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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 

 

ه، وٓ إلَف غقُره ،   الحؿُد هللِ تعالك، تبارَك اسُؿف، وتعاَلك َجدُّ

والصالُة والسالم طؾك طبدِه ورسقلف ، وخقرتِف ِمـ خؾؼِف ، كبقـا 

 .…محؿٍد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  أما بعد:

 ياكعةةً  وأغصاُكفا رياكًة، فقاحةً  إسبقطقة الجؿعةِ  زَهراُت  تزاُل  فال

 وَيسةططعؿُ  ، إسةؿاع بفةا وُتشةـُّػ  ، إرواُح  مـفةا ترتشُػ  زكقًة،

ـُ  بفا  ..!الؿطؽرر طقِدها وحالوةَ  الجؿعِة، لذةَ  الؿمم

 ، والؿثؼػةقـ والعؾؿةا  الةدطاةِ  اهطؿةامِ  محةؾ   الجؿعةة مـبةرُ  ويبؼةك

 وإلفامةف ، إسبقطل وتردده ، القهاج وسطقطف الؼقي، لحضقره

ـَ  ، الؿسؾؿقـ لجؿاهقر الروحل  .!…وجرِسف لـبِضف والؿطؾفػق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وجا كا الزمانِ  ُخَطُب  وَترقرَقت
 

 خصقِب  كؾ   الدفاِق  هؿِسفا مـ **
 

 وبؾسةًؿا الخطةامِ  مسَؽ  بفا كرجق
 

 وكئقةةةةِب  ُمطشةةةةعٍث  داخةةةةؾٍ  يف **
 

 

 كطةب طةدة كشةرَ  اهللُ  ووفةؼ ، الةدطقي الخطاِب  يف بف ُطـقـا ولذلؽ

 . مقضقطاتف ويف ، آلقاتفِ  يف

 وتؿ ممخرًا، "الخطب الحديثقة  " الػؼقر العبُد  كشرَ  ما حقـ ومـ

 السةةــ حةةقَل  دوراكفةةا حقةةث بفةةا، الةةـػُس  واكشةةرحِت  ، تةةداوُلفا

 كطابةةةُ  ذهـِةةف يف اكؼةةدَح  ، وطظةةل شةةؽؾٍ  ويف ، الؿةةالح والصةةحاح

 ، خةالٍ  والؿقةدانُ  سةقؿا ٓ ، وجقةزة ومةقاطظَ  ،  "قصةقرة خطٍب "

 وبخةةُؾ  محةةدود، الؿـةةابر أربةةاب وتػاطةةُؾ  ، مسةةطِحثة والسةةاحةُ 

 !… بارز الحؽؿا  وتراجعُ  ، شائع الػضال 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 البـقةان ثغةرات سةد   يف إسةفاًما ، ذلةؽ مةـ شةل ٍ  يف الشروعَ  فؼررَ 

 ، والطبصةةقر الـػةةعُ  هؿةةف خطةةابل، شةةغٍػ  لؽةةؾ وإروا ً  ، الؿـبةةري

 . والطلثقر والـصُح 

 ، الؽةالم اخطصار طؾك تؼقمُ  الطل الؼصار، الُخطِب  فؽرةُ  فُطرحت

 الالئةةل ، الجقامةةعِ  والطؿةةاس ، الؿسةةططاع قةةدرَ  بؼؾقؾةةفِ  وإخةةذ

 ، اإلكشةا  معفةا ويؼؾُّ  ، القسقعة والُجؿؾ الؽثقرة، الؿعاين يحقيـ

 اإليجةاز طؾةك وحَرصـا وكّقطـا، هـا فطؼّؾؾـا ، الزائدة والطػصقالت

 كؿةا ،الخطةابل الػؼةف وطالمةةُ  ، الـبةقي الفةدي مؼصُد  هق الذي ،

ُجِؾ، َوقَِصَر ُخْطَبطِةِف  وسؾؿ طؾقف اهللُ  صؾك قال :) إِن  ُصقَل َصاَلِة الر 

ـَ اْلَبَقةاِن  اَلَة، َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة، َوإِن  ِم ـْ فِْؼِفِف، َفَلصِقُؾقا الص  ، َمئِـ ٌة ِم

 . ودٓلة طالمة أي ِسْحًرا ( .

 : - اهلل رحؿف – البر طبد ابـ اإلمامُ  قال
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

فسةةـ ة مسةةـقكة ، كةةان رسةةقل اهلل صةةؾك اهلل " : الخطبةةة قِصةةرُ  وأمةةا

 "طؾقف وسؾؿ يلمر بةذلؽ ، ويػعؾةف ، ويف حةديث طؿةار بةـ ياسةر 

  "أمركا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بِؼصر الخطبة 

 الطةةةقل بةةةقـ : أي : قصةةةًدا وخطبطةةةف : اهلل رحؿةةةف الـةةةقوي وقةةةال

يسةةطحبُّ  " : - أيضةةً - وقةةال.  الؿةةاحؼ والطخػقةةػ الظةةاهر،

الخطبةةة : لؾحةةديث الؿةةذكقر ، وحطةةك ٓ يؿؾقهةةا ، قةةال  تؼصةةقر

 ."معطدًٓ ، وٓ يبالغ بحقث يؿحؼفاويؽقن قصرها  "أصحابـا : 

 أن بعةد ، وآقطصةار آخطصةارُ  تعةقـ كقروكةا جائحة ضالل ومع

 محةددًة، مةقجزةً  ُأطقدت ثؿ ، والخطبة الجؿاطة مـ أشفراً  حرمـا

 . والؿخاصر العدوى خشقة

 وتعّؾةؿ قؾقؾةة، مةقادٍ  وجؿةعِ  آقطصار، طؾك الخطبا  تربقة فـاسب

 . اإليجازي اإلكشا  فـقنِ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 معةقـ هدف ذات ، محددة ُخطٍب  تسطقرِ  يف العزمَ  شَحذكا ولذلؽ

 يف الةدطقي واإلسةفام ، الؿـبريةة الحاجةة سةد   ورائفةا مـ كؼصُد  ،

 تجربةةةة وكشةةةػ الؿسةةةطػقديـ، إخقاكـةةةا وكػةةةع ، البةةةاب هةةةذا

 والطرتقةةةةب ، والطخػقةةةةػ اإليصةةةةال غايطةةةةف الةةةةذي آخطصةةةةار،

 صةقلٍ  مةـ فؽةؿ ، اإلصالة وُتفجر الؿاللة، ُتدفعُ  بحقث والطؾطقػ،

 والؿسةةؾُؽ .  أتعةةاب يف أوقعـةةا إسةةفاٍب  مةةـ وكةةؿ خطًبةةا، ضةةّقع

 إصـةاٍب  مـ كطؼؾؾ بحقث وإدائل، الؿقضقطل آططداُل  إحؽؿ

 ٓ الخطبةا  بعةَض  إن حطةك ، بفةا الطحػـةا تطةقيالٍت  ومـ بف، ُبؾقـا

 !…يغادرها أو يبَرُحففا يؽاد

 ، الشةرطقة ومؼاصةدها بالخطبةة اإلخةالُل  : الطؼصةقر معـك ولقس

 الجقامةع، الؽؾؿةات ومالمسةة ، بالـةاس والطرفةؼ آططداُل  وإكؿا

  .  القافقة الؿمثرة والجؿؾ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، مةةقجزة وطـةةاويـ ، هـةةا مخطصةةرة مةةقاد تؼةةديؿَ  حاولـةةا ولةةذلؽ

، قؾ   ما الؽالمِ  فخقرُ  بالؿسطؿع، وتؾطػ ، الؿؾؼل طؾك تسفُؾ   ودل 

 . فُقَؿؾ ُيَطؾ ولؿ

 ) ُحسـ آططبار يف الخطِب الِؼصار ( . وسؿقت

 ، والجؿاطةات الطجؿعةات وتؼؾقةؾ كقروكةا وضةع إلقف حَػز ومؿا

 !… أروع وإيجازٍ  بديع، اخطصارٍ  إلك الؿطحدث وحاجة

اططـةت بةف فصةحاُ  العةرِب اإليجاُز  ": إدب خزاكة صاحُب  قال

ُفْؿ كةةاكقا إذا قصةةدوا اإليجةةاز أتةةقا بللػةةاظ  وبؾغاؤهةةا كثقةةًرا، َفةةنِك 

اسطغـقا بقاحدها طـ ألػاٍظ كثقرٍة: كلدوات آسةطػفام والشةروط 

اِر أم يف  ـٍ طـ ققلؽ: أزيٌد يف الد  وغقر ذلؽ، فؼقلؽ: أيـ زيد؟ ُمْغ

 ."الؿسجد؟ إلك أن تسطؼرَي جؿقع إماكـ 

 رأيةت مةا" طـف: اهلل رضل صالب أبل بـ طؾل الؿممـقـ أمقرُ  وقال

 . "إصالة الؿعاين ويف إيجاز، الؼقل يف ولف إٓ ، قطُّ  بؾقًغا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الطةقال؟ بعةد الؼصةار إلةك صةّقرك مةا" : الشةاطر لؾػةرزدق وققؾ

 . "أجقل الؿحافؾ ويف أوقع، الصدر يف رأيطفا ٕين فؼال:

ـَ  اهلل: رحؿف العزيز طبد بـ طؿرُ  الخؾقػةُ  وقال ـْ َٓحة ) َطِجْبت لَِؿ

الـ اَس كقػ ٓ َيْعرُِف َجقاِمَع الؽؾؿ: معـاه: كقػ ٓ َيْؼَطِصةر طؾةك 

 اإِليجاز ، وَيطرك الُػضقل مـ الؽالم (.

 والخطةب، الحةديث يف اإلبداطل الػـ هذا الك الخطقُب  ُوفؼ فنذا

 فؾةَح أ فؼةد والفةدي، السةـة واقطػك ، الؿعاين ووسع إلػاظ وقؾَؾ 

 مـةةةامُ  إٓ مـفةةةا جةةةدوى ٓ اإلصالةةةةَ  ٕنّ  وحةةةاز، واكطصةةةرَ  ، وفةةةاز

 !… قريبة مساجَد  إلك وفرارهؿ وسَرحاكفؿ، الحضقر

 !…ضقؼة أوقات فػل أحقاًكا اسُطثـقت وإذا

 الطخػقةػ صؾِب  طؾك الـاَس  تحؿُؾ  وصقارف مشاغُؾ  طصرِكا ويف

ـْ  واإليجاز،  . ومؼطػقف أهؾف مـ فؽ



 

         8       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـُ   إصـةةاِب  أو اإلصالةةةِ  َطةةـ…طةةاري مةةقَجزٍ  بؾػةةظٍ  الؽةةالم ُحْسةة

 ..!َثرثارِ 

 واهلل..  والعؿةؾ الؼقَل  مـا وسدد ، الفدي حسـ وإياكؿ اهللُ  ألفؿـا

 . الؿقفؼ

 

 هة1/11/1441

 طسقر محايؾ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ..!حالوُة اإلمياْ وزاحة اهباي/1

 

 شرور مـ باهلل وكعقذ وكسطغػره، وكسطعقـف كحؿده هلل الحؿَد  إن  

 يضؾؾ ومـ لف، مضؾ فال اهلل يفده مـ أطؿالـا سقئات ومـ أكػسـا

 أن وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف أٓ وأشفد لف، هادي فال

 وصحبف آلف وطؾك طؾقف وسؾؿ اهلل صؾك ورسقلف طبده محؿدا

 …أجؿعقـ

  أما بعد:

 الشةباب الػطقةة ذهةاب أن ، بعُضةؽؿ يطصةقرُ  كان هؾ الـاس: أيفا

 أسةبقع كؾ تردد وأكت طؾقفؿ، وتعبً شؼا ً  سقؽقنُ  ، الؽفػ إلك

 .( مرفًؼا أمركؿ مـ لؽؿ ويفقئ ، رحؿطف مـ ربؽؿ لؽؿ يـشرْ  )
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 والرحؾةة اسطـارت، والؼؾقب اخطؾػ، القضعَ  أنّ  بعدها، لطسطقؼـ

 وٓ ، أهؾةةف يضةةقع ٓ فةةاهلل ماتعةةا، طزيةةًزا صةةار والػةةرار بقركةةت،

 ..! وتعالك سبحاكف أولقا ه يخذل

 الؽفةةةػ وبةةةات ، أحةةةقالفؿ فطبةةةدلت ، طؾةةةقفؿ الرحؿةةةةُ  كشةةةرت

 . حقـ الك ومطاطا قراًرا الؿخقػ الؿقحش

 الػؼةر إيثةار طؾةك حؿَؾفةؿ ، قؾقَبفؿ خالطَ  الذي الجؿقُؾ  فنيؿاُكفؿ

 الؿجةد مةـ فقةف هةؿ مةا وتةرك ، الرخةا  طؾك والبال  ، الغـك طؾك

.. .! وإشةةراف السةةادة أبـةةا  مةةـ كةةاكقا وقةةد سةةقؿا ٓ والبفجةةة،

ـّ  وزيـة، وطظؿة مجٌد  وهـالؽ  رسةخت الطةل اإليؿان حالوةَ  ولؽ

 كةارهقـ تقحقةده، مبطغةقـ لخةالؼفؿ، محبةقـ جعؾطفؿ ، الؼؾب يف

. ( شةططا إًذا قؾـةا قةد إلًفةا دوكةف مةـ كةدطقَ  لةـ )..وأتباطف لؾشرك
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ففةؾ ، الػؽريةة الؿـازلةة وصؾةب ، الطحةدي كبرةَ  ذلؽ طؾك وزادوا

 !؟..دامغة حجة أو واضح، دلقؾٍ  مـ لديفؿ

 : مسؾؿقن يا حالوةٌ  ولإليؿان

 وقةةّدمت ، الؿالقةةل اهلل سةةبقؾ يف احطؿؾةةت الؼؾةةقب خالطةةت إذا 

 وطؾؿةت ، ومعاكةاة تعةٍب  مـ إلقف آلت ما واسططابت ، الطضحقات

 لؽةؿ )يـشةر يطقكؾةقن ربفةؿ وطؾةك آمـقا لؾذيـ خقرٌ  اهلل طـد ما أنّ 

 ، ورطايةة وكةقر وكعةؿ، أفضةال الرحؿةة وتؾؽ ( رحؿطف مـ ربؽؿ

 وقةد فرطةقن لسةحرة حصةؾ كؿةا.  وسعادة وققة ، وتليقد وحػظ

 َقةاُلقا ).. وكةذبفؿ سةحَرهؿ دحضت الطل ، اإليؿان دٓئَؾ  طايـقا

ْمثَِركَ  َلـ ـَ  َجاَ َكا َما َطَؾك   كُّ  َأكةَت  َمةا َفَطَرَكا َفةاْقضِ  َوال ِذي اْلَبق ـَاِت  ِم

َؿا ِذهِ  َتْؼِضل َقاٍض إِك  ْكَقا اْلَحَقاةَ  َه   . صف سقرة ( الدُّ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةةـ كغقةةرهؿ لفةةؿ حصةةؾ قةةد الؽفةةػ أهةةَؾ  أن كعطؼةةُد  ولةةذلؽ

 وثبطةت كفجفؿ، قّقت الطل ، اإليؿان حالوةَ  واسططعؿقا الؿبطَؾقـ،

 : العبقديةة يف اهلل رحؿةف تقؿقةة ابةـ آسةالم شةقُ   يؼةقل ، قؾقبفؿ

 مةةـ يؿـعةةف مةةا هلل طبقديطةةف حةةالوة مةةـ ذاق هلل الؿخؾةةَص  فةةنن"

 ، ألذ وٓ أصقُب  وٓ أحؾك السؾقؿ الؼؾب يف لقس إذ لغقره، طبقديطف

 هلل طبقديطةةف الؿطضةةؿـ  اإليؿةةان، حةةالوة مةةـ أكعةةؿ وٓ أسةةر وٓ

 إلك الؼؾب اكجذاَب  يؼطضل وذلؽ لف، الديـ وإخالص لف ومحبطف

  . " راهبً راغبً مـف خائػً اهلل إلك مـقبً الؼؾُب  فقصقرُ  ، اهلل

 واسطؿسؽ ، بالحقاة تِضؼ وٓ ، شقًئا اهلل أمرِ  مـ مممـ يا تؽره فال

 .…وأكقاراً  وسعداً  رحؿة طاقبطف لطرَ  بديـؽ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 خقةةًرا كاكةةت ، ٓبةةطال ات تعرضةةقا وصةةالحقـ فضةةال  مةةـ وكةةؿ

 اهلل رحؿف تقؿقة ابـ اإلسالمِ  شقُ   تعرض وقد. وثباًتا وكقًرا طؾقفؿ

 وهـةا صدره، وشرح اهللُ  فثبطف البال ، مـ لصقر العؾؿا  مـ وغقره

 آيؿةان حةالوةَ  ويصةقر ، ذلةؽ مةـ شقًئا الؼقؿ ابـ تؾؿقذه يحؽل

  : الّصقب القابؾ يف فؼال … شقخف طاشفا الطل

 مةـ فقةف كان ما مع قط، مـف طقًشا أصقَب  أحًدا رأيُت  ما اهلل وطؾؿ "

 مةـ ففةق ذلةؽ ومةع.… والطةـعؿ، الرفاهقةة وخالف العقش ضقؼ

هؿ قؾًبةا، وأقةقاهؿ صةدًرا، وأشةرحفؿ طقًشةا الـةاس أصقب  وأسةر 

 الخةقف، بـةا اشةطد إذا وكـةا وجفةف، طؾك الـعقؿ كظرة تؾقح كػًسا،

 فقةذهب كالمةف وكسةؿع كةراه أن إٓ هةق فؿةا الظـةقن، مـا وسا ت

 أشةفد مةـ فسةبحان وصؿلكقـةة، وقةقة اكشراًحا ويـؼؾب كؾف، ذلؽ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةةا وصقبفةةا وكسةةقؿفا روحفةةا مةةـ فآتةةاهؿ لؼائةةف، قبةةؾ جـطةةف طبةةاده

 ."إلقفا والؿسابؼة لطؾبفا ققاهؿ اسطػرغ

خقر مـ زكاها ، أكت ولقفةا الؾفؿ آِت كػقسـا تؼقاها، وزكفا أكت 

 ……ولؽؿ لل اهلل وأسطغػر هذا ققلل اققل..ومقٓها
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وبةارك وسةؾؿ اهلل وصةّؾك فقةف، مباركةا صقًبا كثقًرا حؿًدا هللِ  الحؿُد 

 …أجؿعقـ وصحبف آلف وطؾك محؿدٍ  كبقـا طؾك

 وبعد :

  : الؽرام اإلخقة أيفا

 تؽةقن قةد اإليؿانِ  حالوةَ  أن ، والبال  اإليؿان يف درسا كطعؾؿُ  وهـا

 !…بال راحة يثؿرُ  والطعب سعادة، تػرزُ  والؽربة محـة، صقات يف

 ويـعؿةقنَ  حةالوة، بةال يعقشقن مـ ، الُؿطرفقـ الدكقا أهؾِ  مـ وكؿ

 !!…مؾذة بال وُيسافرونَ  سعادة، بال

 الؼؾةةُب  دام ومةةا ، تطؽةةدر فةةال باإليؿةةان تـةةبُض  روُحةةَؽ  دامةةت فؿةةا

  .… تسطقحش فال بالؼرآن مطؿئـًا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هةق وثؿقـًةا رفقًعا كـًزا تحؿؾ دمت ما الدكقا، مـ فات بؿا تبالِ  وٓ

 …الذكر وحالوة اإليؿان

 ُمؽَطةرٍِث  َغقةرَ  إّٓ  َدْهَركَ  َتْؾَؼ  ٓ

 

 الَبدنُ  ُروَحَؽ  فقفِ  َيْصَحُب  دامَ  ما **

 

 بِةفِ  ُسةرِْرَت  ما ُسُرورٌ  ُيديؿُ  َفَؿا

 

 الَحةةَزنُ  الَػائِةةَت  َطَؾقةةَؽ  َيةةُردّ  َوٓ **

 

 

ـَ  )  ُـّ  آَمـُةةقا ال ةةِذي
َٓ  اهللِ  بِةةِذْكرِ  ُقُؾةةقُبُفؿ َوَتْطَؿةةئِ ُـّ  اهللِ  بِةةِذْكرِ  َأ

 َتْطَؿةةئِ

 . 18 : الرطد سقرة ( اْلُؼُؾقُب 

ـْ  ثةالٌث :) وصّح واشطفر ققلةف صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  ـ   َمة  فقةف ُكة

ةةا إلقةةف أحةةبُّ  رسةةقُلفُ  و اهللُ  يؽةةقنَ  أنْ  : اإليؿةةانِ  حةةالَوةَ  وَجةةَد   ِمؿ 

ٓ   ُيحبُّفُ  ٓ الؿْر َ  ُيِحب   أنْ  و ، ِسقاُهؿا  يف َيعةقدَ  أنْ  َيْؽَرهَ  أنْ  و ، هللِ  إ

 الـاِر (. يف ُيْؾؼك أنْ  َيؽَرهُ  َكؿا : ِمـْفُ  اهللُ  أكؼَذهُ  إذْ  بعَد  الُؽػرِ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يف تؽةقنُ  قةد آيؿان حالوةَ  أنّ  إسبقطل الؽفػ درسِ  مـ فخْذ 

 وطةًزا رحؿةةً  يبدلفا اهلل ولؽـ ومطعبة، فرار يف أو فؼر، يف أو كفػ

 وسةةعادتفؿ كجةةاتفؿ يف سةةبًبا الؽفةةػ يف ايةةقاؤهؿ فؽةةان ، وكةةقًرا

َفَعَسةةك  َأن  )..وإخبةةار الؼصةةص يف خؾةةدهؿ الةةذي ، ومجةةدهؿ

 َوَيْجَعَؾ اهللُ فِقِف َخْقًرا َكثِقًرا ( سقرة الـسا  .َتْؽَرُهقا َشْقًئا 

 .…البشرية وهادي ، البرية خقر طؾك مسؾؿقن يا وسّؾؿقا وصؾقا

 ..… الؿـؽرات وترك الخقرات فعؾ كسللؽ إكا الؾفؿ

 .…حسـة الدكقا يف آتـا ربـا الؾفؿ

 .…البال  جفد مـ بؽ كعقذ اكا الؾفؿ

 … واإليؿان بإمـ بالدكا احػظ الؾفؿ

 .… وترضك تحب لؿا إمامـا وفؼ الؾفؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ..…بطـ وما مـفا ضفر ما الػطـ شر   اكػـا الؾفؿ

 …مؽان كؾ يف الؿسطضعػقـ إخقاكـا اكصر الؾفؿ

 طؾةةةك واربةةةط ، الحةةةدود طؾةةةك الؿةةةرابطقـ جـقدكةةةا ثبةةةت الؾفةةةؿ

 …قؾقبفؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ُُ اهقولىامل /2   ..!رعسو

 

 شرور مـ باهلل وكعقذُ  وكسطغػره، وكسطعقـف كحؿُده هلل الحؿَد  إن  

 يضؾؾ ومـ لف، مضؾ فال اهلل يفده مـ أطؿالـا سقئات ومـ أكػسـا

 أن وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف أٓ وأشفد لف، هادي فال

 وصحبف آلف وطؾك طؾقف وسؾؿ اهلل صؾك ورسقلف طبده محؿدا

 .. ، أجؿعقـ

 أما بعد:

 وسةةةةروًرا مـجةةةةاة تؼةةةةقاه يف أنّ  وتةةةةذكروا اهلل، طبةةةةاد اهلل فةةةةاتؼقا

ـْ  (1َوَمةةـ َيط ةةِؼ اهللَ َيْجَعةةؾ ل ةةُف َمْخَرجةةا  ) )…ومخرجةةا َوَيْرُزْقةةُف ِمةة

 . الطالق سقرة (َيْحَطِسُب   َٓ   َحْقُث 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 : الؿسؾؿقـ معاشرَ 

 طؾةك كؾبةا سةؼك أو جةقع، طؾةك إكسةاكً أصعةؿَ  الةذي ذلؽ أرأيُطؿ

ًٓ  دل أو ططش،  !؟..حقران أرشد أو ، ضا

 وإنْ  ، ثقاًبةةا لةةف تسةةط ر صقبةةة، قربةةةً  وجةةا  ، طظقًؿةةا خقةةًرا صةةـعَ  إكةةف

 .!!…كثقرون تؼالفا

 . شقًئا( الؿعروف مـ تحؼرن   ٓ :) وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك قال

 ومـاكةد أمةقرٌ  بةؽ حؾ ةت أو ، ُشةغؾَت  أو الحقاةُ  بؽ بَؾغت فؿفؿا

 ، تـشةرها حسةـة أو تبثةف، معةروف أو ، تصةـعف خقةرٍ  يف تزهدن   فال

ةٍ  ِمْثَؼاَل  َيْعَؿْؾ  َفَؿـ ) جامعة: فاذة آية يف تعالك قال كؿا  َيَرهُ  َخْقًرا َذر 

 قةةّؾ، ولةةق الخقةةر يف ترغقةةب. ( يةةره شةةًرا ذرة مثؼةةال يعؿةةؾ ومةةـ ،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـَ  ومةا ..هةان ولق الشر مـ وتحذير  يػعةؾِ  مةـ الؼائةؾ: قةقل أحسة

 !…والـاسِ  اهلل بقـ العرُف  يذهُب  ٓ. …جقازيفِ  ُيعدمْ  ٓ الخقرَ 

 طـةةد وقبقلةةف ، أخةةرة يف وثقابةةف الةةدكقا، يف ذلةةؽ حةةالوةَ  فسةةطجُد 

 والةةذكر الثـةةا ات طؾقةةؽ وسةةطـفال السةةؾقك، واسةةطؼامة ، الـةةاس

 أيةةُ  وهةذه : اهلل رحؿةف سةعدي ابةـ الشةقُ   قال.  الحسـ الطقب

 فعةؾ مةـ والطرهقةب قؾةقاًل، ولةق الخقةر فعؾ يف الطرغقب غايةُ  فقفا

 .حؼقًرا ولق الشر

 آسةالم، مـ وأكف محؿقد، كؾف الؿعروف أن هـا، البؾقغُ  والدرُس 

 تبةادر وأن ، حسةـةً  أو معروًفةا تطؼةاَل  ٓ وأن ،  الحقةاة طؿران ومـ

 والػضةائؾ، بالحسةـات أحةداً  تةمثر وٓ أقراكةؽ، وتسابَؼ  زماكؽ،

 كؾؿةةة أو دٓلةةة، أو مفجةةقرة، سةةـة أو كةةذكرٍ ! …ذرة مثؼةةال ولةةق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 طؾقةف اهلل صةؾك قال.. ابطسامة أو حاجة، قضا  أو صدقة، أو صقبة،

 بقجةفٍ  أخةاكَ  تؾؼةك أن ولةق شقًئا الؿعروف مـ تحؼرنّ  ٓ ): وسؾؿ

  .( صؾؼ

  خقار: يا السـة يف وردَ  ومؿا

 يف جةا  ، مـةا كثقةر يطؼالةف قةد والذي ، العطش طؾك الدواب سؼلُ 

 َرُجةةٌؾ  َبْقـَةا ) : َقةةاَل  َوَسةؾ ؿَ  َطَؾْقةةفِ  اهللُ  َصةؾ ك اهللِ  َرُسةةقَل  َأن   الصةحقح

 َفنَِذا َخَرَج، ُثؿ   ِمـَْفا، َفَشرَِب  بِْئًرا، َفـََزَل  اْلَعَطُش، َطَؾْقفِ  َفاْشَطد   َيْؿِشل

ـَ  الث َرى َيْلُكُؾ  َيْؾَفُث  بَِؽْؾٍب  ُهقَ   ِمْثُؾ  َهَذا َبَؾغَ  َلَؼْد  : َفَؼاَل  اْلَعَطِش، ِم

فُ  َفَؿَلَ . بِل َبَؾغَ  ال ِذي  اْلَؽْؾةَب، َفَسةَؼك َرقِةلَ  ُثةؿ   بِِػقِف، َأْمَسَؽفُ  ُثؿ   ُخػ 

 اْلَبَفةائِؿِ  فِةل َلـَةا َوإِن   اهللِ، َرُسةقَل  َيةا : َقةاُلقا. " َلفُ  َفَغَػرَ  َلفُ  اهللُ  َفَشَؽرَ 

 .( َأْجرٌ  َرْصَبةٍ  َكبِدٍ  ُكؾ   فِل " : َقاَل  ؟ َأْجًرا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـْ  :  الصةحقحقـ يف آخرَ  حديٍث  ويف  طـةف اهلل رضةل ُهَرْيةَرةَ  َأبِةل َطة

 ُيطِقةُػ  َكْؾةٌب  َبْقـََؿةا ) : َوَسةؾ ؿَ  َطَؾْقةفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  : َقاَل 

ـْ  َبِغل   َرَأْتفُ  إِذْ  اْلَعَطُش، َيْؼُطُؾفُ  َكادَ  َقْد  بَِركِق ٍة،  إِْسةَرائِقَؾ، َبـِةل َبَغاَيةا ِمة

 وكظقرهةا. ( بِفِ  َلَفا َفُغِػرَ  إِي اُه، َفَسَؼْطفُ  بِِف، َلفُ  َفاْسَطَؼْت  ُمقَقَفا، َفـََزَطْت 

 وألسةـةٌ  ، الجةائع وإصعةام الؿةا ، وسةؼل الطريؼ، طـ إذى إزالة

 قةال الـةاس بعةض طـةد محطؼةرٌ  أو مؼؾةٌؾ  هةق مؿا وشبُففا ، ذاكرة

يضاطػفا ويمت :) إن اهلل ٓ يظؾؿ مثؼال ذرة وإْن تؽ حسـًة  تعالك

 مـ لدكف أجًرا طظقؿا( واهلل الؿقفؼ والؿسطعان .

 …الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾة والحسرات

 ……أققُل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هللِ طؾك أفضالف ، والشؽُر لةف طؾةك إكعامةف وأكقالةف، وصةّؾك 

 …اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

 أما بعد:

 كةةؾ طؾةك الؿعةروف محبةةَ  واسطحضةةروا مسةؾؿقَن، يةا اهللَ  فةاتؼقا

 أو مبثقثةةة، فضةةائؾ أو ، مـثةةقرة حسةةـاٍت  يف الزهةةد وطةةدم حةةال،

 تبـةل أو اهلل، طـةد ترفعةؽ ، قؾقؾةة حسةـةٍ  فةرب   ، مبسقصة خقراٍت 

 حسةةـة تةةؽ )وإن! … الصةةالحقـ مـةةازل تـزلةةؽ أو قصةةرًا، لةةؽ

 . طظقًؿا( أجراً  لدكف مـ ويمِت  يضاطػفا

 فقفةةا، مطسةةاهؾ سةةقئاٍت  فػةةل الحقةةاة، يف  ُشةةل  احطؼةةارُ  صةةح وإن

 ٕكفةةا ، أقةةقام فقفةةا تةةقرط وطراققةةؾ الـةةاس، اسطرخصةةفا وذكةةقب
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 واهلل ، الفؾؽةةة مـةةازَل  تـزلةةف حطةةك وتجطؿةةع العبةةد طؾةةك تطةةراكؿ

 ..! مـفا واياكؿ اهللُ  طافاكا.. الؿسطعان

 ..… وسّؾؿقا وصؾقا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 !…اهقسآْ أوالدكٍ عوٌِّوا/ 3
 

 .…وكسطعقـف كحؿده هلل الحؿَد  إن  

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  الحؿَد  ان

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  ـَ آَمـُقا ات ُؼقا اهللَ  ورسقُلف طبُده ُمَحؿ  . )َيا َأيَُّفا ال ِذي

َمْت لَِغٍد  ا َقد  إِن  اهللَ َخبِقٌر بَِؿا  ۖ  َوات ُؼقا اهللَ  ۖ  َوْلَطـُظْر َكْػٌس م 

 : بعد أما(  َتْعَؿُؾقنَ 

 : الؽرام اإلخقة أيفا

 ، الػؽري والـؿا  والطعؾؿ ، بالعؾؿ  إٓ إيامَ  هذه الحقاةُ  تطقُب  ٓ

 إمةؿُ  تطؼةدم فةال ، بفةا والـفةقض اسةطثؿارها يف أصقٌؾ  طامٌؾ  ففق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يف آيةةٍ  أول أن اهللَ  وكحؿُد  ، الؿعريف وآزدهار بالطعؾؿ إٓ وإفراد

 . وآسطـارة العؾؿ إلك دطقة  اقرأ( ) الؼرآن

 اهلل كطةةاب ، واسةةطثؿاًرا وفؼًفةةا وكفضةةةً  ديـًةةا كةةطعؾؿُ  مةةا أجةةؾ   ومةةـ

ـً  الـقرُ  تعالك،  يفةدي الؼةرآنُ  هذا إنّ  )…  الحؽقؿ والذكرُ  ، الؿبق

  ( أققم هل لؾطل

 بجؿالفةةةةةةا وتشةةةةةةدُّ  ، مةةةةةةمخرا الؿـطشةةةةةةرة العبةةةةةةارات ومةةةةةةـ

 طّؾؿةةةقهؿ كعةةةؿ …( الؼةةةرآن أوَٓدكةةةؿ )طؾ ؿةةةقا.…وأسةةةرارها

 لفةؿ وراجعةقا بفؿ واحطػقا وتابعقهؿ، طؾقفؿ وقِػقا ، ودرسقهؿ

 أكةةةدائفا يف بخةةةاصري وأخةةةذت ( الؼةةةرآن )طؾؿةةةقهؿ كعةةةؿ …

 !..شلٍ ( كؾ   الؼرآنُ  وسُقعؾ ؿفؿ )..  وتؿاُمفا.. وأفقائفا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وأركاَكةةف واإلسةةالمَ  تجديةةِده، وصرائةةَؼ  اإليؿةةانَ  سةةُقعؾ ؿفؿ كعةةؿ

 ومةا والطالوة! … وطظؿة خشقعٍ  مـ فقفا وما ، والصالةَ  العظام،

 ..!سابغة ومسرات ، غامرة سعادات مـ فقفا

 الؽةةريؿ، وُمغقةةَثفؿ العظةةقؿ، وإلَففةةؿ الةةرزاق، رب فةةؿ وسةةُقعؾؿفؿ

اُق ُذو )! … الةقدود، ومعطقفؿ ، الرحقؿ ومعقـفؿ ز  إِن  اهللَ ُهةَق الةر 

ـُ  ِة الَؿطِق  . الذاريات سقرة (الُؼق 

ةةةٌح  بالطةةةدبر، مؼةةةرونٌ  قةةةرآنٌ  ولؽـةةةف  ومشةةةروٌح  ، بالؿعةةةاين ومقض 

ر بالعظات، ومػصٌؾ  ، بإسرار  كطةاب )..والعبر بالدروس ومػس 

 يؼرؤوكةف بحقةث . ص سةقرة (..آياتةف لقةدبروا مباركٌ  إلقؽ أكزلـاه

 ويـطفةةقن بةةلمره، يةةلتؿرون ، تالوتةةف أصقةةَب  ويطؾقكةةف ، قرا تةةف حةةؼ  

 ..!بـفقف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وإحؽةام العؼائةد لطؾؼةل مفقئةةٌ  رصبةةٌ  طؼةقلفؿ الصةغارُ  وأوُٓدكا

 رحؿةف السةققصل الحةافظ قال..  الطصقرات ومحاسـ ، وأداب

 يـشةل بةف اإلسةالم، أصةقل مةـ أصةٌؾ  الؼةرآن الصبقان تعؾقؿُ  ) : اهلل

 تؿؽةةـ قبةةؾ ، الحؽؿةةة أكةةقار قؾةةقبفؿ إلةةك ويسةةبؼ ، الػطةةرة طؾةةك

  .( والضالل الؿعصقة بلكدار وسقادها مـفا إهقا 

 هةؿ أيةـ وإلةك فقفةا، هؿُ  ولِؿَ  ، وفؾسػطفا الحقاةِ  معـك وسقعؾ ؿفؿ

 (..فقةف ريةب ٓ لقةقم الـةاس جةامع إكةؽ ربـا ) .. وذاهبقن غادون

 . طؿران آل سقرة

ـَ  ، إخةةالق مؽةةارمَ  وسةةقعؾؿفؿ  السةةعادة وأن ، أداب ومحاسةة

 فؼةد بشةؿائؾف، والطخؾةؼ مـفاجةف، واتبةاع ، بالؼرآنِ  العؿؾ يف كؾ فا

 وإكؽ) تعالك: ربف ومدحف الؼرآن، خؾؼف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كان
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هةةذا بامطثةةال إٓ طُظةةؿ ومةةا.  الؼؾةةؿ سةةقرة ( طظةةقؿ خؾةةٍؼ  لعؾةةك

 . وهديف بلدبف والطلدب بؿؼطضاه، والعؿؾ ، آياتف وتحػظ الؽطاب،

 والـصةةقحة الجؿقةةؾ، والؿعةةروَف  ، الطقبةةة الؽؾؿةةةَ  وسةةُقعؾؿفؿ

 الػؼرا ، مساطدة  ، الضعػا  ورحؿةَ  ، اإليؿاين والطؽافؾ الحسـة،

َؿةةةةا الُؿْمِمـُةةةةقَن إِْخةةةةَقةٌ  )… والـػةةةةاق الشةةةةؼاق ودر   سةةةةقرة (إِك 

 . الحجرات

 ، العؿةقؿ والخقةرِ  ، السةخل القـبةقع ذلَؽ  طـ اهلل طباد كطؼاصر فال

 .. الؿبارك والـؿقر

الؾفؿ طؾؿـا مةا يـػعـةا، واكػعـةا بـةا طؾؿطـةا، اكةؽ طؾةك كةؾ شةلٍ  

 ....قدير

 ..… ولؽؿ للاققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

هلل وكػك، وسالًما طؾةك طبةاده الةذيـ اصةطػك، وطؾةك آلةف الحؿُد 

 . وبعد :…وصحبف أرباب الؿجد والقفا

 أيفا اإلخقة الػضال :

 وفؼةف اهلل، ذكةر بغقةر تحؾةق ولةـ ، بةالؼرآن مرتبطةٌ  مسؾؿ كؾ   حقاةُ 

 ، وتلسةةقس ترسةةقٌ   الةةـش  مةةعَ  والطربقةةةُ … وتعالقؿةةف مـفاجةةف

 !… الَحجر طؾك كالـؼشِ  الصغرِ  يف فالطعؾؿُ 

هؿ الؼرآن ويف  فقف كطاًبا إلقؽؿ أكزلـا لؼد ) وسعادتفؿ ومجدهؿ سرُّ

 .إكبقا  سقرة ( ذكركؿ

 إمقرَ  وأن الخالؼ، تعظقؿَ  سُقعؾ ؿفؿ ، أيًضا الؼرآنُ  طؾؿـاهؿ واذا

 ققتةةف تحةةت وأجؾفةةؿ ورزقفةةؿ لديةةف، الخالئةةؼ وكقاصةةل بقديةةف،

 . الـحؾ سقرة ( باق اهلل طـد وما يـػد طـدكؿ ما )..وتصرفف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هةةدف، بةةال وخاسةةرةٌ  تقحقةةد، بةةال تاففةةة الحقةةاةَ  أن وسةةقعؾؿفؿ

