
 أما بعد...

إن خطٌَب األنبٌاء شعٌٌب علٌه السالم لام فً لومه منذراً لهم, ٌدعوهم إلى 
اإلٌمان وإلى طرٌك مستمٌم, بدأهم بتوحٌد هللا وإفراده فً البعودٌة, 
وحذّرهم من سلون ِسَكِن الهوى, وجمع المال المحرم, ولطع الطرٌك 

ٌُْرهُ  إَِله   ِمنْ  لَُكمْ  َما اّلَلَ  اْعبُدُوا قَْومِ  ٌَا )). على الناس  اْلِمْكٌَالَ  تَْنقُُصوا َولَ  َغ
ٌْر   أََراُكمْ  إِنًِّ َواْلِمٌَزانَ  ٌُْكمْ  أََخافُ  َوإِنًِّ بَِخ  َوٌَا (48) ُمِحٌط   ٌَْوم   َعذَابَ  َعلَ

ٌَاَءُهمْ  النَاسَ  تَْبَخُسوا َولَ  بِاْلِقْسطِ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِمْكٌَالَ  أَْوفُوا قَْومِ   َولَ  أَْش
ٌْر   اّللَِ  بَِقٌَتُ ( 48) ُمْفِسِدٌنَ  اْْلَْرِض  فًِ تَْعثَْوا  َوَما ُمْؤِمنٌِنَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ
ٌُْكمْ  أَنَا ً بهم فما  (( (48) بَِحِفٌظ   َعلَ ً رحٌما لام فٌهم منذراً محذّراً, مشفما

ٌْبُ  ٌَا قَالُوا {:  كان جواب لومه إال أن لالوا بتهّكٍم وسخرٌة  أََصالتُكَ  ُشعَ

 ْلْنتَ  إِنَكَ  نََشاءُ  َما أَْمَواِلنَا فًِ نَْفعَلَ  أَنْ  أَوْ  آبَاُؤنَا ٌَْعبُدُ  َما نَتُْركَ  أَنْ  تَأُْمُركَ 

لمد أرادوا أن ٌفصلوا دٌن هللا عن حٌاتهم الدنٌا  }( 48) الَرِشٌدُ  اْلَحِلٌمُ 

 وطبٌعة حراكهم وطرق كسبهم , وعملهم فٌها.

نا لنا, نا وأموالَ ن لن, واجعل تصرفاتَ اجعل صالتَ  بلسان حالهم :ٌقولون 
مهٌمنٍة علٌنا فً أمورنا  ندٌرها كٌف ما أردنا دون حاكمٌّة شرعٌةٍ 

 دعوىً نا فً دنٌانا! فكانت منهم حٌاتِ  المعٌشٌّة, وفً طرق كسبنا, وسٌرِ 
معامالت الفً  رٌعة واالمتثال لهاعن الحٌاة, وترن الش لفصل الدٌنِ 

واختٌاراتهم  تعامالت الحٌاتٌة فً أرضهم وسولهم وعمودهمااللتصاِد, والو
ٌنصرهم لما جاء أمر من دون هللا من ناصر   لهم فما كان.. وتصرفاتهم

ٌْنِ : أَيْ  {َجاثِمٌِنَ  فأصبحوا فً دٌارهم}, وأخذتهم الصٌحة  ربّك  الَ  َهاِمدَ
 !ِبِهمْ  ِحَران

وتصخب مشككٌن فً كمال  ترتفع,أصواٌت مازالت  : اخوة اإلسالم
زعموا !.  الدٌن, وأنه لم ٌعد ٌوائم الحٌاة الحضارٌة, والمساعً المدنٌةِ 

والحل من منطولهم : حبس الشرٌعة بٌن أبواب المسجد, وزاوٌة فً 
سالخ من ربمة نوما دونها فا ,محكمة األحوال الشخصٌة للزواج والطالق,

 المدنٌة ! الدٌن, وانفالت من حدود الشرٌعة إلى فضاءات

نا عن الحضارة, واإلبداع فً مجاالت الحٌاة ؟! ٌؤخرُ  أفً الدٌن نقص  
وام الحٌاة ال ٌتّم إال بتطبٌك شرٌعته, وااللتزام وهللا عز وجل ٌخبر أن لِ 

