ وكػةةك ،وسةةالما طؾةةك طبةةاده الةةذيـ اصةةطػك ،وطؾةةك
خقرهؿ سقدكا محؿد خقرِ رسقل مؼطػك  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ
وصحبف أرباب الؿجد والقفا…
وبعد :
أيفا اإلخق ُة الؽرام :
والسةةبب يف فضة ِ
ةؾ الطقبةةة وصةةحة صريؼفةةا  ،أكفةةا صاط ة ٌة يف صريةةؼ
كةةقر وإضةةا ة  ،وطةة ٌز
السةةعدا الؿطؼةةقـ  ،الؿةةـع ِؿ طؾةةقفؿ ،وفقةةف ٌ
ُ
سطـؽشػ لؾؿر
وكرامة ،والؿعصقة ضؾؿ ٌة دامسة  ،ومذل ٌة خائبة ،
طؿا قريب !..
وقد كان مـ دطا إبةراهقؿ بةـ أدهةؿ رحؿةف اهلل أيضةا رحؿةف اهلل :
"الؾفؿ اك ُؼؾـل مـ ذل معصقطؽ  ،إلك طز صاططؽ" .
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واسطشةةعار تؾؽةةؿ الؿذلةةة  ،كة ٍ
ةاف يف تركفةةا  ،والـةةلي طـفةةا بعقةةدا
ُ
حسةرات
بعقدً ا ٓ ،سقؿا وقد كشػفا اهللُ طـد الطةقرط فقفةا ،وأكفةا
ٌ
ُ
الحةذر ( وتقبةقا
فالحذر
تخؾػ مطاطب ،
تؾق حسرات  ،ومطاطب
َ
َ
َ
إلك اهلل جؿقعا أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن ) سقرة الـقر .
وسؾقا الطائبقـ ماذا وجدوا  ،وكقػ صار حا ُلفؿ …
أكةقار الطاطةة
وهل تُرى يف وجقه أصحابِفا وحركاتفؿ ،كؿا تةرى
ُ
يف وجقه أهؾفا ومحبقفا  ،وهةل حجة ٌة قاصعةة طؾةك الؿؽةابريـ يف
ذلؽ  ،قال الحسـ البصري رحؿف اهللُ  (:إكفةؿ وإن صؼطؼةت بفةؿ
البغةةال  ،وهؿؾجةةت بفةةؿ البةةراذيـ  ،فةةنن ذل الؿعاصةةل ٓ يػةةارق
رقابفؿ ،أبك اهللُ إٓ أن ُي ِذل مـ طصاه ).
وصؾقا وسؾؿقا …
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 /13اُتبٕ ًّ ٓوان!..
الحؿدُ هلل ِ الذي َ ،
خؾؼ فسقى ،وقدر ففدى ،وحذركا الشفقة
أن
والفقى ،أشفدُ أن ٓ إل َف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ ّ
محؿدً ا طبدُ ه ورسقلف  ،ص ّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ….
أيفا الؿسؾؿقن :
وإسةالمؽؿ ،وهـقئةا لؽةؿ طؼةق َلؽؿ الطةل تةدُ لؽؿ
هـقئًا لؽؿ ديةـَؽؿ
َ
ةل وإهةةقا  ،فؿةةا أوتقـةةا إٓ مةةـ
الخقة َةر والرشةةاد ،وتُحةةذركؿ الغة َ
الةـػس طةـ الفةقى فةنن
الفقى والشفقات  ،قةال تعةالك  (:وكفةك
َ
الجـة هل الؿلوى )..
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إخق َة اإلسالم:
كثقر مـ الـاس يف طقاقب الفقى ومـطفةاه ،وأكةف بقابة ُة
قد ٓ
يطػؽر ٌ
ُ
السؼقط  ،وكافذ ُة آكحطاط !.… ،
ٕكةةف ٌ
وشةةفقات مـحةةدرة ،وضةةقاع بةةال حةةدود،
مقةةؾ بةةال طؼةةؾ،
ٌ
أرأيةت مةـ اتخةذ إلفةاه هةقاه ) سةقرة
ومخالػة لؾفدي والشرع (
َ
الػرقان .
وقال اإلما ُم الشعبل رحؿةف اهلل  ( :إكؿةا ُسةؿل الفةقى هةقىٕ :كةف
َيفقي بصاحبف ) .
هقى بصاحبف لؿا اسةطفان بالشةرع  ،وقةدم الشةفق َة طؾةك العؼةؾ ،
َ
والؿقؾ طؾك الـص  ،والباصؾ طؾك الحؼ ،فارتضك طقش َة البفةائؿ،
َ
وصرائؼ الس َؼط!..
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ومـطفك الفقى ُ
غةارة،
لذائذ محرمة،
ٌ
وشفقات جامحة  ،ومعةاص ّ
تـطفل بالشؼا والؿطاطب والؿرارة!..
ةةاكؿ لإلكسةةةان  ،والؿحةةةرك لسةةةقره  ،والضةةةابط
ٕكةةةف يصةةةقر الحة َ
ٓتجاهف ،ويخطػل القطل والعؼؾ وآتعاظ  ،وحقـفةا ٓتـػةع معةف
طبةةرة  ،وٓ تُصةةؾحف مقطظةةة  ،وٓ تثقةةره حةةقادث !… ،وٓ حةةقل
وٓ ققة إٓ باهلل…!
َ
كزوع
هقاك
ومـ الةبال ِ ولؾةبال ِ طالمة ٌة ** أن ٓ ُيرى لؽ طـ
ُ
العبدُ طبدُ الـػس يف َ ِ
ةةقع
ةةبع تةةةار ًة ويجة ُ
ةةر يشة ُ
شفقاتف ** والحة ُّ

ِ
ِ
ِ
ةب َط َؾةك ا ْب ِ
ةـ
ةـ آ َد َم كَصةق ُب ُف م َ
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ ( :كُط َ
قال ُّ
َاه َؿةةا الـ َظة ُةرَ ،وإُ ُذ َكة ِ
ةؽ َٓ َم َحا َل ةةََ :فا ْل َع ْقـَة ِ
الز َكةةاُ ،مةةدْ ِر ٌك َذلِة َ
ةان
ةان ِزك ُ
ِ ِ
َاهةةا ا ْل ة َب ْط ُش،
اعَ ،والؾ َسة ُ
ةان ِز َكةةا ُه ا ْل َؽ ةالَ ُمَ ،وا ْل َقةةدُ ِزك َ
َاه َؿةةا آ ْسةةط َؿ ُ
ِزك ُ
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ةب َي ْفة َةقى َو َيط ََؿـةةكَ ،و ُي َصةةد ُق َذلِة َ
ةؽ
َاهةةا ا ْلخُ َطةةاَ ،وا ْل َؼ ْؾة ُ
َوالر ْجة ُةؾ ِزك َ
ا ْل َػ ْر ُج َو ُيؽَذ ُب ُف ).
ُ
كؼةع يف الؿعاصةل ،وكطفةاوى يف
ولذلؽ طؾقـا
حػظ الجقارح لةئال َ
الطعاسات،
الؼؾةةب  ،وتـعةةد ُم الةةروح ،ويعةةز آكطػةةاع ٓ ،سةةقؿا مةةع
فقؼسةةق
ُ
آسطغراق الشفقاين  ،والسؼقط الفقائل !...
كةةبح ذلةةؽ بالطقبةةة الصةةادقة ،واإلكابةةة الؿسةةطديؿة ،
والقاجةةب
ُ
ُ
والؾسان الةذاكر  ،وآسةطغػار الؿطةقالل  ،والطباطةد طةـ مسةببات
الفقى ومـافةذه .وآبطفةال إلةك الؿةقلك الؽةريؿ لطفةارة الؼؾةب،
ِ
ومالزمةةة الةةذكر واإلخةةالص  ،قةةال تعةةالك :
وصةةالحِ الةةـػس ،
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ِ
ِ ِ ِ
(ك ََذلِ َ
ةقـ)
ؽ لِـ َْصرِ َ
الؿخْ َؾص َ
السق َ َوا ْل َػ ْح َشا َ إِك ُف م ْـ ط َبادكَا ُ
ف َطـْ ُف ُّ
سقرة يقسػ  .أي الؿخؾصقـ لف بالطاطة والعبادة .
فلخؾص ديـَؽ ،ور ّصب لساكؽ ،وأدم
اسةطغػاركَ (..و َمةا ك َ
َ
َةان اهللُ
ون ) سقرة إكػال.
ُم َعذ َب ُف ْؿ َو ُه ْؿ َي ْس َطغ ِْػ ُر َ
وكطقب إلقف .
كسطغػر اهللَ الحل الؼققم
ُ
َ
كسللؽ الفدى والطؼك والعػاف والغـك…..
الؾفؿ إكا
ُ
وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ ……
أققل ققلل هذا
ُ
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الحؿدُ هلل ،والصال ُة والسالم طؾك رسقل اهلل  ،وطؾك آلةف وصةحبف
ومـ وآه….
وبعد :
أيفا الؽرام :
ةان  ،وصةةحبة
ولؾققايةةة مةةـ مخةةاصر الفةةقى ،طؾقـةةا تجديةةدُ اإليؿة َ
إخقةةار  ،ودوام إذكةةار  ،والطسةةؾح بةةالؼرآن  ،وحضةةقر ريةةاض
الجـةةةةة ،وحػةةةةظ الجةةةةقارح  ،ومجاهةةةةدة الةةةةروح ،وتزكقطفةةةةا
أفؾح َمـ زكاها  ،وقد خاب َمـ دساها ) سةقرة
بالطاطات (،..قد َ
الشؿس .
والؿبادرة بالطقبة وآسطغػار :
ِ
وصاب الؼصد ،وتطفر مةـ بةراثـ
زكت الروح صؾح الؼؾب،
وإذا
َ
الفقى ،ومصائد الشقطان ،قال الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :إِن
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َت فِةل َق ْؾبِ ِةف ُك ْؽطَة ٌة َس ْةق َدا ُ َ ،فةنِ َذا ُه َةق كَةز ََع
ا ْل َع ْبدَ إِ َذا َأ ْخ َط َل َخطِق َئ ًة كُؽِط ْ
َابُ ،س ِةؼ َؾ َق ْؾ ُبة ُفَ ،وإِ ْن َطةا َد ِزيةدَ فِ َقفةا َحطةك َت ْع ُؾ َةق َق ْؾ َبة ُف،
اس َط ْغ َػ َر َوت َ
َو ْ
ان َط َؾةك ُق ُؾةقبِ ِف ْؿ َمةا كَةاكُقا
ان ال ِةذي َذك ََةر اهللُ  { :كَةال َب ْةؾ َر َ
َو ُه َق الر ُ
قن } ".
َيؽ ِْس ُب َ
ِ
وه َذا َح ِد ٌ
قح.
يث َح َس ٌـ َصح ٌ
َ
ِ
معاشر ِ
وصةالحفا ،
أهؾ اإلسالم  ،وتػؽروا يف قؾةقبؽؿ
َ
فاتؼقا اهللَ
ِ
َ
وصرائؼ العؿك ،وفؼـةا اهللُ وإيةاكؿ لؿةا
مضالت الفقى ،
وتجـقبفا
يحبف ويرضاه ،وجعؾ طؿؾـا يف هديف وتؼاه…..
وصةةؾقا وس ة ّؾؿقا… ..طبةةاد اهللَ طؾةةك الرحؿةةة الؿفةةداة والـعؿةةة
الؿسداة ..
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 /14شٓوزُ اهتفاؤي!..
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف .
ةس و ِ
يا َأيفا الـاس ات ُؼقا ربؽُةؿ ال ِةذي َخ َؾ َؼؽ ِ
احةدَ ٍة َو َخ َؾ َةؼ
َ ُّ َ
ةـ َك ْػ ٍ َ
ُةؿ م ْ
ُ
ْ
َ ُ
ةآكَثِقرا وكِسةةا وات ُؼةةقا اهلل ال ِ
ِ
ِ
ةةذي
مـ َْفةةا ز َْو َج َفةةا َو َبةةث مـ ُْف َؿةةا ِر َجة ً ً َ َ ً َ
َ
َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبا …
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِن اهللَ ك َ
ت ََسا َ ُل َ
أما بعد :
إن حقاتؽؿ هذه يةا مسةؾؿقن  :مطؼؾبة ٌة طقجةا  ،مخؾقصة ٌة بةالحزن
وإفةةراح  ،وتقاج ة ُف أحزاكُفةةا بالصةةبر والةةذكر ،والرضةةا بالؼةةدر،
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ِ
وباسطشةةةراف الطػةةةاؤل والػةةةرج طؾةةةك الةةةدوام…(.ولؿةةةا رأى
إحزاب قالقا هذا ما وطدكا اهلل ورسقلف ).
الؿممـقن
َ
فال ِ
الحزن حزكًةا بؿزيةد الطةلوه والؿةرارة ..وٓ تػةطح
تزد طبدَ اهلل :
َ
فطؼس طؾقؽ.
شر وسق ُ ،
لؾؽآبة َ
باب و
وامل َ
قؾبؽ باإليؿان ،وقاوم الطحدي بالقؼقـ ،والؿةرارات دبجفةا
(ألةؿ كشةرح لةؽ صةدرك)
بؿزيد الطبسؿ والذكر وآكشةراح …ْ .
سقرة الشرح.
قةدر
فالحقا ُة ٓ تسطحؼ البؽا َ طؾقفا  ،أو
َ
القجع مـ أجؾفا  ،فةاهللُ َ
َ
وكطب أجال .
إرزاق ،
َ
والقاجةةب تحؿ ُؾفةةا ومقاجفةة ُة
والحقةةا ُة قةةد ُوجةةدت لالبةةطال ،
ُ
ِ
شدائدها بؽؾ تصبرٍ واحطؿال ….
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ةةر لِةةل َدهةةري َو َلةةؿ َي ِ
ِ
َفقن
ةةدر َأكـةةل ** َأطزُّ َو َر
وطات الخُ
ُ
طقب ت ُ
َتـَؽ َ
ِ
الص َبر ك َ
طب ك َ
ؽقن
َقةػ اِططِةداؤُ ُه ** َوبِ ُّ
َقػ َي ُ
ت ُأريف َ
َف َظؾ ُيريـل الخَ ُ