 ٓ إلقـةا وأكؽةؿ ، طبًثا خؾؼـاكؿ أكؿا أفحسبطؿ )… ققؿ بال وتعقسةٌ 

 . الؿممـقن سقرة ( ترجعقن

 والخؾقد الطائؾة، إمقال وجؿع ، والؾعب لؾفق ُيخؾؼقا لؿ وأكفؿ

ـَ  ، سةبقؾ أقةقم سقفديفؿ بؾ..  كال..! لؾشفقات  ..صريةؼ وأحسة

  . اإلسرا  سقرة ( أققمُ  هل لؾطل يفدي ، الؼرآنَ  هذا )إنّ 

 والضةةعػ، الفزيؿةةةِ  وصةةرق ، وأسةةبابف الـصةةر مظةةانَ  وسةةقعؾؿفؿ

 العةز وجةقهرُ  ، والفزيؿةة الطخؾةػ وسبب ، اإلكسان يطغقر ولؿاذا

ُيْشرُِكقَن بِل   َٓ  َيْعُبُدوَكـِل)..!  والطؿؽقـ الظػر ومؽؿـ والسقادة،

 وسةقجدونَ .. وإصةدقا  إطةدا  وسةؿات ( سقرة الـةقر .َشْقئً
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َؿةَؽ )  الخصةقم وكشػ ، الػفقم وأصدَق  ، العؾقم أطظؿَ  فقف َوَطؾ 

 ( سقرة الـسا  .َوَكاَن َفْضُؾ اهللِ َطَؾْقَؽ َطظِقؿً َما َلْؿ َتُؽـ َتْعَؾؿُ 

َْرُض  بِةفِ  ُقط َعةْت  َأوْ  اْلِجَبةاُل  بِفِ  ُسق َرْت  ُقْرآًكا َأن   َوَلقْ  ) ْٕ  بِةفِ  ُكؾ ةؿَ  َأوْ  ا

َْمرُ  ل ؾ فِ  َبؾ اْلَؿْقَتك   ْٕ ـَ  َيْقَلسِ  َأَفَؾؿْ  َجِؿقًعا  ا  اهللُ  َيَشا ُ  ل قْ  َأن آَمـُقا ال ِذي

 : أي لؾؼرآن: طزيز مدح وهـا.  الرطد سقرة َجِؿقًعا( الـ اَس  َلَفَدى

 أو أماكـفةا، طةـ الجبةال بف ُتسقرُ  كطاٌب  الؿاضقة الؽطب يف كان لق

 هةذا لؽةان قبقرهةا، يف الؿقتك بف تؽؾؿ أو وتـشؼ إرض بف تؼطع

 يؽةقن أن إولك بطريؼ أو ، غقره دون بذلؽ الؿطصػ هق الؼرآن

 طةـ والجةـ اإلكةس يسةططقع ٓ الذي اإلطجاز مـ فقف لؿا كذلؽ،

 هذا ومع ، مثؾف مـ بسقرة وٓ ، بؿثؾف يلتقا أن اجطؿعقا إذا آخرهؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إمةةر هلل )بةةؾ ، لةةف جاحةةدون ، بةةف كةةافرون الؿشةةركقن ففةةمٓ 

 ..! ، وجؾ طز ، اهلل إلك كؾفا إمقر مرجع : أي جؿقعا(

 .…وخاصطف أهؾف مـ واجعؾـا الؼرآن، بفذا اكػعـا فالؾفؿ

 ..…الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!اهرآب املاُي /4
 

 شرور مـ باهلل وكعقذ وكسطغػره، وكسطعقـف كحؿده هلل الحؿد إن

 يضؾؾ ومـ لف، مضؾ فال اهلل يفده مـ أطؿالـا سقئات ومـ أكػسـا

 أن وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف أٓ وأشفد لف، هادي فال

 وصحبف آلف وطؾك طؾقف وسؾؿ اهلل صؾك ورسقلف طبده محؿدا

 أجؿعقـ،

  بعد: أما 

 فقا طباَد اهلل :

..!  اهلل، صاطةةة يف وتبةةذَل  تعةةالك، هلل إمةةقاُل  ُتجؿةةعَ  أن أجؿةةَؾ  مةةا

  !…ربف الك بفا ويطؼرب ، كػسف بفا الؿر ُ  يسطر
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أو اهلل، ضةةقعت إذا الؿخةةاصر طـةةؽ يةةدفع لةةـ الؿةةال أنَ  ولةةقعؾؿ

 !… إرض يف اسطؽبرت

 وأكت ثروةٌ  تـػعَؽ  ولـ معرٌض، طاصٍ  وأكت ماٌل  طـؽ يغـلَ  فؾـ

َتب ةْت َيةَدا َأبِةل ) : لفةب َأبةل يف تعالك قال كؿا!! … ، مطؿرد مـابذ

 يةداه، خسةرت أي:(.  َكَسةَب   َوَمةا َوَتب   َما َأْغـَةك َطـْةُف َماُلةفُ  َلَفٍب 

 ، وأخةرى دكًقا بالقبال طؾقف طاد ومالف يربح، فؾؿ { َوَتب   } وشؼك

َسَقْصةَؾك )..!  أخرة كار مـ حؿاه هق وٓ الدكقا، يف خّؾده هق فال

 رحؿةة، بال وتؾطفؿف ، الجفات كؾ مـ تطققف أي ( َذاَت َلَفٍب َكارًا 

 ..! باهلل والعقاذُ  ، وساطة لحظة كؾ فقف وتـفش

 كقكةف مع ، بالؽػر لف مخطقمٌ  وأكف خاتؿطف، سق  طؾك دلقٌؾ  هذا ويف

 ..!شقًئا قرابُطف ُتجدِ  لؿ ولؽـ ، وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك اهلل رسقل طؿ  
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـِ  لةةؿ  أمالُكةةف وٓ ، الؿؽـةةقزة ثروتةةف وٓ ، الؿجؿةةقع ماُلةةف طـةةف يغةة

ًٓ  كاكت بؾ..! الطاغقة  . جفـؿ كار يف بف يشَؼك وسعقراً  ، طؾقف وبا

 مةـ قدمةف ومةا ، الؼريةب هةذا سةقرة قبَح  أياُت  هذه خّؾدت وقد

 وصركا ، والسالم الصالة طؾقف الؿصطػك وأذية ، لإلسالم العداوة

 أن ، ذلةؽ مةـ اهللُ  ويعؾؿـا ، وشريعةً  دياكةً  الصؾقات كؾ يف كطؾقها

 يػةرُح  ٓ الطعقسةة الؼرابةات وأن ، الؼرابةة ولةقس اإلسةالمُ  الحاكؿ

  ..! القخقؿة والعاقبةُ  ، الذكر ُالسقئ الؿجرمقـ مـطفك وأن بفا،

 الؿشةقـ الةدورَ  ذلَؽ  جؿقؾ أم زوجُطف شاركطف فؼد لف الشؼا   ومـ

اَلَة اْلَحَطِب  }  شديدة معرضة، كافرة أيًضا وكاكت . {َواْمَرَأُتُف َحؿ 

 طؾةك وزوجفا هل تطعاون وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل إذية

 إذيةة يف طؾقف تؼدر ما غاية وتسعك الشر، وتؾؼل والعدوان، اإلثؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

فِل ِجقِدَها َحْبةٌؾ ) الؼقامة يف جزا ها وكان ، والطحريض والؿؽقدة

َسةةدٍ  ةةـ م   يجؿةةع مةةـ بؿـزلةةة إوزار مةةـ ضفرهةةا طؾةةك وتجؿةةع (م 

ـْ َمَسٍد  } حباًل  طـؼف يف لف أطد قد حطًبا،  أكفا أو. لقػ مـ أي: {ِم

 مةـ حةباًل  طـؼفةا يف مطؼؾةدة زوجفةا، طؾةك الحطب الـار يف تحؿؾ

 . الؿسطعان واهلل مسد،

 الـ بةل   إلك لفٍب  أبل امرأةُ  جا ت ، الؿسد سقرة كزلت لؿا ويروى

 يةا قةال: بؽةرٍ  أبةق رآها فؾّؿا -حجر يدها ويف- بؽرٍ، أبق ومعف ملسو هيلع هللا ىلص

 قةال:!  قؿَت  فؾق ُتمذَيؽ، أن وأخاُف  بذيئٌة، امرأةٌ  إك فا!  اهللِ  رسقَل 

 هجةاين، صةاحَبؽ إن  !  بؽةرٍ  أبةا يةا فؼالت: فجا ت. تراين لـ إك فا

عَر، يؼقُل  وما ٓ، قال: ٌق، طـدي أكت قالت: الش   واكصرفت، ُمصد 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ٓ، لؿ يةَزْل مَؾةٌؽ يسةُطُرين  " قال:!  تَرك؟ لؿ!  اهللِ  رسقَل  يا فؼؾُت:

 .أطؾؿ تعالك واهلل. "مـفا بجـاَحْقف 

 يف يـػعفا ما لفا وقدمقا ، أكػَسؽؿ وتعاهدوا مسؾؿقن يا اهلل فاتؼقا

 واهلل ، والضةقاع الفةالك يف سبًبا الـعؿ مـ تجعؾقا وٓ ، الؿعاد دار

 . الؿسطعان

 الغػؾة والحسرات ..الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات، وجـبـا 

 .…أققُل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هللِ رب العالؿقـ ، والصةالُة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ ، 

 …وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ 

 وبعد :

 وكجعؾف ، فقف اهلل لـطؼ ، مسؾؿقن يا مبددا ذاهبا الؿاُل  يؽقن فؾؽقال

 وبةر وصةؾة، وصدقة زكاةٍ  مـ ، اهللِ  مع تجارةً  وكجعؾف مصارفف، يف

 يف تؽةةقن حطةةك تـػعـةةا لةةـ الثةةروات تؾةةؽ أن ولـةةققـ.  ومعةةروف

 رضل وصؾحة والزبقر بؽر وأبق طثؿان فقفا صـع كؿا ، اهلل مرضاة

 مـةازل فةلكزلطفؿ ، اهلل مةع رابحة تجارةً  جعؾقها وكقػ ، طـفؿ اهلل

 الصةةالة طؾقةةف قةةال ، الؿؽـةةقز الؿةةال مغبةةةَ  وجـبةةطفؿ  ، العؾقةةا 

 :) كِعَؿ الؿاُل الصالح لؾرجؾ الصالح (. والسالم
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ٓ   الؿةر ُ  وَما ةفاِب  إ  وَضةقئِفِ  كالش 

 

 َساصِعُ  هقَ  إذْ  َبعَد  َرماداً  يحقرُ  **

 

ٓ   البِةرُّ  وَما ـَ  ُمضةَؿرات إ  الطَُّؼةك ِمة

 

 َودائِعُ  ُمْعَؿراٌت  إٓ الَؿاُل  وما **

 

 الَقدائِعُ  ُترد   أنْ  َيقمً ُبد   وٓ ** َوديَعةٌ  إٓ وإهُؾقنَ  الؿاُل  وما

        ****** 

 

 فنما.. ُأكػؼ وكقػ ُجؿعَ  أيـ مـ الؿال هذا طـ سـسلُل  الؼقامة ويف

 طؾةك إٓ كةاكزٍ  أو جةانٍ  يجـةل وٓ ، حسةرات أو مسرات يؽقن أن

 ..!كػسف

 .…الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!اإلُطاْ خطازُة/ 5

 

 ، كؾُّفُ  الخقرُ  وبِقِدكَ  كؾُّفُ  اْلُؿْؾُؽ  ولَؽ  ، كؾُّفُ  الحؿُد  لَؽ  الؾُفؿ  

هُ  طالكَِقُطفُ  كؾُّفُ  إْمرُ  ُيرجعُ  وإِلقَؽ  ، لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ  وِسرُّ

الحؿد بالؼرآن، ولؽ الحؿد باإليؿان، بسطت أمــا، وجؿعَت 

فرقَطـا، ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا ، فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ 

 ...كثقًرا كثقرا 

أشفُد أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿدا طبده 

 …ورسقلف، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ 

 أما بعد :

 ربِحؽةؿ ومصةادرِ  ، أحةقالِؽؿ يف وتػّؽةروا ، مسؾؿقن يا اهللَ  فاتؼقا

 والثـةا  اإلصرا  يسطحؼ مـجز وأيُّ ..! الحقاة هذه يف خسارتؽؿ أو
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

:) َواْلَعْصر ِإِن   تعالك يؼقل … يـالؽؿ وهالك فشؾ محؾ أو ، لؽؿ

الَِحاِت َوَتَقاَصةْقا  ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الص  ٓ  ال ِذي ْكَساَن َلِػل ُخْسر .ٍ إِ اإْلِ

ْبر ِ(.  بِاْلَحؼ  َوَتَقاَصْقا بِالص 

 وربحـا باإليؿان أطظَؿ مؽسٍب 

 

 وسعدكا بإطؿال والطثبقِت  **

 

 

 صةػات مةـ َحقتةف ومةا ،  الؼصةقرة السةقرةَ  هةذه أخقارُ  يا فطدبروا

ـَ آمـةةقا وطؿؾةةقا   … الخسةةارة أو الةةربح طؾةةك ودٓئةةؾ )إٓ الةةذي

 الخسةةار ذلةةؽ مةةـ الؿسةةطثـَقن الؼةةقم هةةؿُ  ففةةمٓ الصةةالحات..( 

 رائعة، معالؿَ  لفؿ وكاكت سؿات، بلربعِ  اتسؿَ  مـ وهؿ ، والضقاع

 ..! ، يخقضقكفا كقػ وأدركقا الحقاة، بفا فؼفقا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 اكحةرافِفؿ جةرا َ  وتبةاب، خسةارٍ  يف البشةر مـ مؾقاراٍت  أنَ  وتخقؾ

 طبةةةةاَده اهللُ  وسةةةةؾ ؿ الةةةةدكقا، الحقةةةةاة يف وبغةةةةقفؿ ، اإليؿةةةةان طةةةةـ

 !…الؿممـقـ

 خسةةارة وذكةةر ، الزمةةان وهةةق ، بالعصةةر اإلقسةةام بعةةد تعةةالك قةةال

الَِحاِت …اإلكسان ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الص  ٓ  ال ِذي َوَتَقاَصةْقا بِةاْلَحؼ  ) إِ

ْبرِ (.   َوَتَقاَصْقا بِالص 

دوه، اهلل صّدققا الذيـ إٓ أي  والطاطةة، بالقحداكقة لف وأقّروا ووح 

 مةةا واجطـبةةقا فرائضةةف، مةةـ لةةزمفؿ مةةا وأّدوا الصةةالحات، وطؿؾةةقا

 ٕن اإلكسةان، مةـ آمـةقا الةذيـ واسةطثـك معاصةقف، مةـ طـف كفاهؿ

 . القاحد بؿعـك ٓ الجؿع، بؿعـك اإلكسانَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـُ  العالمةةةُ  يؼةةقُل  ةةؿ "اهلل: رحؿةةف الؼةةقؿ ابةة  هةةذيـ إلةةك الـةةاَس  فؼس 

 وقةقةُ  ، العؾةؿ قةقةُ  ققتةان: لةف اإلكسةانُ  كةان ولؿةا ، فؼط الؼسؿقـ

 فقفةا يةلمر وحالة ، غقره بلمر فقفا يلتؿر حالةٌ  : حالطان ولف ، العؿؾ

ةؾ مةـ سةبحاكف اسطثـك  غقَره،  وققَتةف ، باإليؿةان العؾؿقةة ققَتةف كؿ 

 بةف غقَره وأمر ، بذلؽ لف غقره ٕمر واكؼاد الصالح، بالعؿؾِ  العؿؾقة

 كؿةالٍ  حالةةُ  : حالطان لف العبد فنن.  خسر يف هق الذي اإلكسان مـ

 طؾةك مققةقٌف  وتؽؿقؾةف وكؿاُلةف ، لغقةره تؽؿقةؾٍ  وحالةةُ  ، كػسف يف

 مراتةب جؿقةعَ  أيةةُ  فطضةؿـت طؾقةف، وصةبرٌ  بالحؼ، طؾؿٌ  أمريـ:

 واإلحسةان ، الصالح والعؿؾ ، الـافع العؾؿِ  مـ : اإلكساين الؽؿال

 يةةلمره لؿةةـ وقبقُلةةف واكؼقةةاُده ، بةةف أخقةةف وإلةةك بةةذلؽ كػسةةف إلةةك

 .."بذلؽ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أدا  وهةةق ( بالصةةبر وتقاصةةقا بةةالحؼ وتقاصةةقا :) تعةةالك قةةال ثةةؿ

 اهلل، صاطةة طؾةك بالصةبر والطقاصةل الؿحرمةات، وتةرك الطاطات

 إولةقـ، فبةإمريـ الؿملؿةة، اهلل أقةدار وطؾةك اهلل، معصةقة وطـ

ُؾ   وبطؽؿقةؾ غقةَره، يؽؿُؾ  إخقريـ وبإمريـ كػَسف، اإلكسانُ  يؽؿ 

 ، والفؾؽةة الَخسةار مةـ سةؾؿ قةد اإلكسةان يؽةقن إربعةة، إمقر

 . فضؾف مـ اهللَ  كسلُل  ، الؿػرحة والـجاة العظقؿ بالربح وفاز

 لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ.. أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿد هلل والصالُة والسالم طؾةك رسةقل اهلل، وطؾةك آلةِف وصةحبف 

 ..…ومـ وآه

 وبعد :

 وقضةاياها السةقرة هةذه ِطظةؿ يف اهللُ  رحؿف الشافعل آمامُ  فقؼقل

 ": روايةة ويف :) لق تدبر الـاُس هذه السةقرة لقسةعطفؿ ( . الجؾقؾة

) إكفا شةؿؾت غقره: وقال. "لؽػطفؿ هل إٓ الـاس إلك يـزل لؿ لق

 طؾقم الؼرآن( .

 الحقةةةاة وفؼةةف بالطلمةةةؾ وجةةديرةٌ  بالطةةةدبر، مؼصةةقدة إكفةةةا وحؼةةً

 طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةقل أصةحاب مـ الرجالن كان.  واإلسالم

 سةقرة أخةر طؾةك أحةدهؿا يؼةرأ حطةك يػطرقةا لؿ الطؼقا إذا وسؾؿ

  . أخر طؾك أحدهؿا يسؾ ؿ ثؿّ   العصر،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـَ آَمـُةةةقا َوَطِؿُؾةةةقا  } : يؼةةةقل ، اهلل رحؿةةةف مجاهةةةد وطةةةـ إِٓ  ال ةةةِذي

ةةةالَِحاِت  ققا الةةةذيـ إٓ : يؼةةةقل ( 3) العصةةةر :  {الص   ، اهلل صةةةد 

دوه  : الصةالحات وطؿؾةقا ، والطاطةة بالقحداكقة لف وأقروا ، ووح 

وا  !… فرائضف مـ لزمفؿ ما وأدُّ

 إٓ سةروره يؽطؿةؾ وٓ يطقب ٓ الؿجطؿع أن مسؾؿقن يا واطؾؿقا

 فطؽطؿةؾ وصةبرًا، وسؾقكا ، وطؿاًل  إيؿاكا الصػات: بفذه بالطحؾل

 وثبطةف ، بالطقحقةد إفؽةارَ  واجف إذ ، والعؿؾقة الشرطقة ققتف بذلؽ

 َوقةةقد هةةق الةةذي والصةةبر ، بةةالخقر والطقاصةةل الصةةالح، بالعؿةةؾ

 ، والـجةاة لؾـجةاح مفقلً  يؽقن ثؿ   ومـ ، الؿرحؾة وضقا  ، الطريؼ

 … فضؾف مـ تعالك اهللَ  كسلل
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أضةدادها طةـ وتباطةَد   كفجفةا، اكةطفَج  والػةقز، الةربَح  بَغةك ومـ

 اكحراف، والضاللة مؽسب فآيؿان ، والضقاع الخسار وأسباب

 واإلهؿةال اكطصةار وآلطزام ، خسارة والغػؾة مغـؿ، والصالحات

ـَ آَمـُقا ) َيا َأيَُّفا ..وهزال فشؾ والضعػ ققة، والصبر هزيؿة، ال ِذي

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ( . سةقرة آل  ُؼقا اهللَ َلَعؾ  اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطقا َوات 

 طؿران.

 ...وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!اهرُعطُس واهلطس/ 6

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده إّن الحؿَد هللِ 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد   . ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

ـْ َكْػةٍس َواِحةَدٍة َوَخ  ُؼقا َرب ُؽةُؿ ال ةِذي َخَؾَؼُؽةْؿ ِمة َفا الـ اُس ات  َؾةَؼ َيا َأيُّ

ُؼةةقا اهللَ ال ةةِذي  َكثِقًرا َوكَِسةةاً  َوات  ًٓ ِمـَْفةةا َزْوَجَفةةا َوَبةةث  ِمـُْفَؿةةا ِرَجةةا

َْرَحاَم إِن  اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا.. ْٕ  َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

 إخقَة اإلسالِم:

ب هؾ  يف واجفطف أو ، حقاتف يف لؼقفا العسرِ  مـ صقراً  بعُضؽؿ جر 

 !؟… شدَتفا وطاش ، الرزق اكطساِب 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 !…ذلؽ يقاجف الـاس فؽؾُّ  …فؾقطؿئـ

 وَسةةعةٍ  ويسةةر، ُطسةةرٍ  بةةقـ مةةا مطؼؾبةةةٌ .   كةةذلؽ الحقةةاة صبقعةةةَ  ٕن

 ، كةذلؽ ففل …بذلؽ تشعرُ  الخالئِؼ  وكؾ وفؼر، وغـك وضقؼ،

  .وذاكًرا ، صابًرا ، مممـًا معفا وتؽقْػ  ِطاّلتفا، طؾك واقبْؾفا

 : وطالجات حؾقٌل  فؾفا

 الحةال بفةا يطةقُل  ولةـ ، والذكر بالصبر تفقنُ  إكؿا شدائدها فؽؾُّ 

:) فةنن مةع  الشةرح سقرة يف تعالك قال ورحؿطف، اهلل بعقن سطػرُج 

 ، الؿعـةك بفةذا صدرك فاشرح العسرِ يسرا ، إن مع العسر يسرا (.

 .…يسًرا طسر بعد اهلل سقجعؾ …وسؾقًكا طؼقدةً  وطشف

)إن  أفضةَؾ طةقش أدركـةاه  طـةف: اهلل رضةل الخطةاب بةـ طؿر قال

 بالصبر، ولق أن  الصبر كان مـ الرجال ، كان كريًؿا( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الػةرح وتسةططعؿُ  الشةدائد، كةؾ وتـزاُح  والغؿ، العسر سقزوُل  أي

 .  والجؿال

 طسةةرٌ  وجةةد كؾؿةةا أكةةف  رحؿاكقةةة، وأكةةقار طظقؿةةة، بشةةارةٌ  وهـةةا

 ويصةاحبفا، يؼارُكفةا القسرَ  فنن ، وكؼؿة بؾقةٌ  حضرت أو وصعقبة،

 ، فلخرجةف القسةر، طؾقةف لةدخؾ ضةب جحةر العسةرُ  دخؾ لق حطك

َسةَقْجَعُؾ  } تعةالك: قةال كؿا الدكقا واسططابت ، إمقر واكػرجت

) وإن  وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل وصح {اهللُ َبْعَد ُطْسرٍ ُيْسًرا 

 الػرَج مع الؽرب، وإن مع العسر يسرا ( ..

 !…قريِب  فرٍج  مـ هلل وكؿ…ويسرٍ  طسر مـ هلل وكؿ

 وطةةشِ  اهلل، واذكةةرِ  ، الؿةةقلك طؾةةك وتقكةةؾ ، الزمةةان تسةةطبطئ فةةال

 فؼةد والسةخط، والطضةجرَ  وإياك ، مطػائاًل  وكـ ،  باكشراح الحقاةَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ر ، القسر ذلؽ اهللُ  كرر ) إن مع العسر  البفا  واسطبانَ  ، بالػرج وبش 

 وتقكةؾ بنيؿةان كةرٌب  يظػةرَ  ولـ يسريـ، طسرٌ  يغؾَب  ولـ يسرا (

 . ولؾؿطقكؾقـ لؾصابريـ العاقبة بؾ..! 

 وتةقكؾفؿ ربفةؿ بةذكر ، والضةقؼات إطسةار يغؾبةقنَ  والؿممـقنَ 

 ، والشؽر الصبر ودوامِ  واكشراح، بنيؿان الحقاة يف وسعقفؿ ، طؾقف

 لسةةاُكؽ يةةزال فةةال ، والؿسةةا  الصةةباح أذكةةار طؾةةك وبؿحةةافظطفؿ

وتطؿةئـ قؾةقُبفؿ بةذكر اهلل ، أٓ . ) الةذيـ آمـةقا  اهلل ذكر مـ رصًبا

 بذكر اهلل تطؿئـ الؼؾقب (.

 الؾفؿ يّسر أمقَركا ، واسطْر طققَبـا ، واغػر ذكقَبـا يا كريؿ

 أققُل ققلل هذا وأسطغػُر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ ،..
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

حؿًدا هلل طؾك تقفقؼةف ، وشةؽرا لةف طؾةك تقسةقره، وصةالًة وسةالًما 

 .…ك آلِف وصحبف أجؿعقـطؾك رسقلف الؽريؿ ، وطؾ

 وبعد :

  فاطؾؿقا طباَد اهلل :

ـُ  ، الشةةدائُد  تـةةزاُح  بالةةذكرِ  أن  الصةةدر، ويـشةةرُح  الصةةعاب، وتؾةةق

  ..! الؿضايؼ وُتذلُؾ  ، العقائؼ وتـؽسرُ 

 أو ، اإلحبةةاط يؼطَؾـةةا أو ، القةةلس كػقِسةةـا يف يةةُدب   أن مةةـ واحةةذرْ 

) فةةنذا فرغةةَت  السةةقاق سةةبحاكف وخةةطؿَ  ،…الةةقهـ طؾقـةةا يطسةةؾطَ 

 ولؿ أشغالؽ، مـ تػرغت إذا أي:فاكصب ، وإلك ربؽ فارغب(. 

 طؿةةةال ، والةةةدطا  العبةةةادة يف فاجطفةةةد يعققةةةف، مةةةا قؾبةةةؽ يف يبةةةَؼ 

 يف الرغبةةةَ  وأطظةةؿِ  …) سةةقجعؾ اهللُ بعةةد طسةةر يسةةًرا( وإلحاحةةا،



 

         55       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وتػرغقا، فرغقا إذا مؿـ تؽـ وٓ.  طباداتؽ وقبقل دطائؽ إجابة

 الةةك حقةةاُتفؿ فطـطفةةل ذكةةره، وطةةـ ربفةةؿ طةةـ وأطرضةةقا لعبةةقا

 . الػـا  إلك وشموكفؿ الخسار،

 مـ طظقًؿا دطا ً  لفا فادخرْ  ، كالُؽرب وباتت إمقرُ  تعسرِت  واذا

 : ذلةؽ ومةـ ، طةـفؿ اهلل رضةل لؾصةحابة الؿعؾ ؿةة الؽةرب أدطقة

ُفؿ  َرْحَؿَطةَؽ َأْرُجةق ، َفةاَل  داود أبل حديث ) َدَطَقاُت اْلَؿْؽُروِب الؾ 

  ٓ َٓ إَِلةَف إِ ةُف ،  ـٍ ، َوَأْصةِؾْح لِةل َشةْلكِل ُكؾ  َتؽِْؾـِل إَِلك َكْػِسل َصْرَفَة َطةْق

 . داود أبل صحقح يف إلباين حسـف والحديثَأْكَت ( 

ـْ  مسةةؾؿ روى ومةةا -3 ـِ  َطةة  َطَؾْقةةفِ  اهللُ  َصةةؾ ك اهللِ  َكبِةةل   َأن   َطب ةةاسٍ  اْبةة

َٓ  : اْلَؽْرِب  ِطـَْد  َيُؼقُل  َكانَ  َوَسؾ ؿَ  ٓ  اهللُ اْلَعظِةقُؿ اْلَحِؾةقُؿ ،  َٓ إَِلَف إِ  (
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ةةةَؿاَواِت  ٓ  اهللُ َربُّ الس  َٓ إَِلةةةَف إِ ٓ  اهللُ َربُّ اْلَعةةةْرِش اْلَعظِةةةقِؿ ،  إَِلةةةَف إِ

َْرِض َوَربُّ الْ  ْٕ  َعْرِش اْلَؽرِيِؿ ( .َوَربُّ ا

) ٓ إلف إٓ أكت سبحاكؽ إين كـةت مةـ  السالم طؾقف يقكس ودطقة

 هؿقمـةا، اهلل فةرج ، الصةحقحة إذكةار مـ وأشباهفاالظالؿقـ(. 

 .. أحقاَلـا وأصؾح ، كروبـا وفرج

 ..…الؾفؿ صؾ طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َُ ُزفرعت/ 7   .!. اهصحف وجفت األقال
 

 ، كؾُّفُ  الخقرُ  وبِقِدكَ  كؾُّفُ  اْلُؿْؾُؽ  ولَؽ  ، كؾُّفُ  الحؿُد  لَؽ  الؾُفؿ  

هُ  طالكَِقُطفُ  كؾُّفُ  إْمرُ  ُيرجعُ  وإِلقَؽ  ، لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ  وِسرُّ

الحؿد بالؼرآن، ولؽ الحؿد باإليؿان، بسطت أمــا، وجؿعَت 

فرقَطـا، ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا ، فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ 

 ..ثقًرا كثقراك

أشفُد أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿدا طبده 

 …ورسقلف، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إخقة اإلسالم:

 كطبةت فؾؼةد ، ربؽةؿ ذكةرَ  واسةططقبقا ، اهلل بديـ أرواحؽؿ سؾؿقا

 ابةةةطال  دار لـةةا والحقةةاةُ  ، إمةةةقر واكؼضةةت ، وأجةةال إرزاق

 ) اطؿؾقا فؽٌؾ مقسٌر لؿا خؾؼ لف ( . …وطؿؾ

 مؼسةقمُ  الةرزق فنن طؾقَؽ  هّقن

 

 ومعؾةقم محةدود الؾةقح يف والعؿر **

 

 كؿةا مـةف ُخةط   ما طؾك يزيُد  فال

 

ـُ  يدفعُ  ٓ **  محطقمُ  الغقِب  يف ما الجب

 

 

ةَة لةق  الذهبقة طـف اهلل رضل طباس ابـ وصقةِ  ويف :) واطؾةؿ أن  إُم 

أن يـػعقَك بشلٍ  ، لةؿ يـػعةقك إٓ بشةلٍ  قةد كطبةف  اجطؿعت طؾك

اهللُ لؽ ، ولق اجطؿعقا طؾك أن يضروَك بشلٍ  ، لؿ يضروَك بشةلٍ  

ُحُػ (. ِت إقالُم وُرفَِعِت الصُّ  إٓ قد كطبف اهللُ طؾقَؽ ، َجػ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 فِؾةةؿَ  ، محػةقظ ومسةةطؼبُؾؽ ، محةدود وأجُؾةةؽ مؽطةقب، فرزُقةؽ

ا ُكؾ  ).. والطفؿؿ الخقف  ( سقرة الؼؿر .َشْلٍ  َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدر إِك 

 : والطربقيات الؿعاين مـ مجؿقطة وهـا

 ًٓ ـَ  يشعُّ  الحديُث  : فلو  وأن.  مؽطقب شل ٍ  كؾ وأن ، بالؼدر القؼق

ـّ  تالقل وما الحقاة، كروِب  طؾك كطصبر  ، إطادي تدبره أو باليا م

ـٌ  فلكت ، الدهر بف يؼضُّ  أو  بةالؼرآن، اهلل جّؿؾةَؽ  وقد ، صبقر ممم

 والسػر والحركة الحقاةِ  حؼ   ومـحؽ ، وإجؾ الرزق قضايا وفقف

 يف راسةخة طؼقدةٌ  وهذه..  ، ذلؽ بعد الخقُف  فِؾؿَ  ، الرزق وصؾب

ةةَة لةةق اجطؿعةةت طؾةةك أن …اإلسةةالمل القجةةدان ) واطؾةةؿ أن  إُم 

 !… (يـػعقَك بشلٍ  ، لؿ يـػعقك إٓ بشلٍ  قد كطبف اهللُ لؽ

 !!؟…لؿاذا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 شةقئا طؾقةؽ ُيضةقػقا فؾةـ!  الصةحػ وجّػةت إقالم ُرفعت ٕكف

 ، فةاصؿئـ.. قةدرا وٓ رزًقةا يـؼصةقك ولةـ اهلل، طؾؿ يف اسطؼر مؿا

  …العقـ قريرَ  وكؿْ 

 أن قبةؾ الخالئةؼ مؼةادير كطةَب  اهلل إن» وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك قال

 «.سـة ألػ بخؿسقـ وإرض السؿقات يخؾؼ

ك، ُخطةةط ولةةق والفزيؿةةة، الضةةعػ الةةك تةةركـ وٓ ثاكًقةةا :  أو ضةةدُّ

 ذاكةًرا اهلل بةذكرِ  واسطعصؿ مـطٍف، شل  فؽؾ ، الخصقم بؽ تربص

 .…وشاكًرا

 مةا وكةؾ   ، العةالؿ هةذا يف يؼةع مةا كةؾ   أن طؾةك دالةة الؼرآن وآيات

) َمةا َأَصةاَب  تعةالك: قال مسطقر: مؽطقب هق إكؿا الخؾؼ يصقب
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 َٓ َْرِض َو ْٕ ـْ ُمِصقَبٍة فِل ا ـْ َقْبةِؾ َأْن  ِم ٓ  فِةل كَِطةاٍب ِمة فِل َأْكُػِسةُؽْؿ إِ

لَِؽ َطَؾك اهللِ َيِسقٌر ( الحديد:  . 11َكْبَرَأَها إِن  َذ 

ا ِ  َرْغةةؿَ  َسةةلطقُش   وإَطةةدا ِ  الةةد 

 

ةةِ  فةقَق  كالـ ْسر ** ا ِ  الِؼؿ  ةؿ   الش 

 

ْؿسِ  إلك أْرُكق  هاِزئً الُؿِضقئةِ  الش 

 

ْحِب  **  وإَكقا ِ  وإَمطارِ  بالسُّ

 

 

 محؾ ةؼ كـسةرٍ  بةؾ ، أكةقل مخؾةقق مجةردَ  لقس.. طزيًزا ققًيا فؽـ

 ..!واكشراح سؿقٍ  يف مؽان، كؾ يف يرفُّ  وصائر ، وأبراج قؿؿ فقق

 وإذا إحةةةد، القاحةةةد اهلل بقةةةد والضةةةر والـػةةةعَ  الةةةرزَق  أن ثالًثةةةا :

 ، إتؼقةا  حؾقةةُ  وهةل ،  وارتقةاح سةعادة يف طشَت  ذلؽ اسطقؼـت

ـَ   بةف، آمـةقا قةد ، تعةالك وربفةؿ بخالؼفؿ وحقاَتفؿ رزَقفؿ الؿعؾؼق

 طؾةل وقةال.  ومسةائؾفؿ حةقائجفؿ يف إلقف وأكابقا ، طؾقف وتقكؾقا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 تطؾبةةف، فةةرزق رزقةةان: الةةرزق :) طـةةف، اهلل رضةةل صالةةب أبةةل بةةـ

 أتاك( . تلتف لؿ فنن يطؾبؽ، ورزق

 ودر  ، والؿؼاومةة بالحركة تقاجف ، وطؿؾ كػاح الحقاة أن رابًعا:

 والةدا ُ  ، بالؿشةل يطؾب فالرزق ، والعدو والسق  والطعب، الػؼر

 ، والةةدطا  بالثبةةات ُيةةدفعقن وإطةةدا  ، والةةدوا  بالصةةبر يؼةةاوم

 . والحؽؿة وبالشجاطة

  الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾة والحسرات

 .…اققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

هلل رب العةةالؿقـ، ولةةل الصةةالحقـ ، والعاقبةةة لؾؿطؼةةقـ ، الحؿةةُد 

وصةةّؾك اهلل وسةةؾؿ طؾةةك سةةقد إولةةقـ وأخةةريـ ، وطؾةةك آلةةِف 

 .…وصحبِف أجؿعقـ

  أما بعد :

 الطقكةؾ تحؼقةَؼ  القصةقة هةذه مةـ وتعؾؿقا ، يامسؾؿقن اهللَ  فاتؼقا

ر فؼد ، اهلل طؾك .  لـةا اهلل كطةَب  مةا إٓ يصةقبـا ولةـ شةل ، كةؾ   قةد 

 لـةةا وبسةةطَ  ، إرض يف الضةةرَب  وشةةرعَ  ،  بالحركةةة أمةةر ولؽـةةف

 السةـة هةق كؿا ، إسباب باذلقـ ، اهلل طؾك مطقكؾقـ فـغدو كعؿف،

 لصةاحب الحةديث يف قةال ، السةقي والعؼةؾ ، الؿفديةة والطريؼةُ 

 .اهللِ  طؾك واططؿد بالسبب، خْذ  أي :) اطِؼؾفا وتقكؾ (. الـاقة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

اططؿاِد الؼؾب طؾك الّؾف تعةالك يف اسةطجالب صدُق  " هق والطقكُؾ 

  . "الؿصالح، ودفِع الؿضار مـ أمقر الدكقا وأخرة 

الطقكةةُؾ هةةق الثؼةةة بؿةةا طـةةد الّؾةةف، والقةةلس طؿةةا يف أيةةدي  " وققةةؾ

 ."الـاس

 إيؿةان مةـ ، الفجةرة يةقم حصةؾ مةا العظقؿة الطقكؾ قصص ومـ

 بالـصةةر وثؼطةةف العظةةقؿ، ربةةف طؾةةك وتقكؾةةف ، الؿطةةقـ اهلل رسةةقل

 الؿشةركقـ أقةدامِ  إلةك كظرُت  قال أبق بؽرٍ رضل اهلل طـف : الؿبقـ،

 أن   لةق اهلل رسةقَل  يةا فُؼؾةُت: رؤوِسةـا طؾةك وُهةؿْ  ، الغةارِ  يف وكحـ

 بؽةرٍ  أبةا يةا َضـُّةَؽ  مةا» فؼةال:. ْٕبَصةَركا قَدمْقةف تحةت كظر أحَدهؿ

ـِ     «.ثالُثُفؿا اهللُ  باثـق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، ومعقطف اهلل حػظ يف اكفؿا أي "ثالثفؿاما ضـؽ باثـقـ اهلل " فؼقلف:

 أحةد ٓ : كةال ذلةؽ؟ غقةر أو بلذيةة طؾقفؿةا يؼةدر أحةد هؾ يعـل:

 وٓ َمـَةع، لؿةا معطل وٓ اهلل أططك لؿا ماكع ٓ ٕكف : طؾقفؿا يؼدر

ل )ُقِؾ … ورطايطف اهلل حػظ يف ففؿ أذل، لؿـ معز وٓ أطز لؿـ ُمذ 

ُفؿ  َمالَِؽ اْلُؿْؾِؽ  ـْ َتَشاُ  الؾ  ـْ َتَشاُ  َوَتـِْزُع اْلُؿْؾَؽ ِمؿ  ُتْمتِل اْلُؿْؾَؽ َم

ـْ َتَشةاُ  بَِقةِدَك اْلَخْقةُر إِك ةَؽ َطَؾةك ُكةؾ  َشةْلٍ   ـْ َتَشاُ  َوُتِذلُّ َم َوُتِعزُّ َم

 َقِديٌر(.