 كمه, واالستنارة بهداٌات لرآنه..بحُ 

أي : ٌهدي للتً هً أعدل  )) إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم ((
 ٌدعو بما اهتدى فمنئد واألخالق واألعمال والتعامالت, وأفضل فً العما

الدٌنٌة  أموره جمٌع فً وأهداهم وألومهم الناس أكمل كان المرآن إلٌه
 ,((شًء لكل تبٌانا)) كتابه أنزل ورحمته بحكمته هللا فإنوالدنٌوٌة, 

ٌْكَ  َونزْلنَا}, األمة لهذه وبرهانا هدى وجعله  ِلُكلِّ  تِْبٌَانًا اْلِكتَابَ  َعلَ
ء   ًْ لال  "شًء وكل   علمٍ  كل   المرآن هذا فً لنا نَ ٌِّ بُ  لد: "مسعود ابن لال{َش

 وكل الدارٌن أحكام وفً وفروعه, الدٌن أصول فً ابن سعدي رحمه هللا:
 هللا حجة صار شًء لكل تبٌانا المرآن هذا كان فلما العباد, إلٌه ٌحتاج ما

 فصار المسلمون به وانتفع الظالمٌن حجة به فانمطعت. كلهم العباد على
 فً خٌر كل به ٌنالون ورحمة ودنٌاهم, دٌنهم أمر إلى به ٌهتدون لهم هدى
 .واآلخرة الدنٌا

فً الدنٌا بترن الشرٌعة الكاملة الشاملة ؟!  الرفعة ٌَبتغُونَ فَ  أفً الدٌن نقص  
ودنٌانهم, أن دٌنه شامٌل لمصالح العباد فً دٌنهم  ٌخبرورب العّزة والناس 

 كمه والتمسنَ بحُ  وال حٌاة لمسلم مؤمن باهلل إال فً ظل شرٌعته, واالحتكامَ 
 ِإنَ  قُلْ : ))الحك تبارن وتعالى بكتابه ومسطوٌر فً المرآن الكرٌم لول

ٌَايَ  َونُُسِكً َصاَلتًِ  لَهُ  َشِرٌكَ  لَ ( 281) اْلعَاَلِمٌنَ  َربِّ  ّلِلَِ  َوَمَماتًِ َوَمْح
ٌَايَ }: مولهف ((اْلُمْسِلِمٌنَ  أََولُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبِذَِلكَ   آتٌه ما: أي{ َوَمَماتًِ َوَمْح

, هللا ٌجرٌه وما حٌاتً, فً  ً ً   ٌمدر وما عل  َربِّ  ّلِلَِ } الجمٌع مماتً, فً عل
. زمنها انمضى أحكامٌ  أو أوانها, فات تعالٌم اإلسالم فً لٌس. {اْلعَالَِمٌنَ 
ًٌ  شرٌعة هللا فً فكل ما  إلى ومكان زمان كل فً للتطبٌك صالح متجدد, ح

لَتْ  اب  ت))كَ المائل : فهو  ,دٌن هللا كاملو. ربها إلى الحٌاة تعود أن  آٌَاتُهُ  فُّصِ
لَتْ }: فمال البٌان بتمام كتابه على أثنىف ((ٌَْعلَُمونَ  ِلقَْوم   َعَربًٌِّا قُْرآنًا  فُّصِ
 البٌان ٌستلزم وهذا ,هْ تِ دَ حِ  على هأنواعِ  من شًء كل فصل: أي {آٌَاتُهُ 
 .الحمائك وتمٌٌز شًء, كل بٌن والتفرٌكَ  التام,



 :الثمات إرشاد كتابه فً الشوكانً لال

 المعاِش  مصالح من الطٌبِ  الكثٌرِ  على اشتمل لد العظٌم المرآن إن"
 عموما,وتارة إجماال,وتارة تارة والدٌن, الدنٌا بمنافعِ  وأحاطَ  والمعاد,

 ".((شًء من الكتاب فً فرطنا ما)):وتعالى سبحانه ٌمول خصوصا,ولهذا

: جاء ٌهودٌي حالد على اإلسالم وأهله, ٌمول متهّكماً لفارٍس  اخوة اإلسالم
 !الخراءة حتى شًء كل نبٌكم علمكم قد": من فرسان دٌن هللا عز وجل