ْ
تػةةةاؤٓ واكشةةةراحا بؼةةةرب الػةةةرح ودكةةةق
واخؾةةةط مةةةع الصةةةبر
ً
آكبالج… !.ويف الحديث قال طؾقف الصالة والسالم  (:واطؾؿ أن
وأن مع العسر يسرا).
الـصر مع الصبر ،وأن
الػرج مع الؽربّ ،
َ
َ
إخقة آسالم:
ِ
زهقر الطػاؤل ،واسةططعام
القاقع الؿرير ُيطعامؾ معف باسطـشاق
إن
ّ
ِ
طـاققد الرياحقـ ،وبث الؿالفةظ الطقبةة  ،ويف الحةديث الصةحقح
(ويعجبـةةةل الػةةةلل )  .فةةةال تطشةةةا مقا !.ويعجبـةةةل الػةةةلل ،فةةةال
ُ
تطضايؼقا…!
ويعجبـل الػلل ،فاسطبشروا خقرا  ،وققلقا خقرا…..
ُ
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أحؼر مـ أن كبؽةل لعققكفةا ،أو كطؼاتةؾ طؾةك مالذهةا ،وقةد
فالدكقا
ُ
سؿعت طـ جـات الـعقؿ  ،وما أطد للبرار .
َ
زمةةـ الؿحـةةة تخػػفةةا ،وتجديةةدها يزيؾفةةا
وصةةدّ ق أن البسةةؿ َة
َ
ةب بالراحةةة وإكةةس الـػسةةل (( أٓ بةةذكر اهلل
بالؽؾقةةة ،ويؿةةل الؼؾة َ
تطؿئـ الؼؾقب )) سقرة الرطد .
ُ
صةدوركا ،ويسةر أمقركةا ،وافةطح طؾقـةا مةـ فضةؾؽ
فالؾفؿ اشةرح
َ
وبركاتؽ  ،يا ذا الجالل واإلكرام ….
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ ….
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الحؿدُ هلل رب العةالؿقـ  ،والصةالة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ،
وطؾةةك آلة ِةف وصةةحبف الطقبةةقـ الطةةاهريـ  ،ومةةـ تةةبعفؿ إلةةك يةةقم
الديـ…
وبعد :
أيفا اإلخق ُة الػضال :
مسطحضريـ مع الؼرآن دائؿا قق َلف تعةالك َ ( :فةنِن َم َةع ال ُع ْسةرِ
لـؽـ
َ
ُي ْسر ًا إِن َم َع ال ُع ْسرِ ُي ْسر ًا ) سقرة الشرح  .وكرر ذلةؽ ،لقمكةد هةذا
الؿعـك ،ولطبطفج الـػقس…!
طصرك طؾؼؿةا
دهةرك أرقؿةا ** وحالو ًة إن كان
ُ
كـ بؾسؿً إن كةان ُ
ُـقزهةةةا ** ٓ تَبخَ َؾـ طؾك الح ِ
ةةؽ ُكةةةؾ ك ِ
قاة بِة َب ِ
الحقةةةا َة َح َبطة َ
عض مةا
َ
َ
إِن َ
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ِ
وتلمةةؾ َ
رسةةقل اهلل طؾقةةف الصةةال ُة والسةةالم وصةةحابطف يف يف
حةةال
"إحزاب" ومةا لحؼفةؿ مةـ ألة ِؿ الحصةار  ،والرطةب  ،والغةؿ،
صدح طؾقف الصالة والسةالم بالقطةد الجؿقةؾ ،والطػةاؤل
وطـدها
َ
البفقج :
أن كَغزوهؿ وٓ يغزوكَـا  ،كحـ كسقر إلقفؿ ) ِ .
فسر يف يقمقاتؽ
( َ
َ
وابطفؾ إلك اهلل دائؿا  ،وٓ ِ
ْ
أكبةر
الةدكقا
تعةط
بؽؾ إيؿان واكشراح ،
َ
مـ حجؿفا ،فقطسؾط طؾقؽ الشقطان .
ةقر ومةةروج  ،وفقةةف جؿة ٌ
ةراح
ةال وحبةةقر ،وفقةةف اكشة ٌ
ويف الطػةةاؤل زهة ٌ
وحضقر …!.
ةـ الطػةةاؤل والعؿةةؾ واإليجابقةةة وآكشةةراح  ،وية ُ
ةرفض
وديــةةا دية ُ
الضقؼ َة والطشاؤم والعبقس …!.
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ٌ
تقكؾ طؾك اهلل دائؿا واططؿاد طؾقف  ،وصاحبف سا ٍع الك
ويف الطػاؤل
الطؼدم والـجاح مفؿا كاكت الظروف.
يـثر الراحة والطؿلكقـة طؾك كػسف وطؾك الؿحقطقـ بف .
وهق ُ
ويـعؽس طاقبطف طؾك صحة الػرد بشؽؾ إيجابل ،فطػا لقا بةالخقر
تجةةةةدوه ،واسطشةةةةعروا الؿحاسةةةةـ تقاجفقهةةةةا  ،واهلل الؿقفةةةةؼ
والؿسطعان .
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد….
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ُِ /15رعٌٍ ال تِحصى !..
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن محؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ َ
ُ
وصحبِف وسؾؿ تسؾقؿا مزيدً ا .
ِ
ِ
ِ
ةؿ
َيةةا َأ ُّي َفةةا الةةذ َ
يـ َآمـُةةقا ات ُؼةةقا اهللَ َو ُقق ُلةةقا َقة ْةق ًٓ َسةةديدً ا ُي ْصةةؾ ْح َل ُؽة ْ
َأ ْط َؿا َلؽ ُْؿ َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسق َل ُف َف َؼةدْ َفةا َز َف ْةقزًا
ِ
قؿا .
َطظ ً
أما بعد:
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إخقة اإلسالم:
ةةارق والؿغةةةارب  ،وطةةةـ أيؿةةةاكِؽؿ وشة ِ
تؾ ّػطةةةقا يف الؿشة ِ
ةةؿائؾؽؿ ،
كعؿ اهلل كثقر ًة  ،وأفضا َلف مطسعة ،ويف أكػسؽؿ حاضر ٌة .
تجدوا َ
إن اإلكسان لظؾقم كػار ).
( وإن تعدوا كعؿة اهلل ٓ تحصقها ّ ،
كقةةػ تُحصةةك كعةةؿ يف جسة ِ
ةقمـا ،ويف حقاتـةةا  ،ويف أشةةغالِـا  ،ويف
َ
ٌ
ِ
مساجدكا ،ويف أسقاقـا  ،ويف بالدكا وبقئطـا..؟!
ُ
وكعؿف كثقر ٌة  ،وخقراتف كازلةة ،ولةـ
واسع يا مسؾؿقن ،
فػضؾ اهلل
ٌ
ُ
ةؿ الثؼة ُة بقطةةد اهلل،
يسة َ
والؿفة ُّ
ةططقع بشة ٌةر مـ َعفةةا أو الحقؾقلةةة دوكفةةاُ .
وكزول رزقف .
ضاقت بؽ السبؾ  ،فنن ما طـد اهلل
دت طؾقؽ العطايا  ،أو
ْ
اكس ْ
وإذا َ
مطةاع ،وٓ تـةاهزه كعؿةةٌ ،كؿةا قةال سةبحاكف طؾةك وجةف
ٓ يضاهقف ٌ
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آمطـان طؾك رسقلف الؽريؿ  (:إكا أططقـاك الؽقثر ) شةل ٌ طظةقؿ
ُ
تقصػ طظؿطُف  ،الذي مـ جؿؾطف،
مـ الؽثرة  ٓ ،يـطفل حدُّ ه ،وٓ
ما يعطقف اهللُ لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم الؼقامة ،مـ الـفر الذي
ُ
الحةقض الؿبةارك صقلةف شةفر ،وطرضةف
يسؿك { الؽةقثر } ومـةف
شفر ،ماؤه أشد ً
بقاضا مـ الؾبـ ،وأحؾك مـ العسؾ ،آكقطف كـجةقم
شرب مـف شرب ًة لؿ يظؿةل بعةدها
السؿا يف كثرتفا واسطـارتفاَ ،مـ
َ
أبدً ا ،كؿا صحت فقف إحاديثُ ،
كسلل اهلل مـ فضؾف .
جا يف صحقح مسؾؿ رحؿف اهلل َ ،ط ْـ َأك ٍ
َس رضةل اهلل طـةف َ ،ق َ
ةال :
َب ْقـَا َر ُس ُ
ات َي ْق ٍم َب ْق َـ َأ ْض ُفرِكَةا إِ ْذ َأ ْغ َػةك
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َذ َ
ةقل اهلل ِ
َؽ َيةا َر ُس َ
ةحؽ َ
إِ ْغ َػا َ ةًُ ،ثؿ َر َف َع َر ْأ َس ُف ُم َط َبس ًؿاَ ،ف ُؼ ْؾـَةا َ :مةا َأ ْض َ
ِ
ةقر ٌة "َ ،ف َؼ َةر َأ بِ ْسة ِؿ اهلل ِ الةر ْح َؿ ِـ الةر ِحق ِؿ
َق َال ُ " :أك ِْز َل ْ
ت َط َؾل آك ًػا ُس َ
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{إِكا َأ ْط َط ْقـ َ
ةؽ َواك َْح ْةر } { إِن َشةاكِئ َ
َةاك ا ْلؽَة ْق َث َر } { َف َصةؾ لِ َرب َ
َؽ ُه َةق
ْإَ ْب َطة ُةر } ُ .ثةةؿ َقة َ
ون َمةةا ا ْل َؽة ْةق َث ُر " َف ُؼ ْؾ َـةةا  :اهللُ َو َر ُسةةق ُل ُف
ةال َ " :أ َتةةدْ ُر َ
َأ ْط َؾ ُؿَ ،ق َال َ " :فنِك ُف ك َْف ٌر َو َطدَ كِ ِقف َربل َطز َو َجؾَ ،ط َؾ ْق ِف َخ ْق ٌر كَثِ ٌقرُ ،ه َق
َح ْق ٌض َترِ ُد َط َؾ ْق ِف ُأمطِل َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِة آكِ َق ُط ُف َطدَ ُد الـ ُُّجقمِ. "،
ورسةةقلـا طؾقةةف الصةةالة والسةةالم مع َطةةك خقة ٍ
ةرات كثقةةرة  ،ومـفةةا
ُ
الح ِ
سةـ والطقةب والـػةع
الؽقثر ومـف الحقض  ،وفعالف كقثر مـ ُ
صقةب… وكةان
مةروان
ابةـ
َ
ٌ
كثقةر يةا َ
والجؿال  ..كؿا ققؾ  :وأكت ٌ
ِ
َ
العؼائؾ كقثرا !..
ابـ
أبقك ُ
ِ
بعةض حؼفةا
ولؿا ذكر سبحاكف مـّطف طؾقف ،أمةره بشةؽرها وإسةدا
فؼةةةةالَ { :ف َصةةةةؾ لِ َربة َ
ةةةر } وخةةةةص هةةةةاتقـ العبةةةةادتقـ
ةةةؽ َواك َْحة ْ
بالةةذكر ،الصةةالة والةةذبح ٕ ،كفؿةةا مةةـ أفضةةؾ العبةةادات وأجةةؾ
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الؼربات .وٕن الصالة تطضؿـ الخضقع يف الؼؾةب والجةقارح هلل
تؼةرب إلةك اهلل
تذلال وح ًبا  ،وتـؼؾفا يف أكقاع العبقديةة ،ويف الـحةر
ٌ
بلفضة ِ
ةؾ مةةا طـةةد العبةةد مةةـ الةةذبائح والةةـعؿ  ،وبة ٌ
ةذل لؾؿةةال الةةذي
ُجبؾت الـػقس طؾك محبطف والعقش لف ،والشح بف ،وكؾطاهؿةا مةـ
ِ
أسباب تقالل الـعؿ ،وتطابع الرزق .
ُّ
وصةةقن الجةةقارح  ،وتؼةةقى اهلل ،
دائؿةةا  ،حػ ُظفةةا
ُ
وحةةؼ الةةـعؿ ً
ةةذلؾ لةةةف حبةةةا وإخالصةةةا  ،وأن ٓ تؼابة َ ِ
والطة ُ
عؿةةةف بالؿعاصةةةل
ً
ً
ةةؾ ك ُ
والخطقئةةات  ،كؿةةا قةةال يف سةةقرة قةةريش (:فؾقعبةةدوا رب هةةذ
البقت ،الذي أصعؿفؿ مـ جقع وآمـفؿ مـ خقف ).
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أصةةبحت؟ فؼةةال:
ققةةؾ لؿحؿةةد بةةـ واسةةع رحؿةةف اهلل  :كقةةػ
َ
مقفقرا بةالـعؿ ،ر ُّبـةا يطحبةب إلقـةا بةالـعؿ  ،وهةق غـةل
"أصبحت
ً
طـا ،وكطبغ ُض إلقف بالؿعاصل  ،وكحـ إلقف فؼرا !".
أثرهةةا يف حقةةاتِؽؿ ،
فةةال تجحةةدوا
الةةـعؿ طبةةا َد اهلل ،أو تطجةةاهؾقا َ
َ
ةآ وفقةةرا ،وٓ مـص ة ًبا رفقعةةا ،أو ثةةرو ًة ضةةخؿة
فؾقسةةت الـعؿ ة ُة مة ً
فحسب …!.
وأمةـ يحؿقةؽ ،وراحة ُة ٍ
بةال
بؾ ثؿة صح ٌة فقؽ ،وصعام ُيغةذيؽ ،
ٌ
تحطقيؽ ،وهل كعةؿ جؾقؾةة ،قةؾ مةـ تػؽةر فقفةا ،يؼةقل صة ّؾك اهللُ
طؾقف وسؾؿ َ (:م ْـ َأ ْص َب َح ِمـْؽ ُْؿ ِآمـًا فِل ِس ْربِ ِف ُ ،م َعا ًفك فِل َج َس ِةد ِه ،
َت َل ُف الدُّ ْك َقا)  .وهق حديث صحقح.
قت َي ْق ِم ِف َ ،فؽ ََلك َؿا ِحقز ْ
ِطـْدَ ُه ُق ُ
وحسـ طبادتؽ….
الؾفؿ أطـا طؾك ذكرك وشؽرك ُ
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ…..
اققل ققلل هذا
ُ
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ِ
كعؿةةف ،وتعاضؿةةت أفضةةا ُلف  ،وزادت هباتُةةف،
الحؿةةدُ هلل تغةةازَرت ُ
وأصؾل وأسؾؿ طؾك خقر رسةؾف وأكبقائةف  ،كبقـةا محؿةد وطؾةك ِ
آلةف
ُ
وصحبِف أجؿعقـ …..
وبعد :
فاتؼقا اهلل يا مسؾؿقن  ،واطؾؿقا أن ( يدَ اهلل ِ ْ
غقضفا َك َػ َؼ ٌة،
ملَى ٓ َي ُ
ِ
ةؿاوات و
ةار  ،أرأيةةطؿ مةةا أك َػة َةؼ مـة ُةذ خ َؾة َةؼ السة
سةةحا ُ الؾ ْقة َةؾ والـفة َ
يد ِه وكان طر ُشف طؾةك الؿةا ِ ِ ،
إرض ؟ فنِكف لؿ ي ِغ ْض ما يف ِ
ِ
وبقةد ِه
ْ ُ
ُ َ
ِ
وير َف ُةع )  .والةذي أططةك طبةده الؽةقثر والخقةر
ُ
الؿقزان َ ،يخػ ُض ْ
الؽثقر ،سقعطل طباده الؿةممـقـ مةـ خقةرِ مةا يطؿـةقن ،وطظةقؿ مةا
يرجقن…! ولؽـ ِ
لـطؼ اهلل وكحػظ تؾؽ الـعؿ ،وكؼقم طؾك حؼفةا
ةؿ َلةةئِـ َشةؽ َْرت ُْؿ ََٕ ِزيةةدَ كؽ ُْؿ ۖ َو َلةةئِـ
وشةةؽرها …( َوإِ ْذ َتة َةلذ َن َر ُّب ُؽة ْ
َك َػ ْرت ُْؿ إِن َط َذابِل َل َش ِديدٌ ) سقرة إبراهقؿ.
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قحةدُ
ولـجعؾ مـ تؾؽ الـعؿ صري ًؼا إلةك اهلل  ،بفةا يع ّظةؿ  ،وفقفةا ُي ّ
ٍ
خقةرات طؾقـةا داكقةة،
ويشؽر ،فؽؿ مـ كعؿ طؾقـا ُمس َبغة ،وكؿ مـ
ُ
فالحؿدُ هلل الذي بـعؿطةف تةطؿ الصةالحات  ،والحؿةدُ هلل ِ يف مؾؽقتةف
مةاكع
وجبروتف طؾك ما أسدى وأططك  ،وبارك وزاد ،تبارك اهللَ ٓ ،
ةل لؿةةا مـةةع  ،وٓ كحصةةل ثـةةا طؾقةةف  ،وهةةق
لؿةةا أططةةك  ،وٓ معطة َ
الؽبقر الؿطعال .
والشةؽر
قال اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل يف حؼقؼة شؽرِ الةـعؿ " :
ُ
يؽةةقن بالؼؾةةب :خضةةقطً واسةةطؽاكةً ،وبالؾسةةان :ثـةةا ً واططرافةةً،
وبالجقارح :صاط ًة واكؼقاد ًا ".
وصةةؾقا وسةة ّؾؿقا يةةا مسةةؾؿقن طؾةةك الرحؿةةة الؿفةةداة ،والـعؿةةة
الؿسداة…..
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 /16طسقُ تصكلةِ اهِفظ !..
الـػقس بطاططف ،وهدَ اها بؼرباتف  ،وامطـ طؾقفا
الحؿدُ هلل زكك
َ
ِ
رحؿاتِف ،
بـسؿاتف ..وص ّؾك اهللَ وسؾؿ طؾك طبده الداطل إلك َ
والؼائ ِؿ بديـف ورسآتِف….
أن ٓ إل َف آ اهللَ وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدً ا طبده
أشفدُ ْ
ورسقلف  ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
كثقرا
آلف وصحبف وسؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
أما بعد :
ِ
أكػسةؽؿ ،
فاتؼقا اهللَ يا مسؾؿقن  ،وتد ّبروا يف أحقالؽؿ ،وراجعةقا َ
يؽػةر طـةف سةقئاتف ،
ْ
وحاسبقها قبؾ أن تُحاسبقا… ( ومـ يطؼ اهللَ
ويعظؿ لف أجر ًا).
ُ
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معاشر الؿسؾؿقـ:
َ
لةةةؿ يلتـةةةا اإلسةةةالم إٓ لطزكقةةةة ِ
كػقسةةةـا وتفةةةذيبفا  ،وتطفقرهةةةا
ُ
ُةؿ
وإصالحفا  ،قال تعالك يف أهداف الرسالة َ (:و ُيزَكقؽُؿ َو ُي َعؾ ُؿؽ ُ
ِ
ِ
قن ) سقرة البؼرة.
ؽؿ َة َو ُي َعؾ ُؿؽُؿ ما َلؿ َتؽُقكُقا تَع َؾ ُؿ َ
ٱلؽطَة َ
ب َوٱلح َ
ِ
ةةـ رذائةةةؾ إخةةةالق ،و َد َكةةةس الـػةةةقس وأفعةةةال
ةةر ُه ْؿ مة ْ
أي ُي َطفة ُ
ِ
اه ِؾق ِة ،ويخرجفؿ ِ
ا ْلج ِ
ِ
َ
َةاب
ف
ؿ
ؾ
ع
ي
و
الـةقر،
ك
ل
إ
الظؾؿات
ـ
م
ُ
ةؿ ا ْلؽط َ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ ُ
ِ
ِ
ةؿ َيؽُقكُةقا
 َو ُه َق ا ْل ُؼ ْر ُةؿ َمةا َل ْ
السـ ُة َ -و ُي َعؾ ُؿ ُف ْ
آن َ -وا ْلحؽ َْؿ َة َ -وه َل ُّ
فقن بِةا ْل َؼ ْق ِل الؼةرا ،
قن .فؽاكقا فِل الجاهؾقةة الجفةال يسة ّػ َ
َي ْع َؾ ُؿ َ
فاكطؼؾقا بِ َبرك َِة رسالطف ،ويؿـ ِس َػارتِ ِف ،إِ َلك َح ِ
ةج َايا
ال إولقا َ ،و َس َ
َ
َ
ُ
ا ْل ُع َؾ َؿا ِ َف َص ُاروا َأ ْط َؿ َؼ الـ ِ
اس ِط ْؾ ًؿاَ ،و َأ َبر ُه ْؿ ُق ُؾق ًباَ ،و َأ َقؾ ُف ْؿ َت َؽ ُّؾ ًػا،
َو َأ ْصدَ َق ُف ْؿ َل ْف َج ًة .
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َ
أحةقال الصةحابة كقةػ كةاكقا  ،وإلةك أيةـ صةاروا  ،يؼةقل
وتلمؾ
حذيػةةة رضةةل اهلل طـةةف  (:ك ّـةةا يف جاهؾقةةة وشةةر ،فجا كةةا اهلل بفةةذا
الخقر ).
يعةةرف اإلسةةال َم مةةـ ٓ يعةةرف
طؿةةر رضةةل اهلل طـةةف ٓ (:
وقةةال
ُ
ُ
الجاهؾقة ).
جةقال فريةدا  ،وأكبةطفؿ
فجا هذا
الديـ بقحقِف وكةقره  ،فةلخرجفؿ ً
ُ
مشاطؾ ٍ
َ
كقر وهداية لؾعالؿ كافة ..
كباتًا حسـًا  ،وجعؾ مـفؿ
حصؾ لفؿ مـ ٍ
َ
زكاة شرطقة  ،وتطفقرٍ خؾؼةل ،بطعةالقؿ
والسبب ما
ُ
آن
الؽطةةاب والسةةـة ،وهةةدي الشةةريعة الؿطؿئـةةة ( !..إِن َهة َةذا ال ُؼة ْةر َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
قـ ) سقرة اإلسرا .
الؿ ْممـ َ
َي ْفدي لؾطل ه َل َأ ْق َق ُم َو ُي َبش ُر ُ

131

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

تز ّكةةةك أكةةةاس قب َؾـةةةا بؿقائة ٍ
مطقع
ةةد ** ولؽـ أزكك العامؾقـ
ُ
ٌ
ِ
وشرطف ** وسةةا ٍع إلةةك معروفةةف ومـقة ُةع
دؤوب إلك اهلل ِ الؽريؿ
ٌ
أفؾح مـ تزكك وذكر اسؿ ربف فصؾك ).
قال تعالك  (:قد َ
أيفا اإلخق ُة الؽرام :
وتفذيب وتربقة طؾةك الخقةر  ،والعؿةؾ
إصالح ومجاهدة،
الطزكق ُة
ٌ
ٌ
الصالح !..
يسطؼقؿ لـا ُ
ترك كػقسـا يف الدكقا طؾك هقاها واخطقارها الػاين.،
وٓ
ُ
ٍ
ممذن لفا
وماله مزلزلة ،والطقسع فقفا
مػاتـ قاتؾة ،
ٕن الدكقا فقفا
ٌ
ُ
بالفالك والضاللة …!
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ةان الػةةائ ُز فقفةةا مةةـ زكاهةةا وحؿؾفةةا طؾةةك صاطةةة اهلل،
ومةةـ ثةةؿ كة َ
ةاب َمةةـ
اهةةا َو َقةةدْ َخة َ
ةح َمةةـ زَك َ
وجاهةةدها يف مرضةةاتفَ (..قةةدْ َأ ْف َؾة َ
اها).
َدس َ
ةح مةةـ ز ّكةةك كػسةةف ،
ةـ البصةةري رحؿةةف اهلل " :قةةد أفؾة َ
قةةال الحسة ُ
فلصةةؾحفا وحؿؾفةةا طؾةةك صاطةةة اهلل طة ّز وجة ّةؾ( ،وقةةد خةةاب مةةـ
دساها) أهؾؽفا وأضةؾفا وحؿؾفةا طؾةك الؿعصةقة ،فجعةؾ الػعةؾ
لؾـػس ".
ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل يف الجقاب الؽايف " :-قد أفؾةح
وقال العالمة ُ
مـ ك ّبرها وأطالهةا بطاطةة اهلل وأضفرهةا ،وقةد خسةر مةـ أخػاهةا
الـػةقس ُ
مثةؾ معصةقة
وح ّؼرها وصغرها بؿعصةقة اهلل .فؿةا صةغّر
َ
وشرففا ورف َعفا ُ
مثؾ صاططف " .
اهلل ،وما كبرها ّ
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ِ
كػقسـا تؼقاها  ،وزكفا أكت خقر مـ زكاها ،أكت ولقفةا
الؾفؿ آت َ
ومقٓها….
وأسةةطغػر اهللَ لةةل ولؽةةؿ ولسةةائر الؿسةةؾؿقـ ،
أقةةقل قةةقلل هةةذا
ُ
فاسطغػروه فقا فق َز الؿسطغػريـ الطائبقـ…..
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ِ
وشؽرا لف خقراتف وأسراره  ،وصال ًة وسالما
أكقاره ،
حؿدً ا هلل طؾك
ً
طؾك خقر طباده وأكبقائف  ،كبقـا محؿد وطؾةك ِ
ِ
أصةدق
آلةف وصةحبف،
أتباطف وأكصاره…
وبعد :
أيفا اإلخق ُة الػضال :
كػقسـا ،إذا كاكت الطزكقة ُة بفةذه الؿثابةة،
ربؿا
َ
تسللقن كقػ كُزكّل َ
وتؾؽؿ الؿـزلة…!
ُ
أن لفا صرقا مشفقرة ،ووسائؾ معؾقمة مـفا :
والجقاب ّ
ُ
ُ
وحضقر مجالس أهؾف  ،فنن فقفا
والسمال طـف،
العؾؿ وصؾبف
أوًٓ:
ُ
ُ
طؾؿا).
الـقر والقطظ والفداية  (.وقؾ رب زدين ً
َ

135

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

ِ
ِ
الطاطةات وإذكةار يف
الةـػس طؾةك
حسـ الطعبةد وحؿةؾ
وثاكقا :
ُ
اش ةؽ ُُروا لِةةل َوَٓ َت ْؽ ُػة ُةر ِ
مقاضةةعفاَ ( ..فةةا ْذك ُُروكِل َأ ْذ ُكة ْةرك ُْؿ َو ْ
ون)
ذكةر الؿةقت وقصةر إمةؾ  ،قةال صة ّؾك اهللُ طؾقةف وسةؾؿ :
وثال ًثاُ :
(أكثروا مـ ذكر هاذم الؾذات) .وراب ًعةا :الزهةادة يف الةدكقا وتةذكر
الدار أخرة ،واخطبارها الشديد ( ..واتؼقا يقما ترجعقن فقف إلك
اهلل ) .وخامسةةةا  :تجـقبفةةةا الفةةةقى والؿعاصةةةل ومجاهةةةدتفا يف
الـػس طـ الفقى ).
ذلؽ… (.وأما مـ خاف مؼام ربف وكفك
َ
َػس يف الفقى َقد تَؿاد ِ
َأٓ َمـ لِـ ٍ
الج ِ
فؾ
ت ..إِذا ُق ُ
َ
ؾت َقد ما َلت َط ِـ َ
َ
طاد ِ
ت
َ
َػسة ِةف ..وإِمؽاكِفةةا ِمةةـ ُكةةؾ َشةةل ٍ
ةال ك ِ
ةب ام ةرِ ٍئ َشةةر ًا بِنِهؿة ِ
َ
َو َحسة ُ
ّ
َأراد ِ
ت!..
َ
136

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

أيضةةا :تحؾقطفةةا بةةإخالق الػاضةةؾة ،قةةال صةةؾك اهللُ طؾقةةف
ومـفةةا ً
ٕتؿؿ مؽار َم إخالق ).
عثت
وسؾؿ  (:إكؿا ُب ُ
َ
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك خقر البشرية  ،وهادي اإلكساكقة ،
كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ…
الؾفؿ أطزكا بطاططؽ وٓ تُذلـا بؿعصقطؽ ….
الؾفؿ ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ….
الؾفؿ إكا كسللؽ فعؾ الخقرات…
الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان  ،والسالمة واإلسالم….
الؾفؿ اغػر ذكقبـا  ،واسطر طققبـا ..
الؾفةةةؿ احػةةةظ طؾقـةةةا ديــةةةا ،وأمــةةةا  ،ووحةةةدتـا  ،واكػـةةةا شةةةر
إشرار….
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 /17كاُوا قولوًا ًّ اهولى ًا ئجرعوْ!..
إن ا ْلحؿدَ هلل ِ
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
،
ُف
ـ
وكسطعق
ه
ؿ
َح
ك
دُ
ْ
ُ
َ
ّ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن محؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ َ
ُ
وصحبف أجؿعقـ .
ةس و ِ
يا َأيفا الـاس ات ُؼقا ربؽُةؿ ال ِةذي َخ َؾ َؼؽ ِ
احةدَ ٍة َو َخ َؾ َةؼ
َ ُّ َ
ةـ َك ْػ ٍ َ
ُةؿ م ْ
ُ
ْ
َ ُ
ةآكَثِقرا وكِسةةا وات ُؼةةقا اهلل ال ِ
ِمـْفةةا زَوجفةةا وبةةث ِ
ِ
ةةذي
ة
ج
ر
ةا
ة
ؿ
ْف
ـ
م
ً
ُ
َ
ً
َ
َ
َ ْ َ َ ََ
َ
ً
َ
َ
َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبا.
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِن اهللَ ك َ
ت ََسا َ ُل َ
أما بعد:

138

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

أيفا الـاس :
ةقس تؼقةةة،
ةت هةةذه أي ة َة وأشة ُ
تلمؾة ُ
ةػؼت لحالـةةا وضةةقاطـا … كػة ٌ
وبؾغةت مؽـقكةف،
طرفت سر الؾقؾ،
وبصائر حقة،
وأرواح مباركة،
ْ
ْ
ُ
وذكرا  ،وأحققه طباد ًة وتةالوة،
فادخرتف لفا طـد اهلل ،فؼامقه صال ًة
ً
ِ
ِ
ةـ الؾ ْق ِ
ةقن
ةؾ َمةا َي ْف َج ُع َ
وسفروه دمقطا وتبةطالً… ( كَةاكُقا َقؾةقالً م َ
َوبِإَ ْس َح ِ
ون ) سقرة الذاريات .
ار ُه ْؿ َي ْس َطغ ِْػ ُر َ
فـةقمفؿ قؾقةةؾ  ،قةةد اسةةطغرققا لةقؾفؿ ذكةةر ًا وصاطة ًة لؾحةةل الؼقةةقم،
كػقسفؿ..
لطحقا قؾق ُبفؿ ،
َ
وتصػق ُ
وكحـ ِ
َ
وأحاديةث ومسةامرات ،إٓ مةـ
سفركاه ضقاطً ومشةاهد ،
ُ
رحؿ اهللُ تعالك …!!
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لؼقا ِم ِ
لذات ومحاسـ ٓ ،يةدركفا إٓ أصةحا ُبف
الؾقؾ يا مسؾؿقن :
ٌ
وسةةؿاره  ،الةةذيـ تػةةاكَقا يف حبةةف  ،وذابةةقا يف أسةةراره  ،بحقةةث ٓ
ُ
يػقتفؿ البطةة ،ولةق غ َػؾةقا تعبةقا  ،أو كةامقا تةلثروا بػؼةده (..كَةاكُقا
ِ
ةح ِ
ةـ الؾ ْق ِ
ون )
ةؿ َي ْسة َطغ ِْػ ُر َ
ةؾ َمةا َي ْف َج ُع َ
ةقن (َ )17وبِإَ ْس َ
َقؾقالً م َ
ار ُه ْ
سقرة الذاريات .
جـةقن مـةف
وي
ولذلؽ أه ُؾف ومرتادوه ُ ،يػطح طؾقفؿ فقةف
ٌ
َ
فطقحةات َ ،
مؽةةاك َز ورحؿةةات ،هةةل أرقةةك الؿةةالذ  ،وأبفةةك الؿـةةافع والؿغةةاكؿ
طـدهؿ .
ِ
الطاطة بؾقؾفؿ ُّ ،
سؾقؿان الداراين رحؿف اهللُ ( :
ألذ مةـ
أهؾ
قال أبق
َ
الػرح يف جقف الؾقؾ ،وربؿةا
أهؾ الؾفق بؾفقهؿ ،وربؿا اسطؼبؾـل
ُ
ُ
يضحؽ ضحؽًا ) .
الؼؾب
رأيت
ُ
َ
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تعبقر طـ السعادة الغامرة  ،الؿسةطقلقة طؾةك كػقسةفؿ ،ففةؿ
وهذا ٌ
يف لذة وطؾؿ  ،وفؼف وسرور ،وإيؿان وتع ّؾؿ  ،ورسقخ واكشراح .
أن فقف ساط ًة ذهبقة ،هل ُّ
محؾ قضا الحاجةات ،
ومـ مغاك ِؿ الؾقؾ ّ
ومـطفك تحؼقؼ إمـقات  ،يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  (:إن
ِم َـ الؾ ْق ِؾ سا َطةًُ ٓ ،يقافِ ُؼفا َط ْبدٌ ُم ْس ِؾ ٌؿَ ،ي ْس َةل ُل اهللَ َخ ْق ًةرا ،إٓ أ ْططةا ُه
إيا ُه ).
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ،وجـبـا الغػؾة والحسرات
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ…
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الحؿدُ هلل حؿدً ا كثقرا صقبا مباركا فقف ،وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا
محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ…
وبعد :
إن
أكػسؽؿ يةا مسةؾؿقن ،وتةلمؾقا هةذه السةاط َة الذهبقةةْ ،
فراجعقا َ
فاتؽؿ الؾقؾ والؿقاضبة طؾقف  ،فال تػقتؽؿ السةاط ُة الذهبقةة ،سةاط ُة
الدطا  ،ولحظات الؿـاجةاة  ،ووقةت الؿطالةب والحةقائج  (..إن
يف الؾقؾ لساطة ).
وحرصـا أن كؽقن مـ أهؾفا.؟!
ففؾ تػؽركا فقفاَ ،
ٍ
ِ
مؾذات وارتقاح َك ْػ ِسل وطؼؾةل،
اسطحضار ما يؽقن هـالؽ مـ
مع
فػةةل الؼقةةام لةةذ ٌة طجقبةةة ،وصةةح ٌة مطقـةةة ،وكشة ٌ
ةاط قةةقي ،وسةةرور
طؿقؼ…!
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ولذلؽ هؿ يف لقؾفؿ يعجبةقن مةـ غقةرهؿ ،ويسةطؿطعقن أكثةر مةـ
أرباب الؾفق والؿطعة…!.
ِ
مؾذات ِ
أهةؾ الؾفةق والطةرب ،
ولذلؽ هؿ لؿطعطفؿ الغالقة  ،فاققا
ففؿ لةـ يصةؾقا إلةك حةالوة الؾةذة الحؼقؼقةة  ،ولةـ يبؾغةقا مـطفةك
السعادة اإليؿاكقة…!
ِ
ولؾصةالة مطعةة خاصةة  ،ففةل قةر ُة
فؾؾذكر والؼقام سةعاد ٌة كةادرة،
طققن الؿقحديـ  ،وصػا روح الصالحقـ .
ٍ
ركعات يف ٍ
حةرى
فال تغػؾ طبدَ اهلل طـ
لقؾ بفةقؿ  ،وطةـ دطةقات ّ
يف ساطة مسطجابة بفقجة!..
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قةةال اإلمةةا ُم سةةعقد بةةـ الؿس ة ّقب رحؿةةف اهلل  ( :إن الرجة َةؾ لقصةةؾل
ُ
فقجعؾ اهلل يف وجف كقرا يحبف طؾقف كةؾ مسةؾؿ  ،فقةراه مةـ
بالؾقؾ ،
ٕحب هذا الرجؾ ) .
لؿ يره قط فقؼقل  :إين
ُ
الحسةةـ البصةةري رحؿةةف اهلل  ( :مةةا ُ
بةةال
وسةةئؾ العابةةد الزاهةةد
ُ
الؿطفجديـ بالؾقؾ مـ أحسـ الـاس وجقهةا ؟ فؼةال ٕكفةؿ خؾةقا
بالرحؿـ  ،فللبسفؿ مـ كقره ) .
الؾفؿ و ّفؼـا لؾؼقام ،واجعؾـا طـ طبادك الصالحقـ الؼاكطقـ ….
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد…
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 /18فضىُ اهصحبة اهصاحلة!..
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلف
وصحبف أجؿعقـ .
ِ
يـ َآمـُةةقا ات ُؼةةقا اهللَ َحةةؼ ُت َؼاتِة ِةف َ ،و َٓ ت َُؿةةقتُـ إِٓ َو َأ ْك ةط ُْؿ
َيةةا َأ ُّي َفةةا الةةذ َ
قن .
ُم ْس ِؾ ُؿ َ
أما بعد:
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إخق َة اإلسالم :
ُ
ومعةالؿ
وحةدائؼ ُيطؾةذذ بفةا ،
ثؿ َة ُطدّ ٌة يف الحقاة ٓ ُيسطغـَك طـفا ،
ُ
ٍ
صةداقة
تؽؿةـ يف
وتثبت…
يسطضا ُ بفا  ،وصاق ٌة تجد ُد  ،وتُعقـ ،
ُ
ُ
ٍ
صحبة مباركة  ،قةال صة ّؾك اهللُ طؾقةف وسةؾؿ  (:إِكؿةا م َث ُةؾ
صقبة ،أو
الؿس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجؾقس الصالِحِ َو َج ِؾ ِ
ؽَ ،وكَافِ ِ ا ْلؽِقةرِ،
السق  :ك ََحام ِؾ ْ
قس ُّ
الؿسة ِ
حامة ُةؾ ِ
َف ِ
ةؽ إِمةةا َأ ْن ُي ْحة ِةذ َي َ
ةاع
ؽ -أي يعطقةةؽ َ ، -وإِمةةا َأ ْن َت ْب َطة َ
ْ
ِمـْ ةف ،وإِمةةا َأ ْن ت ِ ِ
ريحةةا صقب ةةً ،و َكةةافِ ُ الؽِق ةرِ إِمةةا َأن َي ْح ةرِ َق
َجةةدَ مـْ ة ُف ً
ُ َ
ؽ ،وإما َأ ْن ت ِ ِ
يحا ُمـْطِـَ ًة ٌ
ثِقا َب َ
مطػؼ َط َؾ ِقف ).
َجدَ مـْ ُف ِر ً
ٍ
واحد مـا جؾسا ُ وأحبةاب  ،يف الدراسةة والحةل ويف
ولذلؽ لؽؾ
وفؽرت يف ديـِفؿ وأخالقفؿ….؟!
العؿؾ ،ففؾ تخقرتَفؿ ،
َ
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قةةةال الـةةةقوي رحؿةةةف اهلل  :ويف هةةةذا الحةةةديث فضةةةقؾ ُة مجالسةةةة
ِ
وأهؾ الخقةر والؿةرو ة  ،ومؽةارم إخةالق ،والةقر ِع
الصالحقـ،
والعؾؿ وإدب ،والـفل طـ مجالسة أهؾ الشر وأهؾ البدع ،ومـ
جةره وبطالطةف ،وكحةق ذلةؽ مةـ إكةقاع
ُ
يغطاب الـةاس ،أو يؽ ُث ُةر ُف ُ
الؿذمقمة).
صقةب كالمفةؿ،
فاطؾؿقا يا مسؾؿقن  :أن مـ فضةائؾ الصةالحقـ
َ
طؾةؿ ووطةل ،
َ
وحسـ حةديثفؿ  ،وروطة َة مجالسةفؿ ،ويف ذكةرهؿ ٌ
وتذكر وطظة  ،وحؽؿ ٌة وفائدة  ،يؼةقل اإلمةام بشةر الحةايف رحؿةف
ٌ
الؼؾةقب بةذكرهؿ ،وأن ققمةً
اهلل « :بحسبِؽ أن ققمً مقتك تحقةا
ُ
أحقا ً تؼسق الؼؾقب برؤيطفؿ» .
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ِ
ومجالس الخقر والؿؽرمةة ،كؿةا
وها هل كطقج ُة مسؽ الصالحقـ
يف حةةديث الصةةداقة ( كحامةةؾ الؿسةةؽ وكةةاف الؽِقةةر )  .بحقةةث
الؿجالس بفؿ وبلخبارهؿ ،ويجعؾ اهللُ مـ أقةقالفؿ مـفجةا
تَطقب
ُ
ةقٓ ٕ ،كفةةؿ صةةدققا مةةا طاهةةدوا اهلل طؾقةةف  ،وبة ّةرت أطؿةةا ُلفؿ ،
وقبة ً
وزاكت خصا ُلفؿ  ،ولؿ ُيروا يف الؿساوئ والؿغاضب !..
فطخ ّقر أصدقا ك ِ ،
السؽ ،وابحث طـ مـافعؽ  ،وتباطةد
واكطؼ ُج َ
طؿا يسةقؤك ويضةرك  ،..لةئال تصةق َبؽ سةاط ُة الحسةرة والـةدم ..
خؾقال) سقرة الػرقان .
(يؼقل يا لقطـل لؿ أتخذ فالكًا ً
وكؿةةا تـطػةةع بإخقةةار  ،سةةطمذى بإشةةرار ،وبحةةديثفؿ ومؽةةرهؿ
وسق أخالقفؿ  ،واهلل الؿسطعان .
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ةةحب أخةةةا الجفة ِ
ةةؾ ** وإيةةةةةةةةةةةةةاك وإيةةةةةةةةةةةةةا ُه
فةةةال تصة ْ
فؽةةةةةؿ مةةةةةـ جاهة ٍ
حؾقؿةةةةةةا حةةةةةةقـ آخةةةةةةا ُه
ةةةةؾ أردى **
ً
ةةةةةاس الؿةةةةةةر ُ بةةةةةةالؿر ِ ** إذا مةةةا الؿةةةر ُ ماشةةةا ُه!..
ُيؼة ُ
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات  ،وجـبـا الغػؾ َة والحسرات
ُ
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ….
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الحؿدُ هلل ،والصال ُة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾةك ِ
آلةف وصةحبف
ومـ وآه…..
وبعد :
ِ
لؾصداقة مع صقبِفةا وجؿالِفةا آدا ًبةا ٓبةد مةـ مراطاتِفةا  ،حطةك
فنن
ةب أكةةداؤها … يؼةةقل أبةةق طبةةد الةةرحؿـ
غراسةةفا ،وتطقة َ
تؽطؿة َةؾ ُ
ِ
وبةذل
السؾؿل رحؿةف اهلل  " :الصةحب ُة مةع اإلخةقان بةدوام البِشةر
الؿعروف  ،وكشر الؿحاسـ وسطر الؼبائح  ،واسطؽثار قؾقؾ بِ ّةرهؿ
ِ
واسطصغار ما َ
مـؽ إلقفؿ  ،وتعفةدهؿ بةالـػس والؿةال  ،ومجاكبةة
الحؼد والحسد والبغل وإذى  ،وما يؽرهقن مـ جؿقةع القجةقه
 ،وترك ما يعطذر مـف " اكطفك .
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ومـفا  :أن ٓ يحسد إخقاكف طؾك ما يرى طؾقفؿ مـ آثةار كعةؿ اهلل ،
بؾ يػرح بذلؽ  ،ويحؿد اهلل طؾك ما يرى مـ الـعؿة طؾةقفؿ  ،كؿةا
ةاس َط َؾةك َمةا
يحؿده طؾك كػسف  .قال اهلل تعالك َ ( :أ ْم َي ْح ُسدُ َ
ون الـ َ
َاه ُؿ اهللُ ِم ْـ َف ْض ِؾ ِف ) الـسا . 54 :
آت ُ
ومـفا  :الؿعاشرة بالؿعروف بصدق وإخالص .
قةةال أبةةق صةةالح رحؿةةف اهلل  " :الؿةةممـ يعاشةةرك بةةالؿعروف ،
ويدلؽ طؾك صالح ديـؽ ودكقاك  ،والؿـافؼ يعاشةرك بالؿؿادحةة
 ،ويدُ لؽ طؾك ما تشطفقف  ،والؿعصقم مـ فرق بقـ الحالقـ " .
ومـفةةةا  :مسةةةاطدتُفؿ وقضةةةا ُ حةةةقائجفؿ ،وطةةةدم خةةةذٓكفؿ يف
الشدائد ،يؼقل اإلمام محؿد بةـ الؿـؽةدر رحؿةف اهللُ  " :لةؿ يبةؼ
مـ لذة الدكقا إٓ قضا ُ حقائج اإلخقان " .
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مسةؾؿقن بصةدق ،وتحةا ُّبقا بؿعةروف ،وٓ تـةازطقا أو
فطخاووا يا
َ
َ
تؼاصعقا ،واحػظقا جؿقؾ بعضؽؿ بعضا …
أبرار طؾك مع ّؾؿ الخقر والػضائؾ  ،وكاشةر البِةر
وصؾقا وس ّؾؿقا يا ُ
والؿؽارم  ،كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف…
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 /19االضترعداد هوحلاة احلقلقلة!..
ات وإَر َض وجع َؾ ال ُّظ ُؾؿ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ات
َ َ َ
َ
ا ْل َح ْؿدُ لؾف الذي َخ َؾ َؼ الس َؿ َاو َ ْ
ِ
قن} والحؿدُ هلل الذي خؾؼ
يـ َك َػ ُروا بِ َرب ِف ْؿ َي ْع ِد ُل َ
ُّقر ُثؿ الذ َ
َوالـ َ
طؿال ..والحؿدُ هلل ِ أتؿ
الؿقت والحقاة لقبؾقكؿ أيؽؿ أحسـ ً
الؿؾة ،وكصر إمة  ،وأطز السـة … .والحؿدُ هلل ِ
جامع الـاس
ُ
لققم ٓ ريب فقف  ،إن اهلل ٓ يخؾػ الؿقعاد…
كحؿده طؾك آٓئف ،وكشؽره طؾك أفضالف  ،وكشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل
وحده ٓ شريؽ لف ،وكشةفدُ أن محؿةدً ا طبةده ورسةقلف ،صةؾك اهلل
طؾقف وطؾك ِ
آلف وسؾؿ تسؾقؿا مزيدً ا …
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معاشر ِ
أهؾ اإلسالم:
َ
برغ ِؿ ِ
ِ
وبؼدر ما ُ
كغػؾ فقفا وكطقف ،فنكفةا لقسةت
طقشـا يف هذه الدار،
ُ
داركا الحؼقؼقة  ،وٓ مـطفاكا الؿقطقد  ،وٓ مـز َلـا الغاكؿ…!
َ
ٍ
ةةر فقةةةف
ةةر مؿةةةدود كُخطبة ُ
إكفةةةا مجةةةر ُد قـطةةةرة إلةةةك أخةةةرة  ،وجسة ٌ
وكُجرب…
ففؾ و َطقـا مثؾ ذلؽ..
َ
وقصر يف الدكقا…
ولػفؿ ذلؽ اسؿع ما يؼقل الذي
أطرض ّ
اسطؿطع فقفا وتـعؿ ،أو تخؾد وتجبر!..
وقد
َ
حقةةث يف الؼقامة ِةة تـؽشة ُ
ةات ،
ةػ الحؼةةائؼ  ،وتظفة ُةر لؾعقةةان الخػقة ُ
مطحسرا طؾةك مةا فةرط يف جـةب اهلل ،وقةد أسةرف
ويؼقل العاصل
ً
ت لِ َح َقاتِل } أي الدائؿة الباققة،
كثقرا  ،وبدّ د حقاتفَ { :يا َل ْقطَـِل َقد ْم ُ
ً
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صالحا ،وسع ًقا مباركةا  ،كؿةا قةال تعةالكَ { :ي ُؼ ُ
ةقل َيةا َل ْقطَـِةل
طؿال
ً
ً
قل سبِ ًقال يا وي َؾطَك َلقطَـِل َلؿ َأت ِ
ِ
خ ْذ ُف َالكًا َخ ِؾ ًقال } .
ْ
ْ
اتخَ ْذ ُت َم َع الر ُس َ
َ َْ
فؽلن لؿ يؽـ هـالؽ حقاة ،وٓ طاش تؿط ًعا وٓ لذات…!!
ّ
فؾؿ يـػعف ذلؽ الغرور  ،وٓ تؾؽ إوهام!..
ت ّأيةامل
الحب طـةدك ُُؿ ** ما قد
إن كان َم ِـز َلطل يف
رأيت فؼد ض ّق ْع ُ
ُ
ْ
ّ
ِ
ِ
َ
أضغاث أحةال ِم
أحس ُبفا
ُأ ْمـ ّقةةة ضػة َةر ْت روحةةل بفةةا ز ََمـةةً ** والقق َم َ

ويف أية أيفا اإلخق ُة الؽرام :
ويؼاسةةك مةةـ
ةب ٕجؾفةةا ،
دلقة ٌةؾ طؾةةك أن هةةذه لقسةةت بحقةةاة ُيطعة ُ
َ
أجؾفا!..
وأن الحقاة الطل يـبغةل السةعل يف تحصةقؾفا وكؿالفةا  ،ويف تطؿةقؿ
الـعقؿ الؿقطةقد .
لذاتفا ،هل الحقا ُة الؿبفج ُة يف دار الؼرار ،وذلؽ
ُ
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دار الخؾةةد والبؼةةا  ،ومـةةزل الةةدوام والثبةةات  (.ططةةا ً غقة َةر
فنكفةةا ُ
مجذوذ) .
الـعقؿ الؿؼقؿ ِ ،
والجـان الخالدة  ،والسعادة إبدية…!
ففـالؽ
ُ
ِ
ِ
لؾحقةةاة  ،واإليغةةال يف
أيةةة كةةد ٌم ،ومـشةةمه مةةـ سةةق الػفةةؿ
ويف
الغػؾة ،وضقاع الفدف ،وسق الصحبة  ،وهجةر الةذكر ،وإهؿةال
القاجبات  ،وآغطرار بالؿؾذات… ( يا لقطـل قدمت لحقاتل)..
الـةاس ُيطخطػةقن مةـ
بعضةـا يف الةدكقا.. ،؟! ففةاهؿ
فؽؿ س ُقخؾدُ ُ
ُ
حقلـا  ،فؾؿاذا ٓ كجدُّ وكطدارك  ،وكسارع يف مرضاة اهلل ..؟!
( ما أغـك طـل مالقف ،هؾؽ طـل سؾطاكقف ) سقرة الحاقة .
ٕكةةف يف أخةةرة س ة ُق ُ
ويرمةةك يف مفةةب إهةةقال ،
خذل الؿعةةرض ُ ،
ٍ
فققمئذ ٓ يعذب طذا َبةف أحةدٌ  ،وٓ
أقرب الـاس إلقف…( .
ويطركف
ُ
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ُ
يقثؼ وثا َقف أحد) :أي لقس أحةدٌ أشةد طةذابا مةـ تعةذيب اهلل َمةـ
طصاه!.. ،
والـار مقحشة  ،ولقس أحدٌ أشد قبضا ووثؼا مـ
ب شديدٌ ،
فالخ ْط ُ
ُ
ِ
ِ
الغالظ الشداد ،لؿـ كػر بربفؿ طةز وجةؾ  ،وهةذا يف حةؼ
الزباكقة
الؿجرمقـ مـ الخالئؼ والظالؿقـ ،وٓ َ
حقل وٓ ققة إٓ باهلل .
الؾفةةؿ أحسةةـ طاقبطَـةةا يف إمةةقر كؾفةةا ،وأجركةةا مةةـ خةةزي الةةدكقا
وطذاب أخرة….
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ …..
أققل ققلل هذا
ُ
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الحؿدُ هلل رب العالؿقـ  ،والصةال ُة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ ،
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ….
وبعد:
يةا لقطـةةل قةدمت بحقةةاتل… فقفةا مةةا ُيشةعر ُبضةةرورة آسةةطعداد ،
ومعاين الطؼديؿ ،وأدوات الطلهب !..فؾؿثؾ ذلؽ فلطةدوا  ،ولؿثةؾ
ِ
ولؿثؾ الـقران تباطدوا  ،ولشةدة إهةقال ترقبةقا،
الجـان تسابؼقا،
يقما تُرجعقن فقف إلك اهلل…..
واتؼقا ً
ومـ ذلؽ آسطعداد :
حسةةـ العؿةةؾ والؿحافظةةة طؾةةك الػةةرائض  ،والطةةزود بالطاطةةات،
(سةةةابؼقا الةةةك مغػةةةرة مةةةـ ربؽةةةؿ) وقةةةال ال ُػضةةةقؾ رحؿةةةف اهلل :
ُ
ُ
،والـقافؾ إرباح ).
رؤوس إمقال
(الػرائض
ُ
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ومـ آسطعداد الؿسارط ُة يف الخقرات  ،وطد ُم الزهةد يف الػضةائؾ
والػةرار مةـ لظةك
والططؾةع إلةك كعةقؿ الجـةات،
وتذكر الؿقت،
،
ُ
ُ
ُ
الجؿةةرات .ومةةـ آسةةطعداد  :طةةد ُم آغطةةرار بالةةدكقا ،والطػؽةةر يف
الؿقت الحطؿل  ،وماذا قدمـا لف .
وكػةس معطبةرة ( إن
وقؾةب كةابض ،
لسان ذاكر،
ومـ آسطعداد :
ُ
ٌ
ٌ
يف ذلؽ لعبر ًة ٕولل إبصار) .
ومـ آسطعداد  :صدق ٌة جارية  ،تـػ ُعؽ بعد الؿؿات ،لربؿا قصةر
القرثة  ،ولؿ يـظروا لحالؽ .. ،يؼةقل صة ّؾك اهللُ طؾقةف وسةؾؿ ( اذا
ٍ
ثالث … وذكر  :صدقة جارية).
ابـ آد َم اكؼطع طؿ ُؾف إٓ مـ
مات ُ
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قال ُ
شةفره،
يقمةف يفةد ُم
بعض الحؽؿا  " :كقػ َي ُ
َ
ػرح بالدكقا َمـ ُ
يػةرح مةـ يؼةقده
طؿةره ،وكقةػ
ُ
وشفره يفد ُم سـطف ،وسةـطُف تفةد ُم َ
ُ
طؿره إلك أجؾف ،وتؼقده حقاتُف إلك مقتف" .
ُ
ُ
رسقل اهلل بؿـؽبل
وطـ ابـ طؿر  -رضل اهلل طـفؿا  ،-قال :أخذ
ةابر سةةبقؾ ) وكةةان ابةةـ
ةـ يف الةةدكقا كلكةةؽ غرية ٌ
فؼةةال ( :كة ْ
ةب أو طة ُ
أمسةقت فةال تـطظةر الصةباح،
طؿر -رضل اهلل طـفؿا  -يؼةقل :إذا
َ
ةبحت فةةال تـطظةةر الؿسةةا  ،وخةةذ مةةـ صةةحطؽ لؿرضةةؽ،
وإذا أصة َ
ومـ حقاتؽ لؿقتؽ .رواه البخاري يف صحقحف .
ِ
الرسقل إطظؿ  ،والـبةل إكةرم،
وصؾقا وس ّؾؿقا يا أخقار ،طؾك
كبقـا محؿد ،ص ّؾك اهللُ ….
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 /20اهلٌا ُش اهوٌاش !..
إن ا ْلحؿدَ هلل ِ
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
،
ُف
ـ
وكسطعق
ه
ؿ
َح
ك
دُ
ْ
ُ
َ
ّ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن محؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ َ
ُ
وصحبف أجؿعقـ.
ةس و ِ
يا َأيفا الـاس ات ُؼقا ربؽُةؿ ال ِةذي َخ َؾ َؼؽ ِ
احةدَ ٍة َو َخ َؾ َةؼ
َ ُّ َ
ةـ َك ْػ ٍ َ
ُةؿ م ْ
ُ
ْ
َ ُ
ةآكَثِقرا وكِسةةا وات ُؼةةقا اهلل ال ِ
ِمـْفةةا زَوجفةةا وبةةث ِ
ِ
ةةذي
ة
ج
ر
ةا
ة
ؿ
ْف
ـ
م
ً
ُ
َ
ً
َ
َ
َ ْ َ َ ََ
َ
ً
َ
َ
َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبا .
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِن اهللَ ك َ
ت ََسا َ ُل َ
أما بعد:
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إخقة اإليؿان :
بةرح سةخري ًة بنخقاكةف  ،أو
هؾ رأيطُؿ ذلؽ الغؿا َز الؾؿاز ،الذي مةا َ
تعققر ًا لفؿ …؟!
ٍ
ٍ
الح َطؿة  ،وما
ها هق ُيطق َطدُ
بقيؾ وطذاب ،وكبذ وشؼا  ،يطؾظاه يف ُ
الح َطؿة…!! ( ٌ
ويؾ لؽؾ هؿزة لؿزة )….
أدراك ما ُ
ةت الشةةديد ،يف
ةلمؾقا هـةةا هةةذه الصةةقر َة الػظقعةةة ،وذلةةؽ الؿؼة َ
وتة ّ
ِ
جؿةةاع الؿةةال الؿغةةرور  ،وكقة َ
ةػ كاكةةت
طؼقبةةة الفؿةةاز الؾؿةةاز ّ ،
كفايطُف الؿاحؼة  (..كال ل ُقـبذن يف الحطؿة ) يؼقل :
ل ُق َ
الحطؿةة  ،وهةل الـةار الؿقجعةة
وي
طةرحـ يةقم الؼقامةة يف ُ
ّ
ؼذ ّ
فـ ُ
الػظقعة  ،والحطؿة :اسؿ مـ أسةؿا الـةار ،كؿةا ققةؾ لفةا :جفةـؿ
لح ْطؿفا كؾ ما ألؼل فقفا ،ومـف ققؾ
وسؼر ولظك ،وسؿقت بذلؽ َ
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الحطؿة  ،حقث يحطةؿ الطعةام ،وجفةـؿ تحطةؿ
لؾرجؾ إكقل ُ :
الؿطروحقـ فقفا واهلل الؿسطعان .
إقبةةآ وإذطاكًةةا
ً
ةار فةةاتعظقا ** يةةا أيفةةا الؿةةر ُ
ةؿ الؽػة َ
حطقؿفةةا حطة َ
ُ
ةار ٓ تُبؼةةل طؾةةك أحة ٍةد ** وٓ يطة ُ
ةؿ وقةةد حاكةةا
ةقل بفةةا ضؾة ٌ
وهةةذه الـة ُ
حطؿ الؿجر ُم الخطار وا أسةػك ** مؿـ رأى الحؼ ٓ أصغك وٓ داكك
س ُق ُ
******

ةةبب هةةةذه الؿفؾؽةةةة والخطةةةام الؿشةةةقـ هةةةق  :هؿةةةزُه الـةةةاس،
وسة ُ
وسخريطُف مـ الخالئؼ !.. ،
ةاس بػعؾةةف ،ويؾؿةةزهؿ بؼقلةةف ،فالفؿةةاز:
وققةةؾ هةةق الةةذي يفؿة ُز الـة َ
ويطعةـ طؾةقفؿ باإلشةارة والػعةؾ ،والؾؿةاز:
يعقةب الـةاس،
الذي
ُ
ُ
ُ
ويقغؾ يف جؿع الؿال وحبف  ،مع مـ ٍع لحؼققف
الذي يعقبفؿ بؼقلف،
ِ
مـ ٍ
أهؾةف
زكاة ،وصةؾة  ،وبةر…! يحبةف حبةً جؿةً ،وٓ يضةعف يف
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ُ
شةؽر
بحقث يزكةل كػسةف ،ويصةقن طرضةف ،ويةمدي
ومسطحؼقف،
َ
ِ
كعؿة اهللُ طؾقف !… ،
قال تعالك  (:وآتقهؿ مـ مةال اهلل الةذي آتةاكؿ)  .وقةال سةبحاكف :
(ويف أمقالفؿ حؼ لؾسائؾ والؿحروم ) .
وماذا سقـػعؽ ُ
مصةارع
بخؾت بةف وكـزتَةف  ،وأكةت تةرى
الؿال إذا
َ
َ
الؼقم مـ حقلؽ…
َ
وحاكت وفاتل هؾ ُأزا ُد بف ُط ْؿةرا
الؿةال ثةؿ خزكطُةف **
جؿعت
وه ْبـل
ْ
ُ
َ
ُ
ويعؼ ُبةةةةةف ِوزرا
الؿةةةال
إذا خةةةزن
البخقةةةؾ فنكةةةف ** سةةةةةققر ُثف غؿةةةةةا ُ

ةان َطةةدَ ُد هةةذه
قةةال صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ يف ذم البخةةؾ  (:فؾةةق كة َ
ِ
ِ
ضةةاه َك َع ًؿةةا َل َؼ َسةةؿ ُط ُف ،ثةةؿ ٓ ت ِ
خةةقال ،وٓ كَةةذا ًبا ،وٓ
الع
َجةةدوين َب ً
َجباكًا).
164