 …… وسّؾؿقا وصؾقا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 !…بّشس املشائني /8

 

 ، كؾُّفُ  الخقرُ  وبِقِدكَ  كؾُّفُ  اْلُؿْؾُؽ  ولَؽ  ، كؾُّفُ  الحؿُد  لَؽ  الؾُفؿ  

هُ  طالكَِقُطفُ  كؾُّفُ  إْمرُ  ُيرجعُ  وإِلقَؽ  ، لؽ الحؿد باإلسالم ولؽ  وِسرُّ

الحؿد بالؼرآن، ولؽ الحؿد باإليؿان، بسطت أمــا، وجؿعَت 

فرقَطـا، ومـ كؾ ما سللـاك ربـا أططقطـا ، فؾؽ الحؿد طؾك ذلؽ 

 …كثقًرا كثقرا 

أشفُد أن ٓ إلف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿدا طبده 

 …ورسقلف، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ 

  أما بعد :
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أيفا الـاس:

 تحطػُؾ  مؿا فذلؽ طؾقـا، كريؿٍ  طزيزٍ  مـ البشرى تلتقـا أن أجؿَؾ  ما

 !… الُبشريات بف وتطقُب  ، إرواح لف وتـشرُح  الـػقس، بف

ةر الؿشةائقـ يف : والسةالم الصةالة طؾقةف الؽةريؿ رسقُلـا يؼقل ) بش 

 داود أبةةق رواهالظؾةةؿ إلةةك الؿسةةاجد ، بةةالـقر الطةةام يةةقم الؼقامةةة (. 

 . إلباين وصححف والطرمذي

 ثةقاب وطظؿ ، أخرة الدار يف والطالقل الصالة، بعظؿ تذكقرٌ  هـا

 طةةةّزت ومةةةـ ، الؿسةةةاجد وطّؿةةةار ، الصةةةالة إلةةةك الؿسةةةارطقـ

 بةةلكقار الصةةالة أهةةُؾ  فؾُقبشةةر! …ديةةـفؿ طؾةةك وأقبؾةةقا قضةةاياهؿ،

 ..وبركات ورحؿات

 … الؽبرى قضقطف وكاكت ، قؾبف يف الصالةُ  تعالت مـ لُقبِشر
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، الطعةام  مؾةذةِ  ، الؿؾةذات كةؾ طؾةك آثرهةا..  الذي ذلؽ ولُقبشر

 … الشقطان خداع ومؾذة الراحة، ومؾذة ، الػراش ومؾذةِ 

ـٌ  ولُقبشر  .… خالؼف مرضاة يف وسارعَ  حقاتف، اهطبَؾ  ممم

 ، الؿسةاجد إلةك خطةقاُتفؿ تعاضؿت ، الذيـ الؼقمُ  أولئؽ ولُقبشر

 فضةةةؾف، الةةك وحـّةةقا اهلل، حةةةؼ   وقةةّدروا الظؾؿةةات، يف وخرجةةقا

 …رحؿاتف إلك واكجذبقا

 ) بّشر الؿشائقـ يف الظؾؿ إلك الؿساجد بالـقر الطام يقم الؼقامة (.

 طَظةؿِ  ومـ كقرٍ  مـ البشائر يف كؿ

 

 ومؾطةةةزمِ  إكسةةةانٍ  مػةةةاخرِ  ومةةةـ **

 

 واكشةرحت اهللِ  طـةد الػضُؾ  يشققف

 

 والفؿةةةؿِ  لؾجةةةدِ  طـةةةده مسةةةقرةٌ  **

 

ةةةرِ   ُكُجةةةٍح  أخةةةا مّشةةةا ً  القةةةقمَ  فبش 

 

 الَبَفؿِ  مع يرطك أو الفقنَ  يعرُف  ٓ **

 

    ****** 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وتةةرك ، الثةةقاب اسةةطؽؿال طؾةةك مـةةف حةةرٌص  بالؿشةةل الطعبقةةر ويف

 الحةةةديث: ويف ، والخةةةالن إصةةةحاب أو ، الؿركبةةةة أو لؾدابةةةة

 وهؿةةةةٌ  ، وتقاضةةةع كشةةةاطٌ  الؿشةةةل ويف)ومشةةةك ولةةةؿ يركةةةب ( 

 ودرجات ،مطروحة وسقئات ، مؽطقبة حسـات وفقف! …وتػاطؾ

  !…مرفقطة

 ومضطرمل أشقاقل أحؿُؾ  وجئُت  ** السؼؿِ  إلك أمشِ  لؿ هللِ  مشقُت 

 

 اهلل، بققت إلك تؿشل ٓ فِؾؿ ومالذها، أشغالفا إلك تؿشل والـاُس 

. خاللفةا مةـ ترتؼل وحركات بفا، تعز وخطقات بف، تػطخر مشًقا

 . وشجاطة وفضاًل  ديـًا

:) َفَؾْؿ َيْخُط َخْطَقًة  الؿبادر الؿصؾل يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك يؼقل

ٓ  ُرفَِع لف بَفا َدَرَجٌة، َوُحط  طـْف بَفا َخطِقَئٌة، حط ك َيْدُخ  َؾ الَؿْسِجَد، إ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ةاَلُة هةل َتْحبُِسةُف،  اَلِة ما َكاَكةِت الص  َفنَِذا َدَخَؾ الَؿْسِجَد كاَن يف الص 

َواْلَؿاَلئَِؽُة ُيَصؾُّقَن طَؾك َأَحِدُكْؿ ما َداَم يف َمْجِؾِسِف الةذي َصةؾ ك فقةف 

ُفؿ  ُتْب طؾقف، ُفؿ  اْغِػْر لف، الؾ  ُفؿ  اْرَحْؿُف، الؾ  مةا َلةْؿ ُيةْمِذ  يؼقلقَن: الؾ 

 فِقِف، ما َلْؿ ُيْحِدْث فِقِف (.

 يف جةا  ، طظقؿةا كبقةرا الثةقاُب  كان ، كثقرا بعقدا الؿشلُ  كان وإذا

ـْ  اهلل، رحؿف مسؾؿ صحقح ـِ  َجابِرِ  َط  اهللِ رضةل اهلل طـفؿةا ، طبدِ  ب

َيـَْطِؼُؾةقا إلةك َخَؾِت البَِؼاُع َحْقَل الَؿْسِجِد، فلَراَد َبـُةق َسةِؾَؿَة َأْن  قاَل:

ُقْرِب الَؿْسِجِد، َفَبَؾَغ ذلَؽ َرسقَل اهللِ َصؾ ك اهللُ طؾقةف وسةؾ َؿ، َفؼةاَل 

ُؽةْؿ ُترِيةُدوَن َأْن َتـَْطِؼُؾةقا ُقةْرَب الَؿْسةِجِد، قةالقا:  ةف َبَؾَغـِةل أك  لفْؿ: إك 

ِدَيةاَرُكْؿ َكَعْؿ، يا َرسةقَل اهللِ، قةْد َأَرْدَكةا ذلةَؽ، َفؼةاَل: يةا َبـِةل َسةِؾَؿَة 

 ُتْؽَطْب آَثاُرُكْؿ، ِدَياَرُكْؿ ُتْؽَطْب آَثاُرُكْؿ.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 طـفةةا، َتـَْطِؼؾةةقا وٓ فقفةةا، واْثُبطةةقا ديةةاَركؿ اْلزمةةقا أي: والؿعـةةك:

 مةا فةنن   الؿسِجِد: إلك ُخطاكؿ لؽؿ ُتؽطب أي: ،"ُتْؽَطْب آثاُركؿ"

ر ثؿ   َأْجٌر، بف لؽؿ ُيْؽَطُب  الؿسِجدِ  إلك َتْخطقَكفُ   اهللُ  صةؾ ك الـ بةلُّ  كر 

ةً  ققَلفُ  وسؾ ؿ طؾقف  ."ِدياَركؿ، ُتْؽَطْب آثاُركؿ" ُأخرى: مر 

 …الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات، وجـبـا الغػؾَة والحسرات

 ..…أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل طؾك آٓئف ، والشؽُر لف طؾةك أفضةالف وإكعامةف ، وأصةؾل 

وأصةةػقائف، صةةّؾك اهللُ طؾقةةف ،وطؾةةك آلةةِف وأسةةؾؿ طؾةةك خقةةر أكبقائةةف 

 …وصحبف أجؿعقـ

 وبعد :

 ، الؿبةةادر بالؿصةةؾل جةةديرٌ  وأحؽةةام آداٌب  الصةةالة إلةةك ولؾؿشةةل

 : ذلؽ ومـ ، ومراطاتفا بفا العـايةُ 

 حةديث يف قال كؿا ، البصر غض مع ، ووقار بسؽقـة إلقفا اإلتقانُ 

 ) وأتقها َتْؿُشقن، وطؾقؽؿ السؽقـة (.

)َمةـ تقضةل ثةؿ خةرج  حةديث يف كؿةا القةديـ تشبقؽ تركُ  وثاكقا :

يريةةد الصةةالة، ففةةق يف صةةالة حطةةك يرجةةع إلةةك بقطةةف، فةةال تؼقلةةقا 

 . أصابعف بقـ ُيشب ؽ يعـل: هؽذا(:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) َمةةـ أكةةؾ ُثقًمةةا أو بصةةاًل،  قةةال: : البؼقلقةةات أكةةؾِ  تجـةةُب  ثالًثةةا:

 فؾقعَطِزْلـا، أو لقعطزل مسجدكا ، ولقؼُعْد يف بقطف (.

 لقؾةة فخةرج لحةديث ، أحقاًكا الطريؼ يف الدطا ِ  اسطحباُب  ًعا:وراب

) الؾفةؿ اجَعةؾ يف قؾبةل كةقًرا، ويف لسةاين  :  يؼةقل وهق الػجر إلك

كقًرا، واجعؾ يف سؿعل كقًرا، واجعؾ يف بصري كقًرا، واجَعؾ ِمةـ 

خؾػل كقًرا، وِمـ أمامل كقًرا، واجعؾ ِمـ فققل كقًرا، وِمـ تحطةل 

 أططِـل كقًرا( .كقًرا، الؾفؿ 

 اهلل وسةةةمال ، الةةةدخقل يف القؿـةةةك تؼةةةديؿُ  أيًضةةةا: أداِب  ومةةةـ

 وطةةدم إول الصةةػ طؾةةك  والحةةرص ركعطةةقـ وصةةالة الرحؿةةة،

 . رحؿاتف مـ ولؽؿ لـا يػطح واهلل الـاس، مزاحؿة

 ……وصؾقا وسّؾؿقا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!.اإلمياْ أٓى عوى اهِقٌُة/ 9
 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  إّن الحؿَد 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد   آلفِ  وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 . أجؿعقـ وصحبف

ًٓ َسةةِديًدا ُيْصةةِؾْح َلُؽةةْؿ  ُؼةةقا اهللَ َوُققُلةةقا َقةةْق ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي ) َيةةا َأيُّ

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف َفَؼةْد َفةاَز َفةْقًزا  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 َطظِقًؿا (.

 أما بعد :
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  إخقَة اإليؿان :

 إكبقا ُ  احطؿَؾ  وكقػ ققمف، مـ اهلل رسقُل  طقدي كقػ رأيُطؿ هؾ

َوَكةَذلَِؽ ).. ورسةالطفؿ ديةـفؿ مةـ ضاققا الذيـ ، أققامفؿ شدائَد 

ـَ  ـَ الُؿْجةةرِِمق ةة  كعةةؿ ( .سةةقرة إكعةةام .َجَعْؾـَةةا لُِؽةةؾ  َكبِةةلو َطةةُدوا  م 

 ، لؾرسةةةةؾ طةةةةداوتفؿ يف ومجرمةةةةقن ، سةةةةؾقكفؿ يف مجرمةةةةقن

 كةةؾ   يحةةاربقن ولةةذلؽ … الحةةؼ كؾؿةةةَ  رفضةةفؿ يف ومجرمةةقن

 ..!وضا  حؼ مشعؾ وكؾ   ، ساصعة كقرٍ  إشعاطة

 ٓ وطةةةداوتفؿ، اجةةةرامفؿ طةةةـ الؼةةةرآنُ  يحةةةدثـا حقـؿةةةا ولةةةذلؽ

، أدهةةك ففةةؿ..! ذلةةؽ تسةةطغربقا  بةةقـ قائؿةةةً  الـؼؿةةةُ  تةةزاُل  وٓ وأمةةرُّ

 ُوجَد  ما حاضرة، والُؿصاولةُ  ، مسطديًؿا والصراعُ  ، والباصؾ الحؼ

 لفةةؿ فةةنن  .. اإليؿةةان بلكةةدا  الحقةةاة تـسةةؿت أو إرض، يف حةةٌؼ 



 

         76       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، لؾبشرية حصؾ تاريخل مـعطػ يف تعالك قال ، وُحساًدا خصقًما

) َوَمةا َكَؼُؿةقا ِمةـُْفْؿ  شديدا: أذى وأوذوا ، اإليؿان أهؾ فقف حقرب

ٓ  َأن ُيْمِمـُقا بِاهللِ اْلَعِزيِز اْلَحِؿقِد (.  إِ

 حصةؾ حقةث ، "إخةدود بحادثة"  …تؾؽ يامسؾؿقن  وتعرُف 

 لفةةةؿ وُخةةةّدت ديةةةـفؿ، يف وحقصةةةروا ، اإليؿةةةان ٕهةةةؾ اضطفةةةادٌ 

) ُقطةةةؾ أصةةةحاُب إخةةةدود . الـةةةار ذات  …الحارقةةةة إخاديةةةُد 

 ( .…القققد

 يف تحػةةر الطةةل الُحػةةرُ  هةةل : العؾؿةةا  يؼةةقل كؿةةا {إخةةدود  } و

 ولةديفؿ كةافريـ، ققًمةا هةمٓ  إخدود أصحاُب  وكان. إرض

 ، طؾةةقفؿ وضةةغطقا ديةةـفؿ يف لؾةةدخقل فةةراودوهؿ مممـةةقن، قةةقمٌ 

 إرض، يف أخةدوًدا الؽةافرون فشةؼ   ذلةؽ، مةـ الؿممـةقن فامطـعَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وطَرضةقهؿ الؿةممـقـ، وفطـةقا حقلفا، وقعدوا الـار، فقفا وقذفقا

 اإليؿةةان طؾةةك اسةةطؿرَ  ومةةـ أصؾؼةةقه، لفةةؿ اسةةطجاب فؿةةـ طؾقفةةا،

 الؿةةممـقـ، ولحزبةةف هلل الؿحاربةةة غايةةة يف وهةةذا الـةةار، يف قةةذفقه

ُقطِةةَؾ َأْصةةَحاُب  } فؼةةال: وتقطةةدهؿ وأهؾؽفةةؿ اهلل لعةةـفؿ ولفةةذا

ُْخُدوِد  ْٕ   . {ا

 وُلعـةةقا ، الـؽةةرا  لجةةريؿطِفؿ ولعـةةقا فعؾةةقه، مةةا لعظةةؿِ  ُلعـةةقا كعةةؿ

 …فعائؾفؿ وسق  ، صقاياهؿ لخبث

 …اإليؿانَ  اخطاروا وقد يعذبقكفؿ كقػ

 يبةةةادروا ولةةةؿ …الطقحقةةةد آثةةةروا وقةةةد بفةةةؿ يؿؽةةةرونَ  وكقةةةػ

 !؟.…بلذى
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الةةدكقا هةةذه وأن ، آبةةطال  طؾةةك دلقةةٌؾ  : مسةةؾؿقن يةةا أيةةاِت  ويف

 … ، والعـا  لؾشؼا  ضرٌف 

ـَ   إبةةر مةةـ الشةةفدِ  دون وٓبةةد …وخقصةةةً  الؿطعةةالل لؼقةةانَ  تريةةدي

 ُتبؼةل ٓ الةدكقا هةذه وأن لؾؿةممـقـ، الؿجرمقـ ومـاكػة ..!الـحؾِ 

 ..!شانُ  لفا حالٍ  طؾك يدومُ  وٓ..  أحد طؾك

 إذٓلفةةؿ يف السةةبب هةةق وكةةان ، إخةةدود غةةالم ثبةةاُت  الؼصةةةِ  ويف

 ذو زمةـ الةقؿـ" يف كةان وذاك ، إشةفاد رؤوس طؾةك وفضحفؿ

 إلةك الؿؾةؽ يخؾةص ولةؿ ، الؿزيػةة ألفةة تؾؽ وتعرية ، "كقاس

 الـةاُس  وآمةـ. "بِْسةؿ اهللِ َرب  الُغةالِم  ":قةال حطك ويؼطؾف، الغالم

 العةةةةزة ذو ، الحؿقةةةةد العزيةةةةز ، الحةةةةؼ اإللةةةةفُ  ٕكةةةةف ، أجؿعةةةةقن
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، وإرض السةؿقات مؾةؽ لف ، والؿؾؽقت والؼدرة والجبروت،

ًٓ  هلل والحؿُد .  شفقد شل ٍ  كؾ طؾك واهلل  . وآخراً  أو

الؾفةةؿ يةةا مؼؾةةَب الؼؾةةقب ثبةةت قؾبةةل طؾةةك ديـةةؽ، ويةةا مصةةرف 

 …الؼؾقب صرف قؾقبـا طؾك صاططؽ، إكؽ جقاد كريؿ 

 …أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إكبقةةا  خةةاتؿ طؾةةك والسةةالم والصةةالة ، العةةالؿقـ رب هلل الحؿةةُد 

 .…أجؿعقـ وصحبف آلفِ  وطؾك محؿد كبقـا والؿرسؾقـ

  وبعد :

 : الؽرام إخقاين

 لفةا وآسةطؼامة تبِعاُتةف، لةف اإليؿةانَ  أن ، اإليؿان أهُؾ  يػؼفَ  أن ٓبد

 حةرَب  طةاتؼفؿ طؾةك أخذوا ، أققام مـ مـبقذةٌ  والفدايةَ  ، ضريبُطفا

) أتقاصقا بف بؾ هؿ ققٌم صاغقن ( سقرة  إخقار ومـاكػةَ  الدطقة،

 الذاريات .

 ، وسةائؾف وتةقخل الثبةات، اهلل سمال طؾك يحؿُؾـا الػؼفِ  هذا ومثُؾ 

 وكثةةرةِ  ، الطقحقةةد وتحؼقةةؼ الطعبةةد ُحسةةـ مةةـ طقامؾةةف والطؿةةاسِ 

 اهلل، بةةةذكر الةةةدائؿ والؾفةةةج الجةةةادة،  والؿسةةةارطة الطاطةةةات،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وكػةعِ  ) والذيـ جاهدوا فقـةا لـفةديـفؿ سةبؾـا ( ،الـػس ومجاهدةِ 

 والطقبةة بالةدطا  كثقةرا ، كثقةرا اهلل يةدي بقـ وآكطراِح  ، أخريـ

 مةا وهةذا إحةد، القاحةدِ  بقةد ، والضر الـػعَ  أنّ  واسطقؼان والـدم،

 ، يسةططع فؾؿ بف البطَش  الؿؾُؽ  حاول فؼد ، آخدود غالمُ  اططؼده

  -أي مةـ أرسةؾفؿ لؼطؾةف  -:) مةا فعةَؾ أصةحاُبؽ وقال يئس حطك

قال: كػاكقفؿ اهلل، فؼال لؾؿِؾؽ: إكؽ لسَت بؼاتؾل حطةك تػعةَؾ مةا 

قةةال: تجؿةةُع الـةةاَس يف صةةعقٍد واحةةد،  ..مةةا هةةق آمةةُرك بةةف، قةةال: و

وَتصِؾُبـل طؾك جذع ، ثؿ خذ سفؿا مـ كـاكطل، ثؿ ضع السةفَؿ يف 

كبد الؼقس، ثةؿ قةؾ: باسةؿ اهلل رب الغةالم، ثةؿ ارِمـةل، فنكةؽ إذا 

 .!… طؾقف الؽارثة فققعت فػعؾ فعؾَت ذلؽ قطؾطـل ..( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

)واطؾؿ  : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال ، الذهبقة طباس ابـ وصقةِ  ويف

أن إمَة لق اجطؿعت طؾك أن يـػعقك بشل  لؿ يـػعةقك إٓ بشةل  

قد كطبةف اهلل لةؽ، واطؾةْؿ أن إمةَة لةق اجطؿعةت طؾةك أن َيضةروك 

بشل ، لؿ يضروك إٓ بشل  قةد كطبةف اهللُ طؾقةؽ، ُرفعةت إقةالم 

 وجػت الصحػ (.

 ، الصةروف تؽالبةت مفؿةا لفةؿ العاقبةَ  أن ، اإلسالمِ  أهُؾ  ولقممـ

 ..… أولقا ه ومظفرٌ  ديـف، كاصرٌ  فاهللُ  ، الؽروب واشطدت

) فاكطؼؿـةةا مةةـ الةةذيـ أجرمةةقا وكةةان حؼةةا طؾقـةةا كصةةُر الؿةةممـقـ( 

 سقرة الروم .

وصؾقا وسّؾؿقا يا خقاِر طؾك الـبل الؿخطةار ، والفةادي الؿغةقار ، 

 …كبقـا محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ُِم يف اآلخسة .10   .!/ ًواشي

 

ـَ اْلِؼْسَط لَِقْقِم اْلِؼَقاَمِة َفاَل ُتْظَؾُؿ الحؿد هلل  الؼائؾ:) َوَكَضُع اْلَؿَقاِزي

ـْ َخْرَدٍل َأَتْقـَا بَِفا  َوَكَػك  بِـَا  َكْػٌس َشْقًئا  َوإِن َكاَن ِمْثَؼاَل َحب ٍة م 

) ـَ  َحاِسبِق

:) أتعجبةقن مةـ دقةة سةاققف، وصّؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقلف الؼائؾ

كحؿده تعالك  ، لفؿا أثؼُؾ يف الؿقزان مـ ُأحد  (.والذي كػسل بقده

 …وكشؽره ومـ كؾ ذكب كسطغػره 

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿدًا طبده 

 .…ورسقلف ، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أما بعد:

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

ـِ  تثؼقَؾ  يحبقنَ  ، مـا كثقرونَ   ومـافعَ  ومصؾحةً  صعاًما ، الدكقا مقازي

ـَ  وكـسةك طؾقفا، ويخطصؿقنَ  مخطؾػة  والةبال  ، الحؼقؼقةة الؿةقازي

 طالمةةٌ  هةل كؿةا ، والػقزَ الثؿةقـ ، الؿطؾقب والرجحانَ  الشديد،

  ..إهقال وقارطة ، الؼقامة يف بارز وقسطاٌس 

ـُ  حقث   !…أخرة مقازي

ـُ  ما أدراكَ  وما  !؟…أخرة مقازي

 !… وتـػقذ وطدٌل  وتشديد، وحساٌب  وتدققؼ، فحٌص 

ا َمةـ َثُؼَؾةْت َمَقاِزيـُةُف ففةق يف طقشةٍة راضةقة (.  تعالك قال  أي:) َفَلم 

 وكاكةةت ، قبائَحةةف خقراُتةةف وغؾبةةت ، بسةةقئاتف حسةةـاُتف رَجحةةت
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 العالقةةة، والجـةةةِ  الراضةةقة العقشةةةِ  يف ففةةق ، هػقاتِةةف تػةةقق فضةةائُؾف

 . الؿؼقؿ والـعقؿ

ركةا ففؾ  لةذلؽ وأطةددكا كػقَسةـا، وراجعـةا اهلل، طبةادَ  ذلةؽ يف تػؽ 

 !؟..ُطدَتف

 يقمُ  والصدور، السرائر واخطبارِ  الحسابات وكشِػ  القزنِ  ومقطُد 

 وصةقفا ِطفـةا والجبةال مبثقثةً، فراشةا الـةاسِ  وصقرورةُ  الؼارطة،

 ويطصةةةدرُ  الؿةةةقازيـ، فطؼةةةامُ  ، ذاهًبةةةا هبةةةا ً  أي ، بالقةةةد مـػقشةةةً

  . الؿسطعان واهلل الطحؽقؿ،

  ويف أيِة يا مسؾؿقن :

 ، العالؿقـ لرب   الـاس وققامِ  والحساب، الؿقزان إثباِت  طؾك دلقٌؾ 

ـَ  فؿةةـ  وصةةاش مقزاكةةف، خةةػ   أخػةةَؼ  ومةةـ مقزاُكةةف، َثُؼةةؾ ، أحسةة

 . خسرا أمره طاقبةُ  وكان مصقُره،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وأنّ  ، الؿقةزان وسةطقع الؼقامةة، يةقم الـاس اكؼسامَ  كؾحظ وحقـئذ

 ، الؿباركةةةةات والػضةةةائؾ ، الصةةةةالحات بإطؿةةةال الؿػاضةةةؾةَ 

 مةةع وسةةارع ، طبةةداهلل يةةا فاسةةطؽثر.  الؿسةةطقرات والحسةةـات

 ..!والطلجقؾ والطسقيػ وإياك الؿسارطقـ،

 أطؿال وأن بالؿقزان، اإليؿان طؾك السـة أهُؾ  أجؿع قال العؾؿا  :

 لسةةان لةةف الؿقةةزان وأن ، حؼقؼًقةةا وزًكةا الؼقامةةة يةةقم بةةف تةةقزن العبةاد

ـَ اْلِؼْسةَط  تعةالك: قال بإطؿال، وَيؿقُؾ  وكػطان ) َوَكَضةُع اْلَؿةَقاِزي

 الـبةةل طةةـ الصةةحقحقـ ويف . 47لَِقةةْقِم اْلِؼَقاَمةةِة (. سةةقرة إكبقةةا : 

) كؾؿطةان خػقػطةان طؾةك الؾسةان،  قةال: أكةف وسةؾؿ طؾقف اهلل صؾك

بحؿةده، ثؼقؾطان يف الؿقةزان، حبقبطةان إلةك الةرحؿـ: سةبحان اهلل و
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 رضةل مسةعقد بةـ طبةداهلل سةاقل طـ وقال سبحان اهلل العظقؿ ( .

 ) لفؿا يف الؿقزان أثؼُؾ مـ أحد( . : طـف اهلل

 اإلسالم: إخقةَ  والقاجُب 

 يف والجةد ، الطاطةة بحسـ اهلل إلك والؿسابؼة وآسطعداد، الطػؽرُ 

 الطلهةةُب  فعؾقـةةا الةةدكقا، يف الةةقزين الرجحةةانَ  أحببـةةا وكؿةةا العؿةةؾ،

 طصةةقٌب، فةةإمر ، وُيرجحةةف ُيثؼؾةةف بؿةةا والطةةزود ، أخةةرة لؿقةةزان

 . الؿسطعان واهلل شديد، قاصؿٌ  والؿققػ

ـْ طاقبَطـةا يف إمةقر كؾفةا ، وأِجركةا مةـ خةزي الةدكقا،  الؾفؿ أحس

 …وطذاب أخرة

 …أققُل ققلل هذا وأسطغػر اهلل
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ورسةقلف، حؿدا هلل تعالك طؾك تقفقؼف، وصالًة وسالًما طؾك طبةده 

 .…كبقـا محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

 وبعد :

 أيفا اإلخقُة الؽرام :

ـِ  يف تػَؽةةةروا  الصةةةالح بالعؿةةةؾ مؾئفةةةا وكقػقةةةةِ   ، أخةةةرة مةةةقازي

 بةةةالؽـقز الةةةدكقا صةةةـاديَؼ  كؿةةةل كؿةةةا ، الؿباركةةةات والحسةةةـات

 !!…وإرصدة

 يـؼةْذكؿ ، طزيًزا وتراًثا صقبة، ومقرةً  ، مباركا رصقًدا لؽؿ فاْجؿعقا

 أتك مـ إٓ ، بـقن وٓ مال يـػع ٓ يقم ويـػْعؽؿ ، يقمئذٍ  أهقال مـ

 !…سؾقؿ بؼؾب اهللَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وحسةـ ، الؼةرآن وتةالوة اهلل ذكةر مـ واإلكثار الطقحقد ذلؽ ومـ

ـْ  ، الخؾؼ ْرَدا ِ  َأبِل َط ـْ  طـف، اهلل رضل الد   َطَؾْقةفِ  اهللُ  َصةؾ ك الـ بِةل   َطة

ـِ اْلُخُؾةِؼ ( )  َقاَل: َوَسؾ ؿَ  ـْ ُحْسة ـْ َشةْلٍ  َأْثَؼةُؾ فِةل اْلِؿقةَزاِن ِمة َما ِم

 رواه أبق داود.

ـْ  الجـائز، ويف ـْ َتبِةَع َجـَةاَزًة  َقاَل: َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َط ) َم

ـْ َتبَِعَفا َح  ط ك ُيَصةؾ ك َحط ك ُيَصؾ ك َطَؾْقَفا َوُيْػَرَغ ِمـَْفا َفَؾُف قِقَراَصاِن َوَم

ـْ  ٍد بَِقِدِه َلُفَق َأْثَؼُؾ فِةل ِمقَزاكِةِف ِمة َطَؾْقَفا َفَؾُف قِقَراٌط َوال ِذي َكْػُس ُمَحؿ 

 ُأُحٍد ( .

 ، السةةةاكحة الػةةةرص واغطـؿةةةقا اهلل، صاطةةةة يف وبّؽةةةروا فسةةةارطقا

 ، حسةاب وٓ طؿةؾ فالققم ، الـادرة والـػائس ، العابرة والخقرات
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ُؼقا َيْقًما ُتْرَجُعةقَن فِقةِف إَِلةك اهللِ  ُثةؿ  …طؿؾ وٓ حساٌب  وغًدا ) َوات 

َٓ ُيْظَؾُؿقَن ( سقرة البؼرة :  ا َكَسَبْت َوُهْؿ  ك  ُكؾُّ َكْػٍس م   . 181ُتَقف 

 ..…الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد

ُفؿ    … والغـَك َوالعَػاَف، َوالطَُّؼك، الُفَدى، َأْسَلُلَؽ  إِكِل الؾ 

 …احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان الؾفؿ

 ..…الؾفؿ ربـا آتـا يف الدكقا حسـة

 .…الؾفؿ احػظ طؾقـا ديــا، وأمــا وققادتـا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

11 /ٍَ   !؟..ُتِافظ فل

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  إّن الحؿَد 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد   . ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

ٓ  َوَأْكةةُطْؿ  ـ  إِ َٓ َتُؿةةقُت ُؼةةقا اهللَ َحةةؼ  ُتَؼاتِةةِف َو ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي ) َيةةا َأيُّ

 ُمْسِؾُؿقَن ( .

 بعد:أما 

 اإلسالم: إخقة

ثـا لق  ، فائؼةة مشةاريع أو فارهةة، حدائؼ أو ، رابحة تجارةٍ  طـ ُحد 

 .!…تحصقؾفا يف وتـافسـا فقفا، لسارطـا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 البةةةاري هةةةق والةةةداطل ، الجـةةةة طةةةـ الحةةةديُث  كةةةان إذا فؽقةةةػ

 !؟…تعالك

ـَ  الخطاِم، لحظاِت  ويف ـُ  ، والجزا  الحشر وحق  طباده طؾك اهللُ  يؿط

ةةد، بـعةةقؿٍ  الؿةةقمـقـ  ومشةةارَب  بةةاهر، وجؿةةالٍ  باققةةة، ومطعةةةٍ  مخؾ 

) خطامةف سةبحاكف: قةال كؿا …والؿسؽ بالطقب تخطؿ … فاخرة

 !…مسؽ ويف ذلؽ فؾقطـافس الؿطـافسقن ( 

ر مةةا أطظةةؿُ  وهةةذا رون لةةف شةةؿ   ، الؿسةةطعدون لةةف واسةةطعد   ، الؿشةةؿ 

 يعـةل ٕكةف..! الـباهةة أولق لف واكطبف ، الؿسارطة أرباُب  فقف وسارع

 ..!الدائؿ وآسطؿطاعَ  ، الثابت والـعقؿَ  ، إبدي الخؾقدَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 والحقةةاةِ  ، وزيػفةةا والةةدكقا وكؼصةةفا، الةةدكقا مةةـ الخةةالَص  ويعـةةل

 وتحضةرُ  ، سقفِؾؽ شل ٍ  فؽؾُّ ! …وذبقلفا والزخرفاِت  ، وكذبفا

ه كان يقم يف ، ربفا طـد الخالئؼ  ..مسططقًرا شرُّ

 الحقاة، معـك فِؼفقا الذيـ ، الؿطدبرون العاقؾقن إٓ مـفا يـجق وٓ

وا ، آخرتفؿ إلك وتطؾعقا  الُؼةَرب، لفةا وجؿعةقا الُعةَدد، لفةا فلطةدُّ

 حسـَف يسؿعقنَ  أو الـعقَؿ، هذا يطؾقن وهؿ. …العؿؾ يف وسارطقا

 !… وجؿالف

 اهللِ  َرسةقلِ  مةع أبِقةُت  ُكـْةُت  : طـةف اهلل رضةل إسؾؿل كعب يؼقل

 َسةةْؾ  لِةةل: َفؼةةاَل  وَحاَجطِةةفِ  بَقُضةةقئِفِ  فلَتْقُطةةفُ  وسةةؾ ؿَ  طؾقةةف اهللُ  َصةةؾ ك

أْسَلُلَؽ ُمَراَفَؼَطةَؽ يف الَجـ ةِة. قةاَل: أْو غقةَر ذلةَؽ ُقؾةُت: هةق  َفُؼؾُت:

ُجقِد.  َذاَك. قاَل: فلِطـ ل طَؾك َكْػِسَؽ بَؽْثَرِة السُّ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الصةةالةُ  تؾؽةةؿُ  ، والؿـافسةةة الؿسةةارطة مةةـ طظةةقؿ ضةةرٌب  وهةةذا

 وققةةامٌ  ، وكقافةةؾ تطقطةةات بةةؾ فؼةةط، الخؿةةَس  ولةةقس ، العظقؿةةة

 ، وإخةالص بصدِق  فقفا تسارع ، مدخرات وركعاٌت  وسجدات،

 . واكشراح بؼبقل وتعطؼدها

مخطةقٌم   ُيحطؿُؾ أن الؿةراَد، ": اهلل رحؿف سعدي ابـ الشق  يؼقل

طـ أن يداخؾف شلٌ  ُيـؼص لذتف، أو يػسُد صعؿف، وذلةؽ الخطةام، 

الذي خطؿ بف، مسؽ. ويحطؿؾ أن الؿراَد أكةف الةذي يؽةقن يف آِخةرِ 

اإلكا ، الذي يشةربقن مـةف الرحقةؼ حثالةة، وهةل الؿسةُؽ إذفةر، 

ففذا الؽدرُ مـف، الذي جةرت العةادة يف الةدكقا أكةف ُيةراق، يؽةقن يف 

 "لؿثابة،..الجـة بفذه ا



 

         95       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الفؿة، وطؾق لف الطشؿقرُ  كاسَب  الؿـزلة، بفذه الجـة كعقؿُ  كان ولؿا

 والطقالةةةةػ الصةةةةقارف مةةةةـ والحةةةةذر إوقةةةةات، واسةةةةطثؿار

  : ققؾ وكؿا…والعقاصػ

  ..!الؿحآ رجقَت  اجطفادٍ  بغقر …إمقر معالل لؿرجل قؾ

 بؿجرد تؽطػك وٓ محاسـفا، يف وشؿر ، أطالها الجـة مـ فاصؾب

 !…وتؼدم وسارع وثابر، جد بؾ الصالح، العؿؾ

  !…الـجقمِ  دونَ  بؿا تؼـعْ  فال …مرومٍ  شرٍف  يف غامرَت  إذا :

) الطمدُة يف كؾ شل  خقٌر ، إٓ  وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك- ققلف وصح

  يف طؿِؾ أخرة ( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أن احةةذرْ " فؼةةال: ِطْظـةةل، : اهلل رحؿةةف الِسةةؿاك ٓبةةـ رجةةؾ وقةةال

 فقفةا لةؽ ولةقس ، وإرض السةؿاوات طرُضةفا جـةٍة، طؾةك َتؼَدمَ 

  ." قدم مقضعُ 

 وإخالًصةا ، وتعبةا وطؿةاًل  وجةدا، مسارطةً  يططؾُب  الؼدم ومقضعُ 

 ويف ، والطقسةقر الرشةد ودوامَ  والطقفقةؼ، العةقن اهللَ  فسةؾِ  وهؿؿً،

:) ٓ يزال لساُكؽ رصًبةا مةـ ذكةر اهلل ( .  الجامعة اهلل رسقل وصقة

 واسةططعؿـا آخرُتـةا، وصابةت ، أحقاُلـةا لصةَؾحت بفةا تعّؾؼـةا ولق

ـَ  اهللَ  كسلل ، إخروية والـجاةَ  إبدية، السعادةَ   .… الخطام ُحس

 ..…الؾفؿ وّفؼـا لطؼاك، واجعؾ طؿَؾـا يف رضاك 

 …أققًل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿةةُد هلل حؿةةًدا كثقةةرا صقبةةا مباركةةا فقةةف، كؿةةا يحةةب ويرضةةك، 

 …وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ وصّؾك اهلل

 أما بعد :

 أيفا اإلخقُة الػضال  :

 زوال اططؼةادُ  هةق أوٓ: ، الخقةرات يف الطـافس طؿؾقة يؼقي مؿا إنّ 

 معايـةةةة وثاكًقةةةا: ، اهلل إلةةةك والرجةةةقع الؿةةةقت وحطؿقةةةة ، الةةةدكقا

 ريب ٓ لققم والؿطزوديـ الجد، سقاطد طـ الؿشؿريـ الصالحقـ

 !…فقف

 تـطظركا، خالدة، وكفايةً  ، مؼقؿا وكعقؿا كبرى، فرحةً  ثؿة أن وثالًثا:

 وزيـطفةةا الةةدكقا سةةعادات طؾةةك وتطغةةك ، الةةدكقا فرحةةات تػةةقق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

)َوتِْؾَؽ اْلَجـ ُة ال طِةل ُأوِرْثُطُؿقَهةا بَِؿةا ُكـةُطْؿ َتْعَؿُؾةقَن ، َلُؽةْؿ فِقَفةا …

ـَْفا َتْلُكُؾقَن (   سقرة الزخرف .َفاكَِفٌة َكثِقَرٌة م 

 وأكفةةا ، وأغاللفةةا وجحقؿفةةا الـةةار مةةـ الطخةةقُف  رابعةةا: وكةةذلؽ

 وخةةزي وشةةـار، ومذلةةةٌ  ، ُيسةةططاع ٓ وطةةذاب يطةةاق، ٓ شةةل ٌ 

 !…وهالك

 تطلهةةةب كؿةةةا ، وامطحةةةان اخطبةةةار يف أكةةةؽ اسطشةةةعار : وخامًسةةةا

) مةةـ  اهلل: رحؿةةف البصةةري الحسةةـ قةةال …الةةدكقا ٓمطحاكةةات

و مةةـ كافسةةؽ يف دكقةةاك ، فَللؼفةةا يف كافسةةَؽ يف ديـةةؽ فـافسةةف ، 

 َكحره(.