 بول، أو بغائط القبلة نستقبل أن نهانا أجل: رضً هللا عنه سلمان مالف
 نستنجً وأل أحجار، ثالثة من بأقل نستنجً وأل بالٌمٌن نستنجً وأل

, فهذه شمولٌة اإلسالم فً كل أبواب الحٌاة رواه مسلم "عظم أو بالرجٌع
 " !.شًء كل نبٌكم علمكم قد"وهكذا فهمها الٌهودي فمال : 

ٌْهِ  اّلَلُ  َصلَى ُمَحَمد   تََرَكَنا لَقَدْ " أبً ذٍر رضً هللا عنه أنه لال :   َوَسلَمَ  َعَل
كُ  َوَما ٌْهِ  َطائِر   ٌَُحّرِ رواه اإلمام "  ِعْلًما ِمْنهُ  أَْذَكَرنَا إِلَ  الَسَماءِ  فًِ َجنَاَح

ً  أحمد فً مسند  ً   فَقَالَ :  َوَزادَ  َوالط بََراِن ٌْهِ  اّلَلُ  َصلَى - النَبِ : "  َوَسلَمَ  َعلَ
ًَ  َما ء   َبِق ًْ بُ  َش فسنّة  " لَُكمْ  بٌُِّنَ  َوقَدْ  إِلَ  النَارِ  ِمنَ  َوٌُبَاِعدُ  اْلَجنَةِ  ِمنَ  ٌُقَّرِ

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاملةٌ شاملة ألمور الدنٌا والدٌن.

وهذا هدُي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبثوث فً كتب الصحاح, والسنن والمسانٌد واآلثار, 
ٌعة ابتداًء من أصول االعتماد واإلٌمان,, إلى أصغر مبٌٌّن فٌها أحكاَم الشر

ا, مروراً بأحكام مأبواب اإلسالم من أحكام التٌامن, والسوان ونحوه
والحموق الواجبة, واألخالق المعامالت المالٌة, والِعاللات االجتماعٌة, 

ْلِم وَهْدٌُهُ الفاضلة,  والمعاهدات مع األعداء, وفمه الحروب, وأحكام الّسِ
على أتم وجه وأكمِله, فهل مبٌٌّن فٌه, إلى أعمال الٌوم واللٌلة,, كّل ذلن 

 بمً شًٌء نالص؟!

ا عباد هللا : ٌْهِ  اْلُجنُودُ  لَِمٌَهُ  الش امَ  ُعَمرُ  لَِدمَ  لَم   , َوِعَماَمةٌ  َوُخف انِ  إَِزارٌ  َوَعلَ
 أَِمٌرَ  ٌَا - لَائِلٌ  ٌَْعِنً - لَهُ  فَمَالَ  , اْلَماءَ  ٌَُخوضُ  َبِعٌِرهِ  بَِرأِْس  آِخذٌ  َوُهوَ 

:  ُعَمرُ  فَمَالَ  ؟ َهذَا َحاِلنَ  َعلَى َوأَْنتَ  الش امِ  َوبََطاِرلَةُ  اْلُجنُودُ  تَْلمَانَ  اْلُمْؤِمِنٌنَ 
نَا لَْومٌ  إِن ا ُ  أََعز  ْساَلمِ  اّلل  ًَ  فَلَنْ  , بِاإْلِ ةَ  نَْبتَِغ ٌِْرهِ  اْلِعز   . ِبغَ

الله الٌوم, هو ذات اإلسالم الذي إخوة اإلسالم : إن اإلسالم الذي نتفٌأُ ظِ 
وكة المسلمٌن عسكرٌاً اعتّز به عمر رضً هللا عنه فموٌت به ش

 ً فعّزوا وسادوا, وحكموا البالد من شرلها لغربها حتى  والتصادٌاً, وعلمٌا
لدنانٌر فً دولة اإلسالم فطغت على دنانٌر ودراهم الروم سّكوا الدراهم وا

 والفرس.. 