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

تبارك وتعالك هذه الـةار بؼقلةفَ (:و َمةا َأ ْد َر َ
َ
اك َمةا ا ْل ُح َط َؿةةُ،
ثؿ ج ّؾك
َةار اهلل ِ ا ْل ُؿق َقةةدَ ةُ)  ،الطةةل وققدهةةا الـةاس والحجةةارة( ،الطِةةل تَط ِؾة ُةع
ك ُ
َط َؾك ْإَ ْفئِدَ ِة ) أي مـ شةدتفا ( إِك َفةا َط َؾة ْق ِفؿ ُّم ْم َصةدَ ٌة ) أي مغؾؼةة،
ٍ
الفةرب وٓ
طؿةد مؿةدة) ٓ يسةططقعقن
ففؿ محبقسقن فقفا ( ،يف
َ
الخروج مـفا  ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ بةاهلل  ،طافاكةا اهللُ وإيةاكؿ مةـ
ذلؽ .
ُ
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ….
أققل ققلل هذا
ُ
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كثقرا صق ًبا مباركًا فقف ،وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا
الحؿدُ هلل حؿدً ا ً
محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبِف أجؿعقـ…
أما بعد :
ةقارحؽؿ،
فةةاتؼقا اهللَ طبةةا َد اهلل ،وصةةقكقا ألسةةـطَؽؿ  ،واحػظةةقا جة َ
واطؾؿةقا بةةلكؽؿ مماخةذون بؿةةا تطؽؾؿةقن أو تػعؾةةقن ( ٌ
ويةؾ لؽةةؾ
ُهؿز لؿزة )….
َ
أطراض إخقاكؽ الؿسؾؿقـ  ،ولةؿ تؼةع فةقفؿ ،
تركت
ضر لق
َ
وما ّ
َ
بـػسؽ وطققبؽ …!.
واشطغؾت
وققامـةا
أصحاب تؼصقر ،ولديـا هػةقات،
فؽ ُّؾـا ذوو طقب ،وكؾـا
ً
ُ
خقر لـا دكقا وأخرى…
طؾك إصالح كػقسـا ٌ
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قال العالم ُة ابةـ الؼةقؿ رحؿةف اهلل  ( :صةق َبك لؿةـ شةغ َؾف طق ُبةف طةـ
طقةةقب الـةةاس  ،ووية ٌةؾ لؿةةـ كسةةل طق َبةةف وتػةةرغ لعقةةقب الـةةاس،
ُ
فإول طالمة السعادة .والثاين طالمة الشؼاوة ).
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك معؾؿ الخقر والفداية ،وصةاحب
الـقر والعـاية  ،كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف...
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 /21اهطحسُ واهتٌصيقُ اهِفطي واألضسي !..
ِ
َ
الشرك والبدطة ،
الطقحقد والسـة ،وجـبـا
الحؿدُ هلل ِ  ،هدَ اكا إلك
وامطـ طؾقـا بالفداية ،وصاكَـا مـ صرق الغقاية…
ّ
كحؿدُ ه سبحاكف وكشؽُره ،وكسطغػره مـ كؾ ٍ
ذكب وكسطعصؿف….
أشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدً ا طبده
ورسقلف ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ…
ُ
( يا َأيفا ال ِ
ِ
ُ
ُةؿ ُف ْر َقاكًةا َو ُيؽَػ ْةر َطةـؽ ُْؿ
ؽ
ل
ؾ
ع
ج
ي
اهلل
قا
ؼ
َط
ت
ن
إ
ُقا
ـ
آم
يـ
ذ
َ ُّ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ََ
َسقئَاتِؽ ُْؿ َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْؿ َواهللُ ُذو ا ْل َػ ْض ِؾ ا ْل َعظِق ِؿ ) سقرة إكػال.
أما بعد :
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معاشر الؿسؾؿقـ :
َ
ةـ أن أفعة َ
ةال الجاهؾقةةة والضةةاللققـ قةةد اكطفةةت ،فةةنذا هةةل
كـةةا كظة ُّ
تطجةةد ُد مةةـ حة ٍ
ةقـ ٔخةةر …! فةةال ية ُ
ةزال هـالةةؽ  ،ويف مجطؿعةةات
يطةربص بنخقاكةف ،ويعؿةدُ إلةك السةحرة لؾػطةؽ بفةؿ،
مسؾؿة  ،مـ
ُ
وتؿزيؼ ِ
ِ
كػقسفؿ وطائالتفؿ …!
َ
يػعةؾ مممـةا  ،مقحةدً ا  ،يعبةدُ اهللَ ،
كظـ أن
ٕمر طجقب ما كـا ُّ
إكف ٌ
ويرجق رحؿطَف ….
يؼقل ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ  ( :مةـ أتةك طرافةً  ،فسةللف طةـ شةل
فصدقف لؿ ت ْ
ُؼبؾ لف صال ٌة أربعقـ يقما ).
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وطـ أبل هريرة رضل اهلل طـف طـ الـبل ﷺ قال ( :مـ أتةك كاهـةا
فصدقف بؿا يؼقل فؼد كػر بؿا ُأكةزل طؾةك محؿةد ﷺ )  .رواه أبةق
داود.
وكالهؿةةا صةةحقحان  ،والؿطةةقرط فقفؿةةا يؾزمةةف طؼقبطةةان :الؽػة ُةر
ِ
العؿؾ وطد ُم قبقلف ….
باهلل ،ور ُّد
ففؾ لؽ طبدَ اهلل بفذا مـ صاقة …
ٌ
واكحراف وكبذ …( فؼد كػر بؿا أكزل
وضالل ومحؼ ،
كػر ورد،
ٌ
ٌ
يقما)…!!.
طؾك محؿد ) و ( لؿ تؼبؾ لف صالة أربعقـ ً
كحـ يةا مسةؾؿقن  :يف زمةـ العؾةؿ والخقةر والطعةايش  ،فؽقةػ ٓ
ةـغص حقةةاة
يةةزال مـةةا مةةـ يجةةري ورا َ السةةحرة والؿشةةعقذيـ ل ُقة َ
آخريـ ،أو َ
يصـع فسا ًدا ،أو يصرف مطحابقـ ،كؿةا
يػرق ُأسر ًا ،أو
َ
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ةقن بِ ِةف َبة ْق َـ ا ْل َؿ ْةر ِ َوز َْو ِج ِةف ۖ
قن ِمـ ُْف َؿا َما ُي َػر ُق َ
قال تعالكَ (:ف َق َط َعؾ ُؿ َ
ِ
ةقن َمةا َي ُض ُّةر ُه ْؿ
يـ بِ ِف ِم ْـ َأ َح ٍد إِٓ بِةنِ ْذ ِن اهلل ۖ َو َي َط َعؾ ُؿ َ
َو َما ُهؿ بِ َضار َ
َو َٓ َيـ َػ ُع ُف ْؿ ) سقرة البؼرة .
وتعؽقةةر الصةةػق
وهةةذا مةةـ وسةةائؾفؿ  ،هةةد ُم إسةةر والبقةةقت ،
ُ
وإذهاب العؼقل والؿشاطر …!
واإلخا ،
ُ
ومةةع كةةؾ تؾةةؽ الشةةـاطة ،إٓ أكةةف ٓ يؼةةع إٓ بةةلمر اهلل ( ،ومةةا هةةؿ
بضاريـ بف مـ أحد إٓ بنذن اهلل) .
َ
ضرهؿ وٓ يـػعفؿ:
َ
ويطعؾؿقن ما َي ُّ
وتـفةةار أخال ُقفةةؿ،
يةةذهب ايؿةةاكفؿ ،وتَػسةةدُ صاطةةاتُفؿ،
بحقةةث
ُ
ُ
حرمةةقن السةةعادة  ،ويصةةادققن الشةةقاصقـ ،
وي
َ
وتؼسةةق قؾةةق ُبفؿ ُ ،
ويـػرون مـ الذكر…!!
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الشقاصقـ ٓ تخدمفؿ إٓ بؼدر كػةرهؿ وضةاللفؿ ( ومةا كػةر
ٕن
َ
سؾقؿان ولؽـ الشقاصقـ كػروا  ،يعؾؿقن الـاس السحر )..
ُ
وقةةال العالمةةة ابةةـ بةةاز رحؿةةف اهلل  " :السةةحر مةةـ الؿحر ِ
مةةات
ُ َ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
شةلن الؿ َؾؽ ِ
َةقـ يف سةقرة البؼةرة:
وجؾ يف
ال ُؽ ْػرية ،كؿا قال اهللُ َطز َ
َو َما ي َعؾ َؿ ِ
قٓ إِك َؿا ك َْح ُـ فِ ْطـَ ٌة َف َال َت ْؽ ُػ ْر …
ان ِم ْـ َأ َح ٍد َحطك َي ُؼ َ
ُ
ةحر َة
فةدَ لت هةذه
ُ
ُػةر ،وأن الس َ
أيةات الؽريؿة ُة طؾةك أن الس ْ
ةح َر ك ٌ
ُي َػرققن بقـ الؿر ِ وز ِ
ةح َر لةقس بؿةمثرٍ
َوجف ،كؿا دلت طؾك أن الس ْ
ِ ِ
ِ
لذاتف كػ ًعا وٓ َضرا ،وإكؿا يةمث ُر بةنذن اهلل الؽةقين ال َؼةدَ ريٕ :ن اهللَ
الخقر والشر ".
ُسبحاكَف وتعالك هق الذي َخ َؾؼ
َ
الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات  ،وجـبـا الغػؾ َة والحسرات….
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ…..
اققل ققلل هذا
ُ
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ةؽرا لةةف طؾةةك تقسةةقره وتسةةديده  ،مةةـ
حؿةةدً ا هلل طؾةةك تقفقؼةةف ،وشة ً
وأسةةؾؿ طؾةةك مع ّؾةة ِؿ الخقةةر
بالفةةدى ،وجـّبـةةا الفةةقى ،وأصةةؾل
ُ
والـدى ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبِف أهؾ الحؼ والـفك…
ُ
وبعد :
َ
تعظقؿ السحر والعـاية
الؿسؾؽ الشـقع ،
مسؾؿقن هذا
فحاذروا يا
َ
َ
بف ،أو الذهاب إلك السحرة والعرافقـ ومـ يف شؽؾفؿ ِمةـ مةدّ طل
طؾؿ الغقب ،أو طالج إمةراض  ،أو حةؾ الؿعضةالت ،أو جؾةب
الضقال…!
والحاجةات والؿسةائؾ إكؿةا
وقةدح يف الطقحقةد ،
فؽؾ ذلؽ فسةا ٌد
ُ
ٌ
تطؾةةةب مةةةـ اهللَ الحةةةل الؼقةةةقم  ،وهةةةمٓ بشةةةر ٓ يـػعةةةقن وٓ
تعؾؿةف
يضرون… !.والسحر كبقرة ومحرم باإلجؿةاع  ٓ ،يجةق ُز ُ
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وٓ تعؾقؿةةف ،وطؾقـةةا محاصةةر ُة هةةمٓ الةةدجالقـ والؿػسةةديـ يف
ةةب اهلل ،ومةةةا
إرض وكصةةةحفؿ أو هجةةةرهؿ ،وتحةةةذيرهؿ غضة َ
يػعؾقكف مـ جؿةع إمةقال  ،وخةداع السةذج والجفةال  ،والطبؾقةغ
بفؿ إلك الجفات الؿعـقة إذا لؿ يطقبقا ويرتدطقا …!
فؼد ط ُظؿ شرهؿ ،وزاد صغقاكفؿ ،واحطالقا طؾك الـاس ،وضحؽقا
طؾقفؿ  (..ولؼد طؾؿقا لؿـ اشطراه ما لف يف أخرة مـ خالق. )..
وطؾةةك طؿةةقم الؿسةةؾؿقـ الطحصةةـ بإذكةةار وإدطقةةة الشةةرطقة،
فنكفا تدفع السحر  ،وتدمغُ الباصؾ ،وترد الؿؽةروه ،وتحػةظ بةنذن
اهلل تعالك .
ِ
طالجةات السةحر:
يؼقل ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل تعالك " :ومةـ أكػة ِع
إدوي ة ُة اإللفقةةة ،بةةؾ هةةل أدوي ُطةةف الـافعةةة بالةةذات ،فنكةةف مةةـ تةةلثقر
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ودفةةع تلثقرِهةةا يؽةةقن بؿةةا يعارضةةفا
إرواح الخبقثةةة السةةػؾقة،
ُ
ويؼاومفا مـ  :إذكار  ،وأيات ،والدطقات  ،الطل ت ُ
ُبطةؾ فع َؾفةا
وتلثقرها ،وكؾؿا كاكت أققى وأشد ،كاكت أبؾغَ يف الـُّشرة ،وذلةؽ
ِ
وسالحف ،فليفؿةا
بؿـزلة إلطؼا جقشقـ ،مع كؾ واحد مـفؿا ُطدّ تف
ُ
فالؼؾب إذا كةان مؿطؾئةً مةـ
الحؽؿ لف،
قفره ،وكان
غؾب أخرَ ،
ُ
َ
ُ
اهلل مغؿةةقر ًا بةةذكره ،ولةةف مةةـ الطقجفةةات والةةدطقات وإذكةةار
والطعقذات ور ٌد ٓ ُي ُّ
ُ
يطابؼ قؾ ُبف لساكَف ،كةان هةذا مةـ أطظة ِؿ
خؾ بف
تؿـع إصاب َة السةحر لةف ،ومةـ أطظة ِؿ العالجةات لةف
إسباب الطل ُ
بعد ما ُيصقبف " .اهة.
ِ
الحػةاظ طؾةك آذكةار وإدطقةة ،وحسةـ
فاهللَ اهللَ يةا مسةؾؿقن يف
الطقكؾ طؾك القاحد إحد ( وطؾك اهللَ فطقكؾقا ان كـطؿ مممـقـ).
الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد…
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 /22اجملتٌع املرتاحٍ !..
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،ص ّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلف
وصحبف أجؿعقـ…
ةةذيـ آمـُةةقا ات ُؼةةقا اهلل حةةؼ ُت َؼاتِ ِ
ِ
ةةف َو َٓ ت َُؿةةقتُـ إِٓ َو َأكْةةط ُْؿ
َ َ
َيةةا َأ ُّي َفةةا ال َ َ
قن .
ُم ْس ِؾ ُؿ َ
أما بعد :
إخقة اإليؿان :
ٌ
ٌ
والصغار تردده،
طظقؿ ،أكثركُؿ يحػظف،
وكص
حديث
هـا
جؾقؾٌ ،
ُ
ٌ
كػفؿف إٓ يف كطاق ضةقؼ ،وك ُ
ُفؿةؾ
والعؾؿا
َ
يحطجقن بف ،ولؽـ ٓ ُ
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ما طةداه…! يؼةقل صة ّؾك اهللُ طؾقةف وسةؾؿ يف حةديث الـُّعؿةان بةـ
ةراح ِؿفؿ ،
(م َثة ُةؾ الؿةةممـقـ يف تةةقادهؿ ،وتة ُ
َبشةةقر رضةةل اهلل طـةةفَ :
سةائر
طضةق ،تةداطك لةف
وتعاصػفؿَ :م َث ُؾ الجسد :إذا اشةطؽك مـةف
ٌ
ُ
والحؿك )  .أخرجاه .
الجسد بالسفر ُ
ِ
أسؿاطـا هذا الحةديث  ،وإذا أوردكةاه ،أوردكةاه يف حةؼ
يرن يف
كؿ ُّ
الؿساكقـ فؼط ،مع أكف حةؼ لؾؿجطؿةع كؾةف  ،ففةق قاطةد ٌة أساسةقة
ِ
كحطةاج
ترابط الؿجطؿ ِع الؿسةؾؿ وتراحؿةف… إذ كؾـةا
ومـفجقة يف
ُ
إلةةك الرحؿةةة والؿةةقدة ،وقةةد قةةال صة ّؾك اهللُ طؾقةةف وسةةؾؿ  (:مةةـ ٓ
َيرحؿ ٓ ُيرحؿ ).
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فطراحؿقا ُخؾؼ ًقا وأدبقا ،وجقدوا بػضةؾ مةا طـةدكؿ مةـ شةؿائؾ ،
وح ّؼؼقا الرابط َة الديـقة وإخقية الصحقحة …( ،إكؿةا الؿممـةقن
إخقة) .
أيفا اإلخق ُة الؽرام :
ُ
فجةً،
وفرقطـا طـ بعةض ،وصةار
الطعامةؾ ّ
لؼد صغت طؾقـا الدكقاّ ،
ةقان كةةؾ ذلةةؽ
ةحقح الرحؿةةة ،قؾقة َةؾ الؿةةقدة…! وطـة ُ
غؾقظةةا  ،شة َ
الؿصؾحة والـػعقة وإكاكقة  ،مـ خةدمطل خدمطةف ،ومةـ سةاطدين
سةةاطدتف ،أشةةبف مةةا يؽةةقن بالؿجطؿعةةات الغربقةةة ،الةةدوٓر هةةق
إساس  ،والػائدة هل الؿعطؿد…!
ةاصع وهجةةران…! ويف الخقةةرات أذى
فعؾةةك مسةةطقى إقةةارب تؼة ٌ
الؼريةب طؾةك حؿقؿةف ،وٓ
تؿر السـقات وٓ يسؾ ُؿ
ُ
ووحشة…ُّ !.
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ُ
ُ
يؼةةقل
الشةةرور قبةةؾ وققطفةةا
وكػطةةرض
الجةةار طؾةةك جةةاره !..
َ
ُ
بعضفؿ :ابعد طـ الشر وغـقؾف!،..
ةالق اإلسةةالم يف حقاتـةةا  ،ومةةـ خة ِ
وكسةةطبعدُ أن كجةةد َد أخة َ
ةالل هةةذا
الحديث العظقؿ …!!.
( ُ
مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ ) دطق ٌة إلك الؿقدة الحؼقؼقةة  ،الؿاحقةة
لؾحسد  ،وإحؼاد  ،وسق الظـ .
وتةةةراحؿفؿ  :حةةةب زائةةةد  ،وإخةةةا ٌ مبةةةذول وقةةةت احطقةةةاجفؿ
وطثراتفؿ.
وتعةةةةةاصػفؿ هةةةةةق  :إحسةةةةةاكُفؿ لةةةةةبعض وسةةةةةمالفؿ وتطبةةةةةع
أحقالفؿ…(واهلل يف طقن ِ
العبد ما كان العبدُ يف طقن أخقف ).
ُ
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قال العؾؿا :
الطةراحؿ والطةقادد والطعةاصػ  ،وإن كاكةت مطؼاربة ًة
يظفر أن
َ
الذي ُ
الطةراحؿ فةالؿراد بةف :أن
لؽـ بقـفةا فةرق لطقةػ ،فلمةا
يف الؿعـك ّ ،
ُ
بةنخقة اإليؿةان ٓ بسةبب شةل آخةر ،وأمةا
بعضفؿ بعضةً
يرحؿ ُ
ّ
َ
الجالب لؾؿحبة كةالطزاور والطفةادي،
الطقادد فالؿراد بف :الطقاصؾ
ُ
وأمةةا الطعةةاصػ فةةالؿراد بةةف :إطاك ة ُة ِ
بعضةةفؿ بعضةةا  ،كؿةةا يعطة ُ
ةػ
وأيةـ إخةق ُة
كحـ مـ هذه الؿعاين ..،؟!
َ
الثقب طؾقف لقؼقيف  ،فليـ ُ
واإلحسةةان فقـةةا بقــةةا ،وزيةةارات
اإليؿةةان  ،والرحؿةةة ببعضةةـا ،
ُ
وسمال  ،واتصال وحػاو ٌة واهطؿام..
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ةةةؿات الؿجطؿةةةةع الؿةةةةممـ الؿطةةةةراحؿ  ،الةةةةذي هةةةةق
ةةةؿ سة
ُ
تؾؽة ُ
ةةةان الؿرصةةةةقص  ،والؼة ِ
كالبـقة ِ
ةةةقة الؿطالحؿةةةةة  ،قةةةةال تعةةةةالك :
ِ
بـعطؿف إخقاكًا).
(فلصبحطؿ
ٍ
راض
ةقـ قؾقبـةةا  ،وتقفـةةا وأكةةت
ةؾح أحقا َلـةةا  ،وأ ّلةةػ بة َ
الؾفةةؿ أصة ْ
طـا…
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ….
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كبةل بعةده ،وطؾةك
الحؿدُ هلل وحده ،والصال ُة والسال ُم طؾك مةـ ٓ َ
ِ
ِ
وصحبف ومـ وآه….
آلف
وبعد :
أيفا اإلخقة الػضال :
لـجةةد ْد هةةذه الؿعةةاين وإخةةالق يف حقاتـةةا ومجطؿعـةةا  ،ثةةؿ تلمةةؾ
الطشبقف الـبقي بالجسد القاحد  ،الةذي يطةالؿ ٕدكةك ألةؿ ،ويطعةب
القحدة والؼقة والةطالحؿ،
ٕقؾ ضرر ..وهذه تشبق ٌف رائع لطجسقد َ
يشقع بقــا…!.
الذي يـبغل أن َ
فالجسةةةدُ أصة ٌ
ةةان وجؿةةةال ،
ةةؾ كالشةةةجرة الؿطػرطةةةة ولفةةةا أغصة ٌ
ِ
طضةق مةـ
الؿخضرة البفقةة  ،فةنذا اشةطؽك
وأطضاؤه كإغصان،
ٌ
إطضا  ،اشطؽت إطضةا ُ ك ُّؾفةا وذ ُبةؾ جؿا ُلفةا  :كالشةجرة إذا
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ةـ مةةـ أغصةةاكفا  ،اهطةةزت إغصةةان كؾفةةا بةةالطحرك
ةرب غصة ٌ
ُضة َ
وآضطراب ،واخطػت حسـفا وجؿالفا…!
وكةةذلؽ كحةةـ يف ِ
بالدكةةا ومجطؿعـةةا الؿسةةؾؿ ،إذا اخطػةةك الطةةقا ُد
ُ
صػات الؼةقة والطةآخل  ،وكعةقش
والطراحؿ والطعاصػ ،تـطػل طـا
ُ
ُ
يؽثر اخطرا ُقفُّ ،
تؼؾ محاسـُف  ،واهلل الؿسطعان .
يف مجطؿع هشُ ،
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن…
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 /23ملاذا ُقسأ ضريتٕ!..
الحؿدُ هلل إطز إكرم  ،الذي ط ّؾؿ بالؼؾؿ  ،طؾؿ اإلكسان ما لؿ
أن
يعؾؿ ..أشفدُ أن ٓ إل َف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفدُ ّ
محؿدً ا طبده ورسقلف ،الـبل إطظؿ  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ
وصحبف الجقؾ إحؽؿ  ،ومـ اقطػاهؿ إلك يقم الجزا إدوم…
ت لِغ ٍ
ِ
َةد َوات ُؼةقا
ةس مةا َقةد َم ْ
يـ َآمـُقا ات ُؼقا اهللَ َو ْلطَـ ُظ ْر َك ْػ ٌ
( َيا َأ ُّي َفا الذ َ
قن ) سقرة الحشر .
اهللَ إِن اهللَ َخبِ ٌقر بِ َؿا َت ْع َؿ ُؾ َ
أما بعد :
إخقة اإلسالم:
يؿر طؾك ِ
إحةزان
مطاطب وهؿقم  ،وربؿا اسططعؿ
بعضـا يف دكقاه
َ
ُ
ُّ
ةاب اهلل
والشةةدائد  ،وكؼةةقل لةةف  ٓ :تقةةلس وٓ تحةةزن  ،ولةةديؽ كطة ُ
وحسـ الطقكؾ طؾقف …!
وذكره ،
ُ
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لؼل الشدائد  ،وطاش الػؼةر،
ولؽ يف رسقل اهلل أسق ٌة حسـة ،فؼد َ
واسةطؿع إلةك طائشةة رضةل
الجقع  ،وآذا ُه ققمةف!.… ،
واسططعؿ
َ
َ
ِ
ساطات الشدائد يف حقاتف ،وقد كؿا إلقفةا
اهلل طـفا ،وهل تسللف طـ
ما لؼل يف غزوة ُأ ُحد مـ ٍ
مالق ومطاطب…!
َ
فطؼقل َ " :يا َر َ
سقل اهللِْ ،
هةؾ َأتَةك َط َؾ ْق َ
كةان َأ َشةد ِمةـ َيةق ِم
ةؽ َي ْةق ٌم َ
قت ِمـ َقق ِم ِ
ُأ ُح ٍد؟ َف َ
قةت
كةان َأ َشةد مةا َل ِؼ ُ
ؼال :ل َؼدْ َل ِؼ ُ
ؽ ما لؼقت َ ،و َ
ْ
بةـ ِ
ت َك ْػ ِسل ط َؾك -اب ِـ ِ
قةؾ ِ
طبةد َيالِ َ
طبةد
مـفؿ َيق َم ال َع َؼ َب ِة ،إ ْذ َط َر ْض ُ
ْ
ْ
ٍ
ةؿ ُي ِ
ةت
ج ْبـِةل إلةك مةا َأ َر ْد ُتَ ،فا ْك َط َؾ ْؼ ُ
ك َُالل  -أي سادة الطائػَ -ف َؾ ْ
ةؿ َأ ْسةط َِػ ْؼ إٓ ب َؼ ْةر ِن الث َعالِ ِ
ةت
ةبَ ،ف َر َف ْع ُ
َو َأكَا َم ْف ُؿق ٌم ط َؾك َو ْج ِفلَ ،ف َؾ ْ
ِ
ةحا َب ٍة قةةدْ َأ َضؾطْـِةةل َفـَ َظة ْةر ُت َف ةنِ َذا فِ َقفةةا ِج ْبرِية ُةؾ،
بسة َ
َر ْأسةةل َف ةنِ َذا َأ َكةةا َ
َفـَا َداكِلَ ،ف َ
ؽ َل َ
ؼال :إن اهللَ َطز َو َجؾ قدْ َس ِؿ َع َق ْق َل َق ْق ِم َ
ؽَ ،وما ُر ُّدوا
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الج َب ِ
ؽ ِ
ْت فةقفؿَ ،
ؽَ ،و َقدْ َب َع َ
ؽ َم َؾ َ
ث إ َل ْق َ
َط َؾ ْق َ
قةال:
ال لِط َْل ُم َر ُه بؿا ِشةئ َ
الج َب ِ
ؽ ِ
ةال َو َسةؾ َؿ َط َؾةلُ ،ثةؿ َ
َفـَا َداكِل َم َؾ ُ
قةال :يةا ُم َحؿةدُ  ،إن اهللَ قةدْ
الج َب ِ
ةؽ ِ
ةؽ إ َل ْق َ
ةال َو َقةدْ َب َع َثـِةل َر ُّب َ
ؽَ ،و َأكَةا َم َؾ ُ
ؽ َل َ