) إذا اسةططعَت أن ٓ يسةبؼؽ  : اهللُ  رحؿةف الةقرد بةـ وهقةب وقال

 أحٌد، فافعؾ (.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 .. الؿسةارطقـ أول ومةـ ، الؿبادرة جؾباب وارتدِ  ، السباق فافعؾ

 ( .…) وسارطقا إلك مغػرٍة مـ ربؽؿ وجـة

 مةةا ُٓيةةدَرى لقةةقم تلجقُؾفةةا أو الحسةةـاِت  يف الزهةةد طةةدمُ  وسادًسةةا:

 !!…فقف حالؽ

ُفةةْؿ َكةةاُكقا ُيَسةةاِرُطقَن فِةةل اْلَخْقةةَراِت َوَيةةْدُطقَكـَا َرَغًبةةا َوَرَهًبةةا   ۖ  ) إِك 

ـَ ( سقرة إكبقا  .  َوَكاُكقا َلـَا َخاِشِعق

 ……وصؾقا وسّؾؿقا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!اهتوبة حالوُة/ 12

 

لؾؿسطغػريـ، ومحا الحؿُد هللِ فطح أبقابف لؾطائبقـ ، وذلؾ رحؿاتف 

 …كحؿده وكشؽره، ومـ كؾ ذكب كسطغػره  …ذكقب أيبقـ

وكشفد أْن ٓ إلَف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿًدا 

              طبده ورسقلف ، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ 

 …تسؾقؿا كثقًرا

 أما بعد :

 حؿؾةةةَ  ويةةا العؼةةقل، أصةةحاَب  ويةةا ، إلبةةاب أولةةل يةةا اهللَ  فةةاتؼقا

َٓ  …البصائر ـْ َحْقةُث  ) َوَمـ َيط ِؼ اهللَ َيْجَعؾ ل ُف َمْخَرًجةا َوَيْرُزْقةُف ِمة

 َيْحَطِسُب ( سقرة الطالق .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 اإلسالم: إخقة

ـِ  أكػَسةةةؽؿ سةةةّؾؿقا  ، اهلل إلةةةك الؾجةةةق  وصةةةدق ، العؿةةةؾ بُحسةةة

 وسةةاطةِ  الةةذكب، طاقبةةةِ  يف وتػؽةةروا الطقبةةة، حةةالوةِ  وباسةةططعامِ 

ـَ َوَطِؿةَؾ … تعةالك اهلل طؾك الؼدوم ةاٌر ل َؿةـ َتةاَب َوآَمة ) َوإِك ةل َلَغػ 

 َصالًِحا ُثؿ  اْهَطَدى  ( سقرة صف .

 السةعادة، تقرثةؽ وجـةات، وحةدائَؼ  ، ومؾةذات حةالوةً  لؾطقبة إن

 .!…الـػس طؾك فقفا وتـطصر ، الشقطان طؾك وتعز

 يةةةةا رياضةةةةفا يف والعةةةةقَش  ، الطقبةةةةة حةةةةدائؼ إلةةةةك القلةةةةقَج  وإنّ 

 مـ فقفا وما ، السعادة فقفا وتسططعؿُ  الـػقس، ُيطرب   مسؾؿقن:

 ٓ ، الؿعاصةل يف ذلةؽ ويزّهةُد ...!  طجقبةة وبفجةٍ  لذيذة، صعقمةٍ 

 ، وأطاكةف وكجةاه، ، وفؼةف اهللَ  أن وكقػ قبحفا، يسطذكرُ  وهق سقؿا
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، السةقئات مؼةابح بخالف ، الؿباهج وكعقؿ ، الراحة مؾذاِت  فلراه

 ...!والؼؾب الروح داخَؾ  لظك مـ ُتحدثف وما الؿـاكر، وجحقؿ

ـِ  تسةةطرت ولةةق ، قاتؾةةة جراَحفةةا فةةننّ   الغةةالِف  أو الزائةةػ، بالُحسةة

 ...! الؿغشقش الؿزركش

بةُت  :  قال بعُضةفؿ  الَغضةك كةارُ ... َتـَطػةل مةا الَفةقى كةارِ  ِمةـ َجر 

 ..!ُتحرُِق  َطّؿا َوَتؽِؾُّ 

 واهلل الغضةك، كبةات مـ الؿطقلدة الحؼقؼة الـارَ  يطػئُ  شفقاتف فـارُ 

 ..! الؿسطعان

) إكةؽ إن أدمـةَت الـظةر  : اهلل رحؿةف أدهؿ بـ إبراهقؿُ  اإلمامُ  يؼقُل 

 يف مرآة الطقبة ، بان لؽ قبقُح شر  الؿعصقة( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 جؿقةةؾ، وصةةػا ٍ  راويةةة، وِجـةةانٍ  ، مطـاهقةةة لؾةةذةٍ   مةةرآةٌ  الطقبةةة ويف

 ، سةقاها إلةك والركقنُ  ترُكفا، طؾقف طزّ  جّربفا مـ مخطؾػة، وراحةٍ 

 ...! خاسرة معاصٍ  أو ، ضائعة شفقات مـ

َؿ  : الحةةديث يف ويةةروى أن رجةةالً أتةةك الـ بةةل  صةةؾ ك اهللُ طؾقةةِف وسةةؾ 

كقَب كؾ فا، فؾؿ يطُرْك مـفا شقًئا ،َوهَق  فؼاَل : أرأيَت رجاًل طؿَؾ الذُّ

ةً  ًة وٓ داج  ٓ  أتاها َفَفةؾ لةذلَِؽ مةـ تقبةٍة  مع ذلَِؽ لؿ يطُرْك حاج  ، إ

ةا َأكةا  ..؟! قاَل طؾقف الصالة والسالم : ألقَس قد أسَؾؿَت ؟ قاَل : أم 

ةًدا رسةقُل  ٓ  اهللَ وحةَدُه ٓ شةريَؽ َلةُف ، وأن  محؿ  فلشَفُد أن ٓ إَلَف إ

ـ  اهللُ َلةَؽ   اهللِ قاَل: ق ئاِت ، فةق جعُؾف كَعؿ َتػعُؾ الخقراِت وتطُرَك الس 

ـ  قاَل : وغَدراتل وفَجراتل قاَل : كَعؿ قاَل : اهللُ َأْكبةُر  ُف حَسـاٍت ُكؾ 

 !…، فؿا زاَل ُيَؽب ُر حط ك تقاَرى
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وتطفةةةاوى صةةةدوُرهؿ، تـشةةةرُح  ، سةةةعدا  الطةةةائبقن هةةةؿ وهؽةةةذا

لك اهلل جؿقعا أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن ( )وتقبقا إ ،..ذكقُبفؿ

 سقرة الـقر .

 …أمقركا يا كريؿ  ويسر طققبـا، واسطر ، ذكقبـا اغػر الؾفؿ

 .…ولؽؿ لل اهلل وأسطغػر هذا ققلل أققل
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿةةُد هللِ وكػةةك، وسةةالما طؾةةك طبةةاده الةةذيـ اصةةطػك، وطؾةةك 

وطؾك آلِف  خقرهؿ سقدكا محؿد خقرِ رسقل مؼطػك ، صّؾك اهللُ طؾقف

 …وصحبف أرباب الؿجد والقفا

  وبعد :

 أيفا اإلخقُة الؽرام :

 صريةةؼ يف صاطةةةٌ  أكفةةا ، صريؼفةةا وصةةحة الطقبةةة فضةةؾِ  يف والسةةبب

 وطةةزٌ  ، وإضةةا ة كةةقرٌ  وفقةةف طؾةةقفؿ، الؿةةـعؿِ  ، الؿطؼةةقـ السةةعدا 

 لؾؿر  سطـؽشُػ  ، خائبة ومذلةٌ  ، دامسة ضؾؿةٌ  والؿعصقة وكرامة،

 ..! قريب طؿا

 : اهلل رحؿةف أيضةا اهلل رحؿةف أدهةؿ بةـ إبةراهقؿ دطا  مـ كان وقد

  . "الؾفؿ  اكُؼؾـل مـ ذل معصقطؽ ، إلك طز صاططؽ"
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 بعقةةدا طـفةةا والـةةلي ، تركفةةا يف كةةاٍف  ، الؿذلةةة تؾؽةةؿ واسطشةةعارُ 

 حسةراٌت  وأكفةا فقفةا، الطةقرط طـد اهللُ  كشػفا وقد سقؿا ٓ بعقًدا،

) وتقبةقا  الحةذرَ  فالحذرَ  ، مطاطب تخؾُػ  ومطاطب ، حسرات تؾقَ 

 إلك اهلل جؿقعا أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن ( سقرة الـقر .

 … حاُلفؿ صار وكقػ ، وجدوا ماذا الطائبقـ وسؾقا

 الطاطةة أكةقارُ  تةرى كؿا وحركاتفؿ، أصحابِفا وجقه يف ُترى وهل

 يف الؿؽةابريـ طؾةك قاصعةة حجةةٌ  وهةل ، ومحبقفا أهؾفا وجقه يف

:) إكفةؿ وإن صؼطؼةت بفةؿ  اهللُ  رحؿف البصري الحسـ قال ، ذلؽ

البغةةال ، وهؿؾجةةت بفةةؿ البةةراذيـ ، فةةنن ذل  الؿعاصةةل ٓ يػةةارق 

 رقابفؿ، أبك اهللُ إٓ أن ُيِذل مـ طصاه (.

 …وصؾقا وسؾؿقا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  اُتبٕ ًّ ٓوان..!/ 13

 

 الشفقة وحذركا ففدى، وقدر فسقى، خؾَؼ  ، الذي هللِ  الحؿُد 

 أنّ  وأشفُد  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلفَ  ٓ أن أشفُد  والفقى،

 وصحبف آلف وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ، ورسقلف طبُده محؿًدا

 .…أجؿعقـ

 أيفا الؿسؾؿقن :

 تةُدلؽؿ الطةل طؼةقَلؽؿ لؽةؿ وهـقئةا وإسةالَمؽؿ، ديةـَؽؿ لؽؿ هـقًئا

ركؿ والرشةةاد، الخقةةرَ   مةةـ إٓ أوتقـةةا فؿةةا ، وإهةةقا  الغةةلَ  وُتحةةذ 

:) وكفةك الةـػَس طةـ الفةقى فةنن  تعةالك قةال ، والشفقات الفقى

  ..الجـة هل الؿلوى (
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  اإلسالم: إخقةَ 

 بقابةةُ  وأكةف ومـطفةاه، الفقى طقاقب يف الـاس مـ كثقرٌ  يطػؽرُ  ٓ قد

  .!… ، آكحطاط وكافذةُ  ، السؼقط

 حةةدود، بةةال وضةةقاع مـحةةدرة، وشةةفقاٌت  طؼةةؾ، بةةال مقةةٌؾ  ٕكةةف

) أرأيةَت مةـ اتخةذ إلفةاه هةقاه ( سةقرة  والشرع لؾفدي ومخالػة

 الػرقان .

) إكؿةا ُسةؿل الفةقى هةقى: ٕكةف  : اهلل رحؿةف الشعبل اإلمامُ  وقال

 َيفقي بصاحبف ( .

م ، بالشةرع اسةطفان لؿا بصاحبف هَقى  ، العؼةؾ طؾةك الشةفقةَ  وقةد 

 البفةائؿ، طقشةَ  فارتضك الحؼ، طؾك والباصؾ ، الـص طؾك والؿقؾ

 ..!السَؼط وصرائَؼ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 غةاّرة، ومعةاص ، جامحة وشفقاٌت  محرمة، لذائُذ  الفقى ومـطفك

 ..!والؿرارة والؿطاطب بالشؼا  تـطفل

 والضةةةابط ، لسةةةقره والؿحةةةرك ، لإلكسةةةان الحةةةاكؿَ  يصةةةقر ٕكةةةف

 معةف ٓتـػةع وحقـفةا ، وآتعاظ والعؼؾ القطل ويخطػل ٓتجاهف،

 حةةقل وٓ! … حةةقادث، تثقةةره وٓ ، مقطظةةة ُتصةةؾحف وٓ ، طبةةرة

 !…باهلل إٓ ققة وٓ

 طالمةةٌ  ولؾةبال ِ  الةبال ِ  ومـ

 

 كزوعُ  هقاكَ  طـ لؽ ُيرى ٓ أن **

  

 شَفقاتِف يف الـػس طبُد  العبُد 

 

 ويجةةةقعُ  تةةةارةً  يشةةةبعُ  والحةةةرُّ  **

 

 

ـَ  وسةؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبلُّ  قال ـِ آَدَم َكِصةقُبُف ِمة ) ُكطِةَب َطَؾةك اْبة

َكةةا، ُمةةْدِرٌك َذلِةةَؽ َٓ َمَحاَلةةَة: َفاْلَعْقـَةةاِن ِزَكاُهَؿةةا الـ َظةةُر، َوإُُذَكةةاِن  الز 

َسةةاُن ِزَكةةاُه اْلَؽةةالَُم، َواْلَقةةُد ِزَكاَهةةا اْلةةَبْطُش،  ِزَكاُهَؿةةا آِْسةةطَِؿاُع، َوالؾ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ْجةةُؾ ِزَكاَهةةا اْلُخَطةةا، وَ  ُق َذلِةةَؽ َوالر  اْلَؼْؾةةُب َيْفةةَقى َوَيَطَؿـ ةةك، َوُيَصةةد 

ُبُف (.  اْلَػْرُج َوُيَؽذ 

 يف وكطفةاوى الؿعاصةل، يف كؼةعَ  لةئال الجقارح حػظُ  طؾقـا ولذلؽ

   الطعاسات،

 مةةع سةةقؿا ٓ آكطػةةاع، ويعةةز الةةروح، وتـعةةدمُ  ، الؼؾةةُب  فقؼسةةق

 ...! الفقائل والسؼقط ، الشفقاين آسطغراق

 ، الؿسةةطديؿة واإلكابةةة الصةةادقة، بالطقبةةة ذلةةؽ كةةبُح  والقاجةةُب 

 مسةببات طةـ والطباطةد ، الؿطةقالل وآسةطغػار ، الةذاكر والؾسان

 الؼؾةب، لطفةارة الؽةريؿ الؿةقلك إلةك وآبطفةال. ومـافةذه الفقى

 : تعةةالك قةةال ، واإلخةةالص الةةذكر ومالزمةةةِ  ، الةةـػس وصةةالِح 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ق َ ) ـَ  َكَذلَِؽ لِـَْصرَِف َطـُْف السُّ ـْ ِطَباِدَكا الُؿْخَؾِصةق ُف ِم ( َواْلَػْحَشاَ  إِك 

 . والعبادة بالطاطة لف الؿخؾصقـ أي سقرة يقسػ .

َوَمةا َكةاَن اهللُ ) ..اسةطغػاَرك وأدم لساكؽ، ورّصب ديـَؽ، فلخؾص

َبُفْؿ َوُهْؿ َيْسَطْغِػُرونَ   ( سقرة إكػال. ُمَعذ 

 . إلقف وكطقُب  الؼققم الحل   اهللَ  كسطغػر

 ..…الؾفؿ إكا كسللَؽ الفدى والطؼك والعػاف والغـك

 ……أققُل ققلل هذا وأسطغػُر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل، والصالُة والسالم طؾك رسقل اهلل ، وطؾك آلةف وصةحبف 

 .…ومـ وآه

  وبعد :

  أيفا الؽرام :

 وصةةحبة ، اإليؿةةانَ  تجديةةُد  طؾقـةةا الفةةقى، مخةةاصر مةةـ ولؾققايةةة

 ريةةاض وحضةةقر ، بةةالؼرآن والطسةةؾح ، إذكةةار ودوام ، إخقةةار

 وتزكقطفةةةةا الةةةةروح، ومجاهةةةةدة ، الجةةةةقارح وحػةةةةظ الجـةةةةة،

) قد أفؾَح َمـ زكاها ، وقد خاب َمـ دساها ( سةقرة ،..بالطاطات

 الشؿس .

 : وآسطغػار بالطقبة والؿبادرة

 بةراثـ مةـ وتطفر الؼصد، وصاَب  الؼؾب، صؾح الروح زكِت  وإذا

)إِن   : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - الـبل قال الشقطان، ومصائد الفقى،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

اْلَعْبَد إَِذا َأْخَطَل َخطِقَئًة ُكؽَِطْت فِةل َقْؾبِةِف ُكْؽَطةٌة َسةْقَداُ ، َفةنَِذا ُهةَق َكةَزَع 

َواْسَطْغَػَر َوَتاَب، ُسةِؼَؾ َقْؾُبةُف، َوإِْن َطةاَد ِزيةَد فِقَفةا َحط ةك َتْعُؾةَق َقْؾَبةُف، 

اُن ال ةِذي َذَكةَر اهللُ : َوُهَق  َكةال  َبةْؾ َراَن َطَؾةك ُقُؾةقبِِفْؿ َمةا َكةاُكقا  }الر 

  ." {َيْؽِسُبقَن 

ـٌ  َحِديٌث  وَهَذا  .َصِحقٌح  َحَس

 ، وصةالِحفا قؾةقبؽؿ يف وتػؽروا ، اإلسالم أهؾِ  معاشرَ  اهللَ  فاتؼقا

 لؿةا وإيةاكؿ اهللُ  وفؼـةا العؿك، وصرائَؼ  ، الفقى مضالِت  وتجـقبفا

 ..…وتؼاه هديف يف طؿؾـا وجعؾ ويرضاه، يحبف

.. طبةةاد اهللَ طؾةةك الرحؿةةة الؿفةةداة والـعؿةةة …وصةةؾقا وسةةّؾؿقا

 الؿسداة ..
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!شٓوُز اهتفاؤي. /14
 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده إن الحؿَد هللِ 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد   . ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

ـْ َكْػةٍس َواِحةَدٍة َوَخَؾةَؼ  ُؼقا َرب ُؽةُؿ ال ةِذي َخَؾَؼُؽةْؿ ِمة َفا الـ اُس ات  َيا َأيُّ

ُؼةةقا اهللَ ال ةةِذي  َكثِقًرا َوكَِسةةاً  َوات  ًٓ ِمـَْفةةا َزْوَجَفةةا َوَبةةث  ِمـُْفَؿةةا ِرَجةةا

َْرَحاَم إِن  اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا  ْٕ  …َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

 أما بعد :

 بةالحزن مخؾقصةةٌ  ، طقجةا  مطؼؾبةةٌ  : مسةؾؿقن يةا هذه حقاتؽؿ إن

 بالؼةةدر، والرضةةا والةةذكر، بالصةةبر أحزاُكفةةا وتقاجةةفُ  ، وإفةةراح
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

)ولؿةةةا رأى .…الةةةدوام طؾةةةك والػةةةرج الطػةةةاؤل وباسطشةةةراِف 

 الؿممـقن إحزاَب قالقا هذا ما وطدكا اهلل ورسقلف (.

 تػةطح وٓ.. والؿةرارة الطةلوه بؿزيةد حزًكةا الحزنَ  : اهلل طبَد  تزدِ  فال

 .طؾقؽ فطؼُس  ، وسق  شرو  باَب  لؾؽآبة

 دب جفةا والؿةرارات بالقؼقـ، الطحدي وقاوم باإليؿان، قؾبَؽ  وامل

)ألةْؿ كشةرح لةؽ صةدرك( . … وآكشةراح والذكر الطبسؿ بؿزيد

 سقرة الشرح.

 قةدرَ  فةاهللُ  ،  أجؾفا مـ القجعَ  أو ، طؾقفا البؽا َ  تسطحؼ ٓ فالحقاةُ 

 . أجال وكطَب  ، إرزاَق 

 ومقاجفةةةُ  تحؿُؾفةةا والقاجةةُب  ، لالبةةطال  ُوجةةدت قةةد والحقةةاةُ 

 .… واحطؿال تصبرٍ  بؽؾ شدائِدها
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ةةرَ  ـةةل َيةةدرِ  َوَلةةؿ َدهةةري لِةةل َتـَؽ   َأك 

 

 َتفقنُ  الُخطقِب  َوَروطاُت  َأطزُّ  **

 اِططِةداُؤهُ  َكقةَػ  الَخطُب  ُيريـل َفَظؾ  

 

 َيؽقنُ  َكقَػ  الَصبرَ  ُأريفِ  َوبِتُّ  **

 

 

ًٓ  الصةةةبر مةةةع واخؾةةةطْ   ودكةةةق الػةةةرح بؼةةةرب واكشةةةراحا تػةةةاؤ

) واطؾؿ أن : والسالم الصالة طؾقف قال الحديث ويف.! …آكبالج

 الـصَر مع الصبر، وأن الػرَج مع الؽرب، وأّن مع العسر يسرا(.

 آسالم: إخقة

 واسةططعام الطػاؤل، زهقرِ  باسطـشاق معف ُيطعامؾ الؿرير القاقعّ  إن

 الصةحقح الحةديث ويف ، الطقبةة الؿالفةظ وبث الرياحقـ، طـاققدِ 

 فةةةال الػةةةلل، ويعجبـةةةل.! تطشةةةا مقا فةةةال )وُيعجبـةةةل الػةةةلل ( .

 !…تطضايؼقا

 ..…خقرا وققلقا ، خقرا فاسطبشروا الػلل، وُيعجبـل



 

         117       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وقةد مالذهةا، طؾةك كطؼاتةؾ أو لعققكفةا، كبؽةل أن مـ أحؼرُ  فالدكقا

 . للبرار أطد وما ، الـعقؿ جـات طـ سؿعَت 

ـَ  البسةةؿةَ  أن وصةةّدق  يزيؾفةةا وتجديةةدها تخػػفةةا، الؿحـةةة زمةة

)) أٓ بةةذكر اهلل  الـػسةةل وإكةةس بالراحةةة الؼؾةةَب  ويؿةةل بالؽؾقةةة،

ـُ الؼؾقب (( سقرة الرطد .  تطؿئ

فالؾفؿ اشةرح صةدوَركا، ويسةر أمقركةا، وافةطح طؾقـةا مةـ فضةؾؽ 

 .…وبركاتؽ ، يا ذا الجالل واإلكرام 

 .…أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل رب العةالؿقـ ، والصةالة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ، 

وطؾةةك آلةةِف وصةةحبف الطقبةةقـ الطةةاهريـ ، ومةةـ تةةبعفؿ إلةةك يةةقم 

 …الديـ

  وبعد :

  أيفا اإلخقُة الػضال  :

ـَ  لـؽـ َفةنِن  َمةَع الُعْسةرِ ) : تعةالك ققَلف دائؿا الؼرآن مع مسطحضري

 هةذا لقمكةد ذلةؽ، وكرر ( سقرة الشرح . ُيْسرًا إِن  َمَع الُعْسرِ ُيْسراً 

  !…الـػقس ولطبطفج  الؿعـك،

 أرقؿةا دهةُرك كةان إن بؾسؿً كـ

 

 طؾؼؿةا طصُرك  كان إن وحالوةً  **

 

 ُكـقِزهةةةا ُكةةةؾ   َحَبطةةةَؽ  الَحقةةةاةَ  إِن  

 

 

ـ   ٓ **  مةا بِةَبعضِ  الَحقاةِ  َطؾك َتبَخَؾ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يف يف وصةةحابطف والسةةالم الصةةالةُ  طؾقةةف اهلل رسةةقلِ  حةةاَل  وتلمةةؾ

 والغةؿ، ، والرطةب ، الحصةار ألةؿِ  مةـ لحؼفةؿ ومةا "إحزاب"

 والطػةاؤل الجؿقةؾ، بالقطةد  والسةالم الصالة طؾقف صدَح  وطـدها

 : البفقج

 يقمقاتؽ يف فِسر ) أَن َكغزوهؿ وٓ َيغزوَكـا ، كحـ كسقر إلقفؿ ( .

 أكبةرَ  الةدكقا تعةطِ  وٓ ، دائؿا اهلل إلك وابطفْؾ  ، واكشراح إيؿان بؽؾ

 . الشقطان طؾقؽ فقطسؾط حجؿفا، مـ

 اكشةةراٌح  وفقةةف وحبةةقر، جؿةةاٌل  وفقةةف ، ومةةروج زهةةقرٌ  الطػةةاؤل ويف

 .!… وحضقر

ـُ  وديــةةا  ويةةرفُض  ، وآكشةةراح واإليجابقةةة والعؿةةؾ الطػةةاؤل ديةة

 .!… والعبقس والطشاؤم الضقؼةَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الك ساعٍ  وصاحبف ، طؾقف واططؿاد دائؿا اهلل طؾك تقكٌؾ  الطػاؤل ويف

 .الظروف كاكت مفؿا والـجاح الطؼدم

 . بف الؿحقطقـ وطؾك كػسف طؾك والطؿلكقـة الراحة يـثرُ  وهق

 بةالخقر فطػا لقا إيجابل، بشؽؾ الػرد صحة طؾك طاقبطف ويـعؽس

 الؿقفةةةةؼ واهلل ، تقاجفقهةةةةا الؿحاسةةةةـ واسطشةةةةعروا تجةةةةدوه،

 . والؿسطعان

 .…الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد

 

 

 

 



 

         121       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

15 /ٌٍ   .!. ِتحصى ال ُِرع

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  إن الحؿَد 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد   آلفِ  وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 . مزيًدا تسؾقؿا وسؾؿ وصحبِف

ُؼةةقا اهللَ  ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي ًٓ َسةةِديًدا ُيْصةةِؾْح َلُؽةةْؿ َيةةا َأيُّ َوُققُلةةقا َقةةْق

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف َفَؼةْد َفةاَز َفةْقًزا  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 َطظِقًؿا .

 أما بعد:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إخقة اإلسالم:

 ، وشةةةؿائِؾؽؿ أيؿةةةاكِؽؿ وطةةةـ ، والؿغةةةارب الؿشةةةارِق  يف تؾّػطةةةقا

  . حاضرةٌ  أكػسؽؿ ويف مطسعة، وأفضاَلف ، كثقرةً  اهلل كعؿَ  تجدوا

 ) وإن تعدوا كعؿة اهلل ٓ تحصقها ، إّن اإلكسان لظؾقم كػار (.

 ويف ، أشةةغالِـا ويف ، حقاتـةةا ويف جسةةقِمـا، يف كعةةؿٌ  ُتحَصةةك كقةةػ

 !؟..وبقئطـا بالدكا ويف ، أسقاقـا ويف مساِجدكا،

 ولةـ كازلةة، وخقراتف ، كثقرةٌ  وكعُؿف ، مسؾؿقن يا واسعٌ  اهلل فػضُؾ 

 اهلل، بقطةةد الثؼةةةُ  والُؿفةةؿُّ .دوكفةةا الحقؾقلةةة أو مـَعفةةا بشةةرٌ  يسةةططقعَ 

 . رزقف وكزول

 اهلل طـد ما فنن   ، السبؾ بؽ ضاقْت  أو ، العطايا طؾقؽ اكَسدْت  وإذا

 وجةف طؾةك سةبحاكف قةال كؿةا كعؿةٌة، تـةاهزه وٓ مطةاٌع، يضاهقف ٓ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 طظةقؿ شةل ٌ  أططقـاك الؽقثر (:) إكا  الؽريؿ رسقلف طؾك آمطـان

ه، يـطفل ٓ ، الؽثرة مـ  جؿؾطف، مـ الذي ، طظؿُطف تقصُػ  وٓ حدُّ

 الذي الـفر مـ الؼقامة، يقم وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك لـبقف اهللُ  يعطقف ما

 وطرضةف شةفر، صقلةف الؿبةارك الحةقُض  ومـةف {الؽةقثر  } يسؿك

 كـجةقم آكقطف العسؾ، مـ وأحؾك الؾبـ، مـ بقاًضا أشد ماؤه شفر،

 بعةدها يظؿةل لؿ شربةً  مـف شرَب  َمـ واسطـارتفا، كثرتفا يف السؿا 

 .  فضؾف مـ اهلل كسلُل  إحاديث، فقف صحت كؿا أبًدا،

ـْ  ، اهلل رحؿف مسؾؿ صحقح يف جا   : َقةاَل  ، طـةف اهلل رضةل َأَكسٍ  َط

ـَ  َيْقمٍ  َذاَت  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َبْقـَا  َأْغَػةك إِذْ  َأْضُفرَِكةا َبْق

ًؿا، َرْأَسفُ  َرَفعَ  ُثؿ   إِْغَػاَ ًة،   اهللِ  َرُسةقَل  َيةا َأْضةَحَؽَؽ  َمةا : َفُؼْؾـَةا ُمَطَبس 

ـِ  اهللِ  بِْسةؿِ  َفَؼةَرأَ  ،" ُسةقَرةٌ  آكًِػا َطَؾل   ُأْكِزَلْت  " : َقاَل  ْحَؿ ِحقؿِ  الةر   الةر 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ا َأْطَطْقـَةاَك اْلَؽة} إِن  َشةاكَِئَؽ ُهةَق  } {َفَصةؾ  لَِرب ةَؽ َواْكَحةْر  } {ْقَثَر إِك 

َْبَطةةُر  ْٕ  َوَرُسةةقُلفُ  اهللُ  : َفُؼْؾـَةةا "َأَتةةْدُروَن َمةةا اْلَؽةةْقَثُر   ":  َقةةاَل  ُثةةؿ  .  {ا

، َطَؾْقِف َخْقٌر َكثِقٌر،  " : َقاَل  َأْطَؾُؿ، ُف َكْفٌر َوَطَدكِقِف َرب ل َطز  َوَجؾ  ُهَق َفنِك 

طِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة آكَِقُطُف َطَدُد الـُُّجقِم،  . "َحْقٌض َترُِد َطَؾْقِف ُأم 

 ومـفةةا ، كثقةةرة خقةةراٍت  ُمعَطةةك والسةةالم الصةةالة طؾقةةف ورسةةقلـا

ـِ  مـ كقثر وفعالف ، الحقض ومـف الؽقثر  والـػةع والطقةب الُحسة

ـَ  يةا كثقةرٌ  وأكت : ققؾ كؿا..  والجؿال  وكةان …صقةٌب  مةروانَ  ابة

ـُ  أبقكَ   ..! كقثرا العؼائؾِ  اب

فةا بعةضِ  وإسةدا  بشةؽرها أمةره طؾقف، مـّطف سبحاكف ذكر ولؿا  حؼ 

 العبةةةةادتقـ هةةةةاتقـ وخةةةةص   {َفَصةةةةؾ  لَِرب ةةةةَؽ َواْكَحةةةةْر  } فؼةةةةال:

 وأجةةؾ العبةةادات أفضةةؾ مةةـ ٕكفؿةةا ، والةةذبح الصةةالة  بالةةذكر،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هلل والجةقارح الؼؾةب يف الخضقع تطضؿـ الصالة وٕن. الؼربات

 اهلل إلةك تؼةرٌب  الـحةر ويف العبقديةة، أكقاع يف وتـؼؾفا ، وحًبا تذلال

 الةةذي لؾؿةةال وبةةذٌل  ، والةةـعؿ الةةذبائح مةةـ العبةةد طـةةد مةةا بلفضةةؾِ 

 مةـ وكؾطاهؿةا بف، والشح لف، والعقش محبطف طؾك الـػقس ُجبؾت

 . الرزق وتطابع الـعؿ، تقالل أسباِب 

 ، اهلل وتؼةةقى ، الجةةقارح وصةةقنُ  حػُظفةةا ، دائًؿةةا الةةـعؿ وحةةؼُّ 

 بالؿعاصةةةل كِعُؿةةةف تؼابةةةَؾ  ٓ وأن ، وإخالًصةةةا حًبةةةا لةةةف والطةةةذلُؾ 

:) فؾقعبةةدوا رب  هةةذ قةةريش سةةقرة يف قةةال كؿةةا ، والخطقئةةات

 الذي أصعؿفؿ مـ جقع وآمـفؿ مـ خقف (.  البقت،

 



 

         126       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 فؼةةال: أصةةبحَت؟ كقةةػ : اهلل رحؿةةف واسةةع بةةـ لؿحؿةةد ققةةؾ

أصبحت مقفقًرا بةالـعؿ، ربُّـةا يطحب ةب إلقـةا بةالـعؿ ، وهةق غـةل  "

 ."طـ ا، وكطبغ ُض إلقف بالؿعاصل ، وكحـ إلقف فؼرا !

 ، حقةةاتِؽؿ يف أثَرهةةا تطجةةاهؾقا أو اهلل، طبةةادَ  الةةـعؿَ  تجحةةدوا فةةال

ًٓ  الـعؿةةةُ  فؾقسةةت  ضةةخؿة ثةةروةً  أو رفقعةةا، مـصةةًبا وٓ وفقةةرا، مةةا

  .!… فحسب

ـٌ  ، ُيغةذيؽ وصعام فقؽ، صحةٌ  ثؿة بؾ  بةالٍ  وراحةةُ  يحؿقةؽ، وأمة

 اهللُ  صةّؾك يؼةقل فقفةا، تػؽةر مةـ قةؾ   جؾقؾةة، كعةؿ وهل تحطقيؽ،

ـْ َأْصَبَح ِمـُْؽْؿ آِمـًا فِل ِسْربِِف ، ُمَعاًفك فِل َجَسةِدِه ،  وسؾؿ طؾقف :) َم

ْكَقا( . َؿا ِحقَزْت َلُف الدُّ  وهق حديث صحقح. ِطـَْدُه ُققُت َيْقِمِف ، َفَؽَلك 

 .…الؾفؿ أطـا طؾك ذكرك وشؽرك وُحسـ طبادتؽ

 ..…اققل ققلل هذا وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿةةُد هللِ تغةةاَزرت كعُؿةةف، وتعاضؿةةت أفضةةاُلف ، وزادت هباُتةةف، 

وأصؾل وأسؾُؿ طؾك خقر رسةؾف وأكبقائةف ، كبقـةا محؿةد وطؾةك آلةِف 

 ..…وصحبِف أجؿعقـ 

  وبعد :

، َكَػَؼةٌ  َيغقُضفا ٓ) يَد اهللِ مْلَى  أن واطؾؿقا ، مسؾؿقن يا اهلل فاتؼقا

ْقةةَؾ والـفةةاَر ، أرأيةةطؿ مةةا أكَػةةَؼ مـةةُذ خَؾةةَؼ السةةؿاواِت و  اُ  الؾ  سةةح 

ُف لؿ َيِغْض ما يف يِدِه وكان طْرُشُف طؾةك الؿةاِ  ، وبقةِدِه  إرِض ؟ فنِك 

 والخقةر الؽةقثر طبةده أططةك والةذي الؿقزاُن ، َيخِػُض ويْرَفةُع ( .

 مةا وطظةقؿ يطؿـةقن، مةا خقةرِ  مةـ الؿةممـقـ طباده سقعطل الؽثقر،

 حؼفةا طؾك وكؼقم الـعؿ، تؾؽ وكحػظ اهلل لـطِؼ  ولؽـ! …يرجقن

ُؽْؿ …  وشةةؽرها َِزيةةَدك  َٕ َن َربُُّؽةةْؿ َلةةئِـ َشةةَؽْرُتْؿ  َوَلةةئِـ  ۖ  ) َوإِْذ َتةةَلذ 

 َكَػْرُتْؿ إِن  َطَذابِل َلَشِديٌد ( سقرة إبراهقؿ.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ُيقّحةُد  وفقفةا ، يعّظةؿ بفةا ، اهلل إلةك صريًؼا الـعؿ تؾؽ مـ ولـجعؾ

 داكقةة، طؾقـةا خقةراٍت  مـ وكؿ ُمسَبغة، طؾقـا كعؿ مـ فؽؿ ويشؽُر،

 مؾؽقتةف يف هللِ  والحؿةُد  ، الصةالحات تةطؿ بـعؿطةف الذي هلل فالحؿُد 

 مةاكعَ  ٓ اهلل، تبارك وزاد، وبارك ، وأططك أسدى ما طؾك وجبروتف

 وهةةق ، طؾقةةف ثـةةا  كحصةةل وٓ ، مـةةع لؿةةا معطةةلَ  وٓ ، أططةةك لؿةةا

 . الؿطعال الؽبقر

والشةؽُر  " : الةـعؿ شؽرِ  حؼقؼة يف اهلل رحؿف  الؼقؿ ابـ اإلمام قال

يؽةةقن بالؼؾةةب: خضةةقطً واسةةطؽاكًة، وبالؾسةةان: ثـةةاً  واططرافةةً، 

 ."وبالجقارح: صاطًة واكؼقادًا 

وصةةؾقا وسةةّؾؿقا يةةا مسةةؾؿقن طؾةةك الرحؿةةة الؿفةةداة، والـعؿةةة 

 ..…الؿسداة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!. اهِفظ تصكلِة طسُق/ 16

 

ـ   ، بؼرباتف وهَداها بطاططف، الـػقَس  زك ك هلل الحؿُد   طؾقفا وامط

 ، رَحؿاتِف إلك الداطل طبده طؾك وسؾؿ اهللَ  وصّؾك.. بـسؿاتِف

 .…ورسآتِف بديـف والؼائؿِ 

أشفُد أْن ٓ إلَف آ اهللَ وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿًدا طبده 

  ورسقلف ، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا

 أما بعد :

 ، أكػَسةؽؿ وراجعةقا ،أحقالِؽؿ يف وتدّبروا ، مسؾؿقن يا اهللَ  فاتؼقا

اهللَ يؽػةْر طـةف سةقئاتف ، ) ومـ يطؼ  …ُتحاسبقا أن قبؾ وحاسبقها

 وُيعظؿ لف أجرًا(.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  الؿسؾؿقـ: معاشرَ 

 وتطفقرهةةةا ، وتفةةةذيبفا كػقِسةةةـا لطزكقةةةة إٓ اإلسةةةالمُ  يلتـةةةا لةةةؿ

ُؿُؽةُؿ  الرسالة أهداف يف تعالك قال ، وإصالحفا قُؽؿ َوُيَعؾ  :) َوُيَزك 

ا َلؿ َتُؽقُكقا َتع لِحؽَؿةَ ٱوَ  لؽَِطة َب ٱ   ( سقرة البؼرة. َؾُؿقنَ َوُيَعؾ ُؿُؽؿ م 

ـْ رذائةةةؾ إخةةةالق، وَدَكةةةس الـػةةةقس وأفعةةةال  ةةةُرُهْؿ ِمةةة أي ُيَطف 

ُؿُفةُؿ اْلؽَِطةاَب  ـَ الظؾؿات إَِلك الـةقر، َوُيَعؾ  اْلَجاِهِؾق ِة، ويخرجفؿ ِم

ـ ُة -َواْلِحْؽَؿَة -َوُهَق اْلُؼْرآُن - ُؿُفةْؿ َمةا َلةْؿ َيُؽقُكةقا -َوِهَل السُّ َوُيَعؾ 

َيْعَؾُؿقَن. فؽاكقا فِل الجاهؾقةة الجفةال  يسةّػفقَن بِةاْلَؼْقِل الؼةرا  ، 

فاكطؼؾقا بَِبَرَكِة رسالطف، وُيؿـ ِسَػاَرتِِف، إَِلك َحاِل إولقا ، َوَسةَجاَيا 

ًػا،  ُفْؿ َتَؽؾُّ ُهْؿ ُقُؾقًبا، َوَأَقؾ  اْلُعَؾَؿاِ  َفَصاُروا َأْطَؿَؼ الـ اِس ِطْؾًؿا، َوَأَبر 

 َدَقُفْؿ َلْفَجًة .َوَأْص 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يؼةقل ، صةاروا أيةـ وإلةك ، كةاكقا كقةػ الصةحابة أحةقاَل  وتلمؾ

) كـّةةا يف جاهؾقةةة وشةةر، فجا كةةا اهلل بفةةذا : طـةةف اهلل رضةةل حذيػةةة

 الخقر (.