والهداٌة  دٌن حمى هللا حماه, وجّمله بجمالٌات السماحة واإلحكام واإلتمان
نا  والرشاد فً أمور المعاش والمعاد؛ أبعد ذلن نظاٌم أكمل وأشمل, فٌه عز 

ٌُْكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدٌنَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلٌَْومَ ))وهللا ٌمول :  ؟؟وشرفنا  نِْعَمِتً َعلَ
ْساَلمَ  لَُكمْ  َوَرِضٌتُ   ((ِدٌنًا اإْلِ

اللهم لن الحمد على نعمة كمال الدٌن, ولن الحمد على الهداٌة لدٌنن 
 حكٌم. ٌا نَ مِ كْ بحُ  واالحتكاماللهم أعنا على اتباع شرٌعتن,  الموٌم,,

فً المرآن والسنة, ونفعنا بما فٌهما من اآلٌات والحكمة  بارن هللا لً ولكم
 ألول ما سمعتم وأستغفر هللا لً ولكم.

 

 

 

 

 

 

 



 الخطبة الثانٌة : 

فٌه فالح  ما بعد : فاتموا هللا ربكم, وأعلموا أن هللا شرع لكم من الدٌن ماأ
 ٌا واآلخرة لكم..الدن

ظن بعض الظانٌن,, وبعض الظن إثٌم أن العبودٌة هلل التعدو أن تكون 
مجموعة من الشعائر التعبدٌة هلل التً أمر هللا بها فً كتابه, وبسنة 

 رسوله,, كالصالة والزكاة والحج,, وبهذا ٌنتهً كل شًء فً العبادة هلل!

أول لحظات اإلدران, إلى حٌن ى حٌاة المسلم من وإن العبادة هلل لتهٌمن عل
, فكل ماٌفعله العبد فً حٌاته ٌجب أن ٌكون خروج الروح من الجسد

ً كان أول الناس فً اجتنابه,  حاضراً فٌه معنى العبادة هلل, فما كان حراما
, وهً وما كان واجباً كان أسرع الناس فً ادائه وفعله, فالحٌاة هبةٌ من هللا

هلل, وتبذل المهج فٌها له سبحانه وتعالى لال المرطبً رحمه هللا تعالى فً 
ل  ** ))قل إن صالتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن لوله

 (َوَمماتًِ) َحٌَاتًِ فًِ أَْعَملُهُ  َما شأي (َوَمْحٌايَ )لال تعالى :  شرٌك له ((
ِ . َوَفاتًِ بَْعدَ  بِهِ  أُوِصً َما أَيْ  بِ  أُْفِردُهُ  أَيْ  اْلعَالَِمٌنَ  َربِّ  ّلِل  ٌْهِ  بَِها بِالت مَر  . إِلَ

ِ  َوَمماتًِ َوَمْحٌايَ :" َولٌِلَ   سبحانه وتعالى. .لَهُ  َوَمْوِتً َحٌَاتًِ أَيْ " ّلِل 

ِ  َوَمماتًِ َوَمْحٌايَ  َونُُسِكً َصالتًِ إِن  : لُلْ » . لَهُ  َشِرٌنَ  ال. اْلعالَِمٌنَ  َربِّ  ّلِل 
لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبِذِلنَ   .. «اْلُمْسِلِمٌنَ  أَو 

. الحٌاة فً حركة وبكل الملب فً جةخالِ  بكل هلل, الكامل التجرد إنه
 الوالعٌة, وبالحٌاة التعبدٌة, بالشعائر. والممات وبالمحٌا. نسنوال بالصالة
  .وراءه وما وبالممات

 ،والمماتِ  والمحٌا طاعاتِ الكل و الصالةَ  تجمع: الكاملة العبودٌة
 المتصرف المهٌمن القوام..  «العالمٌن رب هلل». وحده هلل اهَ صُ لِ خْ وتُ 

 ..للعالمٌن الحاكم الموجه المربً

 أول وأنا»: وأطعت فسمعت..  «أمرت وبذلك»والمسلم ٌردد لوله : 
 «المسلمٌن

 سوى هللا ؛ ٌتالشى عند تجرٌد توحٌده.. هذا : وإن كل ما

ذكرن وشكرن بنا محممةً لتوحٌدن, وألسنتنا الهجةً باللهم اجعل للو
 مجٌدن, وجوارحنا عاملةٌ بطاعتن وعبادتن,,وت

 ذ بن من الضاللة بعد الهدى..للهم اهدنا للصراط المستمٌم ونعوا

 صّلِ وسلم على عبدن ونبٌّن دمحم ......للهم ا