َس ِؿ َع َق ْق َل َق ْق ِم َ
ةؽ
إخ َشة َب ْق ِـ،
ْت َأ ْن ُأ ْصبِ َةؼ
طؾةقفؿ ْ
إن ِشةئ َ
لِط َْل ُم َركِل َبل ْمرِ َكَ ،فؿا ِشئ َ
ْتْ ،
ُ
ؼال لف ر ُ ِ
َف َ َ
سقل اهلل َصؾك اهللُ طؾقةف َو َسةؾ َؿَ :ب ْةؾ َأ ْر ُجةق َأ ْن ُيخْ ةرِ َج اهللُ
ِمـ َأ ْص َالبِ ِف ْؿ َمـ َي ْع ُبدُ اهللَ َو ْحدَ ُه ٓ ُي ْشرِ ُك بف شقئًا " .
َ
الحدث والحديث … شد ٌة وبال  ،ومطةارد ٌة وشةؼا ،
فطلمؾ هذا
ودطقة وطـا …!
وصعؿت ..تذكّر حبق َبؽ رسقل اهلل طؾقةف
دخؾت بقطؽ بلمان ،
فنذا
َ
َ
الصالة والسالم ومعاكاتف  ،فؾؿ يصؾ إلك الراحة الدطقية إٓ طؾةك
ِ
الطعب والؿؼاساة….
جسرٍ مـ
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ِ
الطعب
بصرت بالراحة الؽبرى فؾؿ ترها ** تُـال إٓ جسرٍ مـ
َ
سؾقان جؿقؾ ،وقدو ٌة ثابطة  ،وتربقة ٌة كةادرة  ،ومقطظة ٌة
ولذلؽ فقفا
ٌ
ةاج حقةةاة ،وتطبقة ٌةؼ طؿؾةةل ،
خالصةةة ،ومثة ٌةؾ أطؾةةك  !..وهةةل مـفة ُ
ومسقر ٌة سؾقكقة…
َةان َلؽُةؿ فِةل رس ِ
ٌ
ةقل
خؾقؼ بـا جؿق ًعا تع ُّؾؿفا واقطػاؤها…( َل َؼةدْ ك َ
َ ُ
ْ
اهلل ِ ُأ ْس َق ٌة …) سقرة إحزاب .
ْ
صبره الؿطقـ  ،واحطؿا َلف إذى  ،ورحؿطَةف
وخذ مـ قصة الطائػ َ
بلمطف  ،واططؿاده الحؽؿ َة الدطقية طؾك الدوام .
َ
معـةك،
وتعةقش الةدطق َة
لططعؾؿ اإلسال َم طؿال ،
فاقرأ تؾؽ السقرةَ،
ً
َ
وتعةةرف آبةةطال حؼقؼةة ًة  ،وتػؼةة َف الةةديـ تطبقؼةةا …! فؽثقةةرون
يزطؿقن محب َة اإلسالم  ،ولؽـ ٓ يطقؼةقن الةدطقة إلقةف  ،والعؿةؾ
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(و َم ْـ َأ ْح َس ُـ َق ْق ًٓ مؿةـ
بؿؼطضاه  ،والسعل يف كػع أخريـ…َ !.
ِِ
ةةةؾ صةةةالِحا و َق َ ِ ِ
ِ ِ
قـ )
ةةةـ ا ْل ُؿ ْسةةةؾؿ َ
ةةةال إِكـةةةل م َ
ً َ
َد َطةةةا إِ َلةةةك اهلل َو َطؿ َ َ
سقرة فصؾت .
أكت خقر َمـ زكاها  ،أكت ولقفا
الؾفؿ آت كػقسـا تؼقاها  ،وزكفا َ
ومقٓها ….
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ…
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الحؿدُ هلل ِ حؿدً ا كثقرا صقبا مباركًا فقف ،وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا
محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ….
وبعد :
أيفا اإلخقة الػضال :
يف حديث الطائػ ٌ
دلقؾ طؾك بشرية رسقل اهلل ومعاكاتف كؿا يعةاين
ومحاولةة الػطة ِ
ِ
ِ
ؽ بةف  ،ومةع ذلةؽ صةبر
وتعرضف لؾخطةر ،
البشر ،
واحطسب  ،وطؾةؿ أمطةف دروس الصةبر والطحؿةؾ  ،ودروس آكةاة
وآتعاظ .
ِ
اتسةةاع قؾبةةف الةةرحقؿ  ،وامةةطالؤه بالشةةػؼة
دروس الؼصةةة :
ومةةـ
ُ
ِ
الجبةال ،
أشار بفا م َؾةؽ
الظاهرة الطل رفضت فؽرة آكطؼام  ،وقد َ
ٓ سقؿا وقد آذوه وسؾطقا طؾقف صبقاكفؿ وسػفا هؿ !.. ،
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صقل ِ
وكذلؽ ُ :
أمؾف الدطقي يف هدايطفؿ …( َب ْؾ َأ ْر ُجق َأ ْن ُيخْ ةرِ َج
ِ
ٌ
وطؿةؾ
صةبر واكططةار،
اهللُ مـ َأ ْص َالبِ ِف ْؿ َمـ َي ْع ُبةدُ اهللَ )..ويف ذلةؽ ٌ
ٌ
وأن
ومقاصةةؾة  ،ودطةةق ٌة وسةةعل،
وكبةةذ لؾؽسةةؾ وآسةةطعجال ّ ،
ولست طؾقفؿ بؿسقطر!..
الفداي َة بقد اهلل ِ ،
َ
وبةةرغؿ الشة ِ
ةدة الطةةل حصةةؾت لةةف ،وخروجةةف مةةـ الطةةائػ  ،حطةةك
ُ
وصؾ بسطان طـةب  ،فؼةد شةرح اهللَ صةدره بةبعض آكطصةارات ،
ففـالةةؽ قةةدّ م لةةف طةةداس الـصةةراين قِطػةةً مةةـ طـةةب  ،فةةذكر اهلل
وتعجب  ،ثؿ أسؾؿ مـ روطة ما شاهد ،وجا ه دطةؿ معـةقي آخةر
قبؾ أن يصةؾ مؽةة  ،أٓ وهةق إيؿةان بعةض الجةـ برسةالطف  ،فػةل
"وادي كخؾة " قرب مؽةة  ،أقةام الرسةقل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ
أيامً  ،وخالل تؾؽ الؿدة بعث اهلل إلقف كػر ًا مةـ الجةـ  ،اسةطؿعقا
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إلةةك الؼةةرآن فةةآمـقا بةةف ،وقةةد ذكةةر اهلل ذلةةؽ يف سةةقرتل إحؼةةاف
ِ
ةـ ا ْل ِ
والجـ ( َوإِ ْذ َص َر ْفـَا إِ َل ْق َ
قن ا ْل ُؼ ْةر َآ َن َف َؾؿةا
جةـ َي ْسةط َِؿ ُع َ
ؽ َك َػ ًةرا م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ).
َح َض ُرو ُه َقا ُلقا َأكْصطُقا َف َؾؿا ُقض َل َول ْقا إِ َلك َق ْقم ِف ْؿ ُمـْذ ِر َ
ِ
دروسةةفا
فةةد ّقؼقا وتةةدبروا يةةا مسةةؾؿقن هةةذه الؼصةة ،واكفؾةةقا مةةـ
محةازن رسةقل
بعضؽؿ يف الدكقا ،فطةذكروا
حزن ُ
َ
وطظاتفا  ،وإذا َ
اهلل ،وتعؾؿقا مـ صبرِه ،وارشػقا مـ هديِف وتقجقفف …
ٍ
محؿد وطؾك ِ
آل محؿد….
الؾفؿ صؾ طؾك
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 /24خطبة االضتطقاء!...
الحؿدُ هلل مجقب الؿضطريـ ،ومغقث الؿؾفقفقـ ،ومغـل الػؼرا
والؿساكقـ ،امطـ بالـعؿ ،ودفع طـا الـؼؿ ،أحؿده وأشؽره ،ومـ
كؾ ذكب أسطغػره  ،أشفدُ أن ٓ إل َف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف،
أن محؿدا طبده ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف
وأشفد ّ
أجؿعقـ.....
أما بعد:
فاتؼقا اهلل يا مسؾؿقن:
أن اهلل قةةدر إرزاق،
وأسةةؾؿقا إلةةك ربؽةةؿ وأكقبةةقا القةةف ،واطؾؿةةقا ّ
وكطب أجال  ،ومـ أجؾ كعؿةف  ،كعؿة ُة الغقةث والؿةا  ،بةف حقةاة
وصالح أحقال العباد قال تعالك ُ ( :ق ْةؾ
الؽائـات ،ودوا ُم العقش ،
ُ
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ةةـ َية ْ
ةةلتِقؽ ُْؿ بِ َؿةةةا ٍ َم ِعة ٍ
ةةقـ ).
ةةقر ًا َف َؿة ْ
َأ َر َأ ْيةةةط ُْؿ إِ ْن َأ ْصةةة َب َح َمةةةاؤُ ك ُْؿ َغة ْ
[الؿؾؽ.]31:
فؿـ ذا الةذي يسةطغـل طةـ الةـعؿ ،ومةـ الةذي يغطةر بةدكقاه ،ومةـ
ُ
سقعقش بال مقاه وأرزاق …
ٌ
وإكفةةاك
تةةلخره شةةؼا ٌ لبـةةل آدم،
فطػؽةةروا طبةةا َد اهلل ،واطؾؿةةقا أن
َ
ةبب الةةذكقب ،واكطشة ِ
لؿعاشةةاتفؿ !،،ومةةا تةةلخر إٓ بسة ِ
ةار الخطايةةا
….قال تعةالك ( َو َل ْةق َأن َأ ْه َةؾ ال ُؼ َةرى َآمـُةقا َوات َؼ ْةقا َل َػط َْحـَةا َط َؾة ْق ِفؿ
َات مةـ السةؿا ِ وإَر ِ ِ
برك ٍ
َاهؿ بِ َؿةا كَةاكُقا
ض َو َلؽةـ كَةذ ُبقا َف َل َخ ْةذك ُ
َ
َ َ ْ
ََ
قن) سقرة إطراف .
َيؽ ِْس ُب َ
وقال تبارك وتعةالك ( وأن ِ
لةق اسةطؼامقا طؾةك الطريؼةة ٕسةؼقـاهؿ
ما غدقا)
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ُ
الـعؿ يف ضؾ غػؾة جاثؿة  ،وخطايةا بةارزة …قةال
تطقاصؾ
فؽقػ
ُ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( إن العبدَ لقحر ُم الرزق بالذكب ُيصقبف).
فؽؿ يحر ُم العبا ُد مـ كِع ٍؿ بسبب خطاياهؿ  ،وكؿ ُيض ّق ُؼ طؾةقفؿ يف
ُ
صةدق
معايشفؿ  ،بسبب ذكقبفؿ  ،ولةذلؽ تعةقـ طؾقـةا طبةا َد اهلل ،
الطقبة مع اهلل ِ  ،والعقد ُة الصالحة إلقف… (.وتقبةقا إلةك اهلل جؿق ًعةا
أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن ) سقرة الـقر .
ةدن
ولةةطؾفج ألسةةـطُـا بآسةةطغػار والطقبةةة الـصةةقح  ،الةةذي هةةق دية ُ
الؿةةممـقـ قبؾـةةا ،وكةةان كبةةقؽؿ ص ة ّؾك اهللُ طؾقةةف وسةةؾؿ يعةةدُّ لةةف يف
الؿجؾس القاحد كحق مائة مرة  ،اسطغػارا وتقبة …
فآسطغػار شةلكف طظةقؿ ،وفضةؾف كبقةر  (..ومةا كةان اهلل لقعةذبفؿ
وأكت فقفؿ وما كةان اهلل معةذبفؿ وهةؿ يسةطغػرون ) .ومةا يطرتةب
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ٍ
ٍ
وبركات وططايا ٓ حصر لف  :وققلقا يا مسؾؿقن
خقرات
طؾقف مـ
ةؿ َتغ ِْػ ْةر َلـَةا
(ربـَةا َض َؾ ْؿـَةا َأ ْك ُػ َسةـَا َوإِ ْن َل ْ
 :كؿا قال آدم طؾقف السةالمَ :
ِ
ِ
يـ)[إطراف ،]13:وققلقا كؿا قال
َوت َْر َح ْؿـَا َلـَؽُقكَـ م َـ ا ْلخَ اسرِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ
(وإِٓ َتغْػ ْر لل َوت َْر َح ْؿـل َأك ُْـ م َـ ا ْلخَ اسرِ َ
كقح طؾقف السالمَ :
ةت َك ْػ ِسةةل
(رب إِكةةل َض َؾ ْؿة ُ
وققلةةقا كؿةةا قةةال مقسةةك طؾقةةف السةةالمَ :
َفا ْغ ِػ ْر لِل َف َغ َػ َر َل ُف)[الؼصص ،]16:وققلقا كؿةا قةال يةقكس طؾقةف
ِِ
َؽ إِكةةل ُكـ ُ ِ
ْةةت ُسةة ْب َحاك َ
قـ)
(ٓ إِ َلةة َف إِٓ َأك َ
السةةالمَ :
ةةـ الظةةالؿ َ
ْةةت م َ
[إكبقا .]87:
اسة َطغ ِْػ ْر
وتذكروا ققل اهلل جؾ يف طالهَ ( :فا ْط َؾ ْؿ َأك ُف َٓ إِ َلة َف إِٓ اهللُ َو ْ
ِ ِ
ؽ ولِ ْؾؿ ْ ِ ِ
لِ َ
ةةقاك ُْؿ)
ةةؿ ُم َط َؼؾةة َبؽ ُْؿ َو َم ْث َ
ةةممـ َ
قـ َوا ْل ُؿ ْممـَةةات َواهللُ َي ْع َؾ ُ
ةةذ ْكبِ َ َ ُ
[محؿد]19:
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وصةةؾقا وس ة ّؾؿقا طبةةا َد اهلل طؾةةك مع ّؾةةؿ الخقةةر والطقبةةة  ،ورسةةقل
الذكرى واإلكابة  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ ….
ُ
الؾفؿ آت كػقسـا تؼقاها  ،وزكفا أكت خقر مـ زكاها  ،أكت ولقفا
ومقٓها ….
الؾفؿ أغثـا  ،الؾفؿ أغثـا  ،الؾفؿ اغثـا….
الؾفؿ ِ
اسؼـا غق ًثا مغق ًثا ،هـقئًا مريئًا ،مري ًعا غدَ ًقا ،مجؾالً طاما ،صب ًؼا
سحا دائؿا ،الؾفؿ ِ
اسؼـا الغقث ،وٓ تج َع ْؾـةا مةـ الؼةاكطقـ ،الؾفةؿ
ً
إن بالعباد والبالد والبفائؿ والخَ ْؾؼ مـ اللوا ِ
والجفد والضـؽ ،
َ
ما ٓ كشؽق إٓ إلقؽ.. ،
ةت لـةةا الةةزرعِ ،
وأدر لـةةا الضةةرع ،واسة ِةؼـا مةةـ بركةةات
الؾفةةؿ أكبِة ْ
الجفةدَ
السؿا  ،وأكبِ ْ
ت لـةا مةـ بركةات إرض ،الؾفةؿ ارفةع طـةا َ
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ي ،واكشةةػ طـةةا ِمةةـ الةةبال مةةا ٓ يؽشةةػف غقة ُةرك،
والجةةقع وال ُعة ْةر َ
ِ
ِ
فلرسةةؾ السةةؿا َ طؾقـةةا
غػةةارا:
كـةةت
كسةةطغػ ُرك إكةةؽ
الؾفةةؿ إكةةا
َ
ً
ِ
درارا….
م ً
الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان  ،والسالمة واإلسةالم  ،الؾفةؿ
رد طـفا كقد الؽائديـ  ،وطدوان الؿعطديـ…
الؾفؿ وفؼـا لطؼاك واجعؾ طؿؾـا يف رضاك ….
الؾفةةةؿ وفةةةؼ إمامـةةةا لؿةةةا تحةةةب وترضةةةك  ،وخةةةذ بـاصةةةقطف لؾبةةةر
والطؼقى…
ربـةةةا ضؾؿـةةةا أكػسةةةـا وإن لةةةؿ تغػةةةر لـةةةا وترحؿـةةةا لـؽةةةقكـ مةةةـ
الخاسريـ….
الؾفؿ أطـا طؾك ذكرك وشؽرك وحسـ طبادتؽ….
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الؾفؿ اجعؾـا مـ أكصار ديـؽ  ،واتباع شريعطؽ  ،واكػـا الػةطـ مةا
ضفر مـفا وما بطـ …
تػةاؤٓ  ،وادطةقا
مسؾؿقن لسـة كبقؽؿ  ،اقؾبقا مالبسةؽؿ
واتبا ًطا يا
ً
َ
اهللَ تائبقـ مسطغقثقـ  ،غػر اهللُ لـا ،وتجاوز َطةـ سةقئاتـا  ،والحؿةدُ
هلل ِ رب العالؿقـ …..
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 /25حديث ٓسقى وصفات زضوي اهلل!..
إِن ا ْل َح ْؿدَ لِؾ ِف :ك َْح َؿدُ ُهَ ،وك َْسط َِعق ُـ ُفَ ،وك َْس َطغ ِْػ ُر ُهَ ،و َك ُعق ُذ بِاهلل ِ ِم ْـ
ور أ ْك ُػ ِسـَا وسقئ ِ
ُش ُر ِ
َات أ ْط َؿالِـَاَ ،م ْـ َي ْف ِد ِه اهللُ َفالَ ُم ِضؾ َل ُفَ ،و َم ْـ
َ َ
ِ
ِ
ي َل ُفَ ،و َأ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َل َف إِٓ اهللُ َو ْحدَ ُه َٓ َشرِ َ
يؽ ل ُف،
ُي ْضؾ ْؾ َفالَ َهاد َ
َو َأ ْش َفدُ َأن ُم َحؿدً ا َط ْبدُ ُه َو َر ُسق ُل ُفَ ،صؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلِ ِف
ِ
ِ
قـ.
َو َص ْحبِف َأ ْج َؿع َ
ِ
ُةؿ ُف ْر َقاكًةا َو ُيؽَػ ْةر َطةـؽ ُْؿ
َيا َأ ُّي َفا الةذ َ
يـ َآمـُةقا إِن تَط ُؼةقا اهللَ َي ْج َعةؾ لؽ ْ
َسقئَاتِؽ ُْؿ َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْؿ َواهللُ ُذو ا ْل َػ ْض ِؾ ا ْل َعظِق ِؿ .
أما بعد :
معاشر الؿسؾؿقـ:
َ
مـ روائ ِع أحاديث السقرة قصة أبةل سةػقان بةـ حةرب مةع هرقةؾ
طظقؿ الةروم ،وقةد وصةؾف كطةاب رسةقل اهلل ،فةلراد أن يطلكةدَ مةـ
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َ
يمتؽ
أسؾؿ أسؾؿ
حؼقؼة هذا الـبل العربل وخروجف وتحذيره (..
ْ
َ
أجرك مرتقـ)..
اهللُ
تجارا مـ العرب يف الشام !… ،فاسةطؿع هـةا ٓبةـ طبةاس
فقجد ً
رضل اهللَ طـف يحؽقفا طـ أبل سػقان …..
قال هرقؾَ :أ ُّيؽ ُْؿ َأ ْق َر ُب ك ََس ًبا بِ َف َةذا الر ُج ِ
ةؾ ال ِةذي َية ْز ُط ُؿ َأكة ُف َكبِةل ؟
ةت َ :أ َكةةا َأ ْقة َةر ُب ُف ْؿ ك ََسة ًباَ ،ف َؼة َ
َف َؼة َ
ةال َ :أ ْد ُكةةق ُه ِمـةةل،
ان َ :ف ُؼ ْؾة ُ
ةال َأ ُبةةق ُسة ْػ َق َ
قه ْؿ ِطـْةدَ َض ْفةرِ ِهُ ،ثةؿ َق َ
ةال لِط َْر ُج َؿاكِ ِةف ُ :ق ْةؾ
ةاج َع ُؾ ُ
َو َقر ُبقا َأ ْص َحا َب ُفَ ،ف ْ
ةؾَ ،فةنِن ك ََةذبـِل َفؽَةذبقهَ ،فةقاهلل ِ
ِ
ةـ َه َةذا الر ُج ِ
ْ
ُ ُ َ
َل ُف ْؿ إِكل َسائ ٌؾ َه َذا َط ْ
َ
َةان َأو َل َمةا
َل ْق َٓ ا ْل َح َقا ُ ِم ْـ َأ ْن َي ْلثِ ُروا َط َؾل ك َِذ ًبا َلؽ ََذ ْب ُ
ت َطـْة ُفُ ،ثةؿ ك َ
ةت ُ :ه َةق فِقـَةا ُذو ك ََس ٍ
َس َل َلـِل َطـْ ُف َأ ْن َق َال َ :ك ْق َ
ةب.
ػ ك ََس ُب ُف فِقؽ ُْؿ ؟ ُق ْؾ ُ
ت َ .َٓ :ق َال :
َق َال َ :ف َف ْؾ َق َال َه َذا ا ْل َؼ ْق َل ِمـْؽ ُْؿ َأ َحدٌ َق ُّط َق ْب َؾ ُف ؟ ُق ْؾ ُ
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َان ِمةـ آبائِ ِةف ِمةـ م ِؾ ٍ
اف الـ ِ
ةت َ .َٓ :ق َ
ةاس
ةال َ :ف َل ْش َةر ُ
ةؽ ؟ ُق ْؾ ُ
َف َف ْؾ ك َ ْ َ
ْ َ
ت َ :ب ْؾ ُضة َع َػاؤُ ُه ْؿَ .ق َ
ون َأ ْم
َيطبِ ُعق َك ُف َأ ْم ُض َع َػاؤُ ُه ْؿ ؟ َف ُؼ ْؾ ُ
ةال َ :أ َي ِزيةدُ َ
ونَ .ق َال َ :ف َف ْؾ َي ْرتَدُّ َأ َحةدٌ ِمةـ ُْف ْؿ َسةخْ َط ًة
قن ؟ ُق ْؾ ُ
ت َ :ب ْؾ َي ِزيدُ َ
َيـْ ُؼ ُص َ
ةت َ .َٓ :قة َ
ةال َ :ف َفة ْةؾ ُكـْةط ُْؿ تَط ِف ُؿق َكة ُف
لِ ِديـِة ِةف َب ْعةةدَ َأ ْن َيةةدْ ُخ َؾ فِقة ِةف ؟ ُق ْؾة ُ
بِا ْلؽ َِذ ِ
ب َق ْب َؾ َأ ْن َي ُؼ َ
ةت
ت َ .َٓ :ق َال َ :ف َف ْؾ َيغ ِْد ُر ؟ ُق ْؾ ُ
قل َما َق َال ؟ ُق ْؾ ُ
اط ٌةؾ فِ
 ،َٓ :وكَحـ ِمـْف فِةل مةد ٍة َٓ َكةدْ ِري مةا هةق َف ِ
َ
َ
َ
ةؿ
ل
و
:
ةال
ق
ةا.
قف
َ
َ
َ ُ َ
َ ْ ُ ُ
ْ
ُ
ت ُْؿؽِـةةل ك َِؾ َؿ ة ٌة ُأ ْد ِخة ُةؾ فِ َقفةةا َش ة ْقئًا َغ ْقة ُةر َهة ِةذ ِه ا ْلؽ َِؾ َؿة ِةةَ .قة َ
ةال َ :ف َفة ْةؾ
ةؿَ .ق َ
ةال َ :ف َؽ ْق َ
ةت :
َةان قِطَةا ُلؽ ُْؿ إِيةا ُه ؟ ُق ْؾ ُ
َقا َت ْؾط ُُؿق ُه ؟ ُق ْؾ ُ
ةػ ك َ
ةت َ :ك َع ْ
ا ْل َح ْر ُب َب ْق َــَا َو َب ْق َـ ُف ِس َج ٌال َ :يـ َُال ِمـا َو َكـ َُال ِم ْـ ُفَ .ق َ
ةال َ :مةا َذا َي ْةل ُم ُرك ُْؿ
ت َ :ي ُؼ ُ
قل  :ا ْط ُبدُ وا اهللَ َو ْحدَ ُهَ ،و َٓ ت ُْشةرِكُقا بِ ِةف َشة ْقئًاَ ،وات ُْركُةقا
؟ ُق ْؾ ُ
قل آباؤُ كُؿ ،وي ْلمركَا بِالص َال ِة ،والصدْ ِق ،وا ْلع َػ ِ
افَ ،والص َؾ ِة.
َ َ
َ
َما َي ُؼ ُ َ ْ َ َ ُ ُ
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َف َؼ َال لِؾط ْر ُج َؿ ِ
ان ُ :ق ْةؾ َلة ُف َس َةل ْلط َ
ةـ ك ََسةبِ ِف َف َةذك َْر َت َأكة ُف فِةقؽ ُْؿ ُذو
ُؽ َط ْ
ث فِل ك ََس ِ
ك ََس ٍ
ُؽ َ :ه ْؾ َق َ
الر ُس ُؾ ُت ْب َع ُ
ب َق ْق ِم َفاَ ،و َس َل ْلط َ
بَ ،فؽ ََذلِ َ
ةال
ؽ ُّ
َةان َأ َحةدٌ َق َ
ةال
َأ َحدٌ ِمـْؽ ُْؿ َه َذا ا ْل َؼ ْق َل ؟ َف َذك َْر َت َأ ْن ََٓ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ت َ :ل ْةق ك َ
ت َ :ر ُج ٌؾ َي ْلت َِسةل بِ َؼ ْةق ٍل قِ َ
قةؾ َق ْب َؾة ُفَ ،و َس َةل ْلط َ
ُؽ :
َه َذا ا ْل َؼ ْق َل َق ْب َؾ ُفَ ،ل ُؼ ْؾ ُ
ةت َ :ف َؾةق ك َ ِ
َان ِمـ آبائِ ِف ِمـ م ِؾ ٍ
ةـ
ؽ ؟ َف َةذك َْر َت َأ ْن َُٓ ،ق ْؾ ُ
َةان م ْ
ْ
َه ْؾ ك َ ْ َ
ْ َ
آبائِ ِف ِمـ م ِؾ ٍ
ؽ َأبِ ِقفَ ،و َس َل ْلط َ
ب ُم ْؾ َ
ُؽ َ :ه ْةؾ ُكـْةط ُْؿ
ؽ ُق ْؾ ُ
ت َ :ر ُج ٌؾ َي ْط ُؾ ُ
َ
ْ َ
تَط ِف ُؿق َك ُف بِا ْلؽ َِذ ِ
ب َق ْب َؾ َأ ْن َي ُؼ َ
ف
قل َما َق َال ؟ َف َذك َْر َت َأ ْن ََٓ ،ف َؼدْ َأ ْطرِ ُ
َأك ُف َل ْؿ َيؽ ُْـ لِ َق َذ َر ا ْلؽ َِذ َب َط َؾك الـ ِ
اسَ ،و َيؽ ِْذ َب َط َؾةك اهللَِ .و َس َةل ْلط َ
ُؽ
اف الـة ِ
ةاس ات َب ُعةةق ُه َأ ْم ُض ة َع َػاؤُ ُه ْؿ ؟ َفة َةذك َْر َت َأن ُض ة َع َػا َ ُه ُؿ
َ :أ ْشة َةر ُ
الر ُسة ِ
ةؾَ ،و َسة َةل ْلط َ
ةقن ؟
ون َأ ْم َيـْ ُؼ ُصة َ
ُؽ َ :أ َي ِزيةةدُ َ
ةؿ َأ ْت َبة ُ
ةاع ُّ
ات َب ُعةةق ُهَ ،و ُهة ْ
يؿ ِ
ؽ َأ ْم ُر ْ ِ
ان َحطك َيةطِؿَ ،و َس َةل ْلط َ
ونَ ،وك ََذلِ َ
ُؽ :
َف َذك َْر َت َأك ُف ْؿ َي ِزيدُ َ
اإل َ
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َأ َي ْر َتةةدُّ َأ َحةةدٌ َسةةخْ َط ًة لِ ِديـِة ِةف َب ْعةةدَ َأ ْن َيةةدْ ُخ َؾ فِقة ِةف ؟ َفة َةذك َْر َت َأ ْن َٓ،
اإليؿ ُ ِ
قـ تُخَ الِ ُط َب َش َ
َوك ََذلِ َ
قب !… ،أي حالوتف .
اش ُط ُف ا ْل ُؼ ُؾ َ
ان ح َ
ؽ ِْ َ
ِ
ِ
أن حالوة
صػات الؿممـقـ ،
كعؿ ..وهذا مـ أجؾ
وطقامؾ ثباتفؿ َ
ُ
تحقل دون الطبدل وآرتداد…! بةؾ الصةبر والبسةالة يف
اإليؿان ،
وطؿال …
ققٓ
ً
الدفاع ،وقد صبؼقها ً
ُطاطـ دو َكف وك ِ
ك ََذبطُؿ لعؿر ال َؾ ِف كُبزى محؿد ًا ** و َلؿا ك ِ
ُـاض ِؾ
ُ َ
ُ َ
َ ّ
ُ
وك ِ
ُسؾ َؿ ُف َحطّك ك َُصر َع َحق َل ُف
َ