) ٓ يعةةرُف اإلسةةالَم مةةـ ٓ يعةةرف : طـةةف اهلل رضةةل طؿةةرُ  وقةةال

 الجاهؾقة (.

ـُ  هذا فجا   وأكبةطفؿ ، فريةدا جةقاًل  فةلخرجفؿ ، وكةقره بقحقِف الدي

 .. كافة لؾعالؿ  وهداية كقرٍ  مشاطَؾ  مـفؿ وجعؾ ، حسـًا كباًتا

 بطعةالقؿ خؾؼةل، وتطفقرٍ  ، شرطقة زكاةٍ  مـ لفؿ حصَؾ  ما والسبُب 

إِن  َهةةَذا الُؼةةْرآَن ) ..! الؿطؿئـةةة الشةةريعة وهةةدي والسةةـة، الؽطةةاب

طِل ِهَل َأْقَقمُ  ـَ  َيْفِدي لِؾ  ُر الُؿْمِمـِق  ( سقرة اإلسرا . َوُيَبش 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 بؿقائةةةدٍ  قبَؾـةةةا أكةةةاٌس  تزّكةةةك

 

 مطقعُ  العامؾقـ أزكك ولؽـ **

 

 وشرطفِ  الؽريؿ اهللِ  إلك دؤوٌب 

 

 ومـقةةعُ  معروفةةف إلةةك وسةةاعٍ  **

 

 

 :) قد أفؾَح مـ تزكك وذكر اسؿ ربف فصؾك (. تعالك قال

 : الؽرام اإلخقةُ  أيفا

 والعؿةؾ ، الخقةر طؾةك وتربقة وتفذيٌب  ومجاهدة، إصالٌح  الطزكقةُ 

 ..! الصالح

 .الػاين، واخطقارها هقاها طؾك الدكقا يف كػقسـا تركُ  لـا يسطؼقؿُ  وٓ

ـُ  فقفا الدكقا ٕن  لفا ممذنٌ  فقفا والطقسع مزلزلة، ومالهٍ  ، قاتؾة مػات

  !… والضاللة بالفالك
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 اهلل، صاطةةة طؾةةك وحؿؾفةةا زكاهةةا مةةـ فقفةةا الػةةائزُ  كةةانَ  ثةةؿ ومةةـ

اَهةةا َوَقةةْد َخةةاَب َمةةـ ..) مرضةةاتف يف وجاهةةدها َقةةْد َأْفَؾةةَح َمةةـ َزك 

اَها   (.َدس 

ـُ  قةةال قةةد أفؾةةَح مةةـ زّكةةك كػسةةف ،  " اهلل: رحؿةةف البصةةري الحسةة

)وقةةد خةةاب مةةـ   فلصةةؾحفا وحؿؾفةةا طؾةةك صاطةةة اهلل طةةّز وجةةّؾ،

دساها( أهؾؽفا وأضةؾفا وحؿؾفةا طؾةك الؿعصةقة، فجعةؾ الػعةؾ 

  ."لؾـػس 

ـُ  العالمة وقال قد أفؾةح  " :-الؽايف الجقاب يف اهلل رحؿف الؼقؿ اب

مـ كّبرها وأطالهةا بطاطةة اهلل وأضفرهةا، وقةد خسةر مةـ أخػاهةا 

وحّؼرها وصغرها بؿعصةقة اهلل. فؿةا صةّغر الـػةقَس مثةُؾ معصةقة 

  . "اهلل، وما كب رها وشّرففا ورفَعفا مثُؾ صاططف 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ولقفةا الؾفؿ آِت كػقَسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقر مـ زكاها، أكت 

 .…ومقٓها

أقةةقل قةةقلل هةةذا وأسةةطغػُر اهللَ لةةل ولؽةةؿ ولسةةائر الؿسةةؾؿقـ ، 

 ..…فاسطغػروه فقا فقَز الؿسطغػريـ الطائبقـ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

حؿًدا هلل طؾك أكقارِه ، وشؽًرا لف خقراتف وأسراره ، وصالًة وسالما 

طؾك خقر طباده وأكبقائف ، كبقـا محؿد وطؾةك آلةِف وصةحبف، أصةدِق 

 …أتباطف وأكصاره

  وبعد :

 أيفا اإلخقُة الػضال  :

 الؿثابةة، بفةذه الطزكقةةُ  كاكت إذا كػقَسـا، ُكزّكل كقػ تسللقنَ  ربؿا

 !…الؿـزلة وتؾؽؿُ 

  : مـفا معؾقمة ووسائؾ مشفقرة، صرقا لفا أنّ  والجقاُب 

 فقفا فنن ، أهؾف مجالس وحضقرُ  طـف، والسماُل  وصؾبف العؾؿُ  أوًٓ:

 وقؾ رب زدين طؾًؿا(..)  والفداية والقطظ الـقرَ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـُ  : وثاكقا  يف وإذكةار الطاطةاِت  طؾةك الةـػسِ  وحؿةؾ الطعبةد حس

( َتْؽُػةةُرونِ  َوَٓ  َواْشةةُؽُروا لِةةل َفةةاْذُكُروكِل َأْذُكةةْرُكؿْ ).. مقاضةةعفا

 : وسةؾؿ طؾقةف اهللُ  صةّؾك قةال ، إمةؾ وقصةر الؿةقت ذكةرُ  وثالًثا:

 وتةذكر الةدكقا يف الزهةادة ورابًعةا: )أكثروا مـ ذكر هاذم الؾذات(.

) واتؼقا يقما ترجعقن فقف إلك .. الشديد واخطبارها  أخرة، الدار

 يف ومجاهةةةدتفا والؿعاصةةةل الفةةةقى تجـقبفةةةا : وخامسةةةا اهلل (.

 ) وأما مـ خاف مؼام ربف وكفك الـػَس طـ الفقى (..…ذلؽ

ـِ  ماَلت َقد ُقؾُت  إِذا.. َتؿاَدِت  َقد الَفقى يف لِـَػسٍ  َمـ َأٓ  الَجفؾِ  َط

 طاَدِت 

 َشةةل ٍ  ُكةةؾ   ِمةةـ َوإِمؽاكِفةةا.. َكػِسةةفِ  بِنِهؿةةالِ  َشةةّراً  امةةرِئٍ  َوَحسةةُب 

 ..!َأراَدِت 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 طؾقةةف اهللُ  صةةؾك قةةال الػاضةةؾة، بةةإخالق تحؾقطفةةا أيًضةةا: ومـفةةا

 :) إكؿا ُبعثُت ٕتؿَؿ مؽارَم إخالق (. وسؾؿ

اإلكساكقة ، وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك خقر البشرية ، وهادي 

 …كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 .…الؾفؿ أطزكا بطاططؽ وٓ ُتذلـا بؿعصقطؽ 

 .…الؾفؿ ربـا آتـا يف الدكقا حسـة 

 …الؾفؿ إكا كسللؽ فعؾ الخقرات

 .…الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان ، والسالمة واإلسالم

 الؾفؿ اغػر ذكقبـا ، واسطر طققبـا ..

طؾقـةةةا ديــةةةا، وأمــةةةا ، ووحةةةدتـا ، واكػـةةةا شةةةر الؾفةةةؿ احػةةةظ 

 .…إشرار
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!ئجرعوْ ًا اهولى ًّ قولًوا كاُوا/ 17

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  اْلَحْؿَد  إنّ 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلِف  ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 وصحبف أجؿعقـ .

ـْ َكْػةٍس َواِحةَدٍة َوَخَؾةَؼ  ُؼقا َرب ُؽةُؿ ال ةِذي َخَؾَؼُؽةْؿ ِمة َفا الـ اُس ات  َيا َأيُّ

ُؼةةقا اهللَ ال ةةِذي ِمـَْفةةا َزْوَجَفةةا َوَبةةث   َكثِقًرا َوكَِسةةاً  َوات  ًٓ ِمـُْفَؿةةا ِرَجةةا

َْرَحاَم إِن  اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا. ْٕ  َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

  أما بعد:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 : الـاس أيفا

 تؼقةةة، كػةةقٌس  … وضةةقاطـا لحالـةةا وأشةةػؼُت  أيةةةَ  هةةذه تلمؾةةُت 

 مؽـقكةف، وبؾغةْت  الؾقؾ، سر   طرفْت  حقة، وبصائرُ  مباركة، وأرواح

 وتةالوة، طبادةً  وأحققه ، وذكًرا صالةً  فؼامقه اهلل، طـد لفا فادخرتف

ْقةِؾ َمةا َيْفَجُعةقَن )  …وتبةطالً  دمقطا وسِفروه ـَ الؾ  ة  َكةاُكقا َقِؾةقالً م 

  ( سقرة الذاريات . َوبِإَْسَحاِر ُهْؿ َيْسَطْغِػُرونَ 

 الؼقةةقم، لؾحةةل وصاطةةةً  ذكةةراً  لةقؾفؿ اسةةطغرققا قةةد ، قؾقةةؾ فـةقمفؿ

 ..كػقُسفؿ وتصػقَ  ، قؾقُبفؿ لطحقا

ـُ   مةـ إٓ ومسةامرات، وأحاديةَث  ، ومشةاهد ضقاطً سِفركاه وكح

 !!… تعالك اهللُ  رحؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أصةحاُبف إٓ يةدركفا ٓ ومحاسـ، لذاٌت  : مسؾؿقن يا الؾقؾِ  لؼقامِ 

 ٓ بحقةةث ، أسةةراره يف وذابةةقا ، حبةةف يف تػةةاَكقا الةةذيـ ، وُسةةؿاره

َكةاُكقا ..) بػؼةده تةلثروا كةامقا أو ، تعبةقا غَػؾةقا ولةق البطةة، يػقتفؿ

ْقةِؾ َمةا َيْفَجُعةقَن ) ـَ الؾ  ة (  َوبِإَْسةَحاِر ُهةْؿ َيْسةَطْغِػُرونَ  (17َقِؾقالً م 

 سقرة الذاريات .

 مـةف وَيجـةقنَ  ، فطقحةاٌت  فقةف طؾقفؿ ُيػطح ، ومرتادوه أهُؾف ولذلؽ

 والؿغةةاكؿ الؿـةةافع وأبفةةك ، الؿةةالذ أرقةةك هةةل ورحؿةةات، مؽةةاكزَ 

 . طـدهؿ

) أهُؾ الطاطِة بؾقؾفؿ ، ألذُّ مةـ  اهلل: رحؿف الداراين سؾقؿانَ  أبق قال

أهؾ الؾفق بؾفقهؿ، وربؿا اسطؼبؾـل الػرُح يف جقف الؾقؾ، وربؿةا 

 رأيُت الؼؾَب يضحُؽ ضحًؽا ( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ففةؿ كػقسةفؿ، طؾةك الؿسةطقلقة ، الغامرة السعادة طـ تعبقرٌ  وهذا

 . واكشراح ورسقخ ، وتعّؾؿ وإيؿان وسرور، وفؼف ، وطؾؿ لذة يف

 ، الحاجةات قضا  محؾُّ  هل ذهبقة، ساطةً  فقف أنّ  الؾقؾ مغاكؿِ  ومـ

:) إن   وسةؾؿ طؾقةف اهلل صؾك الـبل يؼقل ، إمـقات تحؼقؼ ومـطفك

ْقِؾ ساَطًة، ٓ ُيقافُِؼفا َطْبٌد ُمْسِؾٌؿ، َيْسةَلُل اهللَ  ـَ الؾ  ٓ  أْططةاُه ِم َخْقةًرا، إ

 إي اُه (.

  الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات، وجـبـا الغػؾة والحسرات

 …أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل حؿًدا كثقرا صقبا مباركا فقف، وصّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا 

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 إنْ  الذهبقةة، السةاطةَ  هةذه وتةلمؾقا مسةؾؿقن، يةا أكػَسؽؿ فراجعقا

 سةاطةُ  الذهبقةة، السةاطةُ  تػقتؽؿ فال ، طؾقف والؿقاضبة الؾقؾ فاتؽؿ

..) إن   والحةقائج الؿطالةب ووقةت ، الؿـاجةاة ولحظات الدطا ،

 يف الؾقؾ لساطة (.

 !؟.أهؾفا مـ كؽقن أن وحَرصـا فقفا، تػؽركا ففؾ

 وطؼؾةل، َكْػِسل وارتقاح مؾذاٍت  مـ هـالؽ يؽقن ما اسطحضارِ  مع

 وسةةرور قةةقي، وكشةةاطٌ  مطقـةةة، وصةةحةٌ  طجقبةةة، لةةذةٌ  الؼقةةام فػةةل

 !…طؿقؼ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةـ أكثةر ويسةطؿطعقن غقةرهؿ، مةـ يعجبةقن لقؾفؿ يف هؿ ولذلؽ

 .!…والؿطعة الؾفق أرباب

 ، والطةرب الؾفةق أهةؾِ  مؾذاِت  فاققا ، الغالقة لؿطعطفؿ هؿ ولذلؽ

 مـطفةك يبؾغةقا ولةـ ، الحؼقؼقةة الؾةذة حةالوة إلةك يصةؾقا لةـ ففؿ

 !…اإليؿاكقة السعادة

 قةرةُ  ففةل ، خاصةة مطعةة ولؾصةالةِ  كةادرة، سةعادةٌ  والؼقام  فؾؾذكر

  . الصالحقـ روح وصػا  ، الؿقحديـ طققن

 حةّرى دطةقات وطةـ ، بفةقؿ لقؾٍ  يف ركعاٍت  طـ اهلل طبَد  تغػؾ فال

 ..!بفقجة مسطجابة ساطة يف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

: ) إن  الرجةةَؾ لقصةةؾل  اهلل رحؿةةف الؿسةةّقب بةةـ سةةعقد اإلمةةامُ  قةةال

بالؾقؾ ، فقجعُؾ اهلل يف وجف كقرا يحبف طؾقف كةؾ مسةؾؿ ، فقةراه مةـ 

 لؿ يره قط فقؼقل : إين ٕحُب هذا الرجؾ ( .

ـُ  الزاهةةد العابةةد وسةةئؾ ) مةةا بةةاُل  : اهلل رحؿةةف البصةةري الحسةة

الؿطفجديـ بالؾقؾ مـ أحسـ الـاس وجقهةا ؟ فؼةال ٕكفةؿ خؾةقا 

 ـ كقره ( .بالرحؿـ ، فللبسفؿ م

 .…الؾفؿ وّفؼـا لؾؼقام، واجعؾـا طـ طبادك الصالحقـ الؼاكطقـ 

 …الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد

 

 

 



 

         145       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  اهصاحلة..! اهصحبة فضُى/ 18
 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هلل الحؿَد  إنّ 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلف  ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 وصحبف أجؿعقـ .

 َٓ ُؼةةقا اهللَ َحةةؼ  ُتَؼاتِةةِف ، َو ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي ٓ  َوَأْكةةُطْؿ َيةةا َأيُّ ـ  إِ َتُؿةةقُت

  ُمْسِؾُؿقَن .

 أما بعد:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  : اإلسالم إخقةَ 

 ومعةالؿُ  ، بفةا ُيطؾةذذ وحةدائُؼ  ، طـفا ُيسطغـَك ٓ الحقاة يف ُطّدةٌ  ثؿةَ 

ـُ  …وتثبُت  ، وُتعقـ ، تجددُ  وصاقةٌ  ، بفا يسطضا ُ   صةداقةٍ  يف تؽؿة

إِك ؿةا مَثةُؾ ) : وسةؾؿ طؾقةف اهللُ  صةّؾك قةال ، مباركة صحبةٍ  أو صقبة،

قِ : َكَحاِمِؾ الِؿْسِؽ، َوَكافِِ  اْلؽِقةرِ،  الِِح َوَجِؾقِس السُّ الجِؾقس الص 

ةةا َأْن ُيْحةةِذَيَؽ  ةةا َأْن َتْبَطةةاَع  -أي يعطقةةؽ  -َفحاِمةةُؾ الِؿْسةةِؽ إِم  ، َوإِم 

ةةا َأن َيْحةةرِ  ةةا َأْن َتِجةةَد ِمـْةةُف ريًحةةا صق بةةًة، وَكةةافُِ  الؽِقةةرِ إِم  َق ِمـْةةُف، َوإِم 

ا َأْن َتِجَد ِمـُْف ِريًحا ُمـْطِـَةً   مطػٌؼ َطَؾقِف (. ثِقاَبَؽ، وإم 

 ويف والحةل الدراسةة يف ، وأحبةاب جؾسا ُ  مـا واحدٍ  لؽؾ   ولذلؽ

 !؟.…وأخالقفؿ ديـِفؿ يف وفؽرَت  ، تخقرَتفؿ ففؾ العؿؾ،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مجالسةةةة فضةةةقؾةُ  الحةةةديث هةةةذا ويف : اهلل رحؿةةةف الـةةةقوي قةةةال

 والةقرعِ  إخةالق، ومؽةارم ، والؿةرو ة الخقةر وأهؾِ  الصالحقـ،

 ومـ البدع، وأهؾ الشر أهؾ مجالسة طـ والـفل وإدب، والعؾؿ

 إكةقاع مةـ ذلةؽ وكحةق وبطالطةف، ُفجةُره يؽُثةرُ  أو الـةاس، يغطاُب 

 .الؿذمقمة(

 كالمفةؿ، صقةَب  الصةالحقـ فضةائؾ مـ أن  : مسؾؿقن يا فاطؾؿقا

ـَ   ، ووطةل طؾةؿٌ  ذكةرهؿ ويف مجالسةفؿ، وروطةةَ  ، حةديثفؿ وحس

 رحؿةف الحةايف بشةر اإلمةام يؼةقل ، وفائدة وحؽؿةٌ  ، وطظة وتذكرٌ 

 ققمةً وأن بةذكرهؿ، الؼؾةقُب  تحقةا مقتك ققمً أن بحسبِؽ» : اهلل

 « .برؤيطفؿ الؼؾقب تؼسق أحقا ً 



 

         148       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 كؿةا والؿؽرمةة، الخقر ومجالسِ  الصالحقـ مسؽ كطقجةُ  هل وها

 بحقةةث وكةةاف  الؽِقةةر ( . ) كحامةةؾ الؿسةةؽ الصةةداقة حةةديث يف

 مـفجةا أقةقالفؿ مـ اهللُ  ويجعؾ وبلخبارهؿ، بفؿ الؿجالُس  َتطقب

 ًٓ  ، أطؿةةاُلفؿ وبةةّرت ، طؾقةةف اهلل طاهةةدوا مةةا صةةدققا ٕكفةةؿ ، وقبةةق

 ..! والؿغاضب الؿساوئ يف ُيروا ولؿ ، خصاُلفؿ وزاكت

 وتباطةد ، مـافعؽ طـ وابحث ُجالَسؽ، واكطِؼ  ، أصدقا ك فطخّقر

 .. والـةدم الحسةرة سةاطةُ  تصةقَبؽ لةئال ،.. ويضةرك يسةقؤك طؿا

 )يؼقل يا لقطـل لؿ أتخذ فالًكا خؾقاًل( سقرة الػرقان .

 ومؽةةرهؿ وبحةةديثفؿ بإشةةرار، سةةطمذى ، بإخقةةار تـطػةةع وكؿةةا

 . الؿسطعان واهلل ، أخالقفؿ وسق 

 



 

         149       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الجفةةةؾِ  أخةةةا تصةةةحْب  فةةةال

 

 وإيةةةةةةةةةةةةةاهُ  وإيةةةةةةةةةةةةةاك **

 

 أردى جاهةةةةةؾٍ  مةةةةةـ فؽةةةةةؿ

 

 آخةةةةةةاهُ  حةةةةةةقـ حؾقًؿةةةةةةا **

 

 بةةةةةةالؿر ِ  الؿةةةةةةر ُ  ُيؼةةةةةةاُس 

 

 ..!ماشةةةاهُ  الؿةةةر ُ  مةةةا إذا **

 

 

 

  الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾَة والحسرات

 .…أققُل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل، والصالُة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾةك آلةِف وصةحبف 

 ..…ومـ وآه

  وبعد :

 حطةك ، مراطاتِفةا مةـ ٓبةد آداًبةا وجؿالِفةا صقبِفةا مع لؾصداقةِ  فنن

 الةةرحؿـ طبةةد أبةةق يؼةةقل … أكةةداؤها وتطقةةَب  غراُسةةفا، تؽطؿةةَؾ 

الصةحبُة مةع اإلخةقان بةدوام البِشةر وبةذِل  " : اهلل رحؿةف السؾؿل

الؿعروف ، وكشر الؿحاسـ وسطر الؼبائح ، واسطؽثار قؾقؾ بِةّرهؿ 

وتعفةدهؿ بةالـػس والؿةال ، ومجاكبةة واسطصغاِر ما مـَؽ إلقفؿ ، 

الحؼد والحسد والبغل وإذى ، وما يؽرهقن مـ جؿقةع القجةقه 

 اكطفك . "، وترك ما يعطذر مـف 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، اهلل كعةؿ آثةار مـ طؾقفؿ يرى ما طؾك إخقاكف يحسد ٓ أن : ومـفا

 كؿةا ، طؾةقفؿ الـعؿة مـ يرى ما طؾك اهلل ويحؿد ، بذلؽ يػرح بؾ

) َأْم َيْحُسُدوَن الـ ةاَس َطَؾةك َمةا  : تعالك اهلل قال.  كػسف طؾك يحؿده

ـْ َفْضِؾِف ( الـسا   . 54 :آَتاُهُؿ اهللُ ِم

 . وإخالص بصدق بالؿعروف الؿعاشرة : ومـفا

الؿةةممـ يعاشةةرك بةةالؿعروف ،  " : اهلل رحؿةةف صةةالح أبةةق قةةال

ويدلؽ طؾك صالح ديـؽ ودكقاك ، والؿـافؼ يعاشةرك بالؿؿادحةة 

 . "طؾك ما تشطفقف ، والؿعصقم مـ فرق بقـ الحالقـ  ، ويُدلؽ

 يف خةةةذٓكفؿ وطةةةدم حةةةقائجفؿ، وقضةةةا ُ  مسةةةاطدُتفؿ : ومـفةةةا

لةؿ يبةؼ  " :  اهللُ  رحؿةف الؿـؽةدر بةـ محؿد اإلمام يؼقل الشدائد،

 . "مـ لذة الدكقا إٓ قضاُ  حقائج اإلخقان 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أو تـةازطقا وٓ بؿعةروف، وتحةابُّقا بصةدق، مسةؾؿقنَ  يا فطخاَووا

 … بعضا بعضؽؿ جؿقؾ واحػظقا تؼاصعقا،

وصؾقا وسّؾؿقا يا أبراُر طؾك معّؾؿ الخقر والػضائؾ ، وكاشةر البِةر 

 …والؿؽارم ، كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!.احلقلقلة هوحلاة االضترعداد/ 19

 

َؿاَواِت  َخَؾَؼ  ال ِذي لِؾ فِ  اْلَحْؿُد   الظُُّؾَؿاِت  َوَجَعَؾ  َوإَْرَض  الس 

ـَ  ُثؿ   َوالـُّقرَ  والحؿُد هلل الذي خؾؼ  {َيْعِدُلقنَ  بَِرب ِفؿْ  َكَػُروا ال ِذي

والحؿُد هللِ أتؿ  أحسـ طؿاًل.. أيؽؿالؿقت والحقاة لقبؾقكؿ 

والحؿُد هللِ جامُع الـاس  .…الؿؾة، وكصر إمة ، وأطز السـة 

 …لققم ٓ ريب فقف ، إن اهلل ٓ يخؾػ الؿقعاد

وكشؽره طؾك أفضالف ، وكشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل   كحؿده طؾك آٓئف،

وحده ٓ شريؽ لف، وكشةفُد أن محؿةًدا طبةده ورسةقلف، صةؾك اهلل 

 …طؾقف وطؾك آلِف وسؾؿ تسؾقؿا مزيًدا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 معاشَر أهِؾ اإلسالم:

 لقسةت فنكفةا وكطقف، فقفا كغػُؾ  ما وبؼدرِ  الدار، هذه يف طقِشـا بُرغؿِ 

 !…الغاكؿ مـزَلـا وٓ ، الؿقطقد مـطفاكا وٓ ، الحؼقؼقة داَركا

 فقةةةف ُكخطبةةةرُ  مؿةةةدود وجسةةةرٌ  ، أخةةةرة إلةةةك قـطةةةرةٍ  مجةةةردُ  إكفةةةا

ب  …وُكجر 

 ..ذلؽ مثؾ وَطقـا ففؾ

 …الدكقا يف وقّصر أطرَض  الذي يؼقل ما اسؿع ذلؽ ولػفؿ

 ..!وتجبر تخؾد أو وتـعؿ، فقفا اسطؿطعَ  وقد

 ، الخػقةةاُت  لؾعقةةان وتظفةةرُ  ، الحؼةةائؼ تـؽشةةُػ  الؼقامةةةِ  يف حقةةث

 أسةرف وقةد اهلل، جـةب يف فةرط مةا طؾةك مطحسًرا العاصل ويؼقل

ْمُت لَِحَقاتِل  } حقاتف: وبّدد ، كثقًرا  الباققة، الدائؿة أي {َيا َلْقَطـِل َقد 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َيُؼةقُل َيةا َلْقَطـِةل  } تعةالك: قةال كؿةا ، مباركةا وسعًقا صالًحا، طؿاًل 

ُسقِل َسبِقاًل َيا َوْيَؾَطك َلْقَطـِل َلْؿ َأت ِخْذ ُفاَلًكا َخِؾقاًل    . {ات َخْذُت َمَع الر 

 !!…لذات وٓ تؿطًعا طاش وٓ حقاة، هـالؽ يؽـ لؿ فؽلنّ 

 ..!إوهام تؾؽ وٓ ، الغرور ذلؽ يـػعف فؾؿ

 طـةدُكؿُ  الحّب  يف َمـِزَلطل كان إنْ 

 

 أّيةامل ضّقْعُت  فؼد رأيُت  قد ما **

 

 َزَمـةةً بفةةا روحةةل ضِػةةَرْت  ُأْمـِّقةةة

 

 أحةالمِ  أضغاَث  أحَسُبفا والققمَ  **

 

 

 ويف أية أيفا اإلخقُة الؽرام :

 مةةـ ويؼاَسةةك ، ٕجؾفةةا ُيطعةةُب  بحقةةاة لقسةةت هةةذه أن طؾةةك دلقةةٌؾ 

  ..!أجؾفا

 تطؿةقؿ ويف ، وكؿالفةا تحصةقؾفا يف السةعل يـبغةل الطل الحقاة وأن

.  الؿقطةقد الـعقؿُ  وذلؽ الؼرار، دار يف الؿبفجةُ  الحقاةُ  هل لذاتفا،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

.) ططةةاً  غقةةَر  والثبةةات الةةدوام ومـةةزل ، والبؼةةا  الخؾةةد دارُ  فنكفةةا

 مجذوذ( .

 !…إبدية والسعادة ، الخالدة والِجـان ، الؿؼقؿ الـعقؿُ  ففـالؽ

 يف واإليغةةال ، لؾحقةةاةِ  الػفةةؿ سةةق  مةةـ ومـشةةمه كةةدٌم، أيةةةِ  ويف

 وإهؿةال الةذكر، وهجةر ، الصحبة وسق  الفدف، وضقاع الغػؾة،

 ..) يا لقطـل قدمت لحقاتل( …بالؿؾذات وآغطرار ، القاجبات

ُد  فؽؿ  مةـ ُيطخطػةقن الـةاُس  ففةاهؿ! ؟.. الةدكقا، يف بعُضةـا سُقخؾ 

 !؟.. اهلل مرضاة يف وكسارع ، وكطدارك كجدُّ  ٓ فؾؿاذا ، حقلـا

 .  طـل مالقف، هؾؽ طـل سؾطاكقف ( سقرة الحاقة) ما أغـك 

 ، إهةةقال مفةةب يف وُيرمةةك ، الؿعةةرض سةةُقخذُل  أخةةرة يف ٕكةةف

) فققمئٍذ ٓ يعذب طذاَبةف أحةٌد ، وٓ . …إلقف الـاس أقرُب  ويطركف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 َمةـ اهلل تعةذيب مةـ طةذابا أشةد   أحةٌد  لقس أي  يقثُؼ وثاَقف أحد(:

 ..! طصاه،

 مـ ووثؼا قبضا أشد أحٌد  ولقس ، مقحشة والـارُ  شديٌد، فالخْطُب 

 حةؼ يف وهةذا ، وجةؾ طةز بربفؿ كػر لؿـ الشداد، الغالظِ  الزباكقةِ 

 . باهلل إٓ ققة وٓ حقَل  وٓ والظالؿقـ، الخالئؼ مـ الؿجرمقـ

الؾفةةؿ أحسةةـ طاقبَطـةةا يف إمةةقر كؾفةةا، وأجركةةا مةةـ خةةزي الةةدكقا 

 .…وطذاب أخرة

 ..…أققل ققلل هذا وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، الـبقةقـ خةاتؿ طؾةك والسةالم والصةالةُ  ، العالؿقـ رب هلل الحؿُد 

 .… أجؿعقـ وصحبف آلف وطؾك

 وبعد:

 ، آسةةطعداد ُيشةعر ُبضةةرورة مةةا فقفةا …بحقةةاتل قةدمت لقطـةةل يةا

 ولؿثةؾ ، فلطةدوا ذلؽ فؾؿثؾ..! الطلهب وأدوات الطؼديؿ، ومعاين

 ترقبةقا، إهةقال ولشةدة ، تباطدوا الـقران ولؿثؾِ  تسابؼقا، الجـان

 ..…اهلل إلك فقف ُترجعقن يقًما واتؼقا

 : آسطعداد ذلؽ ومـ

 بالطاطةةات، والطةةزود ، الػةةرائض طؾةةك والؿحافظةةة العؿةةؾ حسةةـ

 : اهلل رحؿةةةف الُػضةةةقؾ وقةةةال )سةةةابؼقا الةةةك مغػةةةرة مةةةـ ربؽةةةؿ(

 ،والـقافُؾ إرباح (. )الػرائُض رؤوُس إمقال
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الػضةائؾ يف الزهةد وطدمُ  ، الخقرات يف الؿسارطةُ  آسطعداد ومـ

 لظةك مةـ والػةرارُ  الجـةات، كعةقؿ إلةك والططؾةعُ  الؿقت، وتذكرُ  ،

 يف والطػؽةةر بالةةدكقا، آغطةةرار طةةدمُ  : آسةةطعداد ومةةـ. الجؿةةرات

 . لف قدمـا وماذا ، الحطؿل الؿقت

) إن  معطبةرة وكػةٌس  ، كةابض وقؾةٌب  ذاكر، لسانُ  : آسطعداد ومـ

 يف ذلؽ لعبرًة ٕولل إبصار( .

ةر لربؿا الؿؿات، بعد تـػُعؽ ، جارية صدقةٌ  : آسطعداد ومـ  قص 

) اذا  وسةؾؿ طؾقةف اهللُ  صةّؾك يؼةقل..  لحالؽ، يـظروا ولؿ ، القرثة

ـُ آدَم اكؼطع طؿُؾف إٓ مـ ثالٍث   وذكر : صدقة جارية(. …مات اب
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

كقػ َيػرُح بالدكقا َمـ يقُمةف يفةدُم شةفَره،  " الحؽؿا : بعُض  قال

وشفُره يفدُم سـطف، وسةـُطف تفةدُم طؿةَره، وكقةػ يػةرُح مةـ يؼةقده 

 . "طؿُره إلك أجؾف، وتؼقده حقاُتف إلك مقتف

 بؿـؽبل   اهلل رسقُل  أخذ قال: ،- طـفؿا اهلل رضل - طؿر ابـ وطـ

ـْ يف الةةدكقا كلكةةؽ غريةةٌب أو  فؼةةال:  ابةةـ وكةةان طةةابُر سةةبقؾ () كةة

 الصةباح، تـطظةر فةال أمسةقَت  إذا يؼةقل: - طـفؿا اهلل رضل -طؿر

 لؿرضةةؽ، صةةحطؽ مةةـ وخةةذ الؿسةةا ، تـطظةةر فةةال أصةةبحَت  وإذا

 . صحقحف يف البخاري رواه. لؿقتؽ حقاتؽ ومـ

وصؾقا وسّؾؿقا يا أخقار، طؾك الرسقِل إطظؿ ، والـبةل إكةرم، 

  .…كبقـا محؿد، صّؾك اهللُ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!هلٌاُش اهوٌاش .ا/ 20

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  إّن اْلَحْؿَد 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلِف  ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 وصحبف أجؿعقـ.

ـْ َكْػةٍس َواِحةَدٍة َوَخَؾةَؼ  ُؼقا َرب ُؽةُؿ ال ةِذي َخَؾَؼُؽةْؿ ِمة َفا الـ اُس ات  َيا َأيُّ

ُؼةةقا اهللَ ال ةةِذي  َكثِقًرا َوكَِسةةاً  َوات  ًٓ ِمـَْفةةا َزْوَجَفةةا َوَبةةث  ِمـُْفَؿةةا ِرَجةةا

َْرَحاَم إِن  اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا . ْٕ  َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

 أما بعد:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إخقة اإليؿان :

 أو ، بنخقاكةف سةخريةً  بةرَح  مةا الذي الؾؿاز، الغؿازَ  ذلؽ رأيُطؿ هؾ

 !؟… لفؿ تعققراً 

 وما ، الُحَطؿة يف يطؾظاه ، وشؼا  وكبذٍ  وطذاب، بقيؾٍ  ُيطقَطُد  هق ها

 .…) ويٌؾ لؽؾ هؿزة لؿزة (!! …الُحَطؿة ما أدراك

 يف الشةةديد، الؿؼةةَت  وذلةةؽ الػظقعةةة، الصةةقرةَ  هةةذه هـةةا وتةةلّمؾقا

 كاكةةت وكقةةَػ  ، الؿغةةرور الؿةةال جّؿةةاع ، الؾؿةةاز الفؿةةاز طؼقبةةةِ 

  ..) كال لُقـبذن  يف الحطؿة ( يؼقل : الؿاحؼة كفايُطف

ـّ  ـّ  لُقؼَذف  الؿقجعةة الـةار وهةل ، الُحطؿةة يف الؼقامةة يةقم وُيطةرح

 جفةـؿ لفةا: ققةؾ كؿةا الـةار، أسةؿا  مـ اسؿ والحطؿة: ، الػظقعة

 ققؾ ومـف فقفا، ألؼل ما كؾ   لَحْطؿفا بذلؽ وسؿقت ولظك، وسؼر
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 تحطةؿ وجفةـؿ الطعةام، يحطةؿ حقث ، الُحطؿة : إكقل لؾرجؾ

 . الؿسطعان واهلل فقفا الؿطروحقـ

 فةةاتعظقا الؽػةةارَ  حطةةؿَ  حطقُؿفةةا

 

ًٓ  الؿةةر ُ  أيفةةا يةةا **  وإذطاًكةةا إقبةةا

 

 أحةةدٍ  طؾةةك ُتبؼةةل ٓ الـةةارُ  وهةةذه

 

 حاكةةا وقةةد ضؾةةؿٌ  بفةةا يطةةقُل  وٓ **

 

 أسةػك وا الخطار الؿجرمُ  سُقحطؿُ 

 

 داكك وٓ أصغك ٓ الحؼ   رأى مؿـ **

 ****** 

 الـةةةاس، هؿةةةُزه : هةةةق الؿشةةةقـ والخطةةةام الؿفؾؽةةةة هةةةذه وسةةةبُب 

 ..! ، الخالئؼ مـ وسخريُطف

 فالفؿةةاز: بؼقلةةف، ويؾؿةةزهؿ بػعؾةةف، الـةةاَس  يفؿةةزُ  الةةذي هةةق وققةةؾ

ـُ  الـةاس، يعقةُب  الذي  والؾؿةاز: والػعةؾ، باإلشةارة طؾةقفؿ ويطعة

 لحؼققف مـعٍ  مع ، وحبف الؿال جؿع يف ويقغُؾ  بؼقلف، يعقبفؿ الذي

 أهؾةفِ  يف يضةعف وٓ جؿةً، حبةً يحبةف! …وبةر ، وصةؾة زكاٍة، مـ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 شةؽرَ  ويةمدي طرضةف، ويصةقن كػسةف، يزكةل بحقُث  ومسطحؼقف،

 !… ، طؾقف اهللُ  كعؿةِ 

 : سةبحاكف وقةال :) وآتقهؿ مـ مةال اهلل الةذي آتةاكؿ( . تعالك قال

 )ويف أمقالفؿ حؼ لؾسائؾ والؿحروم ( .

 مصةارعَ  تةرى وأكةت ، وكـزَتةف بةف بخؾَت  إذا الؿاُل  سقـػعؽ وماذا

 …حقلؽ مـ الؼقم

 خزكُطةف ثةؿ الؿةاَل  جؿعُت  وهْبـل

 

 ُطْؿةرا بف ُأزادُ  هؾ وفاتل وحاكْت  **

 

ةةةف البخقةةةُؾ  الؿةةةاَل  خةةةزن إذا  فنك 

 

ةةةةةا سةةةةةققرُثف **  ِوزرا وُيعؼُبةةةةةف غؿ 

 

 

) فؾةةق كةةاَن َطةةَدُد هةةذه :  البخةةؾ ذم يف وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك قةةال

اًبا، وٓ  الِعضةةاِه َكَعًؿةةا َلَؼَسةةؿُطُف، ثةةؿ ٓ َتِجةةدوين َبخةةقاًل، وٓ َكةةذ 

 َجباًكا(.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

:) َوَمةا َأْدَراَك َمةا اْلُحَطَؿةُة، بؼقلةف الـةار هذه وتعالك تباركَ  جّؾك ثؿ

)ال طِةةل َتط ِؾةةُع  والحجةةارة، الـةاس وققدهةةا الطةةل ،َكةاُر اهللِ اْلُؿقَقةةَدُة( 

َْفئَِدِة (  ْٕ ْمَصةَدٌة ( شةدتفا مـ أيَطَؾك ا َفةا َطَؾةْقِفؿ مُّ  مغؾؼةة، أي ) إِك 

 وٓ الفةرَب  يسةططقعقن ٓ ) يف طؿةٍد مؿةدة( فقفا، محبقسقن ففؿ

 مةـ وإيةاكؿ اهللُ  طافاكةا ، بةاهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ ، مـفا الخروج

 . ذلؽ

 .…أققُل ققلل هذا وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل حؿًدا كثقًرا صقًبا مبارًكا فقف، وصّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا 

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

 أما بعد :

 جةةقارَحؽؿ، واحػظةةقا ، ألسةةـَطؽؿ وصةةقكقا اهلل، طبةةادَ  اهللَ  فةةاتؼقا

) ويةٌؾ لؽةةؾ  تػعؾةةقن أو تطؽؾؿةقن بؿةةا مماخةذون بةةلكؽؿ واطؾؿةقا

 .…ُهؿز لؿزة (

 ، فةقفؿ تؼةع ولةؿ ، الؿسؾؿقـ إخقاكؽ أطراَض  تركَت  لق ضرّ  وما

 .!… وطققبؽ بـػسَؽ  واشطغؾت

ـا  وققاُمـةا هػةقات، ولديـا تؼصقر، أصحاًب  وكؾـا طقب، ذوو فؽؾُّ

 …وأخرى دكقا لـا خقرٌ  كػقسـا إصالح طؾك
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

: ) صةقَبك لؿةـ شةغَؾف طقُبةف طةـ  اهلل رحؿةف الؼةقؿ ابةـ العالمةُ  قال

طقةةقب الـةةاس ، وويةةٌؾ لؿةةـ كسةةل طقَبةةف وتػةةرغ لعقةةقب الـةةاس، 

  فإوُل طالمة السعادة. والثاين طالمة الشؼاوة (.

وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك معؾؿ الخقر والفداية، وصةاحب 

 ...الـقر والعـاية ، كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!/ اهطحُس واهتٌصيُق اهِفطي واألضسي .21
 

 ، والبدطة الشركَ  وجـبـا والسـة، الطقحقدِ  إلك هَداكا ، هللِ  الحؿُد 

ـّ   …الغقاية صرق مـ وصاَكـا بالفداية، طؾقـا وامط

 .…وكسطعصؿف ذكٍب  كؾ مـ وكسطغػره وكشُؽره، سبحاكف كحؿُده

 طبده محؿًدا أن وأشفُد  لف، شريؽ ٓ وحده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن أشفُد 

 …أجؿعقـ وصحبف آلفِ  وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ورسقلف،

ةْر َطةـُؽْؿ  ـَ آَمـُقا إِن َتط ُؼقا اهللَ َيْجَعؾ ل ُؽةْؿ ُفْرَقاًكةا َوُيَؽػ  َفا ال ِذي ) َيا َأيُّ

 َلُؽْؿ َواهللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ ( سقرة إكػال.َسق َئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر 

 أما بعد :

 

 



 

         169       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 : الؿسؾؿقـ معاشرَ 

ُـّ  كـةةا  هةةل فةةنذا اكطفةةت، قةةد والضةةاللققـ الجاهؾقةةة أفعةةاَل  أن   كظةة

ـٍ  مةةـ تطجةةددُ   مجطؿعةةات ويف ، هـالةةؽ يةةزاُل  فةةال! … ٔخةةر حةةق

 بفةؿ، لؾػطةؽ السةحرة إلةك ويعؿةُد  بنخقاكةف، يطةربُص  مـ ، مسؾؿة

 !… وطائالتفؿ  كػقِسفؿ وتؿزيِؼ 

ُـّ  كـا ما طجقب ٕمرٌ  إكف  ، اهللَ  يعبةُد  ، مقحةًدا ، مممـةا يػعةَؾ  أن كظ

 .… رحؿَطف ويرجق

) مةـ أتةك طرافةً ، فسةللف طةـ شةل   : وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك يؼقل

 فصدقف لؿ ُتؼبْؾ لف صالٌة أربعقـ يقما (.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) مـ أتةك كاهـةا  قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ طـف اهلل رضل هريرة أبل وطـ

 أبةق رواه ملسو هيلع هللا ىلص ( .فصدقف بؿا يؼقل فؼد كػر بؿا ُأكةزل طؾةك محؿةد 

 .داود

 الؽػةةرُ  طؼقبطةةان: يؾزمةةف فقفؿةةا والؿطةةقرط ، صةةحقحان وكالهؿةةا

 .… قبقلف وطدمُ  العؿؾِ  وردُّ  باهلل،

 … صاقة مـ بفذا اهلل طبَد  لؽ ففؾ

أكزل ) فؼد كػر بؿا … وكبذ واكحراٌف  ، ومحؼ وضالٌل  ورد، كػرٌ 

 .!!…) لؿ تؼبؾ لف صالة أربعقـ يقًما( و طؾك محؿد (

 ٓ فؽقةػ ، والطعةايش والخقةر العؾةؿ زمةـ يف كحـ يةا مسةؾؿقن :

 حقةةاة لُقةةـغَص  والؿشةةعقذيـ السةةحرة ورا َ  يجةةري مةةـ مـةةا يةةزال

 كؿةا مطحابقـ، يصرف أو فساًدا، يصـعَ  أو ُأسرًا، يػرَق  أو آخريـ،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـَ اْلَؿةْرِ  َوَزْوِجةِف تعالك قال ُقةقَن بِةِف َبةْق  ۖ  :) َفَقَطَعؾ ُؿقَن ِمـُْفَؿا َما ُيَػر 

ٓ  بِةنِْذِن اهللِ  ـْ َأَحٍد إِ ـَ بِِف ِم ي ُؿةقَن َمة ۖ  َوَما ُهؿ بَِضار  ُهْؿ َوَيَطَعؾ  ا َيُضةرُّ

َٓ َيـَػُعُفؿْ   ( سقرة البؼرة . َو

 الصةةػق وتعؽقةةرُ  ، والبقةةقت إسةةر هةةدمُ  ، وسةةائؾفؿ مةةـ وهةةذا

 !… والؿشاطر العؼقل وإذهاُب  واإلخا ،

) ومةةا هةةؿ  اهلل، بةةلمر إٓ يؼةةع ٓ أكةةف إٓ الشةةـاطة، تؾةةؽ كةةؾ ومةةع

ـَ بف مـ أحد إٓ بنذن اهلل( .  بضاري

هؿ ما ويطعؾؿقنَ   يـػعفؿ: وٓ َيضرُّ

 أخالُقفةةؿ، وتـفةةارُ  صاطةةاُتفؿ، وَتػسةةُد  ايؿةةاكفؿ، يةةذهُب  بحقةةث

 ، الشةةقاصقـ ويصةةادققن ، السةةعادة وُيحرمةةقنَ  ، قؾةةقُبفؿ وتؼسةةق

 !!…الذكر مـ ويـػرون
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـَ  ٕن ) ومةا كػةر  وضةاللفؿ كػةرهؿ بؼدر إٓ تخدمفؿ ٓ الشقاصق

  ..سؾقؿاُن ولؽـ الشقاصقـ كػروا ، يعؾؿقن الـاس السحر (

ـُ  العالمةةة وقةةال مةةاِت  " : اهلل رحؿةةف بةةاز ابةة ةةْحُر مةةـ الُؿَحر  الس 

ـِ يف سةقرة البؼةرة:  الُؽْػري ِة، كؿا قال اهللُ َطز  وَجؾ  يف شةلِن الؿَؾَؽةق

ـُ فِْطـٌَة َفاَل َتْؽُػْر  َؿا َكْح َٓ إِك  ـْ َأَحٍد َحط ك َيُؼق َؿاِن ِم  …َوَما ُيَعؾ 

ةْحرَ  أن   طؾةك الؽريؿةةُ  أيةاُت  هةذه فةَدل ت ةَحرةَ  وأن   ُكػةٌر، الس   الس 

ققن ةْحرَ  أن   طؾك دل ت كؿا وَزوِجف، الؿر ِ  بقـ ُيَػر  رٍ  لةقس الس   بؿةمث 

ا، وٓ كػًعا لذاتِف : الؽةقين  اهللِ  بةنذنِ  يةمث رُ  وإك ؿا َضر   اهللَ  ٕن   الَؼةَدري 

ر   الخقرَ  َخَؾؼ الذي هق وتعالك ُسبحاَكف   ."  والش 

 .…الغػؾَة والحسراتالؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا 

 ..…اققل ققلل هذا وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـ   حؿةةًدا هلل طؾةةك تقفقؼةةف، وشةةؽًرا لةةف طؾةةك تقسةةقره وتسةةديده ، مةة

بالفةةدى، وجـّبـةةا الفةةقى، وأصةةؾل وأسةةؾُؿ طؾةةك معّؾةةِؿ الخقةةر 

 …والـدى، صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف أهؾ الحؼ والـفك

  وبعد :

 والعـاية السحر تعظقؿَ  ، الشـقع الؿسؾَؽ  هذا مسؾؿقنَ  يا فحاذروا

 مةّدطل ِمةـ شؽؾفؿ يف ومـ والعرافقـ السحرة إلك الذهاب أو بف،

 جؾةب أو الؿعضةالت، حةؾ أو ، إمةراض طالج أو الغقب، طؾؿ

 !…الضقال

 إكؿةا والؿسةائؾ والحاجةاُت  ، الطقحقةد يف وقةدٌح  فسةادٌ  ذلؽ فؽؾ

 وٓ يـػعةةةقن ٓ بشةةةر وهةةةمٓ  ، الؼقةةةقم الحةةةل اهللَ  مةةةـ تطؾةةةب

 تعؾُؿةف يجةقزُ  ٓ ، باإلجؿةاع ومحرم كبقرة والسحر.! …يضرون
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يف والؿػسةةديـ الةةدجالقـ هةةمٓ  محاصةةرةُ  وطؾقـةةا تعؾقؿةةف، وٓ

 ومةةةا  اهلل، غضةةةَب  وتحةةةذيرهؿ هجةةةرهؿ، أو وكصةةةحفؿ إرض

 والطبؾقةغ ، والجفةال السةذج وخةداع ، إمةقال جؿةع مـ يػعؾقكف

 !… ويرتدطقا يطقبقا لؿ إذا الؿعـقة الجفات إلك بفؿ

 وضحؽقا الـاس، طؾك واحطالقا صغقاكفؿ، وزاد شرهؿ، طُظؿ فؼد

 ..) ولؼد طؾؿقا لؿـ اشطراه ما لف يف أخرة مـ خالق..( . طؾقفؿ

 الشةةرطقة، وإدطقةةة بإذكةةار الطحصةةـ الؿسةةؾؿقـ طؿةةقم وطؾةةك

 بةنذن وتحػةظ الؿؽةروه، وترد الباصؾ، وتدمغُ  ، السحر تدفع فنكفا

 . تعالك اهلل

ومةـ أكػةِع طالجةاِت السةحر:  " يؼقل ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل تعالك:

إدويةةُة اإللفقةةة، بةةؾ هةةل أدويُطةةف الـافعةةة بالةةذات، فنكةةف مةةـ تةةلثقر 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

إرواح الخبقثةةة السةةػؾقة، ودفةةُع تلثقرِهةةا يؽةةقن بؿةةا يعارضةةفا 

ويؼاومفا مـ : إذكار ، وأيات، والدطقات ، الطل ُتبطةُؾ فعَؾفةا 

وتلثقرها، وكؾؿا كاكت أققى وأشد، كاكت أبؾَغ يف الـُّشرة، وذلةؽ 

بؿـزلِة إلطؼا  جقشقـ، مع كؾ واحد مـفؿا ُطّدتف وسالُحف، فليفؿةا 

غؾَب أخر، قَفره، وكان الحؽُؿ لف، فالؼؾُب إذا كةان مؿطؾئةً مةـ 

اهلل مغؿةةقرًا بةةذكره، ولةةف مةةـ الطقجفةةات والةةدطقات وإذكةةار 

ُيخؾُّ بف يطابُؼ قؾُبف لساَكف، كةان هةذا مةـ أطظةِؿ  والطعقذات ورٌد ٓ

إسباب الطل تؿـُع إصابَة السةحر لةف، ومةـ أطظةِؿ العالجةات لةف 

 . اهة."بعد ما ُيصقبف 

 وحسةـ وإدطقةة، آذكةار طؾةك الحػةاظِ  يف مسةؾؿقن يةا اهللَ  فاهللَ 

 ) وطؾك اهللَ فطقكؾقا ان كـطؿ مممـقـ(. إحد القاحد طؾك الطقكؾ

 …الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!. املرتاحٍ اجملتٌع/ 22

 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده إّن الحؿَد هللِ 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلف  ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 …وصحبف أجؿعقـ

ٓ  َوَأْكةةُطْؿ  ـ  إِ َٓ َتُؿةةقُت ُؼةةقا اهللَ َحةةؼ  ُتَؼاتِةةِف َو ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي َيةةا َأيُّ

 ُمْسِؾُؿقَن .

 أما بعد :

  إخقة اإليؿان :

 تردده، والصغارُ  يحػظف، أكثرُكؿ طظقٌؿ، وكٌص  جؾقٌؾ، حديٌث  هـا

 وُكفؿةُؾ  ضةقؼ، كطاق يف إٓ كػفُؿف ٓ ولؽـ بف، يحطجقنَ  والعؾؿا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 بةـ الـُّعؿةان حةديث يف وسةؾؿ طؾقةف اهللُ  صةّؾك يؼةقل! …طةداه ما

)َمَثةةُؾ الؿةةممـقـ يف تةةقاد هؿ، وتةةراُحِؿفؿ ،  َبشةةقر رضةةل اهلل طـةةف:

وتعاصػفؿ: َمَثُؾ الجسد: إذا اشةطؽك مـةف طضةٌق، تةداطك لةف سةائُر 

 الجسد بالسفر والُحؿك ( . أخرجاه .

 حةؼ يف أوردكةاه أوردكةاه، وإذا ، الحةديث هذا أسؿاِطـا يف يرنُّ  كؿ

 أساسةقة قاطةدةٌ  ففةق ، كؾةف لؾؿجطؿةع حةؼ   أكف مع فؼط، الؿساكقـ

 كحطةاُج  كؾـةا إذ …وتراحؿةف الؿسةؾؿ الؿجطؿعِ  ترابطِ  يف ومـفجقة

:) مةةـ ٓ  وسةةؾؿ طؾقةةف اهللُ  صةةّؾك قةةال وقةةد والؿةةقدة، الرحؿةةة إلةةك

 َيرحؿ ٓ ُيرحؿ (.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، شةؿائؾ مةـ طـةدكؿ مةا بػضةؾ وجقدوا وأدبقا، ُخؾؼًقا فطراحؿقا

)إكؿةا الؿممـةقن  ،… الصحقحة وإخقية الديـقة الرابطةَ  وحّؼؼقا

 إخقة( .

 : أيفا اإلخقُة الؽرام

 فّجةً، الطعامةُؾ  وصةار بعةض، طـ وفّرقطـا الدكقا، طؾقـا صغت لؼد

 ذلةةؽ كةةؾ وطـةةقانُ ! …الؿةةقدة قؾقةةَؾ  الرحؿةةة، شةةحقَح  ، غؾقظةةا

 سةاطدين ومةـ خدمطةف، خةدمطل مـ ، وإكاكقة والـػعقة الؿصؾحة

 هةةق الةةدوٓر الغربقةةة، بالؿجطؿعةةات يؽةةقن مةةا أشةةبف سةةاطدتف،

 !…الؿعطؿد هل والػائدة ، إساس

 أذى الخقةةرات ويف! …وهجةةران تؼةةاصعٌ  إقةةارب مسةةطقى فعؾةةك

 وٓ حؿقؿةف، طؾةك الؼريةُب  يسؾ ؿُ  وٓ السـقات تؿرُّ .! …ووحشة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يؼةةقُل  وققطفةةا قبةةؾ الشةةرورَ  وكػطةةرُض ..!  جةةاره طؾةةك الجةةارُ 

 !،..وغـقؾف الشر طـ ابعد بعضفؿ:

 هةةذا خةةاللِ  ومةةـ ، حقاتـةةا يف اإلسةةالم أخةةالَق  كجةةددَ  أن وكسةةطبعُد 

  .!!… العظقؿ الحديث

 الؿاحقةة ، الحؼقؼقةة الؿقدة إلك دطقةٌ  ) مثُؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ (

 . الظـ وسق  ، وإحؼاد ، لؾحسد

 احطقةةةاجفؿ وقةةةت مبةةةذول وإخةةةا ٌ  ، زائةةةد حةةةب   : وتةةةراحؿفؿ

 .وطثراتفؿ

 وتطبةةةةةع وسةةةةةمالفؿ لةةةةةبعض إحسةةةةةاُكفؿ : هةةةةةق وتعةةةةةاصػفؿ

 يف طقن العبِد ما كان العبُد يف طقن أخقف (.)واهللُ …أحقالفؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  : العؾؿا  قال

 مطؼاربةةً  كاكةت وإن ، والطعةاصػ والطةقادد الطةراحؿَ  أن يظفرُ  الذي

ـّ  ، الؿعـك يف  أن بةف: فةالؿراد الطةراحؿُ  فلمةا لطقةػ، فةرق بقـفةا لؽ

 وأمةا آخةر، شةل  بسةبب ٓ اإليؿةان بةنخّقة بعضةً بعُضفؿ يرحؿَ 

 والطفةادي، كةالطزاور لؾؿحبة الجالُب  الطقاصؾ بف: فالؿراد الطقادد

 يعطةةُػ  كؿةةا ، بعضةةا بعِضةةفؿ إطاكةةةُ  بةةف: فةةالؿراد الطعةةاصػ وأمةةا

ـُ  فليـ ، لقؼقيف طؾقف الثقب ـَ ! ؟..، الؿعاين هذه مـ كح  إخةقةُ  وأية

 وزيةةارات بقــةةا، فقـةةا واإلحسةةانُ  ، ببعضةةـا والرحؿةةة ، اإليؿةةان

 .. واهطؿام وحػاوةٌ  واتصال ، وسمال
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هةةةةق الةةةةذي ، الؿطةةةةراحؿ الؿةةةةممـ الؿجطؿةةةةع سةةةةؿاُت  تؾؽةةةةؿُ 

 : تعةةةةالك قةةةةال ، الؿطالحؿةةةةة والؼةةةةقةِ  ، الؿرصةةةةقص  كالبـقةةةةانِ 

 )فلصبحطؿ بـعطؿِف إخقاًكا(.

ـةةا وأكةةت راٍض  ـَ قؾقبـةةا ، وتقف  الؾفةةؿ أصةةؾْح أحقاَلـةةا ، وأّلةةػ بةةق

 …طـا

 .…أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

والصالُة والسالُم طؾك مةـ ٓ كبةَل بعةده، وطؾةك الحؿُد هلل وحده، 

 .…آلِف وصحبِف ومـ وآه

 وبعد :

 أيفا اإلخقة الػضال  :

 تلمةةؾ ثةةؿ ، ومجطؿعـةةا حقاتـةةا يف وإخةةالق الؿعةةاين هةةذه لـجةةددْ 

 ويطعةب ،ألةؿ ٕدكةك يطةالؿ الةذي ، القاحد بالجسد الـبقي الطشبقف

 والةطالحؿ، والؼقة الَقحدة لطجسقد رائع تشبقفٌ  وهذه.. ضرر ٕقؾ

 .!…بقــا يشقعَ  أن يـبغل الذي

 ، وجؿةةةال أغصةةةانٌ  ولفةةةا الؿطػرطةةةة كالشةةةجرة أصةةةٌؾ  فالجسةةةُد 

 مةـ طضةقٌ  اشةطؽك فةنذا ، البفقةة الؿخضرةِ  كإغصان، وأطضاؤه

 إذا كالشةجرة : جؿاُلفةا وذُبةؾ كؾُّفةا إطضةا ُ  اشطؽت ، إطضا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـٌ  ُضةةرَب   بةةالطحرك كؾفةةا إغصةةان اهطةةزت ، أغصةةاكفا مةةـ غصةة

 !…وجؿالفا حسـفا واخطػت وآضطراب،

ـُ  وكةةذلؽ  الطةةقادُ  اخطػةةك إذا الؿسةةؾؿ، ومجطؿعـةةا بالِدكةةا يف كحةة

 وكعةقش ، والطةآخل الؼةقة صػاُت  طـا تـطػل والطعاصػ، والطراحؿُ 

 . الؿسطعان واهلل ، محاسـُف تؼؾُّ   اخطراُقف، يؽثرُ  هش، مجطؿع يف

 …وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!ضريتٕ ُقسأ ملاذا/ 23
 

الحؿُد هلل إطز إكرم ، الذي طّؾؿ بالؼؾؿ ، طؾؿ اإلكسان ما لؿ 

يعؾؿ ..أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفُد أّن 

إطظؿ ، صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلِف   محؿًدا طبده ورسقلف، الـبل

 …وصحبف الجقؾ إحؽؿ ، ومـ اقطػاهؿ إلك يقم الجزا  إدوم

ُؼةقا  َمْت لَِغةٍد  َوات  ةا َقةد  ُؼقا اهللَ َوْلَطـُظْر َكْػةٌس م  ـَ آَمـُقا ات  َفا ال ِذي ) َيا َأيُّ

 .اهللَ إِن  اهللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ( سقرة الحشر 

  أما بعد :

 إخقة اإلسالم:

 إحةزانَ  اسططعؿ وربؿا ، وهؿقم مطاطُب  دكقاه يف بعِضـا طؾك يؿرُّ 

 اهلل كطةةاُب  ولةةديؽ ، تحةةزن وٓ تقةةلس ٓ : لةةف وكؼةةقل ، والشةةدائد

ـُ  ، وذكره  !… طؾقف الطقكؾ وحس
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الػؼةر، وطاش ، الشدائد لؼلَ  فؼد حسـة، أسقةٌ  اهلل رسقل يف ولؽ

 رضةل طائشةة إلةك واسةطؿعَ .!… ققمةف، وآذاهُ  ، الجقعَ  واسططعؿ

 إلقفةا كؿا وقد حقاتف، يف الشدائد ساطاِت  طـ تسللف وهل طـفا، اهلل

  !…ومطاطب مالٍق  مـ ُأُحد غزوة يف لؼلَ  ما

َيا َرسقَل اهللِ، هةْؾ َأَتةك َطَؾْقةَؽ َيةْقٌم كةاَن َأَشةد  ِمةـ َيةقِم  " : فطؼقل

ُأُحٍد؟ َفؼاَل: لَؼْد َلِؼقُت ِمـ َقْقِمِؽ ما لؼقت ، َوكةاَن َأَشةد  مةا َلِؼقةُت 

ـِ طبةِد -مـفْؿ َيقَم الَعَؼَبِة، إْذ َطَرْضُت َكْػِسل طَؾك  ـِ طبةِد َيالِقةَؾ بة اْب

َؾةْؿ ُيِجْبـِةل إلةك مةا َأَرْدُت، َفاْكَطَؾْؼةُت فَ  -أي سادة الطائػ -ُكاَلٍل 

ٓ  بَؼةْرِن الث َعالِةِب، َفَرَفْعةُت  َوَأَكا َمْفُؿقٌم طَؾك َوْجِفل، َفَؾةْؿ َأْسةَطِػْؼ إ

ْطـِةةل َفـََظةةْرُت َفةةنَِذا فِقَفةةا ِجْبرِيةةُؾ،  َرْأِسةةل َفةةنَِذا َأَكةةا بَسةةَحاَبٍة قةةْد َأَضؾ 

وا َفـَاَداكِل، َفؼاَل: إن  اهللَ  َطز  َوَجؾ  قْد َسِؿَع َقْقَل َقْقِمَؽ َلَؽ، َوما ُردُّ



 

         186       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َطَؾْقَؽ، َوَقْد َبَعَث إَلْقَؽ َمَؾَؽ الِجَباِل لَِطْلُمَرُه بؿا ِشةْئَت فةقفؿ، قةاَل: 

ةُد، إن  اهللَ قةْد  ، ُثةؿ  قةاَل: يةا ُمَحؿ  َؿ َطَؾةل  َفـَاَداكِل َمَؾُؽ الِجَبةاِل َوَسةؾ 

َؽ َلَؽ، َوَأَكةا َمَؾةُؽ الِجَبةاِل َوَقةْد َبَعَثـِةل َربُّةَؽ إَلْقةَؽ َسِؿَع َقْقَل َقْقمِ 

 ، ـِ لَِطْلُمَركِل بَلْمرَِك، َفؿا ِشْئَت، إْن ِشةْئَت َأْن ُأْصبِةَؼ طؾةقفُؿ إْخَشةَبْق

َفؼاَل لف َرسقُل اهللِ َصؾ ك اهللُ طؾقةف َوَسةؾ َؿ: َبةْؾ َأْرُجةق َأْن ُيْخةرَِج اهللُ 

 . " ْؿ َمـ َيْعُبُد اهللَ َوْحَدُه ٓ ُيْشرُِك بف شقًئاِمـ َأْصاَلبِفِ 

 وشةؼا ، ومطةاردةٌ  ، وبال  شدةٌ  … والحديث الحدَث  هذا فطلمؾ

 !…وطـا  ودطقة

 طؾقةف اهلل رسقل حبقَبؽ تذّكر.. وصعؿَت  ، بلمان بقطؽ دخؾَت  فنذا

 طؾةك إٓ الدطقية الراحة إلك يصؾ فؾؿ ، ومعاكاتف والسالم الصالة

 .…والؿؼاساة الطعِب  مـ جسرٍ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الطعِب  مـ جسرٍ  إٓ ُتـال ** ترها فؾؿ الؽبرى بالراحة بصرَت 

 

 ومقطظةةٌ  ، كةادرة وتربقةةٌ  ، ثابطة وقدوةٌ  جؿقؾ، سؾقانٌ  فقفا ولذلؽ

 ، طؿؾةةل وتطبقةةٌؼ  حقةةاة، مـفةةاُج  وهةةل..!  أطؾةةك ومثةةٌؾ  خالصةةة،

 …سؾقكقة ومسقرةٌ 

َلَؼةْد َكةاَن َلُؽةْؿ فِةل َرُسةقِل ) …واقطػاؤها تعؾُّؿفا جؿقًعا بـا خؾقٌؼ 

 ( سقرة إحزاب .…اهللِ ُأْسَقٌة 

 ورحؿَطةف ، إذى واحطؿاَلف ،  الؿطقـ صبَره الطائػ قصة مـ وخْذ 

 . الدوام طؾك الدطقية الحؽؿةَ  واططؿاده ، بلمطف

 معـةًك، الةدطقةَ  وتعةقَش  ، طؿال اإلسالمَ  لططعؾؿَ  السقرَة، تؾؽ فاقرأ

 فؽثقةةرون! … تطبقؼةةا الةةديـ وتػؼةةفَ  ، حؼقؼةةةً  آبةةطال  وتعةةرف

 والعؿةؾ ، إلقةف الةدطقة يطقؼةقن ٓ ولؽـ ، اإلسالم محبةَ  يزطؿقن
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ةـ  .!…أخريـ كػع يف والسعل ، بؿؼطضاه ؿ  ًٓ م  ـُ َقْق ـْ َأْحَس )َوَم

ـَ (  ـَ اْلُؿْسةةةِؾِؿق ـِةةةل ِمةةة                   َدَطةةةا إَِلةةةك اهللِ َوَطِؿةةةَؾ َصةةةالًِحا َوَقةةةاَل إِك 

 سقرة فصؾت .

الؾفؿ آت كػقسـا تؼقاها ، وزكفا أكَت خقر َمـ زكاها ، أكت ولقفا 

 .…ومقٓها 

 …أققل ققلل هذا وأسطغػر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هللِ حؿًدا كثقرا صقبا مبارًكا فقف، وصّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا 

 .…محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 أيفا اإلخقة الػضال  :

 يعةاين كؿا ومعاكاتف اهلل رسقل بشرية طؾك دلقٌؾ  الطائػ حديث يف

 صةبر ذلةؽ ومةع ، بةف ِؽ الػطة ومحاولةةِ  ، لؾخطةر وتعرضفِ  ، البشر

 آكةاة ودروس ، والطحؿةؾ الصةبر دروس أمطةف وطؾةؿ ، واحطسب

 . وآتعاظ

 بالشةةػؼة وامةةطالؤه ، الةةرحقؿ قؾبةةف اتسةةاعُ  : الؼصةةة دروسِ  مةةـو

 ، الجبةالِ  مَؾةؽ بفا أشارَ  وقد ، آكطؼام فؽرة رفضت الطل الظاهرة

 ..! ، وسػفا هؿ صبقاكفؿ طؾقف وسؾطقا آذوه وقد سقؿا ٓ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) َبْؾ َأْرُجق َأْن ُيْخةرَِج … هدايطفؿ يف الدطقي أمِؾف صقُل  : وكذلؽ

 وطؿةٌؾ  واكططةار، صةبرٌ  ذلةؽ ويفاهللُ ِمـ َأْصاَلبِِفْؿ َمـ َيْعُبةُد اهللَ..( 

 وأنّ  ، وآسةةطعجال لؾؽسةةؾ وكبةةٌذ  وسةةعل، ودطةةقةٌ  ، ومقاصةةؾة

 ..!بؿسقطر طؾقفؿ ولسَت  ، اهللِ  بقد الفدايةَ 

 حطةةك ، الطةةائػ مةةـ وخروجةةف لةةف، حصةةؾت الطةةل الشةةدةِ  وبةةُرغؿ

 ، آكطصةارات بةبعض صةدره اهللَ  شةرح فؼةد ، طـةب بسطان وصؾ

 اهلل فةةذكر ، طـةةب مةةـ قِطػةةً الـصةةراين طةةداس لةةف قةةّدم ففـالةةؽ

 آخةر معـةقي دطةؿ وجا ه شاهد، ما روطة مـ أسؾؿ ثؿ ، وتعجب

 فػةل ، برسةالطف الجةـ بعةض إيؿةان وهةق أٓ ، مؽةة يصةؾ أن قبؾ

قرب مؽةة ، أقةام الرسةقل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  "وادي كخؾة "

أيامً ، وخالل تؾؽ الؿدة بعث اهلل إلقف كػرًا مةـ الجةـ ، اسةطؿعقا 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

فةةآمـقا بةةف، وقةةد ذكةةر اهلل ذلةةؽ يف سةةقرتل إحؼةةاف إلةةك الؼةةرآن 

ةا  ـ  َيْسةَطِؿُعقَن اْلُؼةْرَآَن َفَؾؿ  ـَ اْلِجة والجـ ) َوإِْذ َصَرْفـَا إَِلْقَؽ َكَػةًرا ِمة

ـَ (. ا ُقِضَل َول ْقا إَِلك َقْقِمِفْؿ ُمـِْذِري  َحَضُروُه َقاُلقا َأْكِصُطقا َفَؾؿ 

 دروِسةةفا مةةـ واكفؾةةقا ة،الؼصةة هةةذه مسةةؾؿقن يةةا وتةةدبروا فةةدّقؼقا

 رسةقل محةازنَ  فطةذكروا الدكقا، يف  بعُضؽؿ حزنَ  وإذا ، وطظاتفا

 … وتقجقفف هديِف مـ وارشػقا صبرِه، مـ وتعؾؿقا اهلل،

  .…الؾفؿ صؾ طؾك محؿٍد وطؾك آِل محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  خطبة االضتطقاء...!/ 24

 

 الػؼرا  ومغـل الؿؾفقفقـ، ومغقث الؿضطريـ، مجقب هلل الحؿُد 

 ومـ  وأشؽره، أحؿده الـؼؿ، طـا ودفع بالـعؿ، امطـ والؿساكقـ،

 لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلفَ  ٓ أن أشفُد  ، أسطغػره ذكب كؾ

 وصحبف آلفِ  وطؾك طؾقف اهلل صؾك ورسقلف طبده محؿدا أنّ  وأشفد

 .....أجؿعقـ

  أما بعد:

  مسؾؿقن: يا اهلل فاتؼقا

 إرزاق، قةةدر اهلل أنّ  واطؾؿةةقا القةةف، وأكقبةةقا ربؽةةؿ إلةةك وأسةةؾؿقا

 حقةاة بةف والؿةا ، الغقةث كعؿةةُ  ، كعؿةف أجؾ ومـ ، أجال وكطب

 )ُقةْؾ  : تعالك قال العباد أحقال وصالُح  ، العقش ودوامُ  الؽائـات،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـٍ (.  ـْ َيةةةْلتِقُؽْؿ بَِؿةةةاٍ  َمِعةةةق َأَرَأْيةةةُطْؿ إِْن َأْصةةةَبَح َمةةةاُؤُكْؿ َغةةةْقرًا َفَؿةةة

 [.31]الؿؾؽ:

 ومةـ بةدكقاه، يغطةر الةذي ومةـ الةـعؿ، طةـ يسةطغـل الةذي ذا فؿـ

  … وأرزاق مقاه بال سقعقُش 

 وإكفةةاكٌ  آدم، لبـةةل شةةؼا ٌ  تةةلخَره أن واطؾؿةةقا اهلل، طبةةادَ  فطػؽةةروا

 الخطايةةا واكطشةةارِ  الةةذكقب، بسةةبِب  إٓ تةةلخر ومةةا! لؿعاشةةاتفؿ،،

َؼةْقا  َوَلةْق َأن  َأْهةَؾ الُؼةَرى آَمـُةقا) تعةالك قال.… َلَػَطْحـَةا َطَؾةْقِفؿ َوات 

ةَؿا ِ  ـَ الس  ة ُبقا َفَلَخةْذَكاُهؿ بَِؿةا َكةاُكقا  َوإَْرضِ  َبَرَكاٍت م  َوَلؽِةـ َكةذ 

 ( سقرة إطراف .َيْؽِسُبقنَ 

) وأن لةِق اسةطؼامقا طؾةك الطريؼةة ٕسةؼقـاهؿ  وتعةالك تبارك وقال

 ما  غدقا(
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 قةال… بةارزة وخطايةا ، جاثؿة غػؾة ضؾ يف الـعؿُ  تطقاصُؾ  فؽقػ

 ) إن  العبَد لقحرُم الرزق بالذكب ُيصقبف(. وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 يف طؾةقفؿ ُيضّقُؼ  وكؿ ، خطاياهؿ بسبب كِعؿٍ  مـ العبادُ  يحرمُ  فؽؿ

 صةدُق  ، اهلل طبةادَ  طؾقـةا تعةقـ ولةذلؽ ، ذكقبفؿ بسبب ، معايشفؿ

) وتقبةقا إلةك اهلل جؿقًعةا .…إلقف الصالحة والعقدةُ  ، اهللِ  مع الطقبة

 أيفا الؿممـقن لعؾؽؿ تػؾحقن ( سقرة الـقر .

 ديةةدنُ  هةةق الةةذي ، الـصةةقح والطقبةةة بآسةةطغػار ألسةةـُطـا ولةةطؾفج 

 يف لةةف يعةةدُّ  وسةةؾؿ طؾقةةف اهللُ  صةةّؾك كبةةقؽؿ وكةةان قبؾـةةا، الؿةةممـقـ

 … وتقبة اسطغػارا ، مرة مائة كحق القاحد الؿجؾس

لقعةذبفؿ  ..) ومةا كةان اهلل كبقةر وفضةؾف طظةقؿ، شةلكف فآسطغػار

 يطرتةب ومةاوأكت فقفؿ وما كةان اهلل معةذبفؿ وهةؿ يسةطغػرون ( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مسؾؿقن يا وققلقا : لف حصر ٓ وططايا وبركاٍت  خقراٍت  مـ طؾقف

: )َرب ـَةا َضَؾْؿـَةا َأْكُػَسةـَا َوإِْن َلةْؿ َتْغِػةْر َلـَةا السةالم طؾقف آدم قال كؿا :

ـَ  ـ  ِم (]إطراف:َوَتْرَحْؿـَا َلـَُؽقَك ـَ  قال كؿا وققلقا [،13اْلَخاِسرِي

ـَ  السالم: طؾقف كقح ـَ اْلَخاِسرِي ـْ ِم ٓ  َتْغِػْر لِل َوَتْرَحْؿـِل َأُك  )َوإِ

ةةل َضَؾْؿةةُت َكْػِسةةل  وققلةةقا كؿةةا قةةال مقسةةك طؾقةةف السةةالم: )َرب  إِك 

 طؾقةف يةقكس قةال كؿةا وققلقا [،16َفاْغِػْر لِل َفَغَػَر َلُف(]الؼصص:

( م:السةةال ـَ ـَ الظ ةةالِِؿق ةةل ُكـْةةُت ِمةة ٓ  َأْكةةَت ُسةةْبَحاَكَؽ إِك  َٓ إَِلةةَف إِ ( 

 [.87]إكبقا :

ٓ  اهللُ َواْسةَطْغِػْر  طاله: يف جؾ اهلل ققل وتذكروا  َٓ إَِلةَف إِ ُف  )َفاْطَؾْؿ َأك 

ةةَبُؽْؿ َوَمْثةةَقاُكْؿ( ـَ َواْلُؿْمِمـَةةاِت َواهللُ َيْعَؾةةُؿ ُمَطَؼؾ   لِةةَذْكبَِؽ َولِْؾُؿةةْمِمـِق

 [19]محؿد:
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ورسةةقل ، والطقبةةة الخقةةر معّؾةةؿ طؾةةك اهلل طبةةادَ  وسةةّؾؿقا وصةةؾقا

 .… أجؿعقـ وصحبف آلفِ  وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ، واإلكابة الذكرى

 ولقفا أكت ، زكاها مـ خقر أكت وزكفا ، تؼقاها كػقسـا آت الؾفؿ

 .… ومقٓها

 .…اغثـا الؾفؿ ، أغثـا الؾفؿ ، أغثـا الؾفؿ

ا، مجؾ الً  غَدًقا، مريًعا مريًئا، هـقًئا مغقًثا، غقًثا اسِؼـا الؾفؿ  صبًؼا طام 

ا  الؾفةؿ الؼةاكطقـ، مةـ تجَعْؾـةا وٓ الغقث، اسِؼـا الؾفؿ دائًؿا، سح 

 ، والضـؽ والَجفد اللوا ِ  مـ والَخْؾؼ والبفائؿ والبالد بالعباد إن

 .. إلقؽ، إٓ كشؽق ٓ ما

 بركةةات مةةـ واسةةِؼـا الضةةرع، لـةةا وأِدر   الةةزرع، لـةةا أكبِةةْت  الؾفةةؿ

 الَجفةَد  طـةا ارفةع الؾفةؿ إرض، بركةات مةـ لـةا وأكبِْت  السؿا ،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 غقةةُرك، يؽشةةػف ٓ مةةا الةةبال  ِمةةـ طـةةا واكشةةػ والُعةةْرَي، والجةةقع

 طؾقـةةا السةةؿا َ  فلرسةةؾِ  غػةةاًرا: كـةةَت  إكةةؽ كسةةطغِػُرك إكةةا الؾفةةؿ

 .…ِمدراًرا

 الؾفةؿ ، واإلسةالم والسالمة ، واإليؿان بإمـ بالدكا احػظ الؾفؿ

 …الؿعطديـ  وطدوان ، الؽائديـ كقد طـفا رد

 .… رضاك يف طؿؾـا واجعؾ لطؼاك وفؼـا الؾفؿ

 لؾبةةةر بـاصةةةقطف وخةةةذ ، وترضةةةك تحةةةب لؿةةةا إمامـةةةا وفةةةؼ الؾفةةةؿ

 …والطؼقى

 مةةةـ لـؽةةةقكـ وترحؿـةةةا لـةةةا تغػةةةر لةةةؿ وإن أكػسةةةـا ضؾؿـةةةا ربـةةةا

 .…الخاسريـ

 .…طبادتؽ وحسـ وشؽرك ذكرك طؾك أطـا الؾفؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةا الػةطـ واكػـا ، شريعطؽ واتباع ، ديـؽ أكصار مـ اجعؾـا الؾفؿ

 … بطـ وما مـفا ضفر

ًٓ  مالبسةؽؿ اقؾبقا ، كبقؽؿ لسـة مسؾؿقنَ  يا واتباًطا  وادطةقا ، تػةاؤ

 والحؿةُد  ، سةقئاتـا َطةـ وتجاوز لـا، اهللُ  غػر ، مسطغقثقـ تائبقـ اهللَ 

 ..… العالؿقـ رب هللِ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!اهلل زضوي وصفات ٓسقى حديث/ 25

 

ِف: اْلَحْؿَد  إِن   ـْ  بِاهللِ  َوَكُعقذُ  َوَكْسَطْغِػُرُه، َوَكْسَطِعقـُُف، َكْحَؿُدُه، لِؾ   ِم

ـْ  أْطَؿالِـَا، َوَسق َئاِت  أْكُػِسـَا ُشُرورِ  ـْ  َلُف، ُمِضؾ   َفالَ  اهللُ  َيْفِدهِ  َم  َوَم

 لُف، َشرِيَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ  إِٓ   إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َوَأْشَفُد  َلُف، َهاِديَ  َفالَ  ُيْضِؾْؾ 

ًدا َأن   َوَأْشَفُد   آلِفِ  َوَطَؾك َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك َوَرُسقُلُف، َطبُْدهُ  ُمَحؿ 

ـَ  َوَصْحبِفِ   .َأْجَؿِعق

ةْر َطةـُؽْؿ  ـَ آَمـُةقا إِن َتط ُؼةقا اهللَ َيْجَعةؾ ل ُؽةْؿ ُفْرَقاًكةا َوُيَؽػ  َفا ال ةِذي َيا َأيُّ

 َسق َئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ .

 بعد :أما 

 الؿسؾؿقـ: معاشرَ 

 هرقةؾ مةع حةرب بةـ سةػقان أبةل قصة السقرة أحاديث روائعِ  مـ

 مةـ يطلكةَد  أن فةلراد اهلل، رسةقل كطةاب وصةؾف وقةد الةروم، طظقؿ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

..) أسؾْؿ أسؾؿ يمتَؽ  وتحذيره وخروجف العربل الـبل هذا حؼقؼة

 ..اهللُ أجرَك مرتقـ(

 طبةاس ٓبةـ هـةا فاسةطؿع! … الشام، يف العرب مـ تجاًرا فقجد

 ..… سػقان أبل طـ يحؽقفا طـف اهللَ  رضل

ةُف َكبِةل  ؟  قال هرقؾ: ُجةِؾ ال ةِذي َيةْزُطُؿ َأك  َأيُُّؽْؿ َأْقَرُب َكَسًبا بَِفةَذا الر 

َفَؼةةاَل َأُبةةق ُسةةْػَقاَن : َفُؼْؾةةُت : َأَكةةا َأْقةةَرُبُفْؿ َكَسةةًبا، َفَؼةةاَل : َأْدُكةةقُه ِمـ ةةل، 

ُبقا َأْصَحاَبُف، َفةاْجَعُؾقُهْؿ ِطـْةَد َضْفةرِِه، ُثةؿ  َقةاَل لَِطْرُجَؿاكِةِف : ُقةْؾ  َوَقر 

ُبقُه، َفةَقاهللِ  ُجةِؾ، َفةنِْن َكةَذَبـِل َفَؽةذ  ـْ َهةَذا الر  َلُفْؿ إِك ل َسائٌِؾ َهَذا َطة

َل  ـْ َأْن َيْلثُِروا َطَؾل  َكِذًبا َلَؽَذْبُت َطـْةُف، ُثةؿ  َكةاَن َأو  َٓ اْلَحَقاُ  ِم َمةا َلْق

َسَلَلـِل َطـُْف َأْن َقاَل : َكْقَػ َكَسُبُف فِقُؽْؿ ؟ ُقْؾةُت : ُهةَق فِقـَةا ُذو َكَسةٍب. 

. َقاَل : َٓ   َقاَل : َفَفْؾ َقاَل َهَذا اْلَؼْقَل ِمـُْؽْؿ َأَحٌد َقطُّ َقْبَؾُف ؟ ُقْؾُت : 



 

         201       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

. َقةاَل :  َٓ ـْ َمِؾةٍؽ ؟ ُقْؾةُت :  ـْ آَبائِةِف ِمة َفَلْشةَراُف الـ ةاِس َفَفْؾ َكاَن ِمة

َيط بُِعقَكُف َأْم ُضَعَػاُؤُهْؿ ؟ َفُؼْؾُت : َبْؾ ُضةَعَػاُؤُهْؿ. َقةاَل : َأَيِزيةُدوَن َأْم 

َيـُْؼُصقَن ؟ ُقْؾُت : َبْؾ َيِزيُدوَن. َقاَل : َفَفْؾ َيْرَتدُّ َأَحةٌد ِمةـُْفْؿ َسةْخَطًة 

. َٓ َقةةاَل : َفَفةةْؾ ُكـْةةُطْؿ َتط ِفُؿقَكةةُف  لِِديـِةةِف َبْعةةَد َأْن َيةةْدُخَؾ فِقةةِف ؟ ُقْؾةةُت : 

. َقاَل : َفَفْؾ َيْغِدُر ؟ ُقْؾةُت  َٓ بِاْلَؽِذِب َقْبَؾ َأْن َيُؼقَل َما َقاَل ؟ ُقْؾُت : 

َٓ َكةْدِري َمةا ُهةَق َفاِطةٌؾ فِقَفةا. َقةاَل : َوَلةْؿ  ٍة  ـُ ِمـُْف فِةل ُمةد  ، َوَكْح َٓ  :

ْقًئا َغْقةةُر َهةةِذِه اْلَؽِؾَؿةةِة. َقةةاَل : َفَفةةْؾ ُتْؿؽِـ ةةل َكِؾَؿةةٌة ُأْدِخةةُؾ فِقَفةةا َشةة

َقاَتْؾُطُؿقُه ؟ ُقْؾةُت : َكَعةْؿ. َقةاَل : َفَؽْقةَػ َكةاَن قَِطةاُلُؽْؿ إِي ةاُه ؟ ُقْؾةُت : 

اْلَحْرُب َبْقـَـَا َوَبْقـَُف ِسَجاٌل : َيـَاُل ِمـ ا َوَكـَاُل ِمـُْف. َقةاَل : َمةاَذا َيةْلُمُرُكْؿ 

َٓ ُتْشةرُِكقا بِةِف َشةْقًئا، َواْتُرُكةقا  ؟ ُقْؾُت : َيُؼقُل  : اْطُبُدوا اهللَ َوْحَدُه، َو

َؾِة. ْدِق، َواْلَعَػاِف، َوالص  اَلِة، َوالص    َما َيُؼقُل آَباُؤُكْؿ، َوَيْلُمُرَكا بِالص 
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ةُف فِةقُؽْؿ  ـْ َكَسةبِِف َفةَذَكْرَت َأك  ُذو َفَؼاَل لِؾط ْرُجَؿاِن : ُقةْؾ َلةُف َسةَلْلُطَؽ َطة

ُسُؾ ُتْبَعُث فِل َكَسِب َقْقِمَفا، َوَسَلْلُطَؽ : َهْؾ َقةاَل  َكَسٍب، َفَؽَذلَِؽ الرُّ

، َفُؼْؾُت : َلةْق َكةاَن َأَحةٌد َقةاَل  َٓ َأَحٌد ِمـُْؽْؿ َهَذا اْلَؼْقَل ؟ َفَذَكْرَت َأْن 

، َوَسةَلْلُطَؽ : َهَذا اْلَؼْقَل َقْبَؾُف، َلُؼْؾُت : َرُجٌؾ َيْلَتِسةل بَِؼةْقٍل قِقةَؾ َقْبَؾةفُ 

ـْ  ، ُقْؾةُت : َفَؾةْق َكةاَن ِمة َٓ ـْ َمِؾٍؽ ؟ َفةَذَكْرَت َأْن  ـْ آَبائِِف ِم َهْؾ َكاَن ِم

ـْ َمِؾٍؽ ُقْؾُت : َرُجٌؾ َيْطُؾُب ُمْؾَؽ َأبِقِف، َوَسَلْلُطَؽ : َهةْؾ ُكـْةُطْؿ  آَبائِِف ِم

، َفَؼْد َأْطرُِف َتط ِفُؿقَكُف بِاْلَؽِذِب َقْبَؾ َأْن َيُؼقَل َما َقاَل ؟ فَ  َٓ َذَكْرَت َأْن 

ـْ لَِقَذَر اْلَؽِذَب َطَؾك الـ اِس، َوَيْؽِذَب َطَؾةك اهللِ. َوَسةَلْلُطَؽ  ُف َلْؿ َيُؽ َأك 

َبُعةةقُه َأْم ُضةةَعَػاُؤُهْؿ ؟ َفةةَذَكْرَت َأن  ُضةةَعَػاَ ُهُؿ  : َأْشةةَراُف الـ ةةاِس ات 

ُسةةِؾ،  َبُعةةقُه، َوُهةةْؿ َأْتَبةةاُع الرُّ َوَسةةَلْلُطَؽ : َأَيِزيةةُدوَن َأْم َيـُْؼُصةةقَن ؟ ات 

، َوَسةَلْلُطَؽ :  يَؿاِن َحط ك َيةطِؿ 
ُفْؿ َيِزيُدوَن، َوَكَذلَِؽ َأْمُر اإْلِ َفَذَكْرَت َأك 
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 ، َٓ َأَيْرَتةةدُّ َأَحةةٌد َسةةْخَطًة لِِديـِةةِف َبْعةةَد َأْن َيةةْدُخَؾ فِقةةِف ؟ َفةةَذَكْرَت َأْن 

ـَ  يَؿاُن ِحق  . حالوتف أي! … ،ُتَخالُِط َبَشاَشُطُف اْلُؼُؾقَب  َوَكَذلَِؽ اإْلِ

 حالوة أنَ  ثباتفؿ وطقامؾِ  ، الؿممـقـ صػاِت  أجؾ   مـ وهذا.. كعؿ

 يف والبسةالة الصةبر بةؾ! …وآرتداد الطبدل دون تحقُل  ، اإليؿان

ًٓ  صبؼقها وقد الدفاع،  … وطؿاًل  قق

داً  ُكبزى الَؾفِ  لعؿرُ  َكَذبُطؿ  َوُكـاِضؾِ  دوَكفُ  ُكطاِطـ َوَلّؿا ** ُمَحؿ 

عَ  َحّطك َوُكسِؾَؿفُ   َوالَحالئِؾِ  َأبـائِـا َطـ َوكذهَؾ  ** َحقَلفُ  ُكَصر 

 

 اهلل رسةقل صةػات وجؿةاَل  الةديـ هةذا روطةةَ  مسؾؿقن يا فطلمؾقا

 ..!يؼقـ ورسالطف حؼ، أكف وكقػ دطقتف، وطالمات

 ، والعػةةاف والصةةدق ، واإلصةةالح الطقحقةةد طؾةةك قائؿةةة دطةةقةٌ 

 …والصؾة والصالة
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 ومـ والعبادة، الـاس هداية وإكؿا والسقادة، الدكقا يف صامعا ولقس

 يف وأطةةداؤه ازديةةاد، يف وأتباطةةفُ  يـةةطؽس، لةةؿ اإليؿةةان حةةالوة ذاق

 بؿطؼةقلٍ  ولةقس الـاس، ثؼة ومحؾ ، بالؽذب معروف وغقر كؽاد،

 الصالة طؾقف ، أداب ومـطفك  إخالق، ِجؿاعُ  هق بؾ غدار، وٓ

) وإكةةؽ لعؾةةك خؾةةٍؼ طظةةقؿ ( سةةقرة : تعةةالك قةةال كؿةةا ، والسةةالم

 ..الؼؾؿ

 …الؾفؿ وّفؼـا لُطؼاك، واجعؾ طؿَؾـا يف رضاك

 …أققُل ققلل هذا ، وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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الحؿُد هللِ ، والصالُة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلةف وصةحبف 

 …ومـ وآه

  وبعد :

 الػضال  :فقا أيفا 

 طظةؿَ  ورأيطؿ ، بفا واسطؿطعطؿ الـبقية، الصػاِت  هذه إلك اسطؿعُطؿ

 قاربةت جؾقؾة صػاٌت  … تعالك اهلل مـ الؿصطػاة الشخصقةِ  هذه

 وصةةةدَق  ، الـبةةةقة هةةةذه صةةةحةَ  يعؾةةةُؾ  وفقفةةةا ، أسةةةئؾة العشةةةرة

 ..…صاحبِفا

، َوَكةَذلَِؽ  " : أيًضا فقؼقل َٓ َوَسَلْلُطَؽ : َهةْؾ َيْغةِدُر ؟ َفةَذَكْرَت َأْن 

ةُف َيةْلُمُرُكْؿ َأْن  َٓ َتْغِدُر، َوَسَلْلُطَؽ : بَِؿا َيْلُمُرُكْؿ ؟ َفةَذَكْرَت َأك  ُسُؾ  الرُّ

َْوَثةةاِن،  ْٕ ـْ ِطَبةةاَدِة ا َٓ ُتْشةةرُِكقا بِةةِف َشةةْقًئا، َوَيـَْفةةاُكْؿ َطةة َتْعُبةةُدوا اهللَ َو
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ةا وَ  ةْدِق، َواْلَعَػةاف، َفةنِْن َكةاَن َمةا َتُؼةقُل َحؼ  اَلِة، َوالص  َيْلُمُرُكْؿ بِالص 

ـْ  ُف َخاِرٌج َلةْؿ َأُكة ، َوَقْد ُكـُْت َأْطَؾُؿ َأك  ـِ َفَسَقْؿِؾُؽ َمْقِضَع َقَدَمل  َهاَتْق

ُف ِمـُْؽْؿ، َفَؾْق َأك ل َأْطَؾُؿ َأك ل َأْخُؾةُص إَِلْقةِف، لَ  ُـّ َأك  ةْؿُت لَِؼةاَ ُه، َأُض َطَجش 

ـْ َقَدِمفِ   …"َوَلْق ُكـُْت ِطـَْدُه َلَغَسْؾُت َط

 ، الـعؿةةة وتؿةةامَ  اإلسةةالم، ضفةةقرَ  الةةروم، طظةةقؿُ  يسطشةةرُف  وهـةةا

 واططرف ، الجديدة لؾدطقة العاقبة وأن ، مـطؼَطف اإلسالم ووصقل

 وأكةف ، الـةقر مةـ بف جا َ  ،،وما العظقؿ الرسقل ذلؽ تجاه بحؼارتف

 ..!قدمقف وغسؾِ  ، لؾؼائف مسطعٌد 

 اإلسةالمقة، الةدطقة وصةحةِ  آلفؿةطفؿ، بطةالنِ  طؾةك دلقٌؾ  هذا ويف

ـةةةٌ  وأكفةةا  جؾقةةة القضةةقح وسةةؿاُت  ، دالةةةٌ  الصةةدق فعالمةةاُت  مؿؽ 

)كطةةةب اهللُ ٕغؾةةةبـ أكةةةا ورسةةةؾل ، إّن اهلل قةةةقٌي طزيةةةز ( سةةةقرة 

 الؿجادلة.
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ةةدٍ  كبق ـةةا ِصةةدَق  أن   وفقةةف: الؼصةةة: فقائةةد ومةةـ  طؾقةةف اهللُ  صةةؾ ك محؿ 

 اإليؿةانَ  تةَرك وإك ؿا قطعق ا، ِطؾًؿا الؽِطاِب  ٕهؾِ  معؾقًما كان وسؾ ؿَ 

 يف َمـاصبِفؿ َفقاِت  طؾك خقًفا أو حسًدا، أو ِطـاًدا مـفؿ تَرَكف َمـ بف

كقا،  إَُمةةؿِ  َجؿقةةعِ  ِطـةةَد  الَؽةةِذِب  اسةةطِؼباُح  وفقةةف:.ذلِةةؽ وكحةةقَ  الةةدُّ

ةةعقِب، ـُ  ٓ العةةدو   وأن   والشُّ ه: طؾةةك َيؽةةِذَب  أنْ  ُيةةمَم  فَقـبغةةل َطةةدو 

زُ   طؾقةف يؽةقنُ  َمسةؿقًطا َمْطبقًطةا َرئقًسةا كان َمـ أن   وفقف:.مـف الطحرُّ

بَعةف، طِؿَؾف َمـ وإثؿُ  الُؽػرِ  إثؿُ   أو لضةاللةٍ  سةبًبا كةان َمةـ وكةذا وات 

 صةةالحفؿ يف وأنّ  ، اإلسةةالم إلةةك العظؿةةا  ودطةةقة ِهدايةةٍة، مـْةةعِ 

 …لرطاياهؿ صالحً

وصةةةؾقا وسةةةّؾؿقا يةةةا خقةةةار طؾةةةك الرحؿةةةِة الُؿفةةةداة ، والـعؿةةةة 

 …الؿسداة
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  ..!احلقلقلة املؤاخاة/ 26

 

ـَ  ـَ قؾقبِـا ، وأصؾح ذاَت بقــا ، وقارَب بق الحؿُد هلل أل َػ بق

صػقفـا ، وجعؾـا خقَر أمٍة أخرجت لؾـاس، كحؿُده وكشؽره ، 

 …ومـ كؾ ذكٍب كسطغػره 

أن ٓ إلَف آ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿًدا طبدُه أشفُد 

ورسقلف ، صّؾك اهللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف ، وسؾؿ تسؾقًؿا 

 …كثقًرا

َمْت لَِغٍد  ا َقد  ُؼقا اهللَ َوْلَطـُظْر َكْػٌس م  ـَ آَمـُقا ات  َفا ال ِذي ُؼةقا  ۖ  ) َيا َأيُّ َوات 

 ٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن (.اهللَ إِن  اهللَ َخبِق

  أما بعد :
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 إخقَة اإليؿان:

 الطةآخل تحؼقةُؼ  وحامؾقةف أهؾةف رطايةة يف اإلسةالم مؼاصدِ  مـ كان

 يف طؿةؾ أوُل  كةان ولذلؽ والجػا ات، الـزاطاِت  كؾ وكبُذ  بقـفؿ،

 إلخةةقاكفؿ إكصةةار وحؿةةالنَ  ، اإليؿةةاين الطةةآخل ربةةاطَ  الؿديـةةة

 .!… لؾؿفاجريـ

 أذى مةةـ فةةاريـ بةةديـفؿ، هةةاربقـ طؾةةقفؿ، أضةةقافً كزلةةقا الةةذيـ

 طؾةك اإلسالمَ   واخطاروا ، إبـا َ  وهجروا ، الديارَ  تركقا ، ققمفؿ

 !!…والرضاب الـعؿ طؾك وآغطراَب  ، القثـقة

 بديـةف أكصةاريٌ  جّسةدها والؿةرو ة اإلخةا  صةقر مـ صقرةٌ  وهـا

 !…مساطدتف قبؾ وبؿرو تف ، مالف قبؾ



 

         210       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـِ  َطْبُد  يؼقل ْحَؿ ـُ  الر  ا  :  الصحقح يف كؿا َطـْفُ  اهللُ  َرِضلَ  َطْقٍف  ْب َلؿ 

ـَ  َؿ َبْقـِةل َوَبةْق َقِدْمـَا اْلَؿِديـَةَة آَخةك َرُسةقُل اهللِ َصةؾ ك اهللُ َطَؾْقةِف َوَسةؾ 

 ًٓ َْكَصةاِر َمةا ْٕ بِقةِع : إِك ةل َأْكَثةُر ا ـُ الر  بِقِع، َفَؼاَل َسةْعُد ْبة ـِ الر  ، َسْعِد ْب

َفَلْقِسةةُؿ َلةةَؽ كِْصةةَػ َمةةالِل، َواْكُظةةْر َأي  َزْوَجَطةةل  َهِقيةةَت َكَزْلةةُت َلةةَؽ 

َٓ َحاَجةَة  ـِ :  ْحَؿ ْجَطَفا. َقاَل : َفَؼاَل َلُف َطْبُد الةر  َطـَْفا، َفنَِذا َحؾ ْت َتَزو 

ـْ ُسقٍق فِقِف تَِجاَرٌة ؟ َقاَل : ُسقُق َقْقـَُؼةاٍع.  َقةاَل : لِل فِل َذلَِؽ، َهْؾ ِم

 ، . َقةاَل : ُثةؿ  َتةاَبَع اْلُغةُدو  ـٍ ٍط َوَسْؿ
، َفَلَتك بَِلقِ ـِ ْحَؿ َفَغَدا إَِلْقِف َطْبُد الر 

ـِ َطَؾْقةِف َأَثةُر ُصةْػَرٍة ، َفَؼةاَل َرُسةقُل اهللِ  ْحَؿ َفَؿا َلبَِث َأْن َجاَ  َطْبُد الةر 

َؿ :  ْجَت ؟  "َصؾ ك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾ  ـْ ؟  "اَل : َكَعْؿ. َقاَل : قَ  "َتَزو  َوَم

َْكَصاِر. َقاَل :  " ْٕ ـَ ا َقاَل : ِزَكةَة َكةَقاٍة  "َكْؿ ُسْؼَت ؟  "َقاَل : اْمَرَأًة ِم
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َؿ  ـْ َذَهٍب. َفَؼاَل َلُف الـ بِلُّ َصؾ ك اهللُ َطَؾْقةِف َوَسةؾ  ـْ َذَهٍب. َأْو : َكَقاًة ِم ِم

 ."َأْولِْؿ، َوَلْق بَِشاٍة  ": 

 طـةةف، اهللَ  رضةةل إكصةةاري الربقةةع بةةـ سةةعد إخةةّقة إلةةك روافةةاكظ

 طـ يطـازُل .! …وشقؿف أخالقف مـ وارشػقا مرو تف، مـ وتعؾؿقا

 !… زوجطقف إحدى وطـ مالف، كصػ

 ، اإلخةقة معـةك طؾؿفةؿ وقةد وهديف، اهلل رسقل مـ تعؾؿقها وقد

 !… والحػاوة الضقافة ومعـك ، الصؾة ومعاين

 يف إخةةقاُكفؿ إٓ اهلل بعةةد مؾجةةلٌ  لفةةؿ لةةقس ، بةةديـفؿ فةةّروا أكةةاس

 وسةخاوةِ  صةدر، برحابةة فاسةطؼبؾقهؿ أزوادهةؿ، وفضُؾ  الؿديـة،

 وكػائسِ  الـؿاذج، روائعِ  مـ كان ما فؽان …أخالق وكريؿِ  كػس،

 !…اإليؿاين والطعاضد الؼصص
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) فلصةبحطؿ بـعؿطةف  وففؿةقا ..) إكؿا الؿممـةقن إخةقة( وطقا وقد

 إخقاكا(.

 كةةؾ لةةدر  بالؿماخةةاة الؿسةةارطة الـبقيةةة الحؽؿةةةُ  كاكةةت ولةةذلؽ

 يةمثرُ  قةد مؿا والجػا ، بالقحشة والشعقر ، والحاجة الَعقز صقر

 بقـفؿ، الطقارث إثباُت  جؿؾطِفا مـ وكان.  واسطؼامطفؿ ديـفؿ طؾك

 . والطعاصػ ، والطراحؿُ  ، الحبُّ  وبؼل ذلؽ بعد كس  ثؿ

 الطةام الطعاضةد وطؾةك الصةادق، الحةب طؾةك الؿماخاةُ  قامت وقد

 وٓ ، لإلسةالم إٓ حؿقةةَ  فةال الجاهؾقة، طصبقاُت  فقف تذوُب  الذي

 إٓ يطؼةدم أو أحٌد  يطلخر فال ، حقـفا والقصـ والؾقن بالـسب طبرةَ 

 . وتؼقاه بؿرو تف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 هةةذه يف تؿطةةزُج  والؿماكسةةة والؿقاسةةاة اإليثةةار طقاصةةُػ  وكاكةةت

 وأصةةةدق ، إمثةةةال بةةةلروع  الؿديـةةةة مجطؿةةةع وتؿةةةل اإلخةةةقة

 . وأمثالفا طـفؿ اهلل رضل طقف وابـ سعد الؿقاقػ،كؿققػ

الؾفؿ آِت كػقَسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقُر مـ زكاها، أكت ولقفةا 

 …ومقٓها

 ……أققُل ققلل هذا ، وأسطغػُر اهللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هللِ رب العالؿقـ ، والصةالُة والسةالم طؾةك خةاتؿ الـبقةقـ ، 

 .…وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

 إحدى تطؾقَؼ  طؾقف زاد بؾ : مسؾؿقن يا فؼط بؿالف سعٌد  ُيِػض ولؿ

 سةؿعطؿ ففةؾ. …الؿفةاجري أخقه يلخذها ثؿ ، وتعطد الزوجطقـ

 !؟…الؿقاساة وتؾؽؿُ  ، الطآخل هذا بؿثؾ

ـُ  كةةان فؼةةد ذلةةؽ ومةةع  الؿفةةارةُ  ولديةةف ، طػقًػةةا كبةةقاًل  طةةقف ابةة

 طؾةك دّلةقين! … ومالِةؽ أهِؾةَؽ  يف لف اهللُ  بارك لف: وقال الطجارية،

 صةار حطةك واشةطرى فبةاعَ  بعقةر، حبةؾ أي بعؼةال ودخؾف ، السقق

 رسةقُلـا فؾحظةف ، العطِةرة الرائحةةُ  مـةف بةَدت حطك ، وتزوج مؾقً،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) أولةْؿ .…العةرس بقلقؿةة وأمةره ، لةف ودطا وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك

 ولق بشاة (.

 فةقؿـ تةـجح ولةؿ مماخةاُتفؿ كجحةت لؿةاذا : هـا الؿفؿ والسماُل 

 !؟.…بعدهؿ

 اهلل يف الحةب وطؾةك إيؿةاين، أسةاس طؾك قامت ٕكفا : والجقاُب 

 فػةةل معاكقةةف، وطاشةةقا أثةةَره، واسةةططعؿقا ، فضةةَؾف طِؾؿةةقا الةةذي

) إن  اهلل َتَعةاَلك يؼةقُل َيةْقَم اْلِؼَقامةِة:  ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل َرُسةقُل  َقاَل  : الحديث

ـَ  ٓ  َأْيةة ةةل َيةةقَم ٓ ضِةةؾ  إِ ُفةةْؿ فِةةل ضِؾ  الُؿَطَحةةابُّقَن بَِجاللِةةل اْلَقةةْقَم ُأضِؾُّ

ةةةل  الظةةةالل: أصةةةحاب السةةةبعة حةةةديُث  ويف. مسةةةؾؿ رواه ( . ضِؾ 

َقا َطَؾْقِف (.  )وَرُجالن َتَحاب ا يف اهللِ، اْجَطَؿَعا َطَؾْقِف، َوَتَػر 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 القاقةةع يف وجّسةةدوها مققةةع، كةةؾ   الـصةةقُص  هةةذه مةةـفؿ فققعةةت

 . إحد لؾقاحد واإلخالصِ  باإليؿان الؿػعؿِ 

 ……وصؾقا وسّؾؿقا طؾك الرحؿِة الؿفداة والـعؿة الؿسداة 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..!األضحى خطبة/ 27

 

 لف وجعؾ ، كطػة مـ اإلكسانَ  خؾَؼ  الَجَقاد، الؽريؿِ  هلل الحؿُد 

 ...والػماد والبصر السؿعَ 

 وطّقةةد لؾعبةةاد، ورحؿةةً  فضةةال شةرَع الشةةرائع ، وأكةزل الؿـاسةةؽ ،

 ... والطقاد الطاطة بجؾباب محبقف

 تقكةؾٍ  طؾقةف وكطقكةؾ الُعب ةاد، الطائعقـ حؿَد  وتعالك تبارك كحؿُده

 ...الزهاد الؿخبطقـ

 طبةُده محؿدا أن وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل آ الف ٓ أن أشفُد 

 ، كثقةرا تسةؾقؿا وسةؾؿ وصحبفِ  آلف وطؾك طؾقف اهلل صؾك ورسقلف،

 : الؿعاد يقم إلك
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 : بعد أما

 كّبةروا ترجعةقن إلقةف ، واشؽروه واحَؿدوه مسؾؿقن، يا اهللَ  فاتؼقا

 يف كةؿ ، أكبرُ  اهللُ ..وترديدا إخالًصا وكبروه ، وتؿجقًدا تقحقدا اهلل

 جاهةف، طةزّ  ، وصقر براهقـ مـ فقف كؿ أكبُر، واهلل ِطبر، مـ الؽقنِ 

لُِؽُؿ اهللُ  ) ثـاؤه وجؾ ـَ َذ    (.  َربُُّؽْؿ َفَطَباَرَك اهللُ َربُّ اْلَعاَلِؿق

 رب ؽةؿ، برحؿةةِ  وَتـعؿةقن طقةَدكؿ، تسةطؼبؾقنَ  أكطؿ ها: مسؾؿقن يا

 .. وتؽبقره بشؽرهِ  وُتعّقدونَ 

 وهلل أكبةةةر اهلل ، أكبةةةر واهلل اهلل، إٓ إلةةةفَ  ٓ ، أكبةةةر اهلل أكبةةةرُ  فةةةاهلل

 ...الحؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 : اإلسالم أهؾِ  معاشرَ 

 ذلؽةؿ جةرا  مةـ مخقػةة وأحةقالٍ  مخطؾػة، ضروٍف  يف طقُدكؿ حّؾ 

 اهلل بؿـّةة كػةرح ولؽــةا الجؿةقع، وتطخقف ، إطداد فطؼؾُّ  القبا ،

وإذ جعؾـةا البقةت مثابةًة  ). الحةج وبؼقامِ  الؿساجد، وبعقدة طؾقـا،

 لؾـاس وأمـا(.

 وكّبركةةا إضةةحك، يف اجطؿعـةةا كحةةـ ففةةا الػطةةر، يف كجطؿةةعْ  لةةؿ

ًٓ  هلل فالحؿُد  وذكركا،  ..وآخراً  أو

)قةةةّؾ بػضةةةؾ اهلل وبرحؿطةةةف فبةةةذلؽ فؾقػرحةةةقا هةةةق خقةةةر مؿةةةا 

 .يجؿعقن(

ـَ  أطظؿَ  ما  بفجةةَ  وطشةطؿ حالوَتةف، ذقطؿ رسالَطف، أجؾ   وما اهلل، دي

 طؾةقؽؿ، اهلل كعؿةةَ  تطةذكرون الؿقاسةؿ هةذه وفِةل والذكر، الصالة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 وٓ مةاٌل  طـف يغـل ٓ فؼداَكفا وأنّ  ، أكزلؽؿ الطل اإليؿاكقة والؿـازل

 ..!طؼار وٓ ثروة

  . البشر طبقدية طؾك الؿرتػع بالطقحقد، تؾذذوا

 الزكةةةقات وشةةةاهدوا الؿسةةةاجد، وحةةةالوةَ  الصةةةؾقاِت  وتةةةلمؾقا

 وآحطؿال، و الصبر وآثارَ  الصقام واكظروا ، الؿحطاجقـ وصالت

 . وهبات وثروات صاقات الحج وفِل

 مـظرٍ  أطظؿَ  فؽان الحجقُج  حج  

 

 كؽرانِ  بال سامٍ  وحداؤهؿ **

  
 

ـٌ    طؾقؿ حؽقؿ لدن مـ مـزل وشرعٌ  خالدة، ورسالةٌ  طظقؿ، دي

 ) ولق كان مـ طـد غقر اهلل لقجدوا فقف اخطالفا كثقرا ( .
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أبقابةف وطؾةك مـةائر، فقةف وجعؾ وكرمف، وحّسـف ، وجّؿؾف اهللُ  أتّؿف 

ديةـؽؿ، القةقَم أكؿؾةُت لؽةؿ  )... أجؿةع العةالؿ بفةا يفطدي ُسرجا

 وأتؿؿُت طؾقؽؿ كعؿطل ، ورضقُت لؽؿ اإلسالَم ديـا (.

 وهلل أكبةةةةر، اهلل أكبةةةةرُ  واهلل ، اهلل إٓ إلةةةةف ٓ أكبةةةةر، اهلل ، أكبةةةةرُ  اهلل

 ...الحؿد

قةةال  وتقاصةةؾ، وتبسةةؿٌ  وطػةةق، وتسةةامٌح  وسةةالم، تفةةانٍ  العقةةدِ  يف

 :) إكؿا الؿممـقن إخقة(تعالك 

 وأخةالٌق  محؿقد، واتصاٌل  ، مبذول سالمٌ  : اإلخقة هذه حؼ ومـ

 ..مؿـقطة وٓ مؼطقطةٌ  ٓ مبثقثة،

:) إّن العبةَد لقةدرُك بحسةـ خؾؼةف قال كبقؽؿ صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ

 درجة الصائؿ الؼائؿ(.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إحبةةةاب ومةةةع العقةةةد، أيةةةام والؼطقعةةةة العبةةةقُس  حسةةةـا ولةةةقس

 ...! والجقران

 مةـ أقةؾ   فةال ، الطاريخقةة الظةروف هةذه بسةبب طز  القصةال ولئـ

 العةةةدوى هةةةذه بسةةةبب ، إحبةةةة ورسةةةائؾِ  ، الجةةةقآت سةةةالم

 كةةؾ طؾةةك هلل والحؿةةد طالؿقةةا، الؿطؿةةدد القبةةا  وهةةذا الؿـطشةةرة،

 ...حال

 وألفؿطـةا ربُّـةا، إلةك وردتـةا ، أحقاَلـةا بّصةرتـا ، كافعةة ضةارةٍ  فرب  

وآتاكؿ مـ كؾ ما سللطؿقه ، وان تعدوا كعؿة اهلل  )...وشؽره ذكَره

 . ٓ تحصقها (

اهلل أكبةةةةُر ، اهلل أكبةةةةر، ٓ إلةةةةف إٓ اهلل ، واهلل أكبةةةةُر اهلل أكبةةةةر، وهلل 

 ...الحؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 ، إضةةاحل بسةةـة ، والؿعايةةدة السةةالم مةةع  اهلل: طبةةادَ  وكةةذكركؿ

) لـ يـاَل اهللَ لحقُمفةا وٓ  تؼقاه وتحؼقؼ ربؽؿ، رضقانَ  بفا ابطغقا

 دماؤها ولؽـ يـالف الطؼقى مـؽؿ (.

 مةةـ إخةةقاَكؽؿ بفةةا وتعاهةةدوا ثقاَبفةةا، وادخةةروا أجَرهةةا، احطسةةبقا

 تعّطؾةةةةت أو ضةةةةروففؿ، تغقةةةةرت الةةةةذيـ ، والقافةةةةديـ الػؼةةةةرا 

 .مصالُحفؿ

 بالؿـفقات ُتضحقا وٓ ، واسطسؿاكا اسطحساًكا السـة، بفا وَأصقبقا

 يف تجةقزُ  ٓ أربةعٌ  :) وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك قةال ، فقفا والَؿعقبات

ـُ  العةةقرا ُ  : إضةةاحل    مرُضةةفا البةةقـ والؿريضةةةُ  ، طقُرهةةا البةةّق

ـُ  والعرجا ُ   الطةل الفزيؾةة أي ( ُتـؼةل ٓ ال طل والؽسقرُ  ، ضؾُعفا البق

 . فقفا م  ٓ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 يف الؿةةذكقرة إربعةةة العقةةقب أن طؾةةك وأجؿعةةقا الـةةقوي: قةةال

 أو معـاهةا يف كةان مةا وكةذا بفةا، الطضحقة تجزئ ٓ البرا  حديث

جؾ وقطع كالعؿك، مـفا أقبح  . وشبفف الر 

 وثؾةٌث  تفديةف، وثؾةٌث  ، تلكؾةف ثؾةث ، أثالثةا تؼسةقُؿفا فقفةا والسـةُ 

 :) فؽؾةقا مـفةا وأصعؿةقا الؼةاكَع والُؿعَطةر (قال تعةالك.  بف تطصدق

ُققا، ُكُؾةقا، :) وسةؾؿ طؾقةف اهلل صؾك ققلف وصح ُدوا، َوَتَصةد   َوَتةَزو 

ِخُروا  .( َواد 

 ... وكقاتـا أطؿالـا وأصؾح مـا، تؼبؾ الؾفؿ

 .....اهلل وأسطغػر هذا ققلل أققُل 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿُد هلل رب العالؿقـ، ولل الصالحقـ، وكاصةرِ الؿسطضةعػقـ، 

والصةةةالك والسةةةالم طؾةةةك خةةةاتؿ الـبقةةةقـ، وطؾةةةك آلةةةِف وصةةةحبف 

 أجؿعقـ.