ِ
** َو َ
الحالئِ ِؾ
كذهؾ َطـ َأبـائـا َو َ

َ
وجؿةال صةػات رسةقل اهلل
فطلمؾقا يا مسؾؿقن روطة َة هةذا الةديـ
وطالمات دطقتف ،وكقػ أكف حؼ ،ورسالطف يؼقـ!..
دطةةق ٌة قائؿةةة طؾةةك الطقحقةةد واإلصةةالح  ،والصةةدق والعػةةاف ،
والصالة والصؾة…
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ولقس صامعا يف الدكقا والسقادة ،وإكؿا هداية الـاس والعبادة ،ومـ
ذاق حةةالوة اإليؿةةان لةةؿ يـةةطؽس ،وأتباط ة ُف يف ازديةةاد ،وأطةةداؤه يف
ٍ
بؿطؼةقل
كؽاد ،وغقر معروف بالؽذب  ،ومحؾ ثؼة الـاس ،ولةقس
ؿاع إخالق ،ومـطفك أداب  ،طؾقف الصالة
وٓ غدار ،بؾ هق ِج ُ
والسةةالم  ،كؿةةا قةةال تعةةالك  (:وإكةةؽ لعؾةةك خؾة ٍةؼ طظةةقؿ ) سةةقرة
الؼؾؿ..
الؾفؿ و ّفؼـا لطُؼاك ،واجعؾ طؿ َؾـا يف رضاك…
ُ
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ …
أققل ققلل هذا ،
ُ
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الحؿدُ هلل ِ  ،والصال ُة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلةف وصةحبف
ومـ وآه…
وبعد :
فقا أيفا الػضال :
ِ
طظةؿ
الصػات الـبقية ،واسطؿطعطؿ بفا  ،ورأيطؿ
اسطؿعطُؿ إلك هذه
َ
ِ
صػات جؾقؾة قاربةت
الشخصقة الؿصطػاة مـ اهلل تعالك …
هذه
ٌ
ُ
َ
وصةةةدق
يعؾةةةؾ صةةةح َة هةةةذه الـبةةةقة ،
العشةةةرة أسةةةئؾة  ،وفقفةةةا
صاحبِفا…..
ُؽ  :ه ْةؾ يغ ِ
ْةد ُر ؟ َف َةذك َْر َت َأ ْن ََٓ ،وك ََةذلِ َ
ؽ
فقؼقل ً
أيضا َ " :و َس َل ْلط َ َ َ
الر ُس ُؾ َٓ َتغ ِْد ُرَ ،و َس َل ْلط َ
ُؽ  :بِ َؿا َي ْل ُم ُرك ُْؿ ؟ َف َةذك َْر َت َأكة ُف َي ْةل ُم ُرك ُْؿ َأ ْن
ُّ
ِ
ةـ ِط َبةةا َد ِة ْإَ ْو َثة ِ
ةان،
َت ْع ُبةةدُ وا اهللَ َو َٓ ت ُْش ةرِكُقا بِةةف َش ة ْقئًاَ ،و َيـ َْفةةاك ُْؿ َطة ْ
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َةان َمةا َت ُؼ ُ
ةقل َحؼةا
َو َي ْل ُم ُرك ُْؿ بِالص َال ِةَ ،والصةدْ ِقَ ،وا ْل َع َػةافَ ،فةنِ ْن ك َ
ْت َأ ْط َؾ ُؿ َأك ُف َخ ِ
َف َس َق ْؿ ِؾ ُ
ُةـ
ؽ َم ْق ِض َع َقدَ َمل َها َت ْق ِـَ ،و َقدْ ُكـ ُ
ةؿ َأك ْ
ار ٌج َل ْ
ِ
ت لِ َؼةا َ ُه،
ةص إِ َل ْق ِةفَ ،لط ََجش ْةؿ ُ
َأ ُض ُّـ َأك ُف مـْؽ ُْؿَ ،ف َؾ ْق َأكل َأ ْط َؾ ُؿ َأكل َأ ْخ ُؾ ُ
ت َط ْـ َقدَ ِم ِف"…
ْت ِطـْدَ ُه َلغ ََس ْؾ ُ
َو َل ْق ُكـ ُ
ةقر اإلسةةالم ،وتؿةةا َم الـعؿةةة ،
وهـةةا يسطشة ُ
ةقؿ الةةروم ،ضفة َ
ةرف طظة ُ
ووصقل اإلسالم مـطؼطَف  ،وأن العاقبة لؾدطقة الجديدة  ،واططرف
بحؼارتف تجاه ذلؽ الرسقل العظقؿ ،،وما جا َ بف مةـ الـةقر  ،وأكةف
ِ
وغسؾ قدمقف!..
مسطعدٌ لؾؼائف ،
ِ
ِ
ويف هذا ٌ
وصةحة الةدطقة اإلسةالمقة،
بطةالن آلفؿةطفؿ،
دلقؾ طؾةك
ةؿات القضةةقح جؾقةةة
ةات الصةةدق دالة ٌة  ،وسة ُ
وأكفةةا مؿؽـة ٌة فعالمة ُ
ةةقي طزيةةةز ) سةةةقرة
(كطةةةب اهللُ ٕغؾةةةبـ أكةةةا ورسةةةؾل ّ ،
إن اهلل قة ٌ
الؿجادلة.
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ومةةـ فقائةةد الؼصةةة :وفقةةف :أن ِصة َ
ةدق كبقـةةا محؿة ٍةد صةةؾك اهللُ طؾقةةف
ٕهؾ الؽِ ِ ِ
ِ
اإليؿةان
تةرك
معؾقما
وسؾ َؿ كان
َ
ؾؿا قطعقا ،وإكؿا َ
طاب ط ً
ً
بف مـ تركَف مـفؿ ِطـادا أو حسدً ا ،أو خق ًفا طؾك َف ِ
قات َمـاصبِفؿ يف
ً
َ َ
ِ
ِ
ؼباح ال َؽة ِةذ ِ
ب ِطـةةدَ َجؿق ة ِع إُ َم ة ِؿ
الةةدُّ كقا ،وكحة َةق ذلةةؽ.وفقةةف :اسةةط ُ
والشة ِ
ُّ
أن َيؽة ِةذ َب طؾةةك َطةةدوه :ف َقـبغةةل
ةمم ُـ ْ
ةعقب ،وأن العةةدو ٓ ُية َ
يؽةقن طؾقةف
ئقسةا َمطْبق ًطةا َمسةؿق ًطا
ُ
الطحر ُز مـف.وفقف :أن َمـ كان َر ً
ُّ
ٍ
إثؿ الؽُػرِ وإثؿ مـ ِ
لضةاللة أو
طؿ َؾف واتب َعةف ،وكةذا َمةـ كةان سةب ًبا
ُ َ
ُ
مـْةة ِع ِه ٍ
وأن يف صةةالحفؿ
دايةةة ،ودطةةقة العظؿةةا إلةةك اإلسةةالم ّ ،
صالحً لرطاياهؿ…
ِ
الؿفةةةداة  ،والـعؿةةةة
وصةةةؾقا وسةةة ّؾؿقا يةةةا خقةةةار طؾةةةك الرحؿةةةة ُ
الؿسداة…
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 /26املؤاخاة احلقلقلة!..
الحؿدُ هلل أل َ
بقـ
ذات بقــا ،
بقـ قؾقبِـا  ،وأصؾح َ
وقارب َ
َ
ػ َ
صػقفـا  ،وجعؾـا خقر ٍ
أمة أخرجت لؾـاس ،كحؿدُ ه وكشؽره ،
َ
ومـ كؾ ٍ
ذكب كسطغػره …
أشفدُ أن ٓ إل َف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ أن محؿدً ا طبد ُه
ورسقلف  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
تسؾقؿا
آلف وصحبِف  ،وسؾؿ
ً
ُ
كثقرا…
ً
ِ
ت لِغ ٍَد ۖ َوات ُؼةقا
يـ َآمـُقا ات ُؼقا اهللَ َو ْلطَـ ُظ ْر َك ْػ ٌس ما َقد َم ْ
( َيا َأ ُّي َفا الذ َ
قن ).
اهللَ إِن اهللَ َخبِق ٌر بِ َؿا َت ْع َؿ ُؾ َ
أما بعد :

208

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

إخق َة اإليؿان:
ِ
ُ
تحؼقةؼ الطةآخل
مؼاصد اإلسةالم يف رطايةة أهؾةف وحامؾقةف
كان مـ
ِ
الـزاطات والجػا ات ،ولذلؽ كةان ُ
بقـفؿُ ،
أول طؿةؾ يف
وكبذ كؾ
َ
وحؿةةالن إكصةةار إلخةةقاكفؿ
ربةةاط الطةةآخل اإليؿةةاين ،
الؿديـةةة
َ
لؾؿفاجريـ …!.
الةةذيـ كزلةةقا أضةةقافً طؾةةقفؿ ،هةةاربقـ بةةديـفؿ ،فةةاريـ مةةـ أذى
الديار  ،وهجروا إبـا َ  ،واخطاروا اإلسال َم طؾةك
ققمفؿ  ،تركقا
َ
وآغطراب طؾك الـعؿ والرضاب…!!
القثـقة ،
َ
أكصةاري بديـةف
جسةدها
ٌ
وهـا صقر ٌة مـ صةقر اإلخةا والؿةرو ة ّ
قبؾ مالف  ،وبؿرو تف قبؾ مساطدتف…!
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يؼقل طبدُ الرحؿ ِـ بـ طق ٍ
ف َر ِض َل اهللُ َطـْ ُف كؿا يف الصحقح َ :لؿا
ْ َ ْ ُ َْ
َْ
آخةك َر ُس ُ
ةقل اهلل ِ َصةؾك اهللُ َط َؾ ْق ِةف َو َسةؾ َؿ َب ْقـِةل َو َبة ْق َـ
َق ِد ْمـَا ا ْل َؿ ِديـَة َة َ
ِ
ةـ الربِقة ِع  :إِكةل َأ ْك َث ُةر ْإَك َْص ِ
ةآ،
ةار َم ً
َس ْعد ْب ِـ الربِقعَِ ،ف َؼ َال َسة ْعدُ ْب ُ
ِ
ةت َلة َ
ةؿ َلة َ
ةؽ كِ ْصة َ
ةؽ
ةت َك َز ْلة ُ
ةػ َمةةالِلَ ،وا ْك ُظة ْةر َأي ز َْو َج َطةةل َه ِقية َ
َف َل ْقسة ُ
اجة َة
َطـ َْفاَ ،فنِ َذا َحؾ ْ
ت َتزَو ْجط ََفاَ .ق َال َ :ف َؼ َال َل ُف َط ْبدُ الةر ْح َؿ ِـ َ َٓ :ح َ
ؽَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُس ٍ
قق َق ْقـُ َؼةاعٍَ .ق َ
قق فِ ِقف تِ َج َار ٌة ؟ َق َال ُ :س ُ
لِل فِل َذلِ َ
ةال :
َف َغدَ ا إِ َلق ِف طبدُ الرحؿ ِـَ ،ف َلتَك بِ َلقِ ٍ
ط َو َس ْؿ ٍـَ .ق َ
ةال ُ :ثةؿ تَةا َب َع ا ْل ُغةدُ و،
ْ َْ
ْ َ
ةقل اهلل ِ
ةال َر ُس ُ
ث َأ ْن َجا َ َط ْبدُ الةر ْح َؿ ِـ َط َؾ ْق ِةف َأ َث ُةر ُصة ْػ َر ٍة َ ،ف َؼ َ
َف َؿا َلبِ َ
ت ؟ " َق َال َ :ك َع ْؿَ .ق َال َ " :و َم ْـ ؟
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ " :تزَو ْج َ
" َق َال ْ :ام َر َأ ًة ِم َـ ْإَك َْص ِ
ت ؟ " َق َال ِ :زكَة َة ك ََةق ٍاة
ارَ .ق َال  " :ك َْؿ ُس ْؼ َ
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بَ .أ ْو  :ك ََقا ًة ِم ْـ َذ َه ٍ
ِم ْـ َذ َه ٍ
بَ .ف َؼ َال َل ُف الـبِ ُّل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِةف َو َسةؾ َؿ
َ " :أ ْولِ ْؿَ ،و َل ْق بِ َش ٍاة ".
فةةاكظروا إلةةك إخة ّةقة سةةعد بةةـ الربقةةع إكصةةاري رضةةل اهللَ طـةةف،
ُ
يطـازل طـ
وتعؾؿقا مـ مرو تف ،وارشػقا مـ أخالقف وشقؿف…!.
كصػ مالف ،وطـ إحدى زوجطقف …!
وقد تعؾؿقها مـ رسقل اهلل وهديف ،وقةد طؾؿفةؿ معـةك اإلخةقة ،
ومعاين الصؾة  ،ومعـك الضقافة والحػاوة …!
ٌ
مؾجةةل بعةةد اهلل إٓ إخةةقاكُفؿ يف
فةةروا بةةديـفؿ  ،لةةقس لفةةؿ
أكةةاس ّ
ِ
ُ
وسةخاوة
وفضؾ أزوادهةؿ ،فاسةطؼبؾقهؿ برحابةة صةدر،
الؿديـة،
ِ
وكػائس
كػس ،وكري ِؿ أخالق… فؽان ما كان مـ روائ ِع الـؿاذج،
الؼصص والطعاضد اإليؿاين…!
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وقد وطقا  (..إكؿا الؿممـةقن إخةقة) وففؿةقا ( فلصةبحطؿ بـعؿطةف
إخقاكا).
ولةةذلؽ كاكةةت الحؽؿ ة ُة الـبقيةةة الؿسةةارطة بالؿماخةةاة لةةدر كةةؾ
يةمثر
صقر ال َعقز والحاجة  ،والشعقر بالقحشة والجػا  ،مؿا قةد ُ
إثبات الطقارث بقـفؿ،
طؾك ديـفؿ واسطؼامطفؿ  .وكان مـ جؿؾطِفا
ُ
والطراحؿ  ،والطعاصػ .
الحب ،
ثؿ كس بعد ذلؽ وبؼل
ُّ
ُ
وقد قامت الؿماخا ُة طؾةك الحةب الصةادق ،وطؾةك الطعاضةد الطةام
طصبقات الجاهؾقة ،فةال حؿقة َة إٓ لإلسةالم  ،وٓ
تذوب فقف
الذي
ُ
ُ
طبر َة بالـسب والؾقن والقصـ حقـفا  ،فال يطلخر أحدٌ أو يطؼةدم إٓ
بؿرو تف وتؼقاه .
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وكاكةةت طقاصة ُ
ةزج يف هةةذه
ةػ اإليثةةار والؿقاسةةاة والؿماكسةةة تؿطة ُ
اإلخةةةقة وتؿةةةل مجطؿةةةع الؿديـةةةة بةةةلروع إمثةةةال  ،وأصةةةدق
الؿقاقػ،كؿققػ سعد وابـ طقف رضل اهلل طـفؿ وأمثالفا .
ِ
خقر مـ زكاها ،أكت ولقفةا
كػقسـا تؼقاها  ،وزكفا أكت ُ
الؾفؿ آت َ
ومقٓها…
ُ
وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ ……
أققل ققلل هذا ،
ُ
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الحؿدُ هلل ِ رب العالؿقـ  ،والصةال ُة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ ،
وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ….
وبعد :
َ
تطؾقؼ إحدى
ولؿ ُي ِػض سعدٌ بؿالف فؼط يا مسؾؿقن  :بؾ زاد طؾقف
الزوجطقـ وتعطد  ،ثؿ يلخذها أخقه الؿفةاجري… .ففةؾ سةؿعطؿ
وتؾؽؿ الؿقاساة…؟!
بؿثؾ هذا الطآخل ،
ُ
كبةةقال طػق ًػةةا  ،ولديةةف الؿفةةار ُة
ابةةـ طةةقف ً
ومةةع ذلةةؽ فؼةةد كةةان ُ
الطجارية ،وقال لف :بارك اهلل لف يف ِ
أهؾ َ
ةؽ ومالِةؽ …! د ّلةقين طؾةك
ُ
فبةاع واشةطرى حطةك صةار
السقق  ،ودخؾف بعؼةال أي حبةؾ بعقةرَ ،
مؾقً ،وتزوج  ،حطك بةدَ ت مـةف الرائحة ُة العطِةرة  ،فؾحظةف رسةق ُلـا
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أولةؿ
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ ودطا لةف  ،وأمةره بقلقؿةة العةرس…(.
ْ
ولق بشاة ).
ُ
والسمال الؿفؿ هـا  :لؿةاذا كجحةت مماخةاتُفؿ ولةؿ تةـجح فةقؿـ
بعدهؿ….؟!
والجقاب ٕ :كفا قامت طؾك أسةاس إيؿةاين ،وطؾةك الحةب يف اهلل
ُ
الةةذي ِ
طؾؿةةقا فض ة َؾف  ،واسةةططعؿقا أثة َةره ،وطاشةةقا معاكقةةف ،فػةةل
يؼةقل يةقم ا ْل ِؼق ِ
الحديث َ :ق َال َر ُس ُ
امةة:
ةقل اهلل ﷺ ( :إن اهلل َت َعةا َلك ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ةؿ فِةةل ضِؾةةل َيةةق َم ٓ ضِةةؾ إِٓ
الؿط ََحةةا ُّب َ
َأ ْية َ
قن بِ َجاللةةل ا ْل َقة ْةق َم ُأض ُّؾ ُفة ْ
ةـ ُ
ضِؾةةةل )  .رواه مسةةةؾؿ .ويف حة ُ
ةةديث السةةةبعة أصةةةحاب الظةةةالل:
ِ
اجط ََؿ َعا َط َؾ ْق ِفَ ،و َت َػر َقا َط َؾ ْق ِف ).
(ور ُجالن ت ََحابا يف اهللْ ،
َ
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وجسةةدوها يف القاقةةع
فققعةةت مةةـفؿ هةةذه الـصة ُ
ةقص كةةؾ مققةةعّ ،
ِ
واإلخالص لؾقاحد إحد .
الؿػع ِؿ باإليؿان
ِ
الرحؿة الؿفداة والـعؿة الؿسداة ……
وصؾقا وس ّؾؿقا طؾك
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 /27خطبة األضحى!..
الج َقادَ ،
اإلكسان مـ كطػة  ،وجعؾ لف
خؾؼ
َ
الحؿدُ هلل الؽري ِؿ َ
السؿع والبصر والػماد...
َ
شةرع الشةةرائع  ،وأكةزل الؿـاسةةؽ  ،فضةةال ورحؿة ًة لؾعبةةاد ،وط ّقةةد
َ
محبقف بجؾباب الطاطة والطقاد ...
ٍ
تقكةؾ
كحؿدُ ه تبارك وتعالك حؿدَ الطائعقـ ال ُعبةاد ،وكطقكةؾ طؾقةف
الؿخبطقـ الزهاد...
أشفدُ أن ٓ الف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدا طبةدُ ه
ِ
وصحبف وسةؾؿ تسةؾقؿا كثقةرا ،
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف
إلك يقم الؿعاد :
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أما بعد :
واحؿدوه واشؽروه  ،إلقةف ترجعةقن ك ّبةروا
فاتؼقا اهللَ يا مسؾؿقن،
َ
أكبر  ،كةؿ يف
اهلل تقحقدا وتؿجقدً ا  ،وكبروه
ً
إخالصا وترديدا..اهللُ ُ
ِ
ِ
أكبر ،كؿ فقف مـ براهقـ وصقر  ،طة ّز جاهةف،
الؽقن مـ طبر ،واهلل ُ
ِ
ِ
قـ ).
وجؾ ثـاؤه ( َذلؽ ُُؿ اهللُ َر ُّبؽ ُْؿ َف َط َب َار َك اهللُ َر ُّب ا ْل َعا َلؿ َ
ِ
برحؿةة ربؽةؿ،
تسةطؼبؾقن طقةدَ كؿ ،وتَـعؿةقن
يا مسؾؿقن :ها أكطؿ
َ
ِ
بشؽره وتؽبقره ..
دون
وتُع ّق َ
ةةر اهلل أكبةةةر  ٓ ،إلةةة َف إٓ اهلل ،واهلل أكبةةةر  ،اهلل أكبةةةر وهلل
فةةةاهلل أكبة ُ
الحؿد...
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معاشر ِ
أهؾ اإلسالم :
َ
ٍ
ٍ
ّ
وأحةقال مخقػةة مةـ جةرا ذلؽةؿ
ضروف مخطؾػة،
حؾ طقدُ كؿ يف
القبا ُّ ،
فطؼؾ إطداد  ،وتطخقف الجؿةقع ،ولؽــةا كػةرح بؿـّةة اهلل
طؾقـا ،وبعقدة الؿساجد ،وبؼقا ِم الحةج  (.وإذ جعؾـةا البقةت مثابة ًة
لؾـاس وأمـا).
لةةؿ كجطؿة ْةع يف الػطةةر ،ففةةا كحةةـ اجطؿعـةةا يف إضةةحك ،وك ّبركةةا
أوٓ وآخر ًا..
وذكركا ،فالحؿدُ هلل ً
(قة ّ
ةةؾ بػضةةةؾ اهلل وبرحؿطةةةف فبةةةذلؽ فؾقػرحةةةقا هةةةق خقةةةر مؿةةةا
يجؿعقن).
ديـ اهلل ،وما أجؾ رسالطَف ،ذقطؿ حالوتَةف ،وطشةطؿ بفجة َة
ما
أطظؿ َ
َ
الصالة والذكر ،وفِةل هةذه الؿقاسةؿ تطةذكرون كعؿة َة اهلل طؾةقؽؿ،
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وأن فؼداكَفا ٓ يغـل طـف ٌ
مةال وٓ
والؿـازل اإليؿاكقة الطل أكزلؽؿ ّ ،
ثروة وٓ طؼار!..
تؾذذوا بالطقحقد ،الؿرتػع طؾك طبقدية البشر .
ِ
ةةؾقات وحةةةالو َة الؿسةةةاجد ،وشةةةاهدوا الزكةةةقات
وتةةةلمؾقا الصة
وآثار الصبر و وآحطؿال،
وصالت الؿحطاجقـ  ،واكظروا الصقام َ
وفِل الحج صاقات وثروات وهبات .
ِ
كؽران
أطظؿ مـظرٍ ** وحداؤهؿ سا ٍم بال
الحجقج فؽان
حج
ُ
َ
وشرع مـزل مـ لدن حؽقؿ طؾقؿ
ديـ طظقؿ ،ورسال ٌة خالدة،
ٌ
ٌ
( ولق كان مـ طـد غقر اهلل لقجدوا فقف اخطالفا كثقرا ) .
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وحسـف وكرمف ،وجعؾ فقةف مـةائر ،وطؾةك أبقابةف
وجؿؾف ّ ،
أتؿف اهللُ ّ
ّ
أكؿؾةت لؽةؿ ديةـؽؿ،
ُسرجا يفطدي بفةا العةالؿ أجؿةع  (...القةق َم
ُ
ورضقت لؽؿ اإلسال َم ديـا ).
وأتؿؿت طؾقؽؿ كعؿطل ،
ُ
ُ
ةةةر اهلل أكبةةةةر ،وهلل
ةةةر  ،اهلل أكبةةةةر ٓ ،إلةةةةف إٓ اهلل  ،واهلل أكبة ُ
اهلل أكبة ُ
الحؿد...
يف العقة ِ
ٍ
ةؿ وتقاصةةؾ ،قةةال
ة
وتبس
ةق،
ة
وطػ
ةامح
ة
وتس
ةالم،
ة
وس
ةان
ة
تف
ةد
ٌ
ٌ
تعالك  (:إكؿا الؿممـقن إخقة)
ٌ
ٌ
وأخةالق
واتصال محؿقد،
ومـ حؼ هذه اإلخقة  :سال ٌم مبذول ،
مبثقثة ٓ ،مؼطقط ٌة وٓ مؿـقطة..
ُ
لقةدرك بحسةـ خؾؼةف
إن العبةدَ
قال كبقؽؿ صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿّ (:
درجة الصائؿ الؼائؿ).
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ةةقس والؼطقعةةةة أيةةةام العقةةةد ،ومةةةع إحبةةةاب
ولةةةقس حسةةةـا العبة ُ
والجقران !...
ولئـ طز القصةال بسةبب هةذه الظةروف الطاريخقةة  ،فةال أقةؾ مةـ
سةةةالم الجةةةقآت  ،ورسة ِ
ةةائؾ إحبةةةة  ،بسةةةبب هةةةذه العةةةدوى
الؿـطشةةرة ،وهةةذا القبةةا الؿطؿةةدد طالؿقةةا ،والحؿةةد هلل طؾةةك كةةؾ
حال...
ٍ
بصةرتـا أحقا َلـةا  ،وردتـةا إلةك ر ُّبـةا ،وألفؿطـةا
فرب ضةارة كافعةة ّ ،
ذكره وشؽره (...وآتاكؿ مـ كؾ ما سللطؿقه  ،وان تعدوا كعؿة اهلل
َ
ٓ تحصقها ) .
ةةةر اهلل أكبةةةةر ،وهلل
ةةةر  ،اهلل أكبةةةةر ٓ ،إلةةةةف إٓ اهلل  ،واهلل أكبة ُ
اهلل أكبة ُ
الحؿد...
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وكةةذكركؿ طبةةا َد اهلل :مةةع السةةالم والؿعايةةدة  ،بسةةـة إضةةاحل ،
رضقان ربؽؿ ،وتحؼقؼ تؼقاه ( لـ َ
لحقمفةا وٓ
ابطغقا بفا
َ
ُ
يـال اهللَ
دماؤها ولؽـ يـالف الطؼقى مـؽؿ ).
أجرهةةا ،وادخةةروا ثقا َبفةةا ،وتعاهةةدوا بفةةا إخةةقاكَؽؿ مةةـ
احطسةةبقا َ
الػؼةةةةرا والقافةةةةديـ  ،الةةةةذيـ تغقةةةةرت ضةةةةروففؿ ،أو تع ّطؾةةةةت
مصالحفؿ.
ُ
َ
وأصقبقا بفا السـة ،اسطحساكًا واسطسؿاكا  ،وٓ تُضحقا بالؿـفقات
أربةع ٓ تجةق ُز يف
والؿعقبات فقفا  ،قةال صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ٌ (:
َ
طقرهةةا  ،والؿريضةة ُة البةةقـ ُ
مرضةةفا
إضةةاحل  :العةةقرا ُ البةة ّق ُـ ُ
والؽسقر الطل ٓ تُـؼةل ) أي الفزيؾةة الطةل
البقـ ضؾ ُعفا ،
والعرجا ُ ُ
ُ
ٓ م فقفا .
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قةةال الـةةقوي :وأجؿعةةقا طؾةةك أن العقةةقب إربعةةة الؿةةذكقرة يف
حديث البرا ٓ تجزئ الطضحقة بفةا ،وكةذا مةا كةان يف معـاهةا أو
أقبح مـفا كالعؿك ،وقطع الرجؾ وشبفف .
ٌ
ٌ
وثؾةث
وثؾةث تفديةف،
تؼسةقؿفا أثالثةا  ،ثؾةث تلكؾةف ،
والسـ ُة فقفةا
ُ
والؿعطَةر )
تطصدق بف  .قال تعةالك (:فؽؾةقا مـفةا وأصعؿةقا
َ
الؼةاكع ُ
وصح ققلف صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ُ (:ك ُؾةقاَ ،وت ََصةد ُققاَ ،وتَةزَو ُدوا،
َواد ِخ ُروا ).
الؾفؿ تؼبؾ مـا ،وأصؾح أطؿالـا وكقاتـا ...
ُ
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل.....
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الحؿدُ هلل رب العالؿقـ ،ولل الصالحقـ ،وكاصةرِ الؿسطضةعػقـ،
والصةةةالك والسةةةالم طؾةةةك خةةةاتؿ الـبقةةةقـ ،وطؾةةةك آلة ِ
ةةف وصةةةحبف
أجؿعقـ.
إخقاين الؽرام :
أيةةا ُم العقة ِةد والطشة ِ
ةريؼ أيةةا ُم ذكةرٍ وأكةةؾ وشةةرب ،فع ّظؿةةقا اهلل فقفةةا
ةةر الصةةةؾقات وكةةةؾ وقةةةت ،وذبةةةحِ إضةةةاحل ،
بةةةالطؽبقرات دبة َ
ِ
والطقسعة طؾك إهؾ وإبـا  ،وق ّقدوا الـعؿ بالشؽر..
ِ
ُ
الطقكقؾ فقفا،
وقت لؾذبح ،ويجقز
واطؾؿقا أن أيام َ
الطشريؼ كؾفا ٌ
ِ
الرجؾ وأهؾ بقطف...
وتجزئ الذبقح ُة طـ
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وبعة ُ
ةض الؿقسةةريـ يطسةةاهؾ فقفةةا بخةةال ،أو بحجةةة كثةةرة الؾحةةؿ،
وكػةقس خاويةة،
أكت  ،فطقجةد أكبةا ٌد جائعةة ،
وكؼقل :إن شبعت َ
ٌ
ِ
يـ فِةل َأ ْم َةقالِ ِف ْؿ
تـطظر مـ يطذكرها أيا َم العقد  ،قةال تعةالك َ (:والةذ َ
ُ
ِ
جةقدكؿ
َحؼ م ْع ُؾق ٌم لِؾسائِ ِؾ َوا ْل َؿ ْح ُرومِ) فال تحرمةقا الػؼةرا مةـ
الج َقدة ...
وبذلؽؿ ،فاهلل
كريؿ يحب الؽرما  ،جقا ٌد يحب َ
ٌ
ةالق َش ْةل ُن ا ْلجؿ ِ
َكةةةةرم الطبةةةة ِع ِشةةةةقؿة ُ إَمج ِ
ةةةةاد ** َو َج َػا ُ إَ ْخ ِ
ةاد
ْ َ
َ ُ ْ
َ َ
َ
ِ
َلـ يسقد ا ْل َػطَك و َلق م َؾ َ ِ
إجةةةقاد
مةةةـ
ُةةةـ َ
لةةةؿ يؽ ْ
ْ َُ َ
ؽ ا ْلحؽْةؿة ** مةةةا ْ
ْ َ
اس إَي ِ
ِ ِ
َو َضةة ِع ا ْلبِةةر َح ْق ُ
ةةث َي ْزكُةةق لِط َْجـِةةل ** َث َؿ َر ُّ
ةادي
الش ْؽرِ م ْـ غ َر ِ َ
******
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ِ
الجؿعةة والعقةد ،أن مةـ
واطؾؿقا أن مـ ســ اجطؿاع طقةديـ لـةا،
شفد العقد أجزأه  ،ويصةؾل ضفةرا يف بقطةف ،وإكةا لؿجؿعةقن  ،كؿةا
صح بذلؽ الحديث!..
ةةةر اهلل أكبةةةةر ،وهلل
ةةةر  ،اهلل أكبةةةةر ٓ ،إلةةةةف إٓ اهلل  ،واهلل أكبة ُ
اهلل أكبة ُ
الحؿد...
وصؾقا وسؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك الـبل إطظؿ  ،والرسقل
إكرم ،خقرِ مـ ل ّبك وك ّبر ،وحؿد ربف وشؽر ،كبقـا محؿد صؾك
اهلل طؾقف.......
1441/11/11هةة
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 /28حاضبوا أُفطلٍ!..
ان الحؿد هلل….
أيفا الـاس :
ةةذكؿ طةةةـ آسةةةطعداد لمخةةةرة  ،وديؿة ِ
أن تلخة َ
ةةة
حةةةاذروا الةةةدكقا ْ
محاسةةبة الةةـػس  !..فةةنكؽؿ تطحاسةةبقن طؾةةك الةةدكقا ،وتةةدقؼقن يف
مؽاسبفا وخساراتفا  ،ففال حاسبـا الؿحاسبة الحؼقؼقةة ،وتػؽركةا
يف أحقالـا ومصائركا..؟!
( يا أيفا الذيـ آمـقا اتؼقا اهلل ولطـظر كػس ما قدمت لغد…) .
حاسب كػسف يف الدكقا تفقل لمخرة  ،وخػ طؾقف الخطب،
وإن مـ
ّ
َ
ِ
صبةع العؼةال
وتلهب لغده  ،وتطفر مـ شقائب وبؾقةات  ،وذلةؽ ُ
إكقاس،
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ُ
يؼقل الخؾقػة طؿر بـ الخطاب رضك اهلل طـف  ( :حاسبقا أكػسؽؿ
قبؾ أن تحاسبقاِ ،
أهقن طؾةقؽؿ
وزكقا أكػسؽؿ قبؾ أن تقزكقا :فنن
َ
يف الحساب غدً ا  ،أن تحاسبقا أكػسؽؿ ،وتزيـقا لؾعةرض إكبةر،
يقم تعرضقن ٓ تخػك مـؽؿ خافقةٌ! ).
ترقب لؾؿحاسةبة الخطقةرة يف الؼقامةة ،وأكفةا أهةقن أن
ويف ذلؽ
ٌ
وأحؽةةؿ  ،اسةةطعدادا لحسةةاب يةةقم طسةةقر ،تشةةطد فقة ِةف إهةةقال ،
ِ
يـ َط ِسةقر ًا) سةقرة
(وك َ
َةان َي ْقمةً َط َؾةك الؽَةافرِ َ
وتعظؿ فقةف البؾقةات َ
ُ
ةدان شةةقبا ) سةةقرة
يقمةةا يجعؾـةةا القلة َ
الػرقةةان  .وقةةال سةةبحاكف ً (:
الؿزمؾ .
ِ
ططةاب وكدامةة ،واسةةطعدا ٌد وطؿةؾ ،وتقبة ٌة وتعؼةةؾ،
الؿحاسةبة
ويف
ٌ
ومراجعة وأوبة ،وتجديد لؾروح ،وتغققر الؿسار .
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ومحاسبة الدكقا مسةطقرة خػقة ٌة بةقـ العبةد وربةف  ،وأمةا يف أخةرة
فاكؽشاف وشفقد ،وحضقر وطالكقة ،واهلل الؿسطعان.
ٌ
( ٓ تخػك مـؽؿ خافقة ) سقرة الحاقة .
أي ٓ مـ أجسامؽؿ وأجسةادكؿ  ،وٓ مةـ أطؿةالؽؿ وصةػاتؽؿ،
ويحشةر العبةاد حػةا ًة طةرا ًة
طةالؿ الغقةب والشةفادة.
فنن اهلل تعالك
ُ
ُ
غةةرًٓ ،يف أرض مسةةطقية ،يسةةؿعفؿ الةةداطل ،ويـػةةذهؿ البصةةر،
فحقـئذ يجازيفؿ بؿا طؿؾقا ،ولفذا ذكر كقػقة الجزا -بعد ذلؽ ،
أحسـ اهلل خطامـا  ،وطافاكا مـ مصارع الظالؿقـ . -
قةةال العالم ة ُة ابةةـ الؼةةقؿ – رحؿةةف اهلل – (أضة ُّةر مةةا طؾةةك الؿؽؾةةػ
ُ
اإلهؿةةةال وتةةةرك الؿحاسةةةبة وآسطرسةةةال ،وتسةةةفقؾ إمةةةقر
وتؿشقطفا ،فنن هذا يمول بف إلك الفالك ،وهذا حال أهؾ الغةرور :
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ّ
ُ
ويؿشل الحةال ،ويطؽةؾ طؾةك العػةق،
يغؿض طقـقف طـ العقاقب،
فقفؿؾ محاسب َة كػسف والـظر يف العاقبة ،وإذا فعؾ ذلؽ سفؾ طؾقةف
ِ
وطسر طؾقف فطامفا ) .
مقاقعة الذكقب  ،وأكس بفا ُ
كػسةؽ وحاسةبفا ،وتلمةؾ
ولذلؽ مفؿةا كاكةت أشةغالؽ  ،راجةع َ
ةقن فِ ِ
قةف
(وات ُؼةقا َي ْقمةً ت ُْر َج ُع َ
تصرفاتفا  ،وتذكر أكؽ طائدٌ طؾك اهلل َ
إِ َلك اهللِ) .سقرة البؼرة .
وروي طةةـ اإلمةةام أحؿةةد أن وهةةةب بةةـ مـبةةف رحؿةةف اهلل قةةةال :
حؼ طؾك العاقؾ أٓ َ
(مؽطقب يف حؽؿة آل داود ٌ :
يغػؾ طةـ أربةع
ٌ
ةب فقفةةا كػسةةف،
سةةاطات  :سةةاط ٌة يـةةاجل فقفةةا ربةةف ،وسةةاط ٌة يحاسة ُ
وي ْصةدققكف
وساط ٌة يخؾق فقفا مع إخقاكف الةذيـ يخبروكةف بعققبةف ُ ،
طـ كػسف ،وساط ٌة يطخؾك فقفةا بةقـ كػسةف وبةقـ لةذاتفا فقؿةا يحةؾ
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ويجؿؾ ،فنن يف هذه الساطة طقكً طؾك تؾؽ الساطات ،وإجؿامةً
لؾؼؾقب ) .
الؾفةةةؿ وفؼـةةةا لطؼةةةاك ،واجعةةةؾ طؿؾـةةةا يف رضةةةاك ،يةةةا ذا الجةةةالل
واإلكرام،
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ …
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الحؿدُ هلل وحده ،والصةالة والسةالم طؾةك مةـ ٓ كبةل بعةده ،كبقـةا
محؿد وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه …
وبعد :
أيفا اإلخق ُة الػضال :
لطؽـ ما كؾ َؼك يف الحقاة مةـ أحةداث ومصةائب  ،سةببا يف آتعةاظ
وآدكار ،وتػعقؾ الؿحاسةبة  !..وكقةػ أكةت مةع الصةالة  ،ويف
وردك الروحل ،وصالت أخريـ  ،واكضباط السؾقك…؟!
(الؿةممـ
قال الحسـ البصري رحؿف اهلل واصػً الؿةممـ بؼقلةف :
ُ
ققا ٌم طؾةك كػسةف يحاسةبفا هلل  ،وإكؿةا خةػ الحسةاب طؾةك قةقم ،
ّ
الحسةاب يةقم الؼقامةة طؾةك
حاسبقا أكػسفؿ يف الدكقا  ،وإكؿا شةؼ
ُ
ققم  ،أخذوا هذا إمر مـ غقر محاسبة ) .
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َ
اسةةطقؼظ طؼ ُؾةةف ،واكطبةةف قؾبةةف ،وزان سةةؾقكُف ،
ومةةـ ُوفةةؼ لةةذلؽ،
وبات مػؽرا دائؿا يف الـفاية والؿجةل إلةك اهلل ِ
وصابت تصرفاتُف ،
َ
ً
تعةةةالك  .وحؿؾةةةف ذلة َ
ةةؽ طؾةةةك الؿسةةةارطة يف الخقةةةرات  ،وتةةةققل
الؿـفقات …
وصؾقا وسؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك الـبل الؼقام ،والرسقل الصقام،
كبقـا محؿد..
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 /29خطبة علد اهفطس !..
شرع
الحؿدُ هلل أتؿ طؾقـا الشرائع ،وأسبغَ طؾقـا مـ كعؿف الروائعَ ،
ِ
ٕحسـ إحؽام
الصقام والؼقام ،وهداكا
كحؿدُ ه سبحاكف وكشؽُره ومـ كؾ ذكب كسطغػره….
أن محؿدا طبده
أشفدُ أن ٓ أل َف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفدُ ّ
ورسقلف ،بؾغَ الرسالة ،وأدى إماكة ،وكصح إمة ،وجاهةد يف اهلل
حؼ جفاده ..صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ....
أما بعد :
معاشر الؿسؾؿقـ :
َ
ثةقن
أكؿؾطُؿ طد َة رمضان ،و ُذقـا حالوة الصقام والؼقام ،وها أكطؿ َت ُب َ
الػرح ،وتـشرون البفجة والطؽبقر ( ولطؽؿؾقا العةدة ولطؽبةروا اهلل
طؾك ما هداكؿ ولعؾؽؿ تشؽرون )
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فؽبروا اهلل تعظقؿا ،واشؽروه حؿدا وتؿجقدا ….
ففةةذا أغةةال صةةباح ،وأصة ُ
ةدق بفجةةة ،وأسةةعد يةةقم ،حقـؿةةا يةةطؿ اهلل
طؾقؽؿ كعؿطف ،وتعةايـقن مةـ آثةار فضةؾف ،مةا يجعؾؽةؿ تطؿسةؽقن
بديـف ،وتػاخرون بشريعطف اهلل أكبةر  .اهلل اكبةر ٓ الةف آ اهلل ،واهلل
اكبر اهلل اكبر وهلل الحؿد.....
ةت حاجةةاتل
اهلل اكبةةةةر مةةةةا أحةةةةال مـاجةةةةاتل ** بةةذا الصةةقام وقةةد قربة ُ
وصحت يا رب أوزطـل ووفؼـل ** إلةةك الؿحامةةد واسةةطـطؼ طبةةاراتل
ُ