 إخقاين الؽرام :

 فقفةةا اهلل فعّظؿةةقا وشةةرب، وأكةةؾ ذكةةرٍ  أيةةامُ  والطشةةريِؼ  العقةةدِ  أيةةامُ 

 ، إضةةةاحل وذبةةةِح  وقةةةت، وكةةةؾ الصةةةؾقات دبةةةرَ  بةةةالطؽبقرات

 ..بالشؽر الـعؿ وقّقدوا ، وإبـا  إهؾ طؾك والطقسعةِ 

َ الطشريِؼ  أن واطؾؿقا  فقفا، الطقكقُؾ  ويجقز لؾذبح، وقٌت  كؾ فا أيام

 ...بقطف وأهؾ الرجؾِ  طـ الذبقحةُ  وتجزئ
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الؾحةةؿ، كثةةرة بحجةةة أو بخةةال، فقفةةا يطسةةاهؾ الؿقسةةريـ وبعةةُض 

 خاويةة، وكػةقٌس  ، جائعةة أكبةادٌ  فطقجةد ، أكَت  شبعت إن وكؼقل:

ـَ فِةل َأْمةَقالِِفْؿ قةال تعةالك  ، العقد أيامَ  يطذكرها مـ تـطظرُ  :) َوال ةِذي

ائِؾِ  ْعُؾقٌم  لِؾس   جةقِدكؿ مةـ الػؼةرا  تحرمةقا فالَواْلَؿْحُروِم(  َحؼ  م 

 ... وبذلؽؿ، فاهلل كريٌؿ يحب الؽرما ، جقاٌد يحب الَجَقدة

 إَْمَجةةةةادِ  ِشةةةةقَؿة ُ الط ْبةةةةعِ  َكةةةةَرمُ 

 

 اْلَجَؿةادِ  َشةْلنُ  إَْخةالِق  َوَجَػا ُ  **

 

ـْ  ـْ  لةةةؿْ  مةةةا ** اْلِحْؽةؿة َمَؾَؽ  وَلقْ  اْلَػَطك َيُسقدَ  َل ـَ  يُؽةةة  إجةةةقادِ  مةةة

 

 لَِطْجـِةةل َيْزُكةةق َحْقةةُث  اْلبِةةر   َوَضةةعِ 

 

ْؽرِ  َثَؿرَ  ** ـْ  الشُّ  إََيةاِدي ِغَراسِ  ِم

 

      ****** 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةـ أن والعقةد، الجؿعةةِ  لـةا، طقةديـ اجطؿاع ســ مـ أن   واطؾؿقا

عةقن وإكةا بقطةف، يف ضفةرا ويصةؾل ، أجزأه العقد شفد  كؿةا ، لؿجؿ 

  ..! الحديث بذلؽ صح

اهلل أكبةةةةُر ، اهلل أكبةةةةر، ٓ إلةةةةف إٓ اهلل ، واهلل أكبةةةةُر اهلل أكبةةةةر، وهلل 

 الحؿد...

 والرسقل ، إطظؿ الـبل طؾك مسؾؿقن يا وسؾؿقا وصؾقا

 صؾك محؿد كبقـا وشؽر، ربف وحؿد وكّبر، لّبك مـ خقرِ  إكرم،

  .......طؾقف اهلل

 هةة11/11/1441
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  .!.أُفطلٍ حاضبوا/ 28
 

 .…هلل الحؿد ان

  أيفا الـاس :

 وديؿةةةةِ  ، لمخةةةرة آسةةةطعداد طةةةـ تلخةةةَذكؿ أنْ  الةةةدكقا حةةةاذروا

 يف وتةةدقؼقن الةةدكقا، طؾةةك تطحاسةةبقن فةةنكؽؿ..!  الةةـػس محاسةةبة

 وتػؽركةا الحؼقؼقةة، الؿحاسبة حاسبـا ففال ، وخساراتفا مؽاسبفا

 !؟..ومصائركا أحقالـا يف

 ( .…) يا أيفا الذيـ آمـقا اتؼقا اهلل ولطـظر كػس ما قدمت لغد

 الخطب، طؾقف وخػ   ، لمخرة تفقل الدكقا يف كػسف حاسَب  مـ وإنّ 

 العؼةال  صبةعُ  وذلةؽ ، وبؾقةات شقائب مـ وتطفر ، لغِده وتلهب

  إكقاس،
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

) حاسبقا أكػسؽؿ يؼقُل الخؾقػة طؿر بـ الخطاب رضك اهلل طـف : 

قبؾ أن تحاسبقا، وِزكقا أكػسؽؿ قبؾ أن تقزكقا: فنن  أهقَن طؾةقؽؿ 

يف الحساب غًدا ، أن تحاسبقا أكػسؽؿ، وتزي ـقا لؾعةرض إكبةر، 

 يقم تعرضقن ٓ تخػك مـؽؿ خافقٌة! (.

 أن أهةقن وأكفةا الؼقامةة، يف الخطقةرة لؾؿحاسةبة ترقٌب  ذلؽ ويف

 ، إهةةقال فقةةفِ  تشةةطد طسةةقر، يةةقم لحسةةاب اسةةطعدادا ، وأحؽةةؿ

ـَ َطِسةقرًا( سةقرة  البؾقةات فقةف وتعظؿُ  )َوَكةاَن َيْقمةً َطَؾةك الَؽةافِرِي

) يقًمةةا يجعؾـةةا القلةةداَن شةةقبا ( سةةقرة : سةةبحاكف وقةةالالػرقةةان . 

 الؿزمؾ .

 وتعؼةةؾ، وتقبةةٌ  وطؿةؾ، واسةةطعدادٌ  وكدامةة، ططةاٌب  الؿحاسةبةِ  ويف

  . الؿسار وتغققر لؾروح، وتجديد وأوبة، ومراجعة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 أخةرة يف وأمةا ، وربةف العبةد بةقـ خػقةةٌ  مسةطقرة الدكقا ومحاسبة

 .الؿسطعان واهلل وطالكقة، وحضقر وشفقد، فاكؽشاٌف 

 ) ٓ تخػك مـؽؿ خافقة ( سقرة الحاقة .

 وصةػاتؽؿ، أطؿةالؽؿ مةـ وٓ ، وأجسةادكؿ أجسامؽؿ مـ ٓ أي

 طةراةً  حػةاةً  العبةاد ويحشةرُ . والشةفادة الغقةب طةالؿُ  تعالك اهلل فنن

 البصةةر، ويـػةةذهؿ الةةداطل، يسةةؿعفؿ مسةةطقية، أرض يف غةةرًٓ،

 ، ذلؽ بعد- الجزا  كقػقة ذكر ولفذا طؿؾقا، بؿا يجازيفؿ فحقـئذ

 . - الظالؿقـ مصارع مـ وطافاكا ، خطامـا اهلل أحسـ

)أضةةرُّ مةةا طؾةةك الؿؽؾةةػ  – اهلل رحؿةةف – الؼةةقؿ ابةةـ العالمةةةُ  قةةال

وآسطرسةةةال، وتسةةةفقؾ إمةةةقر   اإلهؿةةةاُل وتةةةرك الؿحاسةةةبة

وتؿشقطفا، فنن هذا يمول بف إلك الفالك، وهذا حال أهؾ الغةرور : 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

يغؿُض طقـقف طـ العقاقب، ويؿّشل الحةال، ويطؽةؾ طؾةك العػةق، 

فقفؿؾ محاسبَة كػسف والـظر يف العاقبة، وإذا فعؾ ذلؽ سفؾ طؾقةف 

 .مقاقعة الذكقب ، وأكِس بفا وطُسر طؾقف فطامفا ( 

 وتلمةؾ وحاسةبفا، كػَسةؽ راجةع ، أشةغالؽ كاكةت مفؿةا ولذلؽ

ُؼةقا َيْقمةً ُتْرَجُعةقَن فِقةِف  اهلل طؾك طائٌد  أكؽ وتذكر ، تصرفاتفا )َوات 

 إَِلك اهللِ(. سقرة البؼرة .

 : قةةةال اهلل رحؿةةف مـبةةف بةةـ وهةةةب أن أحؿةةد اإلمةةام طةةـ وروي

)مؽطقٌب يف حؽؿة آل داود : حٌؼ طؾك العاقؾ أٓ يغػَؾ طةـ أربةع 

سةةاطات : سةةاطٌة يـةةاجل فقفةةا رب ةةف، وسةةاطٌة يحاسةةُب فقفةةا كػسةةف، 

وساطٌة يخؾق فقفا مع إخقاكف الةذيـ يخبروكةف بعققبةف ، وُيْصةدققكف 

طـ كػسف، وساطٌة يطخؾك فقفةا بةقـ كػسةف وبةقـ لةذاتفا فقؿةا يحةؾ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

طة طقكً طؾك تؾؽ الساطات، وإجؿامةً ويجؿؾ، فنن يف هذه السا

 لؾؼؾقب ( .

الؾفةةةؿ وفؼـةةةا لطؼةةةاك، واجعةةةؾ طؿؾـةةةا يف رضةةةاك، يةةةا ذا الجةةةالل 

  واإلكرام، 

 …أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 كبقـةا بعةده، كبةل ٓ مةـ طؾةك والسةالم والصةالة وحده، هلل الحؿُد 

 … وآه ومـ وصحبف آلف وطؾك محؿد

 وبعد :

 اإلخقُة الػضال  :أيفا 

 آتعةاظ يف سةببا ، ومصةائب أحةداث مةـ الحقاة يف كؾَؼك ما لطؽـ

 ويف ، الصةالة مةع أكةت وكقةػ..!  الؿحاسةبة وتػعقؾ  وآدكار،

 !؟…السؾقك واكضباط ، أخريـ وصالت الروحل، وردك

ـُ  : بؼقلةف الؿةممـ واصػً اهلل رحؿف البصري الحسـ قال )الؿةمم

يحاسةبفا هلل ، وإكؿةا خةػ  الحسةاب طؾةك قةقم ، قّقاٌم طؾةك كػسةف 

حاسبقا أكػسفؿ يف الدكقا ، وإكؿا شةؼ  الحسةاُب يةقم الؼقامةة طؾةك 

 . ققم ، أخذوا هذا إمر مـ غقر محاسبة (
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ةةؼ ومةةـ  ، سةةؾقُكف وزان قؾبةةف، واكطبةةف طؼُؾةةف، اسةةطقؼظَ  لةةذلؽ، ُوف 

 اهللِ  إلةك والؿجةل  الـفاية يف دائؿا مػؽًرا وباَت  ، تصرفاُتف وصابت

 وتةةةققل ، الخقةةةرات يف الؿسةةةارطة طؾةةةك ذلةةةَؽ  وحؿؾةةةف.  تعةةةالك

 … الؿـفقات

وصؾقا وسؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك الـبل الؼقام، والرسقل الصقام،  

 ..كبقـا محؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  ..! اهفطس علد / خطبة29
 

 شرعَ  الروائع، كعؿف مـ طؾقـا وأسبغَ  الشرائع، طؾقـا أتؿ   هلل الحؿُد 

ـِ  وهداكا والؼقام، الصقام  إحؽام ٕحس

 .…كسطغػره ذكب كؾ ومـ وكشُؽره سبحاكف كحؿُده

 طبده محؿدا أنّ  وأشفُد  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ ألفَ  ٓ أن أشفُد 

 اهلل يف وجاهةد إمة، وكصح إماكة، وأدى الرسالة، بؾغَ  ورسقلف،

 ....أجؿعقـ وصحبف آلف وطؾك طؾقف اهلل صؾك.. جفاده حؼ

 :  أما بعد

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

 َتُبثةقنَ  أكطؿ وها والؼقام، الصقام حالوة وُذقـا رمضان، طدةَ  أكؿؾُطؿ

) ولطؽؿؾقا العةدة ولطؽبةروا اهلل  والطؽبقر البفجة وتـشرون الػرح،

 طؾك ما هداكؿ ولعؾؽؿ تشؽرون (
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 .… وتؿجقدا حؿدا واشؽروه تعظقؿا، اهلل فؽب روا

 اهلل يةةطؿ حقـؿةةا يةةقم، وأسةةعد بفجةةة، وأصةةدُق  صةةباح، أغةةال ففةةذا

 تطؿسةؽقن يجعؾؽةؿ مةا فضةؾف، آثةار مةـ وتعةايـقن كعؿطف، طؾقؽؿ

ٓ الةف آ اهلل، واهلل   اهلل أكبةر . اهلل اكبةر بشريعطف وتػاخرون بديـف،

 اكبر اهلل اكبر وهلل الحؿد.....

 مـاجةةةةاتل أحةةةةال مةةةةا اكبةةةةر اهلل

  

 حاجةةاتل قربةةُت  وقةةد الصةةقام بةةذا **

 

 ووفؼـل أوزطـل رب يا وصحُت 

 

 طبةةاراتل واسةةطـطؼ الؿحامةةد إلةةك **

 

 

 

 لةؽ كؾةف، الخقةر وبقةدك كؾف، الػضؾ ولؽ كؾف، الحؿد لؽ الؾفؿ

 .....الحسـ الثـا  ولؽ الػضؾ، ولؽ الـعؿة

 كثقرا هلل والحؿد..  كبقرا أكبر اهلل

 .... وأصقال بؽرة اهلل وسبحان
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 كؽةقن ما أحقج وأكـا اإليؿان، درس : رمضان مدرسة مـ تعؾؿطؿ

 وتةرك لةف، والخضةقعِ  خالؼفا بحب إٓ الـػقس، تطقب ففؾ إلقف،

  !؟..دوكف مـ يعبد ما

 الؿجةرد، اإلمسةاك قضةقة مةـ أطظةؿ وأكةف الصقام، معـك وتعؾؿطؿ

 كزيةف، صةقام هةق بةؾ كةال...! تخالػف وإركان تفذي، والجقارح

  ويطفرها الـػقس يزكل طجقب، وخشقع خػقة، وطبادة

 يف والعةقش السةعادة، وكقةؾ الطؼةقى، إلةك القصقل كقػ وتعؾؿطؿ

 الطقبة الحقاة حدائؼ

 تؽةةافؾل ديةةـ اإلسةةالم وأن والعطةةػ، الرحؿةةة معةةاين وتعؾؿةةطؿ

) فلصةةبحطؿ بـعؿطةةف  والطعةةاون الشةةؿؾ وَلةةؿ لؾقحةةدة جةةا  طظةةقؿ،

 اخقاكا (
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 صةاحبفا، طؾةك أثرهةا وحسةـ الطاطةة ققؿةة رمضان مـ وتعؾؿطؿ

 . الثؿار وأحسـ أبفك ثؿراتفا وأن

 وطظؿةقا ، بالـقاجذ طؾقف وطّضقا بديـؽؿ، تؿسؽقا : مسؾؿقن فقا

) إن هذا الؼرآن يفدي لؾطل هل  حقاتؽؿ يف وحؽؿقه ربؽؿ، كطاب

 أققم (

 يف وامطثؾقهةةا والسةةالم، الصةةالة طؾقةةف كبةةقؽؿ بسةةـة واسطعصةةؿقا

)مـ أصاطـل دخؾ الجـةة، ومةـ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال ، الحقاة

 أبك (طصاين فؼد 

اهلل أكبةةةةةر اهلل أكبةةةةةر، ٓ الةةةةةف إٓ اهلل، واهللُ أكبةةةةةر اهللُ أكبةةةةةر وهلل 

 .....الحؿد.
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 فطةةركؿ، زكةةاةَ  أدوا الؿبةةارك: العقةةد هةةذا يف الؿحطشةةدون ايفةةا

 اهلل وكّبةروا ، والؿسةاكقـ الػؼةرا  بفا وتعاهدوا طؾقفا، واحرصقا

 . والػطر الصقام كعؿة مـ طؾقؽؿ أتؿ ما طؾك واشؽروه وطظؿقه،

 والحةب، بالزيةارة وتقاصةؾقا والطقاضع، السالم العقد يف واكشروا

 .… والضغائـ إخطا  وتجاوزوا

: ) يؾطؼقاِن فقعرض هذا  الؿطخاصؿقـ يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال

 ويعرض هذا ، وخقرهؿا الذي يبدأ بالسالم (

   : وقال ) مـ تقاضع هلل رفعف اهلل ( وقال

 إلَف إٓ اهلل واهلل أكبر اهلل أكبر، وهلل الحؿد ....اهلل أكبر اهلل أكبر ٓ 

 معاشر الؿسؾؿقـ :
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 بديـةةف، والطزامةةف ربةةف، إلةةك الؿسةةؾؿ حاجةةة ومعـةةك حسةةا لؽةةؿ بةةان

 ربفةةا بةةذكر إرواح واكشةةرحت الـػةةقس، تجؾةةت كقةةػ ورأيةةطؿ

 .وحؿده

 والصةةراط الحةةؼ، والؿةةـفج الػطةةرة، ديةةـ اإلسةةالم، هةةق وكةةذا

 . الؿسطؼقؿ

  سافؾقـ أسػؾ يف وطاش أذلف، قاله، ومـ أطزه، بف اططز مـ

 وسةؾؿ طؾقةف اهلل صؾك ل وقا ) ولُقـصرن اهلل مـ يـصره (تعالك قال

 )احػظ اهلل يحػظؽ ، احػظ اهلل تجده تجاهؽ (.

 ربةةةةف، صاطةةةةة يف إٓ لإلكسةةةةان مسةةةةطؼبؾ وٓ خقةةةةر وٓ طةةةةز فةةةةال

ُققا( َوَٓ  )َواْطَطِصُؿقا بَِحْبِؾ اهللِ َجِؿقعً بديـف وآسطعصام  َتَػر 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الطةاري  كطةب خرقةت حطةك بفةا وصةدع طـةف اهلل رضل  طؿر قال

 )كحـ ققم أطزكا اهلل باإلسالم، وإذا ابطغقـا العزة بغقره أذلـا اهلل (.

 وطظؿةت الجةراح، اشةطدت ولق كفضطؽؿ، ومصدر طزكؿ ديـؽؿ

إَْطَؾةْقَن إِن َوَأكةُطُؿ  َتْحَزُكةقا َوَٓ  َتِفـُةقا :) َوَٓ  تعةالك قةال الؿآسةل،

ـَ ( . ْمِمـِق  ُكـُطؿ مُّ

 ومخذل مثبط بؽؾ تبالقا وٓ بشرائعؽؿ، وتؿسؽقا طؾقف فحافظقا

 وكاطؼ صاطؼ لؽؾ مطسع فالػضا  ، ومفزوم

ـْ  : ماجة ابـ طـد كؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال  : َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

) َسَقْلتِل َطَؾك الـ اِس َسـََقاٌت  : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل 

ـُ  ةاِدُق، َوُيةْمَتَؿ ُب فِقَفةا الص  ُق فِقَفا اْلَؽاِذُب، َوُيَؽذ  اَطاُت، ُيَصد  َخد 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

َوْيبَِضةُة  ، َوَيـْطُِؼ فِقَفا الرُّ ـُ َِمق ْٕ ُن فِقَفا ا ، َوُيَخق  ـُ
. قِقةَؾ : "فِقَفا اْلَخائِ

َوْيبَِضُة ؟ َقاَل :  ِة (.الر   "َوَما الرُّ  ُجُؾ الط افُِف فِل َأْمرِ اْلَعام 

اهلل أكبةةةةر ، اهلل أكبةةةةر، ٓ إلةةةةَف إٓ اهلل، واهلل أكبةةةةر اهلل أكبةةةةر، وهلل 

 الحؿد...

 السةةالم الؿبةةارك القةةقم هةةذا يف إطؿةةال، أصقةةب مةةـ اهلل: طبةةادَ 

 َأن   رجةؾ جةا  سةؾػ، طؿةا اهلل وطػةا ، الؼؾقب وتصػقة والطزاور،

 َوَيْؼَطُعةةقكِل، َأِصةةُؾُفؿْ  َقَراَبةةةً  لِةةل إِن   اهللِ، َرُسةةقَل  َيةةا : َقةةاَل  َرُجةةاًل 

ـُ  . َفَؼاَل :  إَِلْقِفؿْ  َوُأْحِس ، َوَأْحُؾُؿ َطـُْفْؿ َوَيْجَفُؾقَن َطَؾل  َوُيِسقُئقَن إَِلل 

ـَ اهللِ  َٓ َيةَزاُل َمَعةَؽ ِمة َؿا ُتسػفؿ الؿؾ َو ـْ ُكـَْت َكَؿا ُقْؾَت َفَؽَلك 
) َلئِ

 َؾْقِفْؿ َما ُدْمَت َطَؾك َذلَِؽ ( .ضفقر طَ 



 

         243       

 

ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 اهلل مةـ الظفقةر وخذوا جقراكؽؿ، طؾك وسّؾؿقا أرحامؽؿ، فِصؾقا

) والعافقـ طـ الـاس   والثقاب إجر واغطـؿقا والصقن، بالحػظ

  واهلل يحب الؿحسـقـ (.

 ٕكةف والطخاصؿ، الفجران أو والطدابر، الطؼاصع العقد يف يسقغ فال

 .الؿطرابطة اإليؿاكقة واإلخقة اإلسالم يـايف

 بالسةةالم اإليؿةةاين، الطةةرابط معـةةك تحؼقةةؼ طؾةةك جؿقعةةا لـحةةرص

 اهللُ  وفؼـةا..إخةالق مؽارم وكشر والؿساكقـ، لؾػؼرا  والطقاضع

 .…وأسطغػرُ  هذا ققلل أققل ، وإياكؿ

 : الثاكقة

 ....العالؿقـ رب هلل الحؿد
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـَ تعالك: اهلل يؼقل َفا ال ةِذي  َوَأْهِؾةقُؽْؿ َكةاراً  آَمـُةقا ُقةقا َأْكُػَسةُؽؿْ ) َيا َأيُّ

 َواْلِحَجاَرُة(. َوُققُدَها الـ اُس 

)كؾؽةؿ راع وكؾؽةؿ مسةمول  :وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك ققلف وصح

 طـ رطقطف (.

 وتةةةربقطؽؿ ، الؿبةةةدئل وغرسةةةؽؿ إولةةةك، حصةةةقكؽؿ فبقةةةقتؽؿ

 وراقبةقا ديةـفؿ، وتعاهةدوا الخقةر، طؾةك أبـا كؿ فربقا إساسقة،

 . ورسقلف اهلل محبة فقفؿ واكشروا ، أخالقفؿ

 تةةرابطفؿ، والزكةةاة كجةةاتفؿ، وإحقاؤهةةا ديةةـفؿ، طؿةةقد الصةةالة

 ووحةةةدتفؿ، تقحقةةةدهؿ والحةةةج وصةةةبرهؿ، طةةةدتفؿ والصةةةقام

 ومرو تفؿ زيـطفؿ وإخالق
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

:) إن العبةد لقةدرك بحسةـ خؾؼةف درجةة وسةؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال

 الصائؿ والؼائؿ (.

 وابـةقا الػةطـ، مضالت ومـ الػؽري، العبث مـ طؼقلفؿ واحؿقا

 والصةةةؾة والصةةةدق اإليؿةةةان مةةةـ الراسةةةخة الديـقةةةة الؼةةةقؿ فةةةقفؿ

 .لؾـاس الخقر وحب والطقاضع

 سامقة، وققؿة رفقع، وخؾؼ حسـ، أدب بؿثؾ ولده والد كحؾ وما

 . مباركة وفضقؾة

 لقحةدتفؿ وأكصةاراً  لقصـفؿ، وسدا ٕمطفؿ، معالؿ مـفؿ واجعؾقا

  . واسطؼرارهؿ

 تعؾةةقؿفؿ فعؾقـةةا إوصةةان، وبـةةاةُ  الؿسةةطؼبؾ، رجةةاُل  هةةؿ إبـةةا 

 تعةالك اهلل ثـةا  إلك واكظر الحسـة، الطـشئة وتـشئطفؿ بفؿ، والعـاية
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 الحةةؼ، بؽؾؿةةة والصةةاطديـ الصةةادققـ،  الؽفةةػ شةةباب طؾةةك

 ) اكفؿ فطقة آمـقا بربفؿ وزدكاهؿ هدى (. والعب  الفؿ والفامؾقـ

 فؼةد الشةباب، مـ جؾفؿ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( اهلل رسقل وأتباع

 مةـ كحةقاً  طؿةره وكةان طـةف( اهلل )رضةل الصةديؼ بؽةر أبق بف آمـ

 ولةؿ أسؾؿ )رضل اهلل طـف( الخطاب بـ وطؿر سـة، وثالثقـ ثؿان

 مسةةعقد، بةةـ اهلل وطبةةد طؾةةل وكةةذلؽ طؿةةره، مةةـ الثالثةةقـ يبؾةةغ

 إرقةؿ، أبةل بةـ وإرقةؿ طؿقةر، بةـ ومصةعب زيةد، بةـ وسعقد

 .شبابً كاكقا مئات بؾ غقرهؿ، وطشرات وخباب،

 ، وإقطةار إصةقار جؿقةع ويف الطةاري  مةدار طؾةك الشةباب فػئةُ 

 وأسةةرُطفؿ ، تةةلثراً  الـةةاس أكثةةرُ  هةةؿ الةةدطقات، اخةةطالف وطؾةةك
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 بؿعطؼداتفؿ يطؿسؽقن الغالب يف الذيـ الشققخ بخالف اسطجابة،

 .إلقف يدطقن فقؿا الحؼ لفؿ تبقـ ولق مقروثاتفؿ، ويمثرون ،

اهلل أكبةةةةر ، اهلل أكبةةةةر، ٓ إلةةةةَف إٓ اهلل، واهلل أكبةةةةر اهلل أكبةةةةر، وهلل 

 الحؿد...

ولقؽـ مةـ تةربقطؽؿ لفةؿ ، الحػةاُظ طؾةك الةديـ وصةقاكة الةقصـ، 

ولزوم الجؿاطة، والسؿع لؾؼقادة، فؾؼد حباكا اهلل امـا وأماكا، وطةزا 

يطساهؾقا فقةف، حػةظ اهللُ بالدكةا ورخا ، ما كان لفؿ أن يضقعقه أو 

 ..…وققادتـا، ولذلؽ أمــا واسطؼراركا

 ..…وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك معؾؿ الخقر، وكبّل الفدى 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

  زياحنُي يف املطاجد...!/ 30
 

 شرورِ  مـ باهللِ  وكعقذُ  ، وكسطغػُره ، وكسطعقـُف َكْحَؿُده هللِ  إّن الحؿَد 

 وَمـ ، لف ُمِضؾ   فال اهللُ  َيْفِدهِ  َمـ ، أطؿالِـا سقئاِت  ومـ ، أكػِسـا

 ، لف شريَؽ  ٓ وحَده اهللُ  إٓ إلف ٓ أن وأشفُد  ، لف هاِديَ  فال ُيْضِؾْؾ 

ًدا أن   وأشفُد  صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف  ، ورسقُلف طبُده ُمَحؿ 

 وصحبِف أجؿعقـ .

ُؼقا َرب ُؽُؿ ال ِذي  َفا الـ اُس ات  ـْ َكْػةٍس َواِحةَدٍة َوَخَؾةَؼ ) َيا َأيُّ َخَؾَؼُؽْؿ ِمة

ُؼةةقا اهللَ ال ةةِذي  َكثِقًرا َوكَِسةةاً  َوات  ًٓ ِمـَْفةةا َزْوَجَفةةا َوَبةةث  ِمـُْفَؿةةا ِرَجةةا

َْرَحاَم إِن  اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبةا(. الـسةا  :  ْٕ ) َيةا  . 1َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

ـَ آَمـُقا ات   َفا ال ِذي ٓ  َوَأْكُطْؿ ُمْسِؾُؿقَن ( َأيُّ ـ  إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقا اهللَ َحؼ  ُتَؼاتِِف َو

  (111آل طؿران :  )
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ًٓ َسةةِديًدا ُيْصةةِؾْح َلُؽةةْؿ  ُؼةةقا اهللَ َوُققُلةةقا َقةةْق ـَ آَمـُةةقا ات  َفةةا ال ةةِذي ) َيةةا َأيُّ

ـْ ُيطِِع اهللَ  َوَرُسقَلُف َفَؼةْد َفةاَز َفةْقًزا  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 (..71 : 71 )َطظِقًؿا (. إحزاب :

  بعد: أما

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

ـٌ  وٓ مـةةزٌل  َثّؿةةةَ  لةةقس ـُ  ، مسةةؽ  فقةةف وتةةموُب  ، إرواح فقةةف تطؿةةئ

 أهةؾِ  ومةالذُ  ، اإليؿةان أهؾِ  حدائُؼ  ففل! … كالؿساجد إجسادُ 

 .. واإلسالم الطقبةِ 

 الرزق ومصدرُ  الطآخل، ومـبعُ  العؾؿ، وأصالةُ  الروح، مسطؼرُ  فػقفا

 طؾقةةف اهلل صةةؾك قةةال الصةةحقح الحةةديث ويف! …  والرحؿةةات
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

:) َأَحبُّ الباَِلِد إلك اهللِ َمَسةاِجُدَها، َوَأْبَغةُض الةباَِلِد إلةك اهللِ   وسؾؿ

 َأْسَقاُقَفا (.

 ومحةابَس  تربقةة، ومرافةئ إيؿةان، مةدارَس  الؿسةاجُد  تؽـ لؿ ولق

 ولؿةةا مةةداه، اإلسةةالمِ  يف تعظقُؿفةةا بؾةةغَ  لؿةةا هدايةةة ومـةةارات طؾةةؿ،

 !… واكشراحا ، وصقًبا ، حبا طؾقفا وتقافدوا الـاُس، طؾقفا تزاحؿَ 

 تحقةةل أفةةاكقـ وتـشةةرُ  ريةةاحقـ، َتشةةعُّ  أكفةةا ، وُحسةةـِفا صقبِفةةا ومةةـ

 ، اإليؿةةان جةةقهر لحػةةظ الصةةامدة الؼؾعةةةُ  ففةةل ، الؿجطؿعةةات

 .وُبدورها زهقُرها وأيـعت بدورها، قامت ما اإلسالِم، ومعفُد 

 أغال كالروضِ  طـدكا مساجُد 

 

 بالجؿةالِ  الؿؽّؾةؾِ  الةدر   مـ **

 

 غرًسةةا اإليؿةةانُ  ُيـبةةُت  وفقفةةا

 

ر الؼؾِب  طؾك **  بالفزالِ  الؿؽد 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 إكسةاين، وتعةارٌف  مطةقـ، وإخةا ٌ  يةدرس، وطؾةؿٌ  يطؾك، قرآنٌ  فػقفا

 ...! وطبرة ومسللةٌ  ، وإغاثة وطقنٌ  ، مجطؿعقة ورابطةٌ 

 الرياحقـ: تؾؽ ومـ

 السةؽقـةُ  وطؾقةف ، الـةاس أوَل  الؿسةجَد  يدخُؾ  مبؽر: ُمصؾٍ أوًٓ : 

 : الصةحقح الحةديث ويف خاشعا، صقيال ويخضع فقؽب ر والققار،

رجاِت قةالقا  كقَب ويرفةُع الةد  )أٓ أدلُُّؽؿ طؾك ما َيؿحةق اهللُ بةِف الةذُّ

القضقِ  طؾةك الَؿؽةاِره َوكثةرُة الُخطةا بؾك يا رسقَل اهللِ قال إِسباُغ 

بةاُط (.اإلك الؿس الِة فذلَِؽ الر  الِة بعَد الص   ثةالَث  ِجِد واكطظاُر الص 

اٍت . ويف الحديث أخر : ) مـ غدا إلك الؿسجد أو راح ، أطد مر 

 أي ُيحطَػك بف وُيؽّرم .اهلل لف كزًٓ كؾؿا غدا أو راح(. 
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 مةرتال اهلل، ذكةر يػطةرُ طةـ ٓ يةده، يف مصحُػف معطؽػ: ذاكرٌ  ثاكًقا:

..!  وتفؾقؾ، تسبقح مـ الؿطؾؼ بالذكر اشطغَؾ  ، تعب وإذا مطدبرا،

) والةذاكريـ اهلل … وتالقةا ذاكرا جدولف يف يزال وٓ الـاُس  َيخرُج 

سةةقرة  كثقةةًرا والةةذاكرات ، أطةةد اهلل لفةةؿ مغػةةرًة وأجةةًرا طظقؿةةا(

 إحزاب .

 يضةقع وٓ ، الجؿاطات تػقتف وٓ ، الؿساجد يف إٓ راحَطف يجُد  ٓ

 ) ورجٌؾ قؾبف معؾؼ بالؿساجد ( . … والططقطات الرواتب

 ٓ الؿسجد، ذاك يف رابٌض  وهق السـقـ طشراُت  أمقـ: ممذنٌ  ثالًثا:

 بالةةدطاة يحطػةةل شةةغؾ، أو كةةقم يلخةةذه أو صةةالٌة، تخطقةةفِ  تؽةةادُ 

ـُ   اهلل رضةل طؿةر قةال وقةد! … أخالقف وتبزغ اسطؼباَلفؿ، ويحس

 :) لقٓ الخالفُة ، لطؿـقت أن أكقَن ممذًكا( . طـف
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ت  طؾقةةةف وشةةةّبت إحقةةةا ، وطرفطةةةف ، أفةةةاق صةةةقتف كبةةةرةُ  دو 

ُف ٓ ْيسةؿُع َمةَدى صةْقِت   الؿشفقر الحديث ويف..!إجقال :) َفنِك 

، َوَٓ إِْكٌس، َوٓ َشْلٌ ، إِٓ  َشِفد َلُف يْقَم اْلِؼقاَمِة  ُـّ  (.الُؿمذ ن ِج

 قةد أثٌر، ولدرسف كبٌض، ولصقتف وْقٌع، لصالتف : مبارك إمامٌ  رابعا:

 ) واجعؾـةةا لؾؿطؼةةقـ إمامةةا (.. الشةةؿائؾ وارتةةدى بةةإخالق، زان

 ويـاصةح ، يشةطت وٓ ويجؿةع ، يػرق وٓ يملُػ  سقرة الػرقان .

 !…يجرح وٓ

 الطعؾةقؿ يف جؾقَسةفؿ يحطسةبقنَ  ، ُمعؾ ؿةقن مشةاي  هقٓ  وبعُض 

َؾؿل الرحؿـ طبد أبق اإلمامُ  صـع كؿا ، والطدريس  ، اهلل رحؿف السُّ

 ، الؼةرآن ُيؼةرئ "سـةً  أربعقـ" إطظؿ الؽقفة جامع يف مؽث فؼد
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 ًّ اخلطب اهقصاز

 

:) خقةُركؿ مةـ  حديث فؼال ، الُؿضـل الؿؼعد هذا طـ ُسئؾ ولؿا

 !،… الؿؼعد ذلَؽ  أقعدين الذي هق تعؾؿ الؼرآن وطؾؿف (.

 !… والططؾعات والطفؿؿ ، والؿؼاطد الفؿؿُ  فؾطؽـ وهؽذا

الؾفؿ آِت كػقَسـا تؼقاها، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفةا 

 ومقٓها ..

 .…أققل ققلل هذا وأسطغػر اهلل لل ولؽؿ
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 ًّ اخلطب اهقصاز

 

الحؿةةُد هللِ رب العةةالؿقـ، والصةةالة والسةةالم طؾةةك خةةاتؿ الـبقةةقـ 

 …وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ 

 أما بعد:

 معـقًيةةا وطؿارتفةةا ، بـائفةةا يف الشةةارعُ  رّغةةب الؿسةةاجد ولػضةةؾِ 

 ومـطؾةةةُؼ  ، إجقةةةال وبـةةةا ُ  ، الرجةةةال مدرسةةةةُ  ٕكفةةةا ، وحسةةةًقا

  أيًضا: العابؼة رياحقـفا وِمـ. …إفذاذ

ع مـ الجقاد: الؿـػُؼ  خامًسا:  اهلل، بقةقت طؾةك فقّسع طؾقف اهلل وس 

 ويـشةئ ، ويعطةل ويؽَػةُؾ  ويصةؾح، ويرمؿُ  باإلصالحات، يطؽػُؾ 

 بةادرَ  إٓ  ، لؿسةاكقـف أو لؾؿسةجد حاجةةٌ  طـده تذكرُ  ٓ ويمسس،

 الثةقاب يف وراغبةا ، إجر محطسبا تلخر، بال وسارعَ  تؾفػ، بؽؾ

 قةال وقةد حسةقا، الؿسةجد طؿارةَ  تعادل فضقؾةٍ  وأيُّ ..! والػضقؾة
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 سقرة ( أخر والققم باهلل آمـ مـ اهلل مساجَد  يعؿرُ  إكؿا ) : تعالك

 . الطقبة

 العـايةةة مةةـ فطـشةةرح الؿسةةجَد  تؾةةُج  محطسةةب: طامةةٌؾ  : ومةةـفؿ

ف فالنٌ  والـظافة،  طؾقةف صةّؾك وقةد ويصةقكف، ويرتبةف ويؽـسةف، يُؼؿُّ

 تؽةةـُس  كاكةةت شةةاب أو "سةةقدا  امةةرأة" طؾةةك والسةةالم الصةةالة

أن  اْمةَرَأًة   : اهلل رحؿةف مسةؾؿ صحقح فػل.  افطؼدها لؿا الؿسجد،

الَؿْسِجَد، َأْو َشاب ا، َفَػَؼَدَها َرسةقُل اهللِ َصةؾ ك اهللُ َسْقَداَ  َكاَكْت َتُؼؿُّ 

طؾقف َوَسؾ َؿ، َفَسَلَل َطـَْفا، َفؼالقا: َماَت، قةاَل: َأفةال ُكـْةُطْؿ آَذْكُطُؿةقكِل 

ُروا َأْمَرَها، َفؼاَل: ُدلُّقكِل طَؾك َقْبرِِه َفَدلُّقُه، َفَصةؾ ك  ُفْؿ َصغ  قاَل: َفَؽلك 

ؿ  قاَل: ) إن  هةِذه الُؼُبةقَر َمْؿُؾةقَ ٌة ُضْؾَؿةًة طَؾةك َأْهِؾَفةا، وإن  َطَؾْقَفا، ثُ 

ُرَها لفْؿ بَصاَلتل طؾقفؿ( .  اهللَ َطز  َوَجؾ  ُيـَق 
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 ًّ اخلطب اهقصاز

 

ـٌ  أيًضا: ومـفؿ  كالراسةِ   يبةدو ، الؿـَفةؽ الشةقُ   وهق : مطبطؾ زِم

 فقفةةا الققةةت وأكثةةرُ  ، مبؽةةرا تؾؼةةاه الةةدكقا، هجةةرَ  قةةد ، الؿعطؽةةػ

 مـؼطةع ، أشةغال يف يشارك وٓ مـاسبة، يحضرُ  ٓ ، وطابدا جالًسا

 هةةق طؽةةَػ  ، دكقةةاهؿ يف الـةةاس طؽةةػ وحةةقـ..! والةةذكر لؾعبةةادة

..  فقفةا حؿامةةٌ  كلكةف آسةطعداد، يف والطفةَب  ، لفا يجؿع ٔخرتف،

 ..)وتزودا فنّن خقر الزاد الطؼقى( سقرة البؼرة 

 ، الؿطقـ الدور بفذا تؽقنَ  لـ الؿساجَد  أن : مسؾؿقن يا اطؾؿقا ثؿ

 فةننْ  ، اإليؿةاين وسعقفا الدطقي، طؿؾفا يف كشقطةً  حقةً  تؽقنَ  حطك

 ، والخرافةة الجفةُؾ  طةؿ   ماتةت وإنْ  فضةال ، خّرجت طؾؿً حقت

 . الؿسطعان واهلل
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ُّ االعتباز                         ُحط

 ًّ اخلطب اهقصاز

 

 .…الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد

 .…الؿـؽرات وترك الخقرات فعؾ كسللَؽ  إكا الؾفؿ

 .…والطؼك الفدى كسللؽ إكا الؾفؿ

 ..…واإليؿان بإمـ بالدكا احػظ الؾفؿ

 …أطؿالفؿ يف لفؿ وبارك حجفؿ، الحجقج ومـ مـا، تؼبؾ الؾفؿ
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