الؾفؿ لؽ الحؿد كؾف ،ولؽ الػضؾ كؾف ،وبقةدك الخقةر كؾةف ،لةؽ
الـعؿة ولؽ الػضؾ ،ولؽ الثـا الحسـ.....
اهلل أكبر كبقرا  ..والحؿد هلل كثقرا
وسبحان اهلل بؽرة وأصقال ....
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تعؾؿطؿ مـ مدرسة رمضان  :درس اإليؿان ،وأكـا أحقج ما كؽةقن
إلقف ،ففؾ تطقب الـػقس ،إٓ بحب خالؼفا والخضةق ِع لةف ،وتةرك
ما يعبد مـ دوكف..؟!
وتعؾؿطؿ معـك الصقام ،وأكةف أطظةؿ مةـ قضةقة اإلمسةاك الؿجةرد،
والجقارح تفذي ،وإركان تخالػف !...كةال بةؾ هةق صةقام كزيةف،
وطبادة خػقة ،وخشقع طجقب ،يزكل الـػقس ويطفرها
وتعؾؿطؿ كقػ القصقل إلةك الطؼةقى ،وكقةؾ السةعادة ،والعةقش يف
حدائؼ الحقاة الطقبة
وتعؾؿةةطؿ معةةاين الرحؿةةة والعطةةػ ،وأن اإلسةةالم ديةةـ تؽةةافؾل
طظةةقؿ ،جةةا لؾقحةةدة و َلةةؿ الشةةؿؾ والطعةةاون ( فلصةةبحطؿ بـعؿطةةف
اخقاكا )
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وتعؾؿطؿ مـ رمضان ققؿةة الطاطةة وحسةـ أثرهةا طؾةك صةاحبفا،
وأن ثؿراتفا أبفك وأحسـ الثؿار .
وطضقا طؾقف بالـقاجذ  ،وطظؿةقا
فقا مسؾؿقن  :تؿسؽقا بديـؽؿّ ،
كطاب ربؽؿ ،وحؽؿقه يف حقاتؽؿ ( إن هذا الؼرآن يفدي لؾطل هل
أققم )
واسطعصةةؿقا بسةةـة كبةةقؽؿ طؾقةةف الصةةالة والسةةالم ،وامطثؾقهةةا يف
الحقاة  ،قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (مـ أصاطـل دخؾ الجـةة ،ومةـ
طصاين فؼد أبك )
اهلل أكبةةةةةر اهلل أكبةةةةةر ٓ ،الةةةةةف إٓ اهلل ،واهللُ أكبةةةةةر اهللُ أكبةةةةةر وهلل
الحؿد......
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ايفةةا الؿحطشةةدون يف هةةذا العقةةد الؿبةةارك :أدوا زكةةا َة فطةةركؿ،
واحرصقا طؾقفا ،وتعاهدوا بفا الػؼةرا والؿسةاكقـ  ،وك ّبةروا اهلل
وطظؿقه ،واشؽروه طؾك ما أتؿ طؾقؽؿ مـ كعؿة الصقام والػطر .
واكشروا يف العقد السالم والطقاضع ،وتقاصةؾقا بالزيةارة والحةب،
وتجاوزوا إخطا والضغائـ ….
ِ
يؾطؼقان فقعرض هذا
قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الؿطخاصؿقـ ( :
ويعرض هذا  ،وخقرهؿا الذي يبدأ بالسالم )
وقال ( مـ تقاضع هلل رفعف اهلل ) وقال :
اهلل أكبر اهلل أكبر ٓ إل َف إٓ اهلل واهلل أكبر اهلل أكبر ،وهلل الحؿد ....
معاشر الؿسؾؿقـ :
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بةةان لؽةةؿ حسةةا ومعـةةك حاجةةة الؿسةةؾؿ إلةةك ربةةف ،والطزامةةف بديـةةف،
ورأيةةطؿ كقةةػ تجؾةةت الـػةةقس ،واكشةةرحت إرواح بةةذكر ربفةةا
وحؿده.
وكةةذا هةةق اإلسةةالم ،ديةةـ الػطةةرة ،والؿةةـفج الحةةؼ ،والصةةراط
الؿسطؼقؿ .
مـ اططز بف أطزه ،ومـ قاله ،أذلف ،وطاش يف أسػؾ سافؾقـ
قال تعالك( ول ُقـصرن اهلل مـ يـصره ) وقا ل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ
(احػظ اهلل يحػظؽ  ،احػظ اهلل تجده تجاهؽ ).
فةةةةال طةةةةز وٓ خقةةةةر وٓ مسةةةةطؼبؾ لإلكسةةةةان إٓ يف صاطةةةةة ربةةةةف،
(وا ْطط َِص ُؿقا بِ َح ْب ِؾ اهلل ِ َج ِؿقعً َوَٓ َت َػر ُققا)
وآسطعصام بديـف َ
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قال طؿر رضل اهلل طـةف وصةدع بفةا حطةك خرقةت كطةب الطةاري
(كحـ ققم أطزكا اهلل باإلسالم ،وإذا ابطغقـا العزة بغقره أذلـا اهلل ).
ديـؽؿ طزكؿ ومصدر كفضطؽؿ ،ولق اشةطدت الجةراح ،وطظؿةت
الؿآسةل ،قةال تعةالك َ (:وَٓ ت َِفـُةقا َوَٓ ت َْح َزكُةقا َو َأكةط ُُؿ إَ ْط َؾ ْةق َن إِن
ِِ
قـ ) .
كُـطُؿ ُّم ْممـ َ
فحافظقا طؾقف وتؿسؽقا بشرائعؽؿ ،وٓ تبالقا بؽؾ مثبط ومخذل
ومفزوم  ،فالػضا مطسع لؽؾ صاطؼ وكاطؼ
قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا طـد ابـ ماجة َ :ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َق َال :
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ ( :س َق ْلتِل َط َؾك الـ ِ
َق َال َر ُس ُ
ات
اس َسـ ََق ٌ
ات ،يصد ُق فِقفا ا ْلؽَا ِذب ،ويؽَذب فِقفةا الص ِ
ةاد ُقَ ،و ُي ْةمت ََؿ ُـ
ُ َُ ُ َ
َ
َخدا َط ُ ُ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َو ْيبِ َضة ُة " .قِ َ
قةؾ :
ف َقفا ا ْلخَ ائ ُـَ ،و ُيخَ ق ُن ف َقفا ْإَم ُ
قـَ ،و َيـْط ُؼ ف َقفا ُّ
الر َو ْيبِ َض ُة ؟ َق َال  " :الر ُج ُؾ الطافِ ُف فِل َأ ْمرِ ا ْل َعام ِة ).
َو َما ُّ
اهلل أكبةةةةر  ،اهلل أكبةةةةر ٓ ،إلةةةة َف إٓ اهلل ،واهلل أكبةةةةر اهلل أكبةةةةر ،وهلل
الحؿد...
طبةةا َد اهلل :مةةـ أصقةةب إطؿةةال ،يف هةةذا القةةقم الؿبةةارك السةةالم
والطزاور ،وتصػقة الؼؾقب  ،وطػةا اهلل طؿةا سةؾػ ،جةا رجةؾ َأن
ةةال َ :يةةا َر ُس َ
ةةال َق َ
ةةقل اهللِ ،إِن لِةةل َق َرا َبةة ًة َأ ِصةة ُؾ ُف ْؿ َو َي ْؼ َط ُعةةقكِل،
َر ُج ً
قن َط َؾلَ .ف َؼ َال :
ُقن إِ َللَ ،و َأ ْح ُؾ ُؿ َطـ ُْف ْؿ َو َي ْج َف ُؾ َ
َو ُأ ْح ِس ُـ إِ َل ْق ِف ْؿ َو ُي ِسقئ َ
ةؽ ِمةـ اهلل ِ
ْت ك ََؿا ُق ْؾ َ
( َلئِ ْـ ُكـ َ
ت َفؽ ََلك َؿا تُسػفؿ الؿؾ َو َٓ َيةز َُال َم َع َ َ
ت َط َؾك َذلِ َ
ؽ).
ضفقر َط َؾ ْق ِف ْؿ َما ُد ْم َ
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ِ
فصؾقا أرحامؽؿ ،وس ّؾؿقا طؾك جقراكؽؿ ،وخذوا الظفقةر مةـ اهلل
بالحػظ والصقن ،واغطـؿقا إجر والثقاب ( والعافقـ طـ الـاس
واهلل يحب الؿحسـقـ ).
فال يسقغ يف العقد الطؼاصع والطدابر ،أو الفجران والطخاصؿٕ ،كةف
يـايف اإلسالم واإلخقة اإليؿاكقة الؿطرابطة.
لـحةةرص جؿقعةةا طؾةةك تحؼقةةؼ معـةةك الطةةرابط اإليؿةةاين ،بالسةةالم
والطقاضع لؾػؼرا والؿساكقـ ،وكشر مؽارم إخةالق..وفؼـةا اهللُ
وأسطغػر….
وإياكؿ  ،أققل ققلل هذا
ُ
الثاكقة :
الحؿد هلل رب العالؿقـ....
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ِ
يـ َآمـُةقا ُقةقا َأ ْك ُػ َسةؽ ُْؿ َو َأ ْه ِؾةقؽ ُْؿ كَةار ًا
يؼقل اهلل تعالكَ (:يا َأ ُّي َفا الةذ َ
و ُققدها الـاس وا ْل ِ
ح َج َارةُ).
ُ َ
َ َُ
وصح ققلف صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ( :كؾؽةؿ راع وكؾؽةؿ مسةمول
طـ رطقطف ).
فبقةةةقتؽؿ حصةةةقكؽؿ إولةةةك ،وغرسةةةؽؿ الؿبةةةدئل  ،وتةةةربقطؽؿ
إساسقة ،فربقا أبـا كؿ طؾةك الخقةر ،وتعاهةدوا ديةـفؿ ،وراقبةقا
أخالقفؿ  ،واكشروا فقفؿ محبة اهلل ورسقلف .
الصةةالة طؿةةقد ديةةـفؿ ،وإحقاؤهةةا كجةةاتفؿ ،والزكةةاة تةةرابطفؿ،
والصةةةقام طةةةدتفؿ وصةةةبرهؿ ،والحةةةج تقحقةةةدهؿ ووحةةةدتفؿ،
وإخالق زيـطفؿ ومرو تفؿ
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قال صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ (:إن العبةد لقةدرك بحسةـ خؾؼةف درجةة
الصائؿ والؼائؿ ).
واحؿقا طؼقلفؿ مـ العبث الػؽري ،ومـ مضالت الػةطـ ،وابـةقا
فةةةقفؿ الؼةةةقؿ الديـقةةةة الراسةةةخة مةةةـ اإليؿةةةان والصةةةدق والصةةةؾة
والطقاضع وحب الخقر لؾـاس.
وما كحؾ والد ولده بؿثؾ أدب حسـ ،وخؾؼ رفقع ،وققؿة سامقة،
وفضقؾة مباركة .
واجعؾقا مـفؿ معالؿ ٕمطفؿ ،وسدا لقصـفؿ ،وأكصةار ًا لقحةدتفؿ
واسطؼرارهؿ .
إبـةةا هةةؿ رجة ُ
ةال الؿسةةطؼبؾ ،وبـةةا ُة إوصةةان ،فعؾقـةةا تعؾةةقؿفؿ
والعـاية بفؿ ،وتـشئطفؿ الطـشئة الحسـة ،واكظر إلك ثـةا اهلل تعةالك
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طؾةةك شةةباب الؽفةةػ الصةةادققـ ،والصةةاطديـ بؽؾؿةةة الحةةؼ،
والفامؾقـ الفؿ والعب ( اكفؿ فطقة آمـقا بربفؿ وزدكاهؿ هدى ).
وأتباع رسقل اهلل (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ) جؾفؿ مـ الشةباب ،فؼةد
آمـ بف أبق بؽةر الصةديؼ (رضةل اهلل طـةف) وكةان طؿةره كحةق ًا مةـ
ثؿان وثالثقـ سـة ،وطؿر بـ الخطاب (رضل اهلل طـف) أسؾؿ ولةؿ
يبؾةةغ الثالثةةقـ مةةـ طؿةةره ،وكةةذلؽ طؾةةل وطبةةد اهلل بةةـ مسةةعقد،
وسعقد بةـ زيةد ،ومصةعب بةـ طؿقةر ،وإرقةؿ بةـ أبةل إرقةؿ،
وخباب ،وطشرات غقرهؿ ،بؾ مئات كاكقا شبابً.
فػئ ُة الشةباب طؾةك مةدار الطةاري ويف جؿقةع إصةقار وإقطةار ،
وطؾةةك اخةةطالف الةةدطقات ،هةةؿ أكثة ُةر الـةةاس تةةلثر ًا  ،وأسةةر ُطفؿ
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اسطجابة ،بخالف الشققخ الذيـ يف الغالب يطؿسؽقن بؿعطؼداتفؿ
 ،ويمثرون مقروثاتفؿ ،ولق تبقـ لفؿ الحؼ فقؿا يدطقن إلقف.
اهلل أكبةةةةر  ،اهلل أكبةةةةر ٓ ،إلةةةة َف إٓ اهلل ،واهلل أكبةةةةر اهلل أكبةةةةر ،وهلل
الحؿد...
ُ
الحػةاظ طؾةك الةديـ وصةقاكة الةقصـ،
ولقؽـ مةـ تةربقطؽؿ لفةؿ ،
ولزوم الجؿاطة ،والسؿع لؾؼقادة ،فؾؼد حباكا اهلل امـا وأماكا ،وطةزا
ورخا  ،ما كان لفؿ أن يضقعقه أو يطساهؾقا فقةف ،حػةظ اهللُ بالدكةا
وققادتـا ،ولذلؽ أمــا واسطؼراركا…..
وكبل الفدى …..
وصؾقا وس ّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك معؾؿ الخقرّ ،
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 /30زياحنيُ يف املطاجد!...
ِ
شرور
وكسطغػره  ،وكعق ُذ باهلل ِ مـ
إن الحؿدَ هلل ِ ك َْح َؿدُ ه وكسطعقـُف ،
ّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ومـ
أكػسـا  ،ومـ سقئات أطؿالـا َ ،مـ َي ْفده اهللُ فال ُمضؾ لف َ ،
ِ
ِ
َ
شريؽ لف ،
ي لف  ،وأشفدُ أن ٓ إلف إٓ اهللُ وحدَ ه ٓ
ُي ْضؾ ْؾ فال هاد َ
وأشفدُ أن ُم َحؿدً ا طبدُ ه ورسق ُلف  ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف
وصحبِف أجؿعقـ .
ةس و ِ
ِ
ِ
احةدَ ٍة َو َخ َؾ َةؼ
ةـ َك ْػ ٍ َ
اس ات ُؼقا َربؽ ُُؿ الذي َخ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْ
( َيا َأ ُّي َفا الـ ُ
ةآكَثِقرا وكِسةةا وات ُؼةةقا اهلل ال ِ
ِ
ِ
ةةذي
مـ َْفةةا ز َْو َج َفةةا َو َبةةث مـ ُْف َؿةةا ِر َجة ً ً َ َ ً َ
َ
َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبةا) .الـسةا َ ( . 1 :يةا
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِن اهللَ ك َ
ت ََسا َ ُل َ
ِ
قن )
يـ َآمـُقا ات ُؼقا اهللَ َحؼ ُت َؼاتِ ِف َو َٓ ت َُؿقتُـ إِٓ َو َأ ْكط ُْؿ ُم ْس ِؾ ُؿ َ
َأ ُّي َفا الذ َ
( آل طؿران )111 :
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ِ
ِ
ِ
ةؿ
( َيةةا َأ ُّي َفةةا الةةذ َ
يـ َآمـُةةقا ات ُؼةةقا اهللَ َو ُقق ُلةةقا َقة ْةق ًٓ َسةةديدً ا ُي ْصةةؾ ْح َل ُؽة ْ
َأ ْط َؿا َلؽ ُْؿ َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسق َل ُف َف َؼةدْ َفةا َز َف ْةقزًا
ِ
قؿا ) .إحزاب ..)71 : 71 (:
َطظ ً
أما بعد:
معاشر الؿسؾؿقـ :
َ
لةةقس َث ّؿة َة مـة ٌ
ةموب فقةةف
ةئـ فقةةف إرواح  ،وتة ُ
ةؽـ  ،تطؿة ُ
ةزل وٓ مسة ٌ
أهؾ اإليؿةان  ،ومةال ُذ ِ
حدائؼ ِ
ُ
أهةؾ
إجسا ُد كالؿساجد …! ففل
ِ
الطقبة واإلسالم ..
ومصدر الرزق
ومـبع الطآخل،
مسطؼر الروح ،وأصال ُة العؾؿ،
فػقفا
ُ
ُ
ُ
والرحؿةةات …! ويف الحةةديث الصةةحقح قةةال صةةؾك اهلل طؾقةةف
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َةض الةبِ َال ِد إلةك اهلل ِ
ب البِ َال ِد إلك اهلل ِ َم َس ِ
ةاجدُ َهاَ ،و َأ ْبغ ُ
وسؾؿ َ (:أ َح ُّ
َأ ْس َقا ُق َفا ).
ومحةابس
مةدارس إيؿةان ،ومرافةئ تربقةة،
ولق لؿ تؽـ الؿسةاجدُ
َ
َ
تعظقؿفةةا يف اإلسةةال ِم مةةداه ،ولؿةةا
طؾةةؿ ،ومـةةارات هدايةةة لؿةةا بؾةةغَ
ُ
الـاس ،وتقافدوا طؾقفا حبا  ،وصق ًبا  ،واكشراحا …!
تزاحؿ طؾقفا ُ
َ
وحسةةـِفا  ،أكفةةا تَشة ُّةع ريةةاحقـ ،وتـشة ُةر أفةةاكقـ تحقةةل
ومةةـ صقبِفةةا ُ
الؿجطؿعةةات  ،ففةةل الؼؾعةة ُة الصةةامدة لحػةةظ جةةقهر اإليؿةةان ،
زهقرها و ُبدورها.
ومعفدُ اإلسالمِ ،ما قامت بدورها ،وأيـعت
ُ
ِ
كالروض أغال ** مـ الةدر الؿؽ ّؾ ِ
ِ
بالجؿةال
ةؾ
مساجدُ طـدكا
ِ
ِ
بالفزال
الؼؾب الؿؽدر
غرسةةا ** طؾك
وفقفةةا ُيـبة ُ
ةت اإليؿة ُ
ةان ً
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وتعةارف إكسةاين،
وطؾةؿ يةدرس ،وإخةا ٌ مطةقـ،
قرآن يطؾك،
ٌ
فػقفا ٌ
ٌ
وطقن وإغاثة  ،ومسلل ٌة وطبرة !...
ورابط ٌة مجطؿعقة ،
ٌ
ومـ تؾؽ الرياحقـ:
أوًٓ ُ :م ٍ
يدخؾ الؿسةجدَ َ
ُ
أول الـةاس  ،وطؾقةف السةؽقـ ُة
صؾ مبؽر:
والققار ،فقؽبر ويخضع صقيال خاشعا ،ويف الحةديث الصةحقح :
ِ
(أٓ أد ُّلؽُؿ طؾك ما يؿحةق اهلل ِ
بةف ُّ
رجات قةالقا
ويرفةع الةد
كقب
ُ
الةذ َ
ُ
َ
َ ِ
ِ
الؿ ِ
ؽةاره َوكثةر ُة الخُ طةا
بؾك يا
رسقل اهلل قال إِسبا ُغ القضق طؾةك َ
الة بعدَ الص ِ
إلك الؿسا ِج ِد واكطظار الص ِ
ؽ الر ُ
َ
الة فذلِ َ
ثةالث
بةاط ).
ُ
مر ٍ
ات  .ويف الحديث أخر  (:مـ غدا إلك الؿسجد أو راح  ،أطد
ؽرم .
وي ّ
اهلل لف كزًٓ كؾؿا غدا أو راح) .أي ُيحط َػك بف ُ
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ذاكر معطؽػ :مصح ُػف يف يةده ٓ ،يػطةر ُطةـ ذكةر اهلل ،مةرتال
ثاك ًقاٌ :
َ
اشطغؾ بالذكر الؿطؾؼ مـ تسبقح وتفؾقؾ!.. ،
مطدبرا ،وإذا تعب ،
الـاس وٓ يزال يف جدولف ذاكرا وتالقةا …( والةذاكريـ اهلل
خرج ُ
َي ُ
كثقة ًةرا والةةذاكرات  ،أطةةد اهلل لفةةؿ مغػةةر ًة وأجة ًةرا طظقؿةةا) سةةقرة
إحزاب .
ٓ يجدُ راحطَف إٓ يف الؿساجد  ،وٓ تػقتف الجؿاطات  ،وٓ يضةقع
ٌ
ورجؾ قؾبف معؾؼ بالؿساجد ) .
الرواتب والططقطات … (
طشرات السـقـ وهق ٌ
رابض يف ذاك الؿسجدٓ ،
ممذن أمقـ:
ثال ًثا:
ُ
ٌ
ِ
تخطقةةف صةةالةٌ ،أو يلخةةذه كةةقم أو شةةغؾ ،يحطػةةل بالةةدطاة
تؽةةا ُد
ويحسـ اسطؼبا َلفؿ ،وتبزغ أخالقف …! وقةد قةال طؿةر رضةل اهلل
ُ
أكقن ممذكًا) .
طـف  (:لقٓ الخالف ُة  ،لطؿـقت أن
َ
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دوت كبةةةر ُة صةةةقتف أفةةةاق  ،وطرفطةةةف إحقةةةا  ،وشةةة ّبت طؾقةةةف
إجقال!..ويف الحديث الؿشفقر َ (:فنِكف ٓ يسةؿع مةدَ ى صةق ِ
ت
ْ
ُ َ
ُ ْ
ِ
قام ِة ).
الؿمذن ِج ُّـَ ،وَٓ إِك ٌْسَ ،وٓ َش ْل ٌ  ،إِٓ َش ِفد َل ُف ْيق َم ا ْلؼ َ
ُ
رابعا :إما ٌم مبارك  :لصالتف و ْق ٌع ،ولصقتف ٌ
أثر ،قةد
كبض ،ولدرسف ٌ
زان بةةإخالق ،وارتةةدى الشةةؿائؾ ( ..واجعؾـةةا لؾؿطؼةةقـ إمامةةا )
ُ
يملػ وٓ يػرق  ،ويجؿةع وٓ يشةطت  ،ويـاصةح
سقرة الػرقان .
وٓ يجرح…!
ُ
جؾقسةفؿ يف الطعؾةقؿ
يحطسةبقن
وبعض هقٓ مشةاي ُمعؾؿةقن ،
َ
َ
الس َؾؿل رحؿف اهلل ،
والطدريس  ،كؿا صـع اإلما ُم أبق طبد الرحؿـ ُّ
فؼد مؽث يف جامع الؽقفة إطظؿ "أربعقـ سـ ًة" ُيؼةرئ الؼةرآن ،
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خقةركؿ مةـ
الؿضـل  ،فؼال حديث ُ (:
ولؿا ُسئؾ طـ هذا الؿؼعد ُ
تعؾؿ الؼرآن وطؾؿف ) .هق الذي أقعدين َ
ذلؽ الؿؼعد …!،
الفؿؿ والؿؼاطد  ،والطفؿؿ والططؾعات …!
وهؽذا فؾطؽـ
ُ
ِ
كػقسـا تؼقاها ،وزكفا أكت خقر مـ زكاها  ،أكت ولقفةا
الؾفؿ آت َ
ومقٓها ..
أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ….
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الحؿةةدُ هلل ِ رب العةةالؿقـ ،والصةةالة والسةةالم طؾةةك خةةاتؿ الـبقةةقـ
وطؾك ِ
آلف وصحبِف أجؿعقـ …
أما بعد:
ولػضة ِ
معـقيةةا
ةارع يف بـائفةةا  ،وطؿارتفةةا
ةؾ الؿسةةاجد ر ّغةةب الشة ُ
ً
وحسةةة ًقا ٕ ،كفةةةا مدرسةةة ُة الرجةةةال  ،وبـةةةا ُ إجقةةةال  ،ومـطؾة ُ
ةةؼ
إفذاذ…ِ .
أيضا:
ومـ رياحقـفا العابؼة ً
ُ
فقسع طؾةك بقةقت اهلل،
خامسا:
الؿـػؼ الجقاد :مـ وسع اهلل طؾقف ّ
ً
ُ
ويرمؿ ويصةؾح ،ويؽ َػ ُةؾ ويعطةل  ،ويـشةئ
يطؽػؾ باإلصالحات،
ُ
بةادر
تذكر طـده حاجة ٌة لؾؿسةجد أو لؿسةاكقـف  ،إٓ َ
ويمسسُ ٓ ،
وسارع بال تلخر ،محطسبا إجر  ،وراغبةا يف الثةقاب
بؽؾ تؾفػ،
َ
ٍ
فضقؾة تعادل طؿار َة الؿسةجد حسةقا ،وقةد قةال
وأي
والػضقؾةُّ !..
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يعؿر مساجدَ اهلل مـ آمـ باهلل والققم أخر ) سقرة
تعالك  ( :إكؿا ُ
الطقبة .
ٌ
تؾةةج الؿسةةجدَ فطـشةةرح مةةـ العـايةةة
ومةةـفؿ :
طامةةؾ محطسةةبُ :
فالن ي ُؼ ُّؿف ويؽـسةف ،ويرتبةف ويصةقكف ،وقةد صة ّؾك طؾقةف
والـظافةٌ ،
ةـس
الصةةالة والسةةالم طؾةةك "امةةرأة سةةقدا " أو شةةاب كاكةةت تؽة ُ
الؿسجد ،لؿا افطؼدها  .فػل صحقح مسةؾؿ رحؿةف اهلل  :أن ْام َةر َأ ًة
جدَ َ ،أو َشاباَ ،ف َػ َؼدَ ها ر ُ ِ
َس ْق َدا َ كَاك ْ
الؿ ْس ِ ْ
َ َ
َت َت ُؼ ُّؿ َ
سةقل اهلل َصةؾك اهللُ
اتَ ،
قةالَ :أفةال ُكـْةط ُْؿ آ َذ ْكط ُُؿةقكِل
طؾقف َو َسؾ َؿَ ،ف َس َل َل َطـ َْفاَ ،فؼالقاَ :م َ
قالَ :فؽَلك ُف ْؿ َصغ ُروا َأ ْم َر َهاَ ،ف َ
َ
ؼالُ :د ُّلقكِل ط َؾك َق ْبرِ ِه َفدَ ُّلق ُهَ ،ف َصةؾك
ِ
َط َؾ ْق َفاُ ،ثؿ َ
ةقر َم ْؿ ُؾةق َ ٌة ُض ْؾ َؿة ًة ط َؾةك َأ ْه ِؾ َفةا ،وإن
قال ( :إن هةذه ال ُؼ ُب َ
بص َالتل طؾقفؿ) .
لفؿ َ
اهللَ َطز َو َجؾ ُيـَق ُر َها ْ
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أيضاِ :
الؿـفةؽ  ،يبةدو كالراسة ِ
ومـفؿ ً
زم ٌـ مطبطؾ  :وهق الشةق ُ
َ
الؿعطؽةةػ  ،قةةد هجة َةر الةةدكقا ،تؾؼةةاه مبؽةةرا  ،وأكثة ُةر الققةةت فقفةةا
يحضر مـاسبة ،وٓ يشارك يف أشةغال  ،مـؼطةع
جالسا وطابدا ٓ ،
ُ
ً
لؾعبةةادة والةةذكر !..وحةةقـ طؽةةػ الـةةاس يف دكقةةاهؿ  ،طؽة َ
ةػ هةةق
والطفةب يف آسةطعداد ،كلكةف حؿامة ٌة فقفةا ..
ٔخرتف ،يجؿع لفا ،
َ
فنن خقر الزاد الطؼقى) سقرة البؼرة ..
(وتزودا ّ
تؽقن بفذا الدور الؿطقـ ،
ثؿ اطؾؿقا يا مسؾؿقن  :أن الؿساجدَ لـ
َ
فةنن
حطك
تؽقن حق ًة كشقط ًة يف طؿؾفا الدطقي ،وسعقفا اإليؿةاين ْ ،
َ
ُ
الجفةؾ والخرافةة ،
وإن ماتةت طةؿ
خرجت فضةال ْ ،
حقت طؾؿً ّ
واهلل الؿسطعان .

257

حُطُّ االعتباز
ًّ اخلطب اهقصاز

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد….
َ
كسللؽ فعؾ الخقرات وترك الؿـؽرات….
الؾفؿ إكا
الؾفؿ إكا كسللؽ الفدى والطؼك….
الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان…..
الؾفؿ تؼبؾ مـا ،ومـ الحجقج حجفؿ ،وبارك لفؿ يف أطؿالفؿ…
